
 Протокол 

Двадцять шостої сесії 

( 2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 
 

03.02.2022 року                                                                                           м. Коломия 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 33 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Андрійчук, Микола Бакай, Тарас Боднарук, Михайло 

Грицюк, Вікторія Образцова 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Зареєструвалося 33 депутатів міської ради, сесія повноважна 
 

Депутати виконали Гімн України, молитву «Отче наш» 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Продовжив роботу 26 сесії Коломийської міської ради 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 Привітав з нагоди дня народження депутатів Коломийської міської ради 8 

демократичного скликання Бєлявську Лесю Григорівну та Божика Андрія 

Миколайовича. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

 За повернення до порядку денного 26 сесії: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: повернутись до порядку денного 
 

Порядок денний 
1.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, 24/4 

2.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

3.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

4.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

5.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

6.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 44а 

7.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

8.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Міцкевича, 161 

9.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

10.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку № 227 

11.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

12.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

13.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

14.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку 248 

15.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

16.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Йосипа Стадника, біля             будинку № 15. 

17.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Перемоги, 10 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Софії Галечко, біля будинку № 8 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Шарлая, біля будинку 3г 

22.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

23.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

24.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

25.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

26.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

27.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Полковника Семена Палія 

32.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

33.  Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

34.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

35.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести до порядку денного 6 

додаткових загальних питань: 



1. Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 

2022 рік (09530000000) код бюджету; 

2. Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів; 

3. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території 

по вул. Франка (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 

2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 2623281001:01:001:0409) села 

Воскресинці, Коломийської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області»; 

4. Про затвердження Положення про управління земельних відносин та 

майнових ресурсів Коломийської міської рад; 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 

«Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки»; 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1768-26/2022 

«Про організацію закупівельної діяльності». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили внести у порядок денний 9 додаткових 

земельних питань: 

1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; 

2. Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша; 

3. Про землекористування; 

4. Про землекористування; 

5. Про землекористування; 

6. Про землекористування по вулиці Василя Атаманюка; 

7. Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

8. Про землекористування на вулиці Івана Новодворського; 

9. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея. 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Леся Бєлявська 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 8 додаткових земельних питань та 

розглянути їх перед земельним питанням №19 «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки»: 

1. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; 

2. Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша; 

3. Про землекористування; 

4. Про землекористування; 

5. Про землекористування; 

6. Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель; 

7. Про землекористування на вулиці Івана Новодворського; 



8 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного та розглянути перед земельним питанням 

№19 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На погоджувальній раді ми погодили зняти з порядку денного додаткове 

земельне питання «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» (внесене на першому пленарному засіданні 26 

сесії) 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому 

 

Порядок денний 
1.  Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

2.  Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

3.  Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Франка (в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 2623281001:01:001:0178, 

262328001:01:001:0413, 2623281001:01:001:0409) села Воскресинці, Коломийської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

4.  Про затвердження Положення про управління земельних відносин та майнових 

ресурсів Коломийської міської рад 

5.  Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 «Про 

затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки» 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. №1768-26/2022 «Про 

організацію закупівельної діяльності» 

7.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, 24/4 

8.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

9.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

10.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

11.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

12.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 44а 

13.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

14.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Міцкевича, 161 

15.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

16.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку № 227 

17.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

18.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

19.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

20.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку 248 

21.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

22.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Йосипа Стадника, біля будинку № 15. 

23.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Перемоги, 10 

24.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

25.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Софії Галечко, біля будинку № 8 

26.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

27.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Івана Шарлая, біля будинку 3г 

28.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

29.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

30.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

31.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

32.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

33.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

34.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

35.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

36.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

37.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Полковника Семена Палія 

38.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

40.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів 

41.  Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

42.  Про землекористування 

43.  Про землекористування 

44.  Про землекористування 

45.  Про затвердження технічних документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

46.  Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 



 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ДОПОВІДАЧ: Ольга Циганчук, в.о. начальника фінансового управління міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1819-26/2022 додається 
 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської 

ради та її виконавчих органів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Станіславський, міський голова 

ВИСТУПИЛИ: Ірина Жолоб, начальник управління персоналом та діловодства 

міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1820-26/2022 додається 
 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Франка (в межах земельних ділянок з кадастровими 

номерами 2623281001:01:001:0178, 262328001:01:001:0413, 

2623281001:01:001:0409) села Воскресинці, Коломийської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ДОПОВІДАЧ: Андрій Олійник, головний спеціаліст відділу архітектури управління 

містобудування міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1821-26/2022 додається 
 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Галина Джоголик, начальник відділу з питань майна комунальної 

власності міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 34 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1822-26/2022 додається 
 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. 

№1296-21/2021 «Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 

2021-2025 роки» 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Зубик, начальник відділу комунікації управління 

комунікації та інформаційних технологій 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1823-26/2022 додається 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022р. 

№1768-26/2022 «Про організацію закупівельної діяльності» 

47.  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Осипа Маковея 

48.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 



ДОПОВІДАЧ: Наталія Геник, начальник управління бухгалтерського обліку та 

закупівель міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 30 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1824-26/2022 додається 
 

Земельні питання 

 
7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатській, 24/4 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1825-26/2022 додається 
 

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1826-26/2022 додається 
 

12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 44а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



13. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 15 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Міцкевича, 161 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку № 227 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 16 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1827-26/2022 додається 
 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 3 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 



20. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатській, біля будинку 248 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1828-26/2022 додається 
 

21. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 12 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Йосипа Стадника, біля будинку № 15 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 14 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Перемоги, 10 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 8 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

25. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Софії Галечко, біля будинку № 8 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Шарлая, біля будинку 3г 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

29. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 1 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 5 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 13 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 6 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 0 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Полковника Семена Палія 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

38. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 19 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

39. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1829-26/2022 додається 
 

40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1830-26/2022 додається 
 

41. СЛУХАЛИ: Про землекористування по вулиці Ф. Горбаша 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 31 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1831-26/2022 додається 



42. СЛУХАЛИ: Про землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1832-26/2022 додається 
 

43. СЛУХАЛИ: Про землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1833-26/2022 додається 
 

44. СЛУХАЛИ: Про землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 21 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1834-26/2022 додається 
 

45. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 33 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1835-26/2022 зі змінами додається 
 

46. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Івана Новодворського 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1836-26/2022 додається 
 

47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 32 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1837-26/2022  додається 
 

48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук з пропозицією повернутись до розгляду земельних 

питань №33 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки», №34 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки» та №40 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №53 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 



ВИСТУПИЛИ: Віктор Фітьо з пропозицією повернутись до розгляду земельного 

питання №19 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський з пропозицією повернутись до розгляду 

земельних питань №36 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» та №46 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак з пропозицією повернутись до розгляду земельних 

питань №29 «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів», №37 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки», №38 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці 

Каштановій» та №49 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки» 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував повернутись до розгляду наступних земельних питань: 

- №19 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №29 «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів»; 

- №33 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №34 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №36 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №37 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №38 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Каштановій»; 

- №40 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №46 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №49 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки»; 

- №53 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки». 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду 
 

49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 23 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 
 



50. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1838-26/2022 додається 
 

51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 20 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 22 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Каштановій 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1839-26/2022 додається 
 

56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 25 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Іван Данилишин 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 24 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 

59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1840-26/2022 додається 
 

60. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішень по 3 депутатських запитах 
 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 26 сесії депутатами внесено 3 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №1841-26/2022 - №1843-26/2022 додаються 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Питання порядку денного 26 сесії восьмого демократичного скликання 

розглянуто.  
 

 Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Іван Данилишин, Ігор Ільчишин 
 

Головуючий: Богдан Станіславський, міський голова 

Оголосив про закриття 26 сесії. 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії управління 

«Секретаріат ради» міської ради                                        Іванна ГОЛИНСЬКА 


