
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _03.07.2019___   м.Коломия                       №_1__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 20/10000 частині нежитлових будівель (загальна площа 99,9 

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

__, який проживає по вул. ___, поштову адресу вул. Василя Симоненка, 

2Б/3, м. Коломия. 

2. Присвоїти 64/100 частинам житлового будинку з належними  

господарськими спорудами на приватизованій земельній ділянці  по вул. 

___, які належать гр. ___, яка проживає по вул. ___, поштову адресу 

вулиця Фабрична, 15Б. 

3. Присвоїти новозбудованому житловому будинку (незавершеному 

будівництвом) на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, який 

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

Королівська, 25. 

4. Присвоїти новозбудованому житловому будинку та господарській будівлі 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Івана Гонти, 14. 

5. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

поштову адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив Франка, 21. 

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      А. Колісник 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _08.07.2019___   м.Коломия                       №_2__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 господарській будівлі (гаражу) на приватизованій земельній 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Івана Паторжинського, 1/1. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку та господарській будівлі 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Стара Дорога, 15. 

3. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку на 

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

проживає по пр. __, поштову адресу проспект Михайла Грушевського, 

114А. 

4. Дозволити змінити новозбудованому індивідуальному житловому 

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



гр. __, який проживає по пр. __, поштову адресу вул. Професора Пулюя, 6 

на вул. Професора Пулюя, 6Б. 

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. 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування      А. Теслевич 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _10.07.2019__    м.Коломия                       №_3__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 новозбудованому блокованому індивідуальному житловому 

будинку (будівництво п’яти блокованих індивідуальних житлових 

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

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

Чайковського, 18А. 



2. Присвоїти новозбудованому блокованому індивідуальному житловому 

будинку (будівництво п’яти блокованих індивідуальних житлових 

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

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

Чайковського, 18Б. 

3. Присвоїти новозбудованому блокованому індивідуальному житловому 

будинку (будівництво п’яти блокованих індивідуальних житлових 

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

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

Чайковського, 18В. 

4. Присвоїти новозбудованому блокованому індивідуальному житловому 

будинку (будівництво п’яти блокованих індивідуальних житлових 

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

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

Чайковського, 18Г. 

5. Присвоїти новозбудованому блокованому індивідуальному житловому 

будинку (будівництво п’яти блокованих індивідуальних житлових 

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

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

Чайковського, 18Д. 

6. Дозволити змінити новозбудованому житловому будинку та 

господарським будівлям на приватизованій земельній ділянці по вул. __, 

які належать гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Полковника Різуна-Грегіта, 20 на вулиця Полковника Різуна-Грегіта, 20А. 

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. 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування      А. Теслевич 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 



Н А К А З 

 

від _12.07.2019___   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 новозбудованому будинку комерційного та виставково-

демонстраційного призначення на приватизованій земельній ділянці по 

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

вулиця Вячеслава Чорновола, 30А. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Федора Достоєвського, 51. 

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. 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування      А. Теслевич 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 



 

від _17.07.2019  __   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 торгово-офісним приміщенням на орендованій земельній 

ділянці  на пл. __, які належать  ТзОВ «СВІТ-БРО», місцезнаходження 

юридичної особи: пл. Т.Шевченка, 4, поштову адресу площа Тараса 

Шевченка, 4. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

поштову адресу вулиця Миколи Білейчука, 14 А. 

3. Присвоїти новозбудованій дзвіниці на земельній ділянці по вул. __, яка 

належить ПАРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

СВ. ЙОСАФАТА, поштову адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 2 Д. 

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. 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування      А. Теслевич 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 



Н А К А З 

 

від _23.07.2019__    м.Коломия                       №__6_ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Дністровська, 6 А. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям та спорудам на 

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

__, поштову адресу вулиця Родини Крушельницьких, 28 А. 

3. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку  на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Михайла Вербицького, 11. 

4. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку  на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Уляни Кравченко, 7 А. 

5. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку  на 

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

проживає по вул__, поштову адресу вулиця Уляни Кравченко, 7 Б. 

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. 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування      А. Теслевич 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _05.08.2019___   м.Коломия                       №__7_ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

вул. __, поштову адресу вулиця Молодіжна, 6. 

2. Рекомендувати власникові об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування      А. Теслевич 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 



ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _12.08.2019___   м.Коломия                       №__8__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 новозбудованим капітальним гаражам на орендованій 

земельній ділянці по вул. __, які належать Обслуговуючому кооперативу 

«БОГУН-АВТО», поштову адресу вулиця Івана Богуна, 11 В. 

2. Рекомендувати власникові об’єкту нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування      А. Колісник 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 



від _15.08.2019___   м.Коломия                       №__9_ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних 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 новозбудованій станції технічного огляду автомобілів на 

земельній ділянці  по пр. __, які належать ТзДВ «Коломийське 

автотранспортне підприємство», поштову адресу проспект Михайла 

Грушевського, 94 А. 

2. Присвоїти групі нежитлових приміщень, загальною площею 184,4 м
2
 , по 

вул. __, які належать гр. __, поштову адресу вулиця Валова, 17/1. 

3. Присвоїти групі нежитлових приміщень, загальною площею 184,1 м
2
, по 

вул. __, які належать гр. __ та __, поштову адресу Валова, 17/2. 

4. Рекомендувати власникові об’єкту 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      А. Колісник 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від __23.08.2019___   м.Коломия                       №__10_ 



 

 

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 новозбудованому житловому будинку та господарській будівлі 

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

проживає в __, поштову адресу вулиця Степова, 2, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по 

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

вулиця Федора Достоєвського, 12А, м. Коломия. 

3. Присвоїти новозбудованій господарській будівлі (гаражу) на 

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

проживає по пров. __, поштову адресу проспект Михайла Грушевського, 

104Б, 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 __30.08.2019___   м.Коломия                       №__11_ 

 

 

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 Лесі Українки, 70А, с. Іванівці, Коломийський район. 

2. Присвоїти магазину-офісу на орендованій земельній ділянці  по вул. __, 

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

Гетьмана Івана Мазепи, 298Г, 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 _06.09.2019__    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 новозбудованому приміщенню для технічного обслуговування 

автомобілей на орендованій земельній ділянці по прос. __, яке належить 

гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу проспект Михайла 

Грушевського, 94Ж. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці № __ в __, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, поштову адресу «Мічурінець» садівницьке товариство, масив 

Пушкіна, 478. 

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 __11.09.2019___   м.Коломия                       №__13_ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 



присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб та юридичної особи, 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 ½ частині житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Професора Пулюя, 17А. 

2. Присвоїти ½ частині житлового будинку з належними господарськими 

будівлями на приватизованій земельній ділянці по вул. __, які належать 

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

Пулюя, 17Б. 

3. Присвоїти торгівельному центру (реконструкція промислової будівлі 

державного підприємства «Коломийський експериментальний завод 

програмованих учбових терміналів «ПРУТ», меблевий цех) на 

орендованій земельній ділянці  по вул. __, який належать ПП «Ільчігор і 

Ко», яке знаходиться за адресою вул. Симона Петлюри, 42 кв.98, поштову 

адресу вулиця Романа Шухевича, 8. 

4. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Володимира Винниченка, 

39А. 

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 __16.09.2019__   м.Коломия                       №__14__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичної особи 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 новозбудованому житловому будинку з господарськими 

будівлями і спорудами на приватизованій земельній ділянці  в __, які 

належать гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Романа 

Шухевича, 25, с. Воскресинці, Коломийський район. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку з господарською 

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

__, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Рунишівська, 2А, с. 

Товмачик, Коломийський район. 

3. Присвоїти церкві св. Йосафата (будівля колишнього костелу, що 

використовувалась як магазин «Каштан») на земельній ділянці по вул. __, 

що перебуває в постійному користуванні, яка належить парафії 

Української греко-католицької церкви св. Йосафата, яка 

зареєстрована за адресою по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 2, поштову 

адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 2, м. Коломия. 

4. Присвоїти садовому будинку на приватизованій земельній ділянці по вул. 

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

вулиця Івана Миколайчука, 55А, м. Коломия. 

5. Присвоїти частині житлового будинку (загальною площею 137,7 кв.м) на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Василя Касіяна, 5 квартира 

1, м. Коломия. 

6. Присвоїти частині житлового будинку (загальною площею 92,0 кв.м) з 

господарською будівлею на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, 

які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Василя Касіяна, 5 квартира 2, м. Коломия. 

7. Присвоїти житловому будинку з закладами громадського обслуговування 

на орендованих земельних ділянках по вул. __, який належить гр. __, 

який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Михайла Драгоманова, 

3Г, м. Коломия. 



8. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

9. 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 _20.09.2019____   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 (реконструкція господарської будівлі під 

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

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

Міцкевича, 273А. 

2. Присвоїти 2/5 житлового будинку на приватизованій земельній ділянці по 

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

вулиця Доктора О. Козакевича, 44 квартира 1. 



3. Присвоїти 3/5 житлового будинку на приватизованій земельній ділянці  

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

адресу вулиця Доктора О. Козакевича, 44 квартира 2. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

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

вулиця Сотні Білого, 26. 

5. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Карпатська, 19А, с. Іванівці, 

Коломийський район. 

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 _25.09.2019__    м.Коломия                       №_16__ 

 

 

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 новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

вул. __, поштову адресу вулиця Тараса Шевченка, 158Б, с. Шепарівці, 

Коломийський район. 

2. Присвоїти ¼ частині житлового будинку з господарськими будівлями на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Карпатська, 246 квартира 1, 

м. Коломия. 

3. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Карпатська, 68Е, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  в __, 

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

«Мічурінець» садівницьке товариство, масив Коломийка, 63. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці в __, 

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

Адама Міцкевича, 45, с. Воскресинці, Коломийський район. 

6. Присвоїти житловому будинку з господарською будівлею на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Дениса Січинського,20А, м. 

Коломия. 

7. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

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

вулиця Староміська, 92В, м. Коломия. 

8. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Романа Ставничого, 18, м. Коломия. 

9. Присвоїти новозбудованому трьохповерховому житловому будинку з 

магазином на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, який 

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

Антоненка-Давидовича, 17А, м. Коломия. 

10. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Теслевич 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _30.09.2019__    м.Коломия                       №_17_ 

 

 

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 (реконструкція ½ 

частини приміщення І до квартири №1 та квартири №1 під житловий 

будинок та будівництво господарської будівлі) на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Професора Б. Левицького, 17В, м. Коломия. 

2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку та господарським 

будівлям на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, які належать 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Олекси Довбуша, 

488, м. Коломия. 

3. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Миколи Верещинського, 18, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку (реконструкція літньої кухні під житловий 

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

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

Самійленка, 5А, м. Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями (будівництво 

житлового будинку, реконструкція старого житлового будинку під літню 

кухню та будівництво господарських будівель) на приватизованій 

земельній ділянці  в __, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, 

поштову адресу вулиця Тараса Шевченка, 15, с. Воскресинці, 

Коломийський район. 



6. Присвоїти 35/100 частині житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами  на приватизованій земельній по вул. __, які 

належать гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Антона 

Онищука, 5А, 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. 

 

 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Теслевич 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _03.10.2019___   м.Коломия                       №__18__ 

 

 

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 (реконструкція господарської будівлі під 

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

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

Полковника Семена Палія, 15В, м. Коломия. 



2. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку та 

господарським будівлям на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, 

які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Тараса Шевченка, 214, с. Шепарівці, Коломийський район. 

3. Присвоїти 6/25 частині житлового будинку з відповідною частиною 

господарських споруд на приватизованій земельній ділянці по вул. __, які 

належать гр. __, який проживає по вул__, поштову адресу вулиця Кирила 

Трильовського, 32, м. Коломия. 

4. Присвоїти 19/25 частині житлового будинку з відповідною частиною 

господарських будівель та споруд на приватизованій земельній ділянці  

по вул. __, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Кирила Трильовського, 32В, м. Коломия. 

5. Присвоїти квартирі (загальна площа 69,5 кв.м), яка знаходиться в 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, яка 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Уляни 

Кравченко, 2А квартира 1, м. Коломия. 

6. Присвоїти квартирі (загальна площа 79,2 кв.м), яка знаходиться в 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, яка 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Уляни 

Кравченко, 2А квартира 2, м. Коломия. 

7. Присвоїти квартирі (загальна площа 69,6 кв.м), яка знаходиться в 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, яка 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Уляни 

Кравченко, 2А квартира 3, м. Коломия. 

8. Присвоїти квартирі (загальна площа 69,5 кв.м), яка знаходиться в 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по вул.__, яка 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Уляни 

Кравченко, 2Б квартира 1, м. Коломия. 

9. Присвоїти квартирі (загальна площа 78,8 кв.м), яка знаходиться в 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, яка 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Уляни 

Кравченко, 2Б квартира 2, м. Коломия. 

10. Присвоїти квартирі (загальна площа 69,5 кв.м), яка знаходиться в 

житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, яка 

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

Уляни Кравченко, 2Б квартира 3, м. Коломия. 

11. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Теслевич 

 



 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _08.10.2019__    м.Коломия                       №_19__ 

 

 

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 житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Мамутова, 1А, с. Товмачик, Коломийський район. 

2. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Центральна, 1В, с. Іванівці, Коломийський район. 

3. Присвоїти квартирі (влаштування квартири в горищному просторі без 

зміни зовнішньої конфігурації даху) по вул. __, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Січових Стрільців, 58 

квартира 1, м. Коломия. 

4. Присвоїти 86/1000 частці нежилого приміщення (загальною площею 47,5 

кв.м) за адресою вул. __, яке належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вулиця Переяславська, 2/1. 

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. 

 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Теслевич 



 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _10.10.2020____   м.Коломия                       №__20__ 

 

 

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 Володимира Кубійовича, 7, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Доктора О. Козакевича, 9А, 

м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по 

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

вулиця Олекси Довбуша, 137Б, м. Коломия. 

4. Присвоїти 69/100 частині житлового будинку з господарськими 

будівлями  та спорудами на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, 

які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця 

Юрія Кибальчича, 15 квартира 1, м. Коломия. 

5. Присвоїти 31/100 частині житлового будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Юрія Кибальчича, 15 квартира 2, 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. 



 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Теслевич 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _17.10.2019__    м.Коломия                       №__21__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичної особи, 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. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Шепарівська, 2А, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __, який належить гр. __, якого знято з реєстрації місця проживання, 

поштову адресу вулиця Левади, 4Б, с. Воскресинці, Коломийський район. 

3. Присвоїти магазину продовольчих та непродовольчих товарів 

(реконструкція нежитлових приміщень під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів загальна площа 1510,5 кв.м) на орендованій 

земельній ділянці  по вул. __, який належить товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ріал Істейт», яке знаходиться за адресою вул. 

Січових Стрільців, 21А, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., поштову 

адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 183/2, м. Коломия. 

4. Присвоїти частині житлового будинку (загальна площа 50 кв.м) з 

господарськими будівлями і спорудами на земельній ділянці  по вул. __, 



згідно договору Суперфіцію б/н від __., які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Весняна, 4А, м. Коломия. 

5. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

вул. __, поштову адресу вулиця Королівська, 18, м. Коломия. 

6. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

вул. __, поштову адресу вулиця Королівська, 18А, м. Коломия. 

7. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Софії Галечко, 41А, м. 

Коломия. 

8. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Теслевич 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від _21.10.2019__    м.Коломия                       №__22__ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви юридичної та фізичної 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 виробничому будинку з господарськими будівлями та 

спорудами на орендованій земельній ділянці по вул. __, які належать 

приватному акціонерному товариству «Коломийське 

заводоуправління будівельних матеріалів», яке знаходиться за адресою 

вул. Григорія Тютюнника, 14, м. Коломия, поштову адресу вулиця Сотні 

Кривоноса, 11, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Павла Грабовського, 3, 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 _24.10.2019__    м.Коломия                       №_23__ 

 

 

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 з господарською будівлею на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Пилипа Орлика, 33В, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти частині житлового будинку (загальна площа 103,8 кв.м) з 

господарськими будівлями і спорудами на приватизованій земельній 

ділянці по вул. __, які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову 

адресу вулиця Весняна, 4, 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 __29.10.2019___   м.Коломия                       №_24__ 

 

 

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 новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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



поштову адресу «Мічурінець» садівницьке товариство, масив Пушкіна, 

218. 

2. Присвоїти ремонтній майстерні (реконструкція ангару під ремонтну 

майстерню) на орендованій земельній ділянці по вул. __, яка належить гр. 

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

Майданського, 12Г, м. Коломия. 

3. Присвоїти нежитловій будівлі (приміщення санвендільниці, загальна 

площа 157,5 кв.м) на орендованій земельній ділянці по вул. __, яка 

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

Майданського, 12Д, м. Коломия. 

4. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Кирила Трильовського, 37, м. Коломия. 

5. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Кобилянської, 27, с. 

Саджавка, Надвірнянський район. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованих земельних ділянках по 

вул. __, який належить гр. __, які проживають по вул. __, поштову адресу 

вулиця Володимира Гнатюка, 45Б, м. Коломия. 

7. Присвоїти 17/100 частці житлового будинку з господарськими будівлями 

та спорудами (реконструкція житлового будинку) на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Івана Шарлая, 30, м. Коломия. 

8. Присвоїти 83/100 частці житлового будинку з господарськими будівлями 

та спорудами (реконструкція житлового будинку) на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Івана Шарлая, 30А, м. Коломия. 

9. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

10. 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 __04.11.2019__   м.Коломия                       №__25__ 

 

 

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 35/100 частині житлового будинку (загальною площею 44,1 

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

__, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Українська, 26А, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти 65/100 частині житлового будинку з господарською будівлею 

(загальною площею 57,9 кв.м) на приватизованій земельній ділянці по 

вул. __, які належать гр. __, який проживає по вул__, поштову адресу 

вулиця Українська, 26, м. Коломия. 

3. Присвоїти ½ частині житлового будинку з відповідною частиною 

господарських будівель та споруд на приватизованій земельній ділянці  

по вул. __, які належать гр. __, який проживає по вул.__, поштову адресу 

вулиця Володимира Сосюри, 11А, м. Коломия. 

4. Присвоїти 3/5 частині житлового будинку з відповідною частиною 

господарських будівель та споруд на приватизованій земельній ділянці  

по вул. __, які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Соборна, 43 квартира 1, м. Коломия. 

5. Присвоїти 2/5 частині житлового будинку з відповідною частиною 

господарських будівель та споруд на приватизованій земельній ділянці  

по вул. __, які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу 

вулиця Соборна, 43 квартира 2, м. Коломия. 

6. Присвоїти 38/100 частині житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці  по вул. __, яка належить гр__, який проживає по вул. 

__, поштову адресу вулиця Івана Сірка, 7 квартира 1, м. Коломия. 

7. Присвоїти 62/100 частині житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами на приватизованій земельній ділянці  по вул. __, 

які належать гр. __, який проживає по вул__, поштову адресу вулиця 

Івана Сірка, 7 квартира 2, м. Коломия. 



8. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по 

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

вулиця Василя Барвінського, 14А, м. Коломия. 

9. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

10. 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 __07.11.2019___   м.Коломия                       №__26_ 

 

 

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 новозбудованому житловому будинку та господарським 

будівлям на приватизованій земельній ділянці  в __, які належать гр. __, 

яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Павла Тичини, 5А, с. 

Шепарівці, Коломийський район. 



2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

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

вулиця Сидора Воробкевича, 8, м. Коломия. 

3. Присвоїти будівництву індивідуального житлового будинку на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Олени Пчілки, 11, 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 __12.11.2019__   м.Коломия                       №_27__ 

 

 

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 новозбудованому житловому будинку на приватизованій 

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

вул__, поштову адресу вулиця Білозора, 17 А. 



2. Присвоїти новозбудованому індивідуальному житловому будинку на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Молодіжна, 35. 

3. Присвоїти новозбудованому мінімаркету на орендованій земельній 

ділянці по вул__, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, та гр. __, 

який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Миколи Леонтовича, 

12 А. 

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 __21.11.2019___   м.Коломия                       №__28_ 

 

 

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. __, яка проживає 



по вул. __, поштову адресу вулиця Івана Франка, 25А, с. Воскресинці, 

Коломийський район. 

2. Присвоїти складському приміщенню на орендованій земельній ділянці  

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

вулиця Івана Майданського, 12Ж, м. Коломия. 

3. Присвоїти 19/50 частині житлового будинку на приватизованій земельній 

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

адресу вулиця Староміська, 60, м. Коломия. 

4. Присвоїти 31/50 частині житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Староміська, 60А, 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 __22.11.2019___   м.Коломия                       №__29_ 

 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяву фізичної особи 

62, 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 індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Січових Стрільців, 36, с. Воскресинці, 

Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

3. 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 __29.11.2019___   м.Коломия                       №__30 

 

 

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 в __, поштову адресу вулиця 

Карпатська, 45, м. Коломия. 



2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Михайла Вербицького, 7А, м. Коломия. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Володимира Винниченка, 3А, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул__, який належить гр__, яка проживає по вул.__, поштову адресу 

вулиця Гната Ковцуняка, 8А, м. Коломия. 

5. Присвоїти квартирі (реконструкція нежитлового приміщення 

приміщення творчої майстерні під квартиру) по вул. __, яка належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Театральна, 30 

квартира 1, 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 __29.11.2019___   м.Коломия                       №_31__ 

 

 

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 в __, поштову адресу вулиця 

Карпатська, 45, м. Коломия. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Михайла Вербицького, 7А, м. Коломия. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

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

__, поштову адресу вулиця Володимира Винниченка, 3А, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

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

вулиця Гната Ковцуняка, 8А, м. Коломия. 

5. Присвоїти квартирі (реконструкція нежитлового приміщення 

приміщення творчої майстерні під квартиру) по вул. __, яка належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Театральна, 30 

квартира 1, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

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

«Мічурінець» садівницьке товариство, масив Коломийка, 115. 

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 __05.12.2019___   м.Коломия                       №_32__ 

 

 

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 магазин-офісу по вул__, який належить гр. __, який проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Юрія Шкрумеляка 39/3. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

3. 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 _10.12.2019_    м.Коломия                       №_33_ 

 

 

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 Королівська, 20, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

вул. __, який належить гр. __, яку знято з реєстрації місця проживання, 

поштову адресу вулиця Тараса Сенюка, 4, 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 __12.12.2019_    м.Коломия                       №_34_ 

 

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 __, 

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

Петра Сагайдачного, 1А, с. Воскресинці, Коломийський район. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та господарській будівлі 

на приватизованій земельній ділянці  в __, які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Адама Міцкевича, 13, с. 

Воскресинці, Коломийський район. 

3. Присвоїти приміщенню офісу (реконструкція квартири під приміщення 

офісу) по вул. __, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову 

адресу вулиця Січових Стрільців, 27/38, 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 _17.12.2019             м.Коломия                       №_35_ 

 

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 цеху по виготовленню деталей  (незавершеному будівництвом) 

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

який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Симона Петлюри, 87, 

м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Лозова, 10, м. Коломия. 

3. Присвоїти частині житлового будинку з господарськими будівлями на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Соборна, 11А, 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 __21.12.2019         м.Коломия                       №_36_ 

 

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 Юрія Шкрібляка, 45, м. Коломия. 

2. Присвоїти магазину (реконструкцію з розширення існуючого магазину) 

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

який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 

228/1, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири №2 під житловий 

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

гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Антона Чехова, 

4, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Романа Фурика, 14, м. 

Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці  по 

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

садівницьке товариство «Мічурінець», масив Пушкіна, 274. 

6. Присвоїти ½ частині житлового будинку з господарськими будівлями та 

спорудами на приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  які належать 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Карпатська, 199, 

м. Коломия. 

7. Присвоїти ½ частині житлового будинку з господарськими будівлями та 

спорудами на приватизованій земельній ділянці  по вул. __,  які належать 

гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Карпатська, 

199А, м. Коломия. 

8. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири №4 під житловий 

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

гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Замкова, 42А, м. 

Коломия. 

9. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

10. 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_.12.2019         м.Коломия                            №_37_ 

 

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 житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Адама Міцкевича, 273В, м. Коломия. 

2. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій земельній 

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

поштову адресу вулиця Михайла Вербицького, 26, м. Коломия. 

3. Присвоїти магазину (реконструкція квартири №3 під магазин) на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 54/3, 

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 


