
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

 

20 травня 2021 р.                                                                                         09:30 год. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Андрій Божик, Галина Беля, Віктор Фітьо, Віталія 

Лукавська, Євгеній Заграновський, Сергій Федчук, Роман Маліновський, Ігор 

Костюк, Любомир Бордун 

 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

14 сесії засідання Коломийської міської ради 

 

Загальні питання 
1.  Про звернення Коломийської міської ради 

2.  Д.8. Про передачу в оренду комунальному некомерційному підприємству 

«Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-

Франківської обласної ради» (Центр легеневих захворювань) комунального 

майна без проведення аукціону 

3.  Д.9. Про встановлення та погодження місячної плати за навчання у школах 

естетичного виховання управління культури Коломийської міської ради не 

більше як на 10% від вартості встановленої на 2020-2021 навчальний рік із 

врахуванням усіх пільг відповідно 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

4.  Д.1. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

5.  Д.2. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

6.  Д.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель  

7.  Д.4. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

8.  Д.5. Про проведення інвентаризації земель 

9.  Д.6. Про проведення інвентаризації земель 

10.  Д.7. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 2Д 

11.  Д.8. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в селі Шепарівці             

12.  Д.9. Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці  



13.  Д.10. Про розгляд звернень ОБ’ЄДНАНЬ СПІВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

14.  Д.11. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

15.  Д.12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

16.  Д.13. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

17.  Д.14. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

18.  Д.15. Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільсько-

господарського  призначення 

19.  Д.16. Про зміну землекористування  в селі Раківчик на вулиці Січових 

Стрільців, буд.65а 

20.  Д.17. Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

21.  Д.18. Про розгляд звернення ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

22.  Д.19. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

23.  Д.20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

24.  Д.21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

25.  Д.22. Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

26.  Д.23. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних 

спорів з приводу суміжного землекористування 

27.  Д.24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

28.  Д.25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   

29.  Д.26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

30.  Д.27. Про землекористування в селі Саджавка 

31.  Д.28. Про проведення інвентаризації земель в селі Кубаївка 

32.  Д.29. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

33.  Д.30. Про зміну землекористування на вулиці Івана Шарлая 

34.  Д.31. Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

35.  Д.32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Роксолани, 7 

36.  Д.33. Про надання земельної ділянки   у власність для індивідуального 

садівництва 

37.  Д.34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

38.  Д.35. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

39.  Д.36. Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

40.  Д.37. Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 45-а 

41.  Д.38. Про проведення інвентаризації земель в селі Корнич 

42.  Д.39. Про проведення інвентаризації земель в селі Королівка 

43.  Д.40. Про проведення інвентаризації земель в селі Грушів 



44.  Д.41. Про проведення інвентаризації земель в селі Саджавка 

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

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради» 
ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 14 сесії та 

розглянути першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу в оренду комунальному некомерційному підприємству «Івано-

Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської 

обласної ради» (Центр легеневих захворювань) комунального майна без 

проведення аукціону» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 14 сесії. 

Погоджено. 
 

 3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про встановлення та погодження місячної плати за навчання у школах 

естетичного виховання управління культури Коломийської міської ради не 

більше як на 10% від вартості встановленої на 2020-2021 навчальний рік із 

врахуванням усіх пільг відповідно» 
ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Богдан Станіславський, Любомир Бордун, 

Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 14 сесії. 

Погоджено. 

 

Земельні питання 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного 42 додаткових земельних 

питань: 
Д.1. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

Д.2. Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

Д.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель  

Д.4. Про продаж права оренди землі на земельних торгах 

Д.5. Про проведення інвентаризації земель 

Д.6. Про проведення інвентаризації земель 

Д.7. Про землекористування на вулиці Богдана Хмельницького, 2Д 

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

земельної ділянки в селі Шепарівці             

Д.9. Про поділ земельної ділянки в селі Воскресинці  

Д.10. Про розгляд звернень ОБ’ЄДНАНЬ СПІВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ 

БУДИНКІВ 

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



земельної ділянки 

Д.12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 
Д.13. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 

Д.14. Про надання земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд 

Д.15. Про надання дозволу на продаж земельної ділянки несільсько-господарського  

призначення 

Д.16. Про зміну землекористування  в селі Раківчик на вулиці Січових Стрільців, 

буд.65а 

Д.17. Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

Д.18. Про розгляд звернення ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Д.19. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

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

земельної ділянки 

Д.21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) зовнішніх меж землекористування в натурі (на 

місцевості) 

Д.22. Про землекористування на вулиці Моцарта, 33 

Д.23. Про затвердження протоколу засідання комісії по розгляду земельних спорів з 

приводу суміжного землекористування 

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

земельної ділянки 

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

земельної ділянки   

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

земельної ділянки 

Д.27. Про землекористування в селі Саджавка 

Д.28. Про проведення інвентаризації земель в селі Кубаївка 

Д.29. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

Д.30. Про зміну землекористування на вулиці Івана Шарлая 

Д.31. Про землекористування на вулиці Гетьманська, 5 

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

земельної ділянки на вулиці Роксолани, 7 

Д.33. Про надання земельної ділянки   у власність для індивідуального садівництва 

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

земельної ділянки 

Д.35. Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

Д.36. Про проведення інвентаризації земель частини забудованого кварталу 

Д.37. Про зміну землекористування на проспекті Михайла Грушевського, 45-а 

Д.38. Про проведення інвентаризації земель в селі Корнич 

Д.39. Про проведення інвентаризації земель в селі Королівка 

Д.40. Про проведення інвентаризації земель в селі Грушів 

Д.41. Про проведення інвентаризації земель в селі Саджавка 

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

земельної ділянки для індивідуального садівництва 

 

 



ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Роман Маліновський, Сергій Федчук, Богдан 

Станіславський, Ігор Костюк, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проекти рішень до порядку денного 14 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


