
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

20 грудня 2021 р.                                                                                       17:00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Віктор Фітьо, Олег Романюк, Сергій Федчук, Галина 

Беля, Сергій Коцюр, Євгеній Заграновський, Тарас Боднарук, Андрій Божик, 

Микола Бакай, Віктор Будзінський, Олег Дячук, Мирослава Воротняк, 

Володимир Григорук 

Запрошені: начальник відділу земельних відносин міської ради Богдан 

Мондрик 

Начальник організаційного відділу: Світлана Бежук  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

25 сесії засідання Коломийської міської ради 
1 Про оплату праці Коломийського міського голови у 2022 році 

2 Про затвердження штатного розпису комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради 

3 Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської 

міської ради на 2021 рік 

4 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в новій редакції 

5 Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон Екологія» на 

укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки 

6 Про встановлення умов повернення субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання 

комунальної техніки згідно укладеного договору фінансового лізингу на 

придбання  комунальної техніки 

7 Про надання згоди комунальному підприємству «Коломияводоканал» на 

списання основних засобів 

8 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийському об’єднаному 

міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

9 Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій частині А4267 

10 Про передачу на баланс матеріальних цінностей Коломийській ДПІ ГУ ДПС в 

Івано-Франківській області 

11 Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ УДНС в Івано-

Франківській області 



12 Про призначення директора комунального підприємства «Роздрібна торгово-

закупівельна база громадського харчування» 

13 Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2022 рік» 

14 Про внесення змін до Програми «Демонтаж рекламних засобів та тимчасових 

споруд» у Коломийській територіальній громаді на 2021-2023 роки 

15 Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань поводження 

з безхазяйними відходами на території Коломийської територіальної громади та 

затвердження її складу 

16 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2021 

рік (09530000000) код бюджету 

17 Про надання згоди фінансовому управлінню Коломийської міської ради на 

списання з балансу основних засобів 

18 Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік 

(09530000000) код бюджету 

19 Д.1. Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради у новій 

редакції 

20 Д.2. Про продовження чинного договору оренди з Івано-Франківським 

обласним центром зайнятості за адресою вул. Мазепи, 4 в м. Коломиї 

21 Д.3. Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

22 Д.4. Про внесення змін до цільової програми «Протидія захворювання та 

профілактики захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-

2024 роки» 

23 Д.5. Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської територіальної 

громади на 2022-2026 роки 

24 Д.6. Про створення комунального закладу «Сервісний центр» та затвердження 

його статуту 

25 Д.7. Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах 

дошкільної освіти Коломийської територіальної громади 

26 Д.8. Про внесення змін до рішення міської ради від 07.10.2021 року № 1265-

20/2021 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон Екологія» 

на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки» 

27.1 Про надання Коломийській міській раді дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

28.2 Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

29.3 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

30.4 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

31.5 Про надання земельних ділянок у власність 

32.6 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

33.7 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

34.8 Про землекористування на вулиці Театральній, 20 

35.9 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства 

36.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

37.11 Про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд у селі Саджавка 

38.12 Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва в селі Грушів 

39.13 Про зміну землекористування в селі Корнич 

40.14 Про зміну землекористування 

41.15 Про надання земельної ділянки у власність в селі Королівка 

42.16 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі Шепарівці 

43.17 Про надання земельної ділянки у власність в селі Раківчик 

44.18 Про зміну землекористувань 

45.19 Про зміну землекористувань 

46.20 Про зміну землекористування 

47.21 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

48.22 Про надання земельних ділянок у власність в селі Іванівці 

49.23 Про надання земельних ділянок у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в селі Товмачик 

50.24 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

51.25 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

52.26 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

53.27 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Товмачик 

54.28 Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 23 

55.29 Про внесення змін у рішення Коломийської міської ради 

56.30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Товмачик 

57.31 Про надання земельної ділянки у власність в селі Раківчик 

58.32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Марії Заньковецької, 1 

59.33 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

60.34 Про землекористування на вулиці Антоненка-Давидовича, 15 

61.35 Про надання земельної ділянки у власність в селі Раківчик 

62.36 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

63.37 Про надання земельної ділянки у власність в селі Королівка 

64.38 Про надання земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Раківчик 

65.39 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Раківчик 

66.40 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Раківчик 

67.41 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Раківчик 

68.42 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

69.43 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

70.44 Про зміну цільового призначення земельної ділянки в с. Товмачик 

71.45 Про надання земельної ділянки у власність в селі Шепарівці  

72.46 Про надання земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в селі Раківчик 



73.47 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

74.48 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

75.49 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

76.50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

77.51 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

78.52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

79.53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

80.54 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

81.55 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Карпатській, 121 

82.56 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

83.57 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

84.58 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

85.59 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

86.60 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

87.61 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

88.62 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

89.63 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

90.64 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

91.65 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Королівській, 46 

92.66 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

93.67 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

94.68 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

95.69 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

96.70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

97.71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

98.72 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

99.73 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Луки Данкевича 

100.74 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 



101.75 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Софії Галечко, 256 

102.76 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

103.77 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

104.78 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Раківчик 

105.79 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

106.80 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в селі Раківчик 

107.81 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

108.82 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Раківчик 

109.83 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Королівка 

110.84 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

111.85 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

112.86 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

113.87 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

114.88 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

115.89 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

116.90 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

117.91 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

118.92 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Миколи Костомарова 

119.93 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вулиці Ольги Кобилянської, біля будинку 2 

120.94 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

121.95 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

122.96 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

123.97 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

124.98 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в селі Саджавка 

125.99 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

126.100 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

127101 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

128.102 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки 

129.103 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

130.104 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

131.105 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

132.106 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

133.107 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

134.108 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

135.109 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки. 

136.110 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

137.111 Д.1. Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

138.112 Д.2. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

139.113 Д.3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в районі вулиці Гетьмана Івана Мазепи – вулиці 

Осипа Маковея 

140.114 Д.4. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка 

141.115 Д.5. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея 

142.116 Д.6. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
 

Порядок денний 
 

1. СЛУХАЛИ: Про оплату праці Коломийського міського голови у 2022 

році 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» 

Коломийської міської ради на 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської 



міської ради Івано-Франківської області» на 2021 рік та викладення його в 

новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу комунальному підприємству 

«Полігон Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання 

комунальної техніки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про встановлення умов повернення субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому 

числі на придбання комунальної техніки згідно укладеного договору 

фінансового лізингу на придбання  комунальної техніки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному підприємству 

«Коломияводоканал» на списання основних засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийському об’єднаному міському територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей військовій 

частині А4267 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 

Коломийській ДПІ ГУ ДПС в Івано-Франківській області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс матеріальних цінностей 5 ДПРЗ 

УДНС в Івано-Франківській області 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

12. СЛУХАЛИ: Про призначення директора комунального підприємства 

«Роздрібна торгово-закупівельна база громадського харчування» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



13. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. 

№1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Демонтаж рекламних 

засобів та тимчасових споруд» у Коломийській територіальній громаді на  

2021-2023 роки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійно діючу 

комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території 

Коломийської територіальної громади та затвердження її складу 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2021 рік (09530000000) код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди фінансовому управлінню 

Коломийської міської ради на списання з балансу основних засобів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

18. СЛУХАЛИ: Про бюджет Коломийської міської територіальної 

громади на 2022 рік (09530000000) код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства 

«Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради у новій 

редакції» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про продовження чинного договору оренди з Івано-Франківським обласним 

центром зайнятості за адресою вул. Мазепи, 4 в м. Коломиї» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про передачу на баланс матеріальних цінностей» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



22. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до цільової програми «Протидія захворювання та 

профілактики захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-

2024 роки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської територіальної 

громади на 2022-2026 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

24. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про створення комунального закладу «Сервісний центр» та затвердження його 

статуту» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про встановлення вартості харчування учнів в закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти та розміру плати за перебування дітей у закладах 

дошкільної освіти Коломийської територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

26. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 07.10.2021 № 1265-20/2021 

року «Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон Екологія» на 

укладання договору фінансового лізингу на придбання комунальної техніки»» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

Земельні питання 

 

27.1. СЛУХАЛИ: Про надання Коломийській міській раді дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

28.2. СЛУХАЛИ: Про поділ земельної ділянки в селі Іванівці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 



29.3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

30.4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

 31.5. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

32.6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

33.7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

34.8. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Театральній, 20 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

35.9. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та для ведення особистого селянського господарства 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

36.10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

37.11. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд у селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 



38.12. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі Грушів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

39.13. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування в селі Корнич 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

40.14. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

41.15. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Королівка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

42.16. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в селі Шепарівці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

43.17. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

44.18. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Беля 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

45.19. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористувань 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

46.20. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

47.21. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



48.22. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність в селі 

Іванівці 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

49.23. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

50.24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Олег Дячук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

51.25. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

52.26. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

53.27. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

54.28. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Гетьмана Івана 

Мазепи, 23 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

55.29. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у рішення Коломийської міської 

ради 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

56.30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



57.31. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

58.32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Марії 

Заньковецької, 1 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: зняти проект рішення з розгляду порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

59.33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Віктор Будзінський, Андрій Куничак, 

Євгеній Заграновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

60.34. СЛУХАЛИ: Про землекористування на вулиці Антоненка-

Давидовича, 15 

ВИСТУПИЛИ: Віктор Будзінський, Андрій Куничак, Олег Романюк, Олег 

Дячук, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

61.35. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

62.36. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

63.37. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Королівка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

64.38. СЛУХАЛИ: Про надання земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

65.39. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в селі Раківчик 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

66.40. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

67.41. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

68.42. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

69.43. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

70.44. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки в 

с. Товмачик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

71.45. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Шепарівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

72.46. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

73.47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

74.48. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



75.49. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

76.50. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

77.51. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

78.52. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

79.53. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

80.54. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

81.55. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Карпатській, 121 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

82.56. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

83.57. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

84.58. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



85.59. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

86.60. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

87.61. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

88.62. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

89.63. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

90.64. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

91.65. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Королівській, 46 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Божик, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

92.66. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

93.67. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 



94.68. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

95.69. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

96.70. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

97.71. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

98.72. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

99.73. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Луки Данкевича 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

100.74. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

101.75. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Софії Галечко, 256 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

102.76. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

103.77. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



104.78. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

105.79. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

106.80. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

107.81. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Королівка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

108.82. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Раківчик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

109.83. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Королівка 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Федчук, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

110.84. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

111.85. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

112.86. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Євгеній Заграновський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 



113.87. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

114.88. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

115.89. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

116.90. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

117.91. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

118.92. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Миколи 

Костомарова 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

119.93. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Ольги 

Кобилянської, біля будинку 2 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Микола Бакай, Олег Романюк, Євгеній 

Заграновський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

120.94. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 
 

121.95. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 



122.96. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

123.97. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

124.98. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Саджавка 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

125.99. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

126.100. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

127.101. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр, Андрій Божик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

128.102. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

129.103. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

130.104. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 



131.105. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

132.106. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

133.107. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

134.108. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

135.109. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

136.110. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

137.111. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

138.112. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про зміну цільового призначення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

139.113. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в районі вулиці Гетьмана Івана Мазепи – вулиці 

Осипа Маковея» 

 



140.114. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Юрія Шкрумеляка» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

141.115. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вулиці Осипа Маковея» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

142.116. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового 

питання «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 25 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

організаційного відділу                                                          Світлана БЕЖУК 


