
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _03.01.2020         м.Коломия                            № 1_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці по вул. __,  які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Сотні Білого, 21, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по 

вул. __,  який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Івана Франка, 33А, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __,  який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Семена Гулака-Артемовського, 53, м. Коломия. 

4. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельних ділянках  по вул. __,  який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, поштову адресу вулиця Молодіжна, 22А, м. Коломия. 

5. Присвоїти ½ частині житлового будинку з відповідною часткою 

господарських будівель та споруд по вул. __,  які належать гр. __, яка 

проживає в __, поштову адресу вулиця Прокопа Мостовича, 14А, м. 

Коломия. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __,  який належить гр.__, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Романа Рубінгера, 8А, м. Коломия. 

7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 



 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _11.01.2020                м. Коломия                            №_2_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці  в __, які належать гр__, який проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Тараса Шевченка, 86, с. Іванівці, 

Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці по вул__,  який належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Антона Петрушевича, 14, м. 

Коломия. 

3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _17.01.2020                м. Коломия                            №_3_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти 8/100 частині нежитлових будівель (загальна площа 

403,8кв.м.), яка знаходиться на земельній ділянці по вул. __, яка належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Андрія 

Чайковського, 9, м. Коломия. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та господарській будівлі 

на приватизованій земельній ділянці по вул. __,  які належать гр. __, яка 

проживає по вул__, поштову адресу вулиця Михайла Павлика, 11Б, м. 

Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Адама Міцкевича, 285А, м. 

Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованих земельних ділянках  по вул. __,  які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Молодіжна, 24А, м. 

Коломия. 

5. Присвоїти садовому будинку на приватизованій земельній ділянці  по пр. 

__,  який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

проспект Михайла Грушевського, 90А, м. Коломия. 

6. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарськими будівлями 

та спорудами на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, у зв`язку з 

впорядкуванням нумерації будинків, (за зверненням гр. __, яка проживає 

по вул. __) з вул. Доктора О. Козакевича, 11А на вулицю Бориса 

Грінченка, 11. 



7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _28.01.2020                м. Коломия                            №_4_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __,  який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Володимира Івасюка, 10А, м. Коломия. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці  по вул. __, який належить гр. __, яка проживає в __, 

поштову адресу вулиця Максима Рильського, 2, м. Коломия. 

3. Присвоїти 27/100 частинам нежитлового будинку (магазин), які 

знаходяться по вул. __, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Миколи Леонтовича, 26А/1, м. Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 



 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _30.01.2020                м. Коломия                            № 5 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти магазину з офісними приміщеннями на суборендованій 

земельній ділянці  по пл. __,  які належать гр. __, який проживає по вул. 

__, поштову адресу площа Ринок, 1Б, м. Коломия. 

2. Присвоїти квартирі (реконструкція нежитлового приміщення під 

квартиру) по вул. __, яка належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вулиця Юрія Шкрумеляка, 15Б квартира 59, м. Коломия. 

3. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарських будівель на 

приватизованій земельній ділянці по вул. __,  які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Антона Лотоцького, 2, м. 

Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 



 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _04.02.2020                м. Коломия                            № 6 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __,  який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Полковника М. Колодінського, 18, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __,  який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Івана Франка, 140В, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям (реконструкція 

квартири №2 під житловий будинок та будівництво господарських 

будівель) на приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  які належать 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Залізнична, 12А, 

м. Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _06.02.2020                м. Коломия                            №_7_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти автосервісу з складськими приміщеннями на орендованій 

земельній ділянці  по вул. __,  який належить гр. __, яка проживає по пр. 

__, __,  яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 307А, м. Коломия. 

2. Присвоїти будівництву садового будинку на приватизованій земельній 

ділянці  по вул. __,  який належить гр. __, який проживає по вул.__, 

поштову адресу вулиця Степана Бандери, 18А, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 



ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _10.02.2020                м. Коломия                            №_8_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  в__, 

який належить гр. __, який проживає по вул__, поштову адресу вулиця 

Романа Шухевича, 33, с.Воскресинці, Коломийський район. 

2. Присвоїти 39/100 частині квартири по вул. __, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Михайла Павлика, 16 

квартира 2, м. Коломия. 

3. Присвоїти 61/100 частині квартири по вул. __, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Михайла Павлика, 16 

квартира 2А, м. Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 



Н А К А З 

 

від _13.02.2020                м. Коломия                            № 9_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири №1 під житловий 

будинок) на приватизованій земельній ділянці по вул. __, який належить 

гр. __, які проживають по вул. __, поштову адресу вулиця Адама 

Міцкевича, 53В, м. Коломия. 

2. Присвоїти 1/3 частині житлового будинку на приватизованій земельній 

ділянці по вул. __, яка належить гр. __, яка проживає по вул__, поштову 

адресу вулиця Соборна, 11Б, м. Коломия. 

3. Присвоїти житлово-комерційному будинку  на орендованій земельній 

ділянці  по вул. __, суборендованих земельних ділянках: по вул. __,  в __,  

який належить Обслуговуючому кооперативу «Файнобуд-Захід», який 

знаходиться по вул. Володимира Винниченка, 5, поштову адресу вулиця 

Січових Стрільців, 72, м. Коломия. 

4. Присвоїти магазину-кафе на приватизованій земельній ділянці  в __, який 

належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Шевченка, 95, с. Іванівці, Коломийський район. 

5. Змінити новозбудованому житловому будинку та господарській будівлі 

на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, у зв`язку з 

впорядкуванням нумерації будинків (за зверненням власника гр. __, який 

проживає по вул. __), поштову адресу вулиця Родини Окуневських, 1А на 

вулиця Родини Окуневських, 5, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _19.02.2020                м. Коломия                            № 10_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку  на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Івана Підкови, 5, м. Коломия. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці по вул. __, який належить гр. __, який проживає в __, 

поштову адресу вулиця Новоміська, 11, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку з господарськими спорудами (виділ 

квартири №2 в окремий самостійний житловий будинок) на 

приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  які належать гр__, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Григора Коссака, 18А, м. 

Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _26.02.2020                м. Коломия                            № 11_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житлово-комерційному будинку та гаражам  на орендованій 

земельній ділянці  по вул. __, які належать обслуговуючому 

кооперативу «Січ-Захід», який знаходиться по вул. Полковника Семена 

Палія, 2, поштову адресу вулиця Січових Стрільців, 70, м. Коломия. 

2. Присвоїти 42-квартирному будинку з вбудованими комерційними 

приміщеннями на орендованих земельних ділянках  по__, який належить 

обслуговуючому кооперативу «Каштановий бульвар», який 

знаходиться по бульв. Лесі Українки, 32Б, м. Коломия, поштову адресу 

бульвар Лесі Українки, 34А, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці  в __,  які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Миколи Степанюка, 22Б, с. 

Воскресинці, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Василя Барвінського, 1, м. 

Коломия. 

5. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _28.02.2020                м. Коломия                            № 12 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти будівництву індивідуального житлового будинку на 

приватизованій земельній ділянці  по вул. __, який належить гр. __, який 

проживає по вул. __, __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Івана Миколайчука, 2А, м. Коломия. 

2. Присвоїти нежитловим будівлям (допоміжні склади, загальною площею 

62,8кв.м) по бульв. __, які належать гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу бульвар Лесі Українки, 34Б, м. Коломия. 

3. Присвоїти магазину автомобільних запчастин з офісними приміщеннями 

на приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  який належить гр. __, 

який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Карпатська, 68, м. 

Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від    05 .03.2020                м. Коломия                            №  13_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти нежитловій будівлі (головний корпус, загальна площа 7440,6 

кв.м) на орендованій земельній ділянці  по вул. __, яка належить 

товариству з обмеженою відповідальністю «Прикарпатський 

торговий дім», яке знаходиться по вул. Л. Ребета, 3, м. Івано-Франківськ, 

поштову адресу вулиця Василя Симоненка, 1/1, м. Коломия. 

2. Присвоїти нежитловій будівлі (ангар, загальна площа 308,0 кв.м) на 

орендованій земельній ділянці  по вул. __, яка належить товариству з 

обмеженою відповідальністю «Прикарпатський торговий дім», яке 

знаходиться по вул. Л. Ребета, 3, м. Івано-Франківськ, поштову адресу 

вулиця Василя Симоненка, 1Ж, м. Коломия. 

3. Присвоїти офіс-магазину (реконструкція квартири під офіс-магазин) по 

вул. __,  який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Тараса Шевченка, 32/1, м. Коломия. 

4. Присвоїти садовому будинку з господарськими будівлями на 

приватизованій земельній ділянці  в __,  які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Янкевича Володимира, 97, 

м. Коломия. 

5. Присвоїти нежитловій будівлі (насосна станція перекачки конденсату) на 

орендованій земельній ділянці  по вул. __,  яка належить гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Симона Петлюри, 102Д, м. 

Коломия. 

6. Присвоїти багатоквартирному житловому будинку (І черга будівництва) 

на орендованій земельній ділянці  по вул. __, який належить приватному 

виробничо-комерційному підприємству «Житлобуд», яке знаходиться 



по вул. Коломийська, 35, с. Сопів, Коломийський район, поштову адресу 

вулиця Богдана Хмельницького, 141, м. Коломия. 

7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від   10.03.2020                м. Коломия                            №  14 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти торговому комплексу з допоміжними приміщеннями (гараж) 

на орендованій земельній ділянці  по вул. __,  який належить гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Симона Петлюри, 102Г, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по 

вул. __,  який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Королівська, 47, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 



 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  16 .03.2020                м. Коломия                            №  15 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської 

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці  по вул__,  які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Молодіжна, 7, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __,  який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Полковника Різуна-Грегіта, 7А, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити на фасаді будинку 

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 


