
Протокол 

Четвертої сесії  

(2 пленарне засідання) 

Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання 

 

29.12.2020 року                                                                                           м. Коломия 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Присутні: 28 депутатів міської ради від загального складу ради 38 депутатів 

міської ради 

Відсутні: Микола Бакай, Віктор Будзінський, Володимир Григорук, Михайло 

Грицюк, Роман Дячук, Ігор Ільчишин, Ігор Костюк, Роман Маліновський, 

Мирослав Михайлюк, Олександр Поясик  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Продовжив роботу 4 сесії Коломийської міської ради. 

 

Про повернення до порядку денного 4-ої сесії 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: повернутися до порядку денного 4 сесії міської ради 

Порядок денний 

1. Д.1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

2. Д.2.Про зміну землекористування 

3. Д.3.Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 

45 

4. Д.4.Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Івана 

Майданського, 12 

5. Д.5.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

6. Д.6.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

7. Д.7. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

8. Д.8. Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО 23” 

9. Д.9.Про надання в оренду земельних ділянок 

10. Д.10. Про зміну землекористувань 

11. Д.11. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 



обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

12. Д.12. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

13. Д.13. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

14. Д.14. Про землекористування на вулиці Фабрична, 10 

15. Д.15. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

16. Д.16. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

17. Д.17. Про анулювання результату земельного аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки 

18. Д.18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

19. Д.19. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

20. Д.20. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

21. Д.21. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в 

селі Саджавка 

22. Д.22. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в селі Саджавка 

23. Д.23. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

24. Д.24. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

25. Д.25. Про надання земельних  ділянок у власність 

26. Д.26. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

27. Д.27. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Воскресинці 

28. Д.28. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

29. Д.29. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

30. Д.30. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

31. Д.31. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

32. Д.32. Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 

94 

33. Д.33.Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176 

34. Д.34. Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1 

35. Д.35. Про зміну землекористування на вулиці Антоненка-Давидовича, 15 

36. Д.36. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 90 

37. Д.37. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 



38. Д.38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

39. Д.39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

40. Д.40. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

41. Д.41. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

42. Д.42. Про зміну землекористування 

43. Д.43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Остапа Терлецького, 15 

44. Д.44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

45. Д.45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Павлика 

46. Д.46. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

47. Д.47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 36 

48. Д.48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Пантелеймона Куліша, 5 

49. Д.49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 

50. Д.50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

51. Д.51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова 

52. Д.52. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок для індивідуального садівництва 

53. Д.53. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

54. Д.54. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

55. Д.11. Про надання згоди на прийняття у власність цілісного майнового 

комплексу КНП «Коломийська центральна лікарня» Коломийської 

районної ради  

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував зняти з порядку денного на доопрацювання 1 загальне 

питання: 

№ 11 Про надання згоди на прийняття у власність цілісного майнового 

комплексу КНП «Коломийська центральна лікарня» Коломийської районної 

ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 28 

ВИРІШИЛИ: зняти з порядку денного 

 



Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Запропонував внести у порядок денний 4 додаткові загальні питання: 

№1. «Про звернення Коломийської міської ради до голови 

Коломийської районної ради Івана Угрина» 

№2. «Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я 

Коломийської міської ради» 

№3. «Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 

№4. «Про прийняття у власність Коломийської територіальної громади 

спортивного залу Коломийської районної дитячо-юнацької спортивної школи» 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного. 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

За порядок денний в цілому зі змінами і доповненнями: 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 29 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний в цілому.  

 

Порядок денний 

1. Про звернення Коломийської міської ради до голови Коломийської 

районної ради Івана Угрина 

2. Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я Коломийської 

міської ради 

3. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

4.  Про прийняття у власність Коломийської територіальної громади 

спортивного залу Коломийської районної дитячо-юнацької спортивної 

школи 

5. Д.1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

6. Д.2.Про зміну землекористування 

7. Д.3.Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона Петлюри, 

45 

8. Д.4.Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Івана 

Майданського, 12 

9. Д.5.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

10. Д.6.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) 

11. Д.7. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

12. Д.8. Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО 23” 



13. Д.9.Про надання в оренду земельних ділянок 

14. Д.10. Про зміну землекористувань 

15. Д.11. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

16. Д.12. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

17. Д.13. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

18. Д.14. Про землекористування на вулиці Фабрична, 10 

19. Д.15. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

20. Д.16. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

21. Д.17. Про анулювання результату земельного аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки 

22. Д.18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

23. Д.19. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

24. Д.20. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

25. Д.21. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в 

селі Саджавка 

26. Д.22. Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва в селі Саджавка 

27. Д.23. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

28. Д.24. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

29. Д.25. Про надання земельних  ділянок у власність 

30. Д.26. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

31. Д.27. Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Воскресинці 

32. Д.28. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

33. Д.29. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

34. Д.30. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

35. Д.31. Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

36. Д.32. Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла Грушевського, 

94 

37. Д.33.Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176 

38. Д.34. Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1 

39. Д.35. Про зміну землекористування на вулиці Антоненка-Давидовича, 15 



40. Д.36. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 90 

41. Д.37. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

42. Д.38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (не прийнято) 

43. Д.39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

44. Д.40. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

45. Д.41. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

46. Д.42. Про зміну землекористування 

47. Д.43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Остапа Терлецького, 15 

48. Д.44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

49. Д.45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Павлика 

50. Д.46. Про розгляд звернення об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків 

51. Д.47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 36 

52. Д.48. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Пантелеймона Куліша, 5 

53. Д.49. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а (не 

прийнято) 

54. Д.50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок (не прийнято) 

55. Д.51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова (не 

прийнято) 

56. Д.52. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок для індивідуального садівництва 

57. Д.53. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (не 

прийнято) 

58. Д.54. Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

59. Про прийняття рішення по депутатських запитах 

 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради до голови 

Коломийської районної ради Івана Угрина  

ДОПОВІДАЧ: Володимир Мельничук, заступник міського голови 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр, депутат міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №126-4/2020 зі змінами додається 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відділ охорони здоров’я 

Коломийської міської ради 

ДОПОВІДАЧ: Олег Токарчук, перший заступник міського голови 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №127-4/2020 додається 

 

3. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

ДОПОВІДАЧ: Олександр Кротюк, начальник відділу з питань цивільного 

захисту міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №128-4/2020 додається 

 

4. СЛУХАЛИ: Про прийняття у власність Коломийської територіальної 

громади спортивного залу Коломийської районної дитячо-юнацької спортивної 

школи 

ДОПОВІДАЧ: Любомир Бордун, начальник управління освіти міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №129-4/2020 додається 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Євген Заграновський, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №130-4/2020 додається 

 

6. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №131-4/2020 додається 

 

 7. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельної ділянки на вулиці Симона 

Петлюри, 45 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №132-4/2020 додається 

 

 8. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці 

Івана Майданського, 12 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №133-4/2020 додається 



 

 9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі 

(на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №134-4/2020 додається 

 

 10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №135-4/2020 додається 

 

 11. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Любомир Бордун, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №136-4/2020 додається 

 

 12. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ “ЧАЙКОВСЬКОГО 23” 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №137-4/2020 додається 

 

 13. СЛУХАЛИ: Про надання в оренду земельних ділянок  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №138-4/2020 додається 

 

 14. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за основу, за – 27 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення за основу 
ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, депутат міської ради з пропозицією 

зняти на доопрацювання п. 26 проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: за пропозицію Євгенія Заграновського, за - 10  

ВИРІШИЛИ: не знімати на доопрацювання п. 26 
ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття рішення в цілому, за - 24   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №139-4/2020 додається 

 



 15. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 29  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради №140-4/2020 додається 

 

 16. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Галина Беля, депутат міської ради оголосила про конфлікт 

інтересів і про те, що участі у голосуванні не братиме. 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 141-4/2020 додається 

 

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

суборенду  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 142-4/2020 додається 

 

 18. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Фабрична, 10 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 143-4/2020 додається 

 

 19. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 144-4/2020 зі змінами додається  

 

 20. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 145-4/2020 додається 

 

 21. СЛУХАЛИ: Про анулювання результату земельного аукціону з продажу 

права оренди земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 146-4/2020 додається 

 

 22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за -26   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 147-4/2020 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 148-4/2020 додається 

 

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

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 149-4/2020 додається 

 

 25. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в селі 

Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 150-4/2020 додається 

 

 26. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва в селі Саджавка 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 151-4/2020 додається 

 

 27. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 152-4/2020 додається 

 

 28. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 153-4/2020 додається 

 

 29. СЛУХАЛИ: Про надання земельних  ділянок у власність 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 154-4/2020 додається 

 

 30. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 



ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 155-4/2020 додається 

 31. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в селі 

Воскресинці 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 156-4/2020 додається 

 

 32. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 157-4/2020 додається 

 

 33. СЛУХАЛИ:  Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 158-4/2020 додається 

 

 34. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 159-4/2020 додається 

 

 35. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 160-4/2020 додається 

 

 36. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на проспекті Михайла 

Грушевського, 94 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 161-4/2020 додається 

 

 37. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Карпатська, 176 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 162-4/2020 додається 

 

 38. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки на вулиці Василя Симоненка, 1 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 28   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 163-4/2020 додається 

 

 39. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Антоненка-

Давидовича, 15 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 28  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 164-4/2020 додається 

 

 40. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри, 90  

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 165-4/2020 додається 

 

 41. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду 

земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 166-4/2020 додається 

 

 42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Тарас Михалушко, депутат міської ради, Євгеній 

Заграновський, депутат міської ради  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 18   

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 167-4/2020 додається 

 

 44. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 168-4/2020 додається 

 

 45. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 169-4/2020 додається 

 



 46. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 170-4/2020 додається 

 

 47. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Остапа Терлецького, 15 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 171-4/2020 додається 

 

 48. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 25 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 172-4/2020 додається 

 

 49. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Михайла Павлика 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 173-4/2020 додається 

 

 50 СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 174-4/2020 додається 

 

 51. СЛУХАЛИ:. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Січових Стрільців, 36 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 27  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 175-4/2020 додається 

 

 52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Пантелеймона Куліша, 5 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 176-4/2020 додається 

 

 53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на бульварі Лесі Українки, 32-а 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Василевський, депутат міської ради 



ГОЛОСУВАЛИ: за - 7   

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 2  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин  

ГОЛОСУВАЛИ: за - 0  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 26   

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 177-4/2020 додається 

 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ВИСТУПИЛИ: Євгеній Заграновський, депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 10   

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 

 

 58. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Симона Петлюри 

ДОПОВІДАЧ: Богдан Мондрик, начальник відділу земельних відносин 

ГОЛОСУВАЛИ: за - 24 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 178-4/2020 додається 

  

 59. СЛУХАЛИ: Про прийняття рішення по депутатських запитах 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

На 3 сесії депутатами внесено 17 запитів. 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 - 26 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради 179-4/2020 - 195-4/2020 додається 

 

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Питання порядку денного 4 сесії міської ради розглянуто.  



Різне. 

ВИСТУПИЛИ: Леся Бєлявська, депутат міської ради  

Головуючий: міський голова Богдан Станіславський 

Про закриття 4 сесії міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  за – 27 

ВИРІШИЛИ: 4 сесію міської ради вважати закритою. 

 

Депутати виконали Гімн України 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

Протокол вела: 

Спеціаліст 1 категорії  

організаційного відділу міської ради                                  Христина БОГАК 

 

 

 

 


