
 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  05.07.2021                 м. Коломия                            № 30 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичної особи, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», 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 ½ частини житлового 

будинку під житловий будинок) на приватизованій (спільна часткова) земельній 

ділянці (__) по вул. Карпатська, 104, м. Коломия, який належить гр. __, який 

проживає по вул. __, адресу вулиця  Карпатська, 104В, м.Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(__) по вул. Пилипа Орлика, 9, м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу вулиця  Пилипа Орлика, 9А, м.Коломия. 

3. Присвоїти незавершеному будівництвом житлового будинку 

(становить 46% готовності) на приватизованій земельній ділянці (__) по вул. 

Антона Петрушевича, 22, м.Коломия, який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, __, __, які проживають по вул. __, адресу вулиця  Антона Петрушевича, 

22, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) в садівницькому товаристві «Мічурінець», масив 

Коломийка, 44 (вул. Довбуша, сад. діл. №44), який належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця  Олекси Довбуша, 233, м.Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) в садівницькому товаристві «Мічурінець», масив 

Пушкіна, 478, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця 

Олександра Пушкіна, 67, м. Коломия. 



6. Присвоїти нежитловій будівлі (адмінкорпус) на орендованій земельній 

ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Крип’якевича, 54а, м.Коломия, яка 

належить __, яке знаходиться по вул. __, адресу вулиця  Івана Крип’якевича, 

54В, 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 ОЛІЙНИК 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  09.07.2021                 м. Коломия                            № 31 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 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 (кадастровий номер: __) в м. Коломия, який належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу вулиця  Володимира Чепіля, 1А, м. Коломия. 



2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер: __) в м. Коломия, який належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу вулиця  Володимира Чепіля, 1Б, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) по вул. І. Озаркевича, 15а, м.Коломия, який належить 

гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця  Івана Озаркевича, 15А, м. 

Коломия. 

4. Присвоїти індивідуальним гаражам на приватизованій земельній 

ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Карпатська, м.Коломия, які належать 

гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця  Карпатська, 40Е, м.Коломия. 

5. Присвоїти індивідуальному садовому будинку на приватній земельній 

ділянці (кадастровий номер __) в с. Шепарівці, Коломийський р-н, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу садове товариство 

«Сільмашівець», 146, с. Шепарівці, 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. 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  13.07.2021                 м. Коломия                            № 32 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 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. Залишити адресу проспект Михайла Грушевського, 52/2, м. Коломия, 

за магазином (загальна площа 71,8м2, об’єкт №2 згідно висновку щодо 

технічної можливості поділу від 09.07.2021р. №04) по проспекту Михайла 

Грушевського, 52/2, який належить гр. __, яка проживає по вул. __. 

2. Надати магазину (загальна площа 20,6м2, об’єкт №1 згідно висновку 

щодо технічної можливості поділу від 09.07.2021р. №04) по проспекту Михайла 

Грушевського, 52/2, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову 

адресу проспект Михайла Грушевського, 52/3, м. Коломия. 

3. Присвоїти садовому будинку та господарській будівлі (нове 

будівництво садового будинку та реконструкція незавершеного будівництвом 

садового будинку під господарську будівлю) на приватизованій земельній 

ділянці (кадастровий номер: __) в садівницькому товаристві «Мічурінець», 

масив Пушкіна, 180, які належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу 

садівницьке товариство «Мічурінець», масив Пушкіна, 180. 

4. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та господарській 

будівлі на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. 

Шевченка, с. Шепарівці, Коломийський район, які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вул. Тараса Шевченка, 160А, с. Шепарівці, 

Коломийський район. 

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 ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  20.07.2021                 м. Коломия                            № 33 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 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 ½ частини житлового 

будинку під житловий будинок) на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) по вул. Олекси Довбуша, 238-а, м. Коломия, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Олекси Довбуша, 238-

Б, м.Коломия. 

2. Присвоїти трьом окремим квартирам (реконструкція квартири №2 під 

три квартири) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) по 

просп. Михайла Грушевського, 39/2, м. Коломия, які належать гр. __, який 

проживає по просп. __, адреси: проспект Михайла Грушевського, 39 кв.2, 

проспект Михайла Грушевського, 39 кв.4 та проспект Михайла Грушевського, 

39 кв.5, 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. 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ОЛІЙНИК 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  26.07.2021                 м. Коломия                            № 34 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичної особи та юридичної особи, керуючись 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти незавершеному будівництвом житловому будинку (49% 

готовності) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) по 

вул. Івана Франка, 70, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, адресу вулиця Івана Франка, 70-А, м.Коломия. 

2. Присвоїти незавершеному будівництвом багатоквартирному будинку 

(реконструкція нежитлового приміщення №1, №2 по вул. В. Чорновола, 27/4, 

нежитлового приміщення та квартири №2 по вул. В. Чорновола, 27, 

нежитлового приміщення по вул. В. Чорновола, 27/3, які становлять цілу 

частину будівлі, під багатоквартирний будинок) на орендованій земельній 

ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Вячеслава Чорновола, м. Коломия, який 

належить обслуговуючому кооперативу «Чорновола», який знаходиться по 

вул. В. Чорновола, 32-Б, адресу вулиця Вячеслава Чорновола, 27, 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. 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ОЛІЙНИК 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  29.07.2021                 м. Коломия                            № 35 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку та господарської будівлі 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Кирила 

Трильовського, 33, м. Коломия, у зв`язку з впорядкуванням нумерації будинків, 

(за зверненням гр. __, яка проживає по вул. __) з вул. Кирила Трильовського, 

33Б на вулицю Кирила Трильовського, 33Г, м.Коломия. 

2. Рекомендувати власнику 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     Андрій ОЛІЙНИК 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  03.08.2021                 м. Коломия                            № 36 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичної особи та юридичної особи, керуючись 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер: __) в м. Коломия, який належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу вулиця  Петра Дорошенка, 11-А, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) в м. Коломия, який 

належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця  Дмитра Вітовського, 

61, 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. 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ОЛІЙНИК 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  06.08.2021                 м. Коломия                            № 37 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичної особи та юридичної особи, керуючись 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) в м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 

вул. __, адресу вулиця  Молодіжна, 25 м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) в м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 

вул. __, адресу вулиця  Молодіжна, 25-А, м. Коломия. 

3. Присвоїти нежитловому приміщенню (перукарні) по пр. Михайла 

Грушевського,54 м. Коломия, яке належить гр. __, яка проживає по __, адресу 

проспект Михайла Грушевського, 54/2, 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. 

 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ОЛІЙНИК 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  09.08.2021                 м. Коломия                            № 38 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти садовому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) в сад. тов. «Карпатські зорі», сад. діл. 183, м.Коломия, 

який належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вул. Володимира 

Машталера, 7, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) по вул. Карпатська, 68б, м. Коломия, який належать гр. 

Федюк Наталії Миколаївні, яка проживає по вул. __, адресу вул. Карпатська, 

68-Б, м. Коломия. 

3. Надати магазину на приватизованих земельних ділянках (кадастровий 

номер: __) по вул. Карпатська, 121, м.Коломия, який належить ТзОВ «АВ 

ІНВЕСТ ГРУП», яке знаходиться по вул. Шолом-Алейхема, 5, Бабухівський р-

н, м. Дніпро, поштову адресу вул. Карпатська, 123, 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. 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ОЛІЙНИК 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  16.08.2021                 м. Коломия                            № 39 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям (гаражам) на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Довбуша, 

331, м.Коломия, який належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вул. 

Олекси Довбуша, 331, м. Коломия. 

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  19.08.2021                 м. Коломия                            № 40 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти комерційному приміщенню на приватизованих земельних 

ділянках (кадастрові номери: __)  по площі Привокзальна, 6, м. Коломия, яке 

належить гр. __, яка проживає по пл. __, адресу пл. Привокзальна, 6/18, м. 

Коломия. 

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  20.08.2021                 м. Коломия                            № 41 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __)  по вул. Чехова, 19, м. Коломия, який належить гр. __, 

який проживає по вул. __, адресу вулиця Антона Чехова, 19А, м.Коломия. 

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  30.08.2021                 м. Коломия                            № 42 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичної особи, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти шестиповерховому багатоквартирному житловому будинку 

на земельній ділянці, що перебуває в постійному користуванні (кадастровий 

номер __) в м. Коломия, який належить товариству з обмеженою 

відповідальністю «ФАЙНОБУД-1», яке знаходиться по просп. Грушевського, 

70 офіс 1, м. Коломия, адресу вулиця Олекси Довбуша, 21Б, м.Коломия. 

2. Присвоїти квартирі (загальна площа 19,5 кв.м) по вул. Богдана 

Хмельницького, 82, м. Коломия, яка належить гр. __, які проживають по вул. 

__, __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця  Богдана Хмельницького, 82 

квартира 53-Б, 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  02.09.2021                 м. Коломия                            № 43 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Галечко, 59, м. Коломия, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Софії Галечко, 63, 

м.Коломия. 

2. Присвоїти майстерні по пошиттю та ремонту одягу на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Шкрумеляка, 4,1, м. Коломия, 

яка належить гр. __, яка проживає по вул__, адресу вулиця Юрія Шкрумеляка, 

4/1, м.Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарським спорудам на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер _-) в с. Воскресинці, 

Коломийський район, які належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу 

вулиця Січових Стрільців, 11А, с.Воскресинці, Коломийський район. 

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  08.09.2021                 м. Коломия                            № 44 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованих 

земельних ділянках (кадастрові номери: _) по вул. І. Мазепи, 152/1 та по вул. 

Сніжна, 6, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу 

вулиця Сніжна, 6-А, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастрові номери: __) по вул. Кирила Трильовського, 35б, м. Коломия, який 

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

Трильовського, 35-В , м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та гаражу 

(реконструкція квартири №2 під індивідуальний житловий будинок та 

будівництво гаража) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер 

__) по вул. Франка, 44/2, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по 

вул. __, адресу вулиця Івана Франка, 44-А, м.Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям 

(реконструкція квартири №1 під житловий будинок та будівництво 

господарських будівель) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий 

номер __) по вул. С. Петлюри, 113/1, м. Коломия, які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, адресу вулиця Симона Петлюри, 113-А, м.Коломия, 

Коломийський район. 



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  13.09.2021                 м. Коломия                            № 45 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Молодіжна, 40, м. Коломия, 

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

__, адресу вулиця Молодіжна, 40, м. Коломия, Коломийський район. 



2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. __, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, адресу вулиця Рунишівська, 18-А, с. Товмачик, Коломийський район. 

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  14.09.2021                 м. Коломия                            № 46 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у багатоквартирному житловому будинку з комерційними 

приміщеннями на орендованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по 

вул. М. Драгоманова, 4-а, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, адреси: 



 - квартира №2 (загальна площа 63,7м2) вулиця Михайла Драгоманова, 4, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №5 (загальна площа 91,9м2) вулиця Михайла Драгоманова, 4, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №8 (загальна площа 39,7м2) вулиця Михайла Драгоманова, 4, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №12 (загальна площа 87,8м2) вулиця Михайла Драгоманова, 4, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №1 (загальна площа 56,6м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №3 (загальна площа 62,8м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №4 (загальна площа 109,4м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №5 (загальна площа 55,7м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №6 (загальна площа 61,1м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №7 (загальна площа 61,5м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №8 (загальна площа 39,3м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №9 (загальна площа 55,4м2) вулиця Михайла Драгоманова, 

4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №10 (загальна площа 62,9м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №12 (загальна площа 54,2м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №13 (загальна площа 61,6м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №14 (загальна площа 55,8м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №15 (загальна площа 39,6м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №16 (загальна площа 252,0м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №17 (загальна площа 243,8м2) вулиця Михайла 

Драгоманова, 4, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

поштової адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до 

квартири/приміщення табличку з номером об’єкту. 

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  14.09.2021                 м. Коломия                            № 47 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у багатоквартирному житловому будинку на орендованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Братів Білоусів, 11, м. 

Коломия, який належить Обслуговуючому кооперативу «ФАЙНОБУД-

ЦЕНТР», який знаходиться по просп. Михайла Грушевського, 70, м. Коломия, 

адреси: 

 - квартира №1 (загальна площа 60,1м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №3 (загальна площа 41,9м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №4 (загальна площа 62,1м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №6 (загальна площа 59,9м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №7 (загальна площа 61,9м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №9 (загальна площа 63,0м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №11 (загальна площа 60,1м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №12 (загальна площа 62,3м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 



- квартира №13 (загальна площа 42,1м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №16 (загальна площа 60,9м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №19 (загальна площа 62,4м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №20 (загальна площа 64,6м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №28 (загальна площа 67,2м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №30 (загальна площа 88,8м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №31 (загальна площа 54,0м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №32 (загальна площа 66,8м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №33 (загальна площа 41,4м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №34 (загальна площа 88,7м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №35 (загальна площа 53,7м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №36 (загальна площа 67,6м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №5 (загальна площа 22,2м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №6 (загальна площа 25,6м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №8 (загальна площа 21,9м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №9 (загальна площа 26,7м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №10 (загальна площа 35,0м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №14 (загальна площа 53,8м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №15 (загальна площа 29,7м2) вулиця Братів Білоусів, 11,           

м. Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до 

квартири/приміщення табличку з номером об’єкту. 

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  15.09.2021                 м. Коломия                            № 48 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у 42-квартирному будинку з вбудованими комерційними 

приміщеннями на орендованих земельних ділянках (кадастрові номери __) по 

бульв. Лесі Українки, 32б, який належить обслуговуючому кооперативу 

«Каштановий бульвар», який знаходиться по бульв. Лесі Українки, 32Б, м. 

Коломия, адреси: 

 - квартира №9 (загальна площа 35,8м2) бульвар Лесі Українки, 34А,        

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №10 (загальна площа 61,5м2) бульвар Лесі Українки, 34А,        

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №22 (загальна площа 36,3м2) бульвар Лесі Українки, 34А,        

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №23 (загальна площа 36,2м2) бульвар Лесі Українки, 34А,        

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №25 (загальна площа 62,0м2) бульвар Лесі Українки, 34А,        

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №34 (загальна площа 82,9м2) бульвар Лесі Українки, 34А,        

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №47 (загальна площа 155,4м2) бульвар Лесі Українки, 34А, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №51 (загальна площа 38,8м2) бульвар Лесі Українки, 34А, 

м. Коломия, Коломийський район; 



- приміщення №54 (загальна площа 38,3м2) бульвар Лесі Українки, 34А, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №61 (загальна площа 18,4м2) бульвар Лесі Українки, 34А, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №62 (загальна площа 18,5м2) бульвар Лесі Українки, 34А, 

м. Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до 

квартири/приміщення табличку з номером об’єкту. 

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  20.09.2021                 м. Коломия                            № 49 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна», 

 

     Н А К А З У Ю: 
 



1. Внести зміни в наказ відділу архітектури та містобудування міської 

ради від 08.09.2021р. №44, виклавши п. 3 в такій редакції: 

«3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та гаражу 

(реконструкція квартири №2 під індивідуальний житловий будинок та 

будівництво гаража) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер 

__) по вул. Франка, 44/2, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по 

вул. __, адресу вулиця Івана Франка, 44-Б, м.Коломия, 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  21.09.2021                 м. Коломия                            № 50 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 



1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям 

(реконструкція 1/3 частини житлового будинку під житловий будинок та 

будівництво господарських будівель)  на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. Паркова, 5/1, м. Коломия, які належать гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу вулиця Паркова, 5-А, м.Коломия, 

Коломийський район. 

2. Присвоїти незавершеному будівництву будинку садибного типу на 

приватизованій земельній ділянці (кадастрові номери: __) в м. Коломия, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Карпатська, 68-К, 

м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти 33/100 частин нежитлових приміщень (загальна площа 78,4 

м2) по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 78, м. Коломия, які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 78/3, м.Коломия, 

Коломийський район. 

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  24.09.2021                 м. Коломия                            № 51 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 



самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у багатоквартирному житловому будинку з комерційними 

приміщеннями на суборендованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по 

площі Старий Ринок, 2, м. Коломия, який належить Обслуговуючому 

кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «ФАЙНОБУД 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ», який знаходиться по площі Старий Ринок, 2, м. Коломия, 

адреси: 

 - квартира №4 (загальна площа 42,8м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №5 (загальна площа 93,5м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №7 (загальна площа 89,2м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №8 (загальна площа 62,8м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №9 (загальна площа 42,7м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №10 (загальна площа 43,1м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №11 (загальна площа 166,3м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №1 (загальна площа 407,5м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №2 (загальна площа 221,3м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №3 (загальна площа 72,7м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №8 (загальна площа 30,5м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №10 (загальна площа 89,4м2) площа Старий Ринок, 2Б, 

м.Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до 

квартири/приміщення табличку з номером об’єкту. 

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  24.09.2021                 м. Коломия                            № 52 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у 112-ти квартирному житловому будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями комерційного призначення на земельній ділянці 

(кадастровий номер _) по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 268, м. Коломия, який 

належить гр. _, який проживає по вул. _, адреси: 

- приміщення №117 (загальна площа 62,5м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №120 (загальна площа 105,2м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №121 (загальна площа 72,6м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №122 (загальна площа 116,8м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №123 (загальна площа 71,8м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №125 (загальна площа 44,8м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №126 (загальна площа 98,4м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №129 (загальна площа 74,5м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 



- приміщення №132 (загальна площа 65,1м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №133 (загальна площа 135,1м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №134 (загальна площа 188,1м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №135 (загальна площа 9,4м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район; 

- приміщення №136 (загальна площа 34,7м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 268А, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до приміщення 

табличку з номером об’єкту. 

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  28.09.2021                 м. Коломия                            № 53 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичної особи, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 



     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Коломийська, с. Корнич, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вул. Коломийська, 32, с. 

Корнич, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (гараж) на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) в м. Коломия, який 

належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Вишнева, 18-А, 

м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Романа Малащука, 23, м. 

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

Малащука, 23, м.Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти нежитловій будівлі (загальна площа 482,1 м2) по вул. 

Симона Петлюри, 85, м. Коломия, яка належить територіальній громаді м. 

Коломиї в особі Коломийської міської ради, яка знаходиться по просп. М. 

Грушевського, 1, м. Коломия, адресу вулиця Симона Петлюри, 85-А, 

м.Коломия, Коломийський район. 

5. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарських будівель 

(відсоток готовності – 46%) на орендованій земельній ділянці (кадастровий 

номер __) по вул. Семена Гулака-Артемовського, 49, м. Коломия, які належать 

гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Семена Гулака-Артемовського, 

49, м.Коломия, Коломийський район. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованих земельних ділянках 

(кадастрові номери: __) по вул. Молодіжна, 10, м. Коломия, який належить гр. 

__, яка проживає по вул. __, __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця 

Молодіжна, 10, м.Коломия, Коломийський район. 

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  05.10.2021                 м. Коломия                            № 54 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям 

(реконструкція квартири №2 під житловий будинок та будівництво 

господарських будівель) на приватизованих земельних ділянках (кадастрові 

номери __) по вул. Паркова, 9/2, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу вулиця Паркова, 9-Б, м.Коломия, 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  11.10.2021                 м. Коломия                            № 56 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти квартирі (об’єднані квартири №4 та №5) у будинку 

квартирного типу по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 91, м. Коломия, яка належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, м. Коломия, адресу вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 91 квартира 4, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) в с. Воскресинці, Коломийський район, який належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Романа Шухевича, 15-А, 

с.Воскресинці, Коломийський район. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та господарським 

будівлям на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. 

Шевченка, с. Іванівці, Коломийський район, які належать гр. __, який проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Шевченка, 92, с. Іванівці, Коломийський 

район. 

4. Присвоїти комерційному приміщенню (об’єднані приміщення №2 та 

№3) у будинку по просп. Михайла Грушевського, 86, м. Коломия, яке належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, адресу проспект Михайла Грушевського, 86, 

приміщення 2/3, м.Коломия, Коломийський район. 

5. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) в с. Королівка, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Шкільна, 52, с. 

Королівка, 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  12.10.2021                 м. Коломия                            № 57 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  

 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у багатоквартирному житловому будинку на орендованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Василя Стефаника, 11, м. 

Коломия, який належить обслуговуючому кооперативу «Стефаника», який 

знаходиться по вул. Чорновола, 32-Б, м. Коломия, адреси: 

 - квартира №1 (загальна площа 55,9м2) вулиця Василя Стефаника, 11, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №2 (загальна площа 61,1м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 



- квартира №3 (загальна площа 60,7м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №4 (загальна площа 108,9м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №5 (загальна площа 55,9м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №6 (загальна площа 61,1м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №8 (загальна площа 108,8м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №10 (загальна площа 63,7м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №12 (загальна площа 111,1м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №13 (загальна площа 57,3м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №14 (загальна площа 63,7м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №15 (загальна площа 63,2м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №16 (загальна площа 111,1м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №17 (загальна площа 42,8м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №18 (загальна площа 42,3м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №19 (загальна площа 60,8м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №20 (загальна площа 61,3м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №21 (загальна площа 43,2м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №25 (загальна площа 44,4м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №29 (загальна площа 44,4м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №31 (загальна площа 62,2м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №33 (загальна площа 80,6м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №34 (загальна площа 59,8м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №35 (загальна площа 59,0м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 



- квартира №37 (загальна площа 40,8м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №40 (загальна площа 58,7м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №42 (загальна площа 40,9м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №44 (загальна площа 60,9м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №45 (загальна площа 61,5м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №46 (загальна площа 56,6м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №47 (загальна площа 41,6м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №48 (загальна площа 83,4м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №49 (загальна площа 60,9м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №50 (загальна площа 61,5м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

- квартира №51 (загальна площа 56,6м2) вулиця Василя Стефаника, 11,           

м. Коломия, Коломийський район; 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до квартири табличку з 

номером об’єкту. 

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  12.10.2021                 м. Коломия                            № 58 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти 49/100 частинам житлового будинку з відповідною часткою 

господарських споруд на земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. 

Ключівська, 1, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу 

вул. Ключівська, 1 квартира 1, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти 51/100 частинам житлового будинку з відповідною часткою 

господарських споруд на земельній ділянці по вул. Ключівська, 1, м. Коломия, 

які належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вул. Ключівська, 1 

квартира 2, м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Полковника М. 

Колодінського, 14, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вул. Полковника М. Колодінського, 14, м.Коломия, 

Коломийський район. 

4. Присвоїти індивідуальному житловому будинку (реконструкція 

нежитлового приміщення під індивідуальний житловий будинок) на 

орендованій земельній ділянці (кадастровий номер __) в м. Коломия, який 

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

Кобилянської, 2-А, м.Коломия, Коломийський район. 

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  19.10.2021                 м. Коломия                            № 59 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичних осіб, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у торгово-офісному будинку на орендованих земельних 

ділянках (кадастрові номери __) по вул. Січових Стрільців, 14, м. Коломия, 

який належить обслуговуючому кооперативу «ПРИКАРПАТТЯ-СІЧ», який 

знаходиться по вул. Січових Стрільців, 14, м. Коломия, адреси: 

- нежитлове приміщення № 01 (загальна площа 119,0 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 06 (загальна площа 37,1 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 07 (загальна площа 48,4 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 101 (загальна площа 60,9 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 213 (загальна площа 16,9 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 



- нежитлове приміщення № 308 (загальна площа 11,1 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 309 (загальна площа 43,0 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 311 (загальна площа 23,4 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 312 (загальна площа 39,4 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 313 (загальна площа 40,2 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 314 (загальна площа 10,3 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 403 (загальна площа 51,1 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 404 (загальна площа 46,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

 

2. Присвоїти у громадському будинку на орендованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. Валова, 48 А, м. Коломия, який належить 

приватному підприємству «ЦЕНТР ПРУТ», яке знаходиться по вул. Валова, 

48  м. Коломия, адреси: 

- нежитлове приміщення № 11 (загальна площа 105,5 м2) вулиця Валова, 

48 А, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 12 (загальна площа 105,1 м2) вулиця Валова, 

48 А, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 13 (загальна площа 114,0 м2) вулиця Валова, 

48 А, м. Коломия, Коломийський район; 

 

3. Присвоїти у будинку по проспекту Михайла Грушевського, 52/2 м. 

Коломия, який належить  __, яка проживає по вул. __, адреси: 

- нежитлове приміщення №1 (загальна площа 45,4 м2) проспект Михайла 

Грушевського, 52/2, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №2 (загальна площа 31,4 м2) проспект Михайла 

Грушевського, 52/2, м. Коломия, Коломийський район; 

 

4. Присвоїти у будівництві індивідуальних гаражів на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

яке належить  __, який проживає по вул. __, адреси: 

- гараж №1 (загальна площа 72,7 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №2 (загальна площа 23,7 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №3 (загальна площа 23,6 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 



- гараж №4 (загальна площа 89,2 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №5 (загальна площа 194,9 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №6 (загальна площа 51,1 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №7 (загальна площа 47,0 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №8 (загальна площа 104,5 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №9 (загальна площа 24,3 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

- гараж №10 (загальна площа 24,3 м2) вул. Карпатська, 40 Е, м. Коломия, 

Коломийський район; 

 

5. Присвоїти у 42-квартирному будинку з вбудованими комерційними 

приміщеннями на орендованих земельних ділянках (кадастрові номери __) по 

бульварі Лесі Українки, 34 А, м. Коломия, який належить обслуговуючому 

кооперативу «КАШТАНОВИЙ БУЛЬВАР», який знаходиться по бульварі 

Лесі Українки, 32 Б, м. Коломия, адреси: 

- квартира №1 (загальна площа 39,3 м2) бульвар Лесі Українки, 34 А, м. 

Коломия, Коломийський район; 

- квартира №4 (загальна площа 36,2 м2) бульвар Лесі Українки, 34 А, м. 

Коломия, Коломийський район; 

- квартира №31 (загальна площа 61,8 м2) бульвар Лесі Українки, 34 А, м. 

Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №52 (загальна площа 18,0 м2) бульвар Лесі 

Українки, 34 А, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №59 (загальна площа 18,7 м2) бульвар Лесі 

Українки, 34 А, м. Коломия, Коломийський район; 

6. Присвоїти у багатоквартирному будинку на орендованій земельній 

ділянці (кадастровий номер __) по вул. Братів Білоусів, 11, м. Коломия, який 

належить обслуговуючому кооперативу «ФАЙНОБУД-ЦЕНТР», який 

знаходиться по вулиці братів Білоусів, 11, м. Коломия, адреси: 

- квартира №8 (загальна площа 42,2 м2) вулиця Братів Білоусів, м. 

Коломия, Коломийський район; 

- квартира №21 (загальна площа 40,7 м2) вулиця Братів Білоусів, м. 

Коломия, Коломийський район; 

- квартира №24 (загальна площа 65,5 м2) вулиця Братів Білоусів, м. 

Коломия, Коломийський район; 

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  22.10.2021                 м. Коломия                            № 60 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичних осіб, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти незавершеному будівництвом житловому будинку на 

приватизованій земельній ділянці (кадастрові номери: __)  по вул. Адама 

Міцкевича, 119 Б в м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, 

адресу вулиця Адама Міцкевича, 119-Б, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастрові номери: __) в с. Шепарівці Коломийського району, який належить 

гр. __, який проживає по вул. __, Коломийський район, адресу вулиця Січових 

Стрільців, 5-А, с.Шепарівці, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастрові номери: __)  в м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 

вул. __, адресу вулиця Володимира Чепіля, 1-В, м.Коломия, Коломийський 

район. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастрові номери: __)  в м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 



вул. __, адресу вулиця Володимира Чепіля, 1-Г, м.Коломия, Коломийський 

район. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастрові номери: __)  в м. Коломия, який належить гр. Цимбалюк Галина 

Дмитрівна, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Володимира Чепіля, 1-Д, 

м.Коломия, Коломийський район. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастрові номери: __)  в м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 

вул. __, адресу вулиця Володимира Чепіля, 1-Е, м.Коломия, Коломийський 

район. 

7. Присвоїти у групі нежитлових приміщень на земельній ділянці у 

постійному користування (кадастровий номер __) по вул. Староміська, м. 

Коломия, які належать товариству з обмеженою відповідальністю «АВС», 

яке знаходиться по вул. Староміська, 88, м. Коломия, адреси: 

- нежитлове приміщення № 1 (загальна площа 279,0 м2) вулиця 

Староміська, 88/24, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 2 (загальна площа 697,4 м2) вулиця 

Староміська, 88/24, м. Коломия, Коломийський район; 

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  26.10.2021                 м. Коломия                            № 61 

 

Про розгляд заяв з питань 



присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Героїв УПА, 

11, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул. Гетьмана Івана 

Мазепи, 290, кв.77, м. Коломия, адресу вулиця Героїв УПА, 11, м.Коломия, 

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  04.11.2021                 м. Коломия                            № 62 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   



Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям та спорудам 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) в с. Воскресинці, 

які належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Івана Франка, 28-

А, с. Воскресинці, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям та спорудам 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер  __) по вул. Моцарта, 

21/1 в м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця 

Моцарта, 21, м. Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям та спорудам 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер  __) по вул. Моцарта, 

21/2 в м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця 

Моцарта, 21-А, м. Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер  __), які належать гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу вулиця Симона Петлюри, 119-В, м. Коломия, 

Коломийський район. 

5. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям та спорудам 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер  __), які належать гр. 

__, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Машталера Володимира, 36, м. 

Коломия, 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  10.11.2021                 м. Коломия                            № 63 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти нежитловому приміщенню (загальна площа 53,9м2) у 

багатоквартирному житловому будинку з комерційними приміщеннями на 

орендованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. М. Драгоманова, 

4-а, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця 

Михайла Драгоманова, 4, приміщення №11, м. Коломия, Коломийський район. 

 2.  Присвоїти нежитловим приміщенням у магазині на орендованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Січових Стрільців, 43 Б, м. 

Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул. __, адреси:  

- нежитлове приміщення № 4 (загальна площа 22,5 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 43 Б, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 5 (загальна площа 56,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 43 Б, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 6 (загальна площа 47,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 43 Б, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 7 (загальна площа 56,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 43 Б, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 8 (загальна площа 47,7 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 43 Б, м. Коломия, Коломийський район; 

3. Присвоїти магазину (загальна площа 31,4 м2) у будинку по вул. Романа 

Шухевича, 3, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, 

адресу вулиця Романа Шухевича, 3, приміщення №25, м. Коломия, 

Коломийський район. 



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  10.11.2021                 м. Коломия                            № 64 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у торгово-офісному будинку на орендованих земельних 

ділянках (кадастрові номери __) по вул. Січових Стрільців, 14, м. Коломия, 

який належить обслуговуючому кооперативу «ПРИКАРПАТТЯ-СІЧ», який 

знаходиться по вул. Січових Стрільців, 14, м. Коломия, адреси: 

- нежитлове приміщення № 05 (загальна площа 36,7 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 106 (загальна площа 41,8 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 



- нежитлове приміщення № 203 (загальна площа 50,8 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 204 (загальна площа 46,9 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 205 (загальна площа 34,7 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 206 (загальна площа 30,5 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 207 (загальна площа 11,4 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 208 (загальна площа 51,1 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 209 (загальна площа 69,7 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 214 (загальна площа 18,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 301 (загальна площа 40,9 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 302 (загальна площа 46,3 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 303 (загальна площа 51,1 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 304 (загальна площа 46,9 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 305 (загальна площа 16,4 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 306 (загальна площа 16,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 307 (загальна площа 29,7 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 310 (загальна площа 37,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 401 (загальна площа 40,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 402 (загальна площа 46,0 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 405 (загальна площа 33,9 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 406 (загальна площа 29,6 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 407 (загальна площа 11,3 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення № 408 (загальна площа 71,3 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район; 



- нежитлове приміщення № 409 (загальна площа 70,5 м2) вулиця Січових 

Стрільців, 14, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до приміщення 

табличку з номером об’єкту. 

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  12.11.2021                 м. Коломия                            № 65 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти індивідуальному житловому будинку, господарській будівлі 

та спорудам на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по 

вул. Карпатська, 61, с. Саджавка, які належать гр. __, який проживає по вул. __, 

поштову адресу вулиця Карпатська, 61, с.Саджавка, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку (1/2 частка житлового будинку, загальна 

площа 179,8м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по 



вул. Героїв УПА, 70, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. 

__, адресу вулиця Героїв УПА, 70, м. Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку (1/2 частка житлового будинку, загальна 

площа 184,6м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по 

вул. Героїв УПА, 70А, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, адресу вулиця Героїв УПА, 70А, м. Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція 

2/5 частин житлового будинку під житловий будинок та будівництво 

господарської будівлі) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер 

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

Закарпатська, 10, м. Коломия, Коломийський район. 

5. Присвоїти нежитловому приміщенню (загальна площа 27,2м2) у 

реконструйованому магазині по вул. Січових Стрільців, 43Б, м. Коломия, на 

орендованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Січових 

Стрільців, 43-б, м. Коломия, яке належить гр. __, який проживає по вул. __, 

адресу вулиця Січових Стрільців, 43Б приміщення 2, м. Коломия, 

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  15.11.2021                 м. Коломия                            № 66 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

https://map.land.gov.ua/?cc=3750399.38328253,6300642.82793137&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all&cadnum=2610600000:26:001:0099


Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у гаражному комплексі на орендованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. Староміська, 88-б, м. Коломия, який належить 

гр. __, який проживає по __, адреси: 

- гараж №1 (загальна площа 22,6 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №2 (загальна площа 20,8 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №3 (загальна площа 23,4 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №4 (загальна площа 20,4 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №5 (загальна площа 19,6 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №6 (загальна площа 19,5 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №7 (загальна площа 20,3 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №8 (загальна площа 19,6 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №9 (загальна площа 19,7 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №10 (загальна площа 19,6 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №11 (загальна площа 22,6 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №12 (загальна площа 20,8 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №13 (загальна площа 23,4 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №14 (загальна площа 20,4 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №15 (загальна площа 19,5 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №16 (загальна площа 19,5 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №17 (загальна площа 19,5 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 



- гараж №18 (загальна площа 19,3 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №19 (загальна площа 19,5 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №20 (загальна площа 22,2 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №21 (загальна площа 24,1 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж №22 (загальна площа 22,4 м2) вулиця Староміська, 88В, 

м.Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до гаражу табличку з 

номером об’єкту. 

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  16.11.2021                 м. Коломия                            № 67 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 



     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти нежитловому приміщенню (50/100 часток нежитлового 

приміщення, загальна площа 44,5м2) по вул. Театральна, 21, м. Коломия, яке 

належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Театральна, 21 

приміщення 1, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти багатоквартирному житловому будинку з комерційними 

приміщеннями (реконструкція житлового будинку з господарськими 

приміщеннями під багатоквартирний житловий будинок з комерційними 

приміщеннями) на приватизованих земельних ділянках (кадастрові номери: __) 

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

Степана Бандери, 55, м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку (реконструкція частини житлового 

будинку під житловий будинок) на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. Гетьманська, 116/2, м.Коломия, який належить 

гр. __, які проживають по вул. __, адресу вулиця Василя Атаманюка, 116-А, м. 

Коломия, Коломийський район. 

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  17.11.2021                 м. Коломия                            № 68 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   



Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти у багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями 

громадського призначення на приватизованій земельній ділянці (кадастровий 

номер __) по вул. Антона Чехова, 7, м. Коломия, який належить 

обслуговуючому кооперативу «ЕЛІТ», який знаходиться по вул. Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, нежитловим приміщенням, які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, адреси: 

- нежитлове приміщення №6А/1 (загальна площа 6,19 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/2 (загальна площа 13,77 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/3 (загальна площа 6,07 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/4 (загальна площа 6,64 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/5 (загальна площа 7,19 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/6 (загальна площа 7,20 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/7 (загальна площа 3,48 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/8 (загальна площа 4,76 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/9 (загальна площа 11,88 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/10 (загальна площа 11,33 м2) вулиця 

Антона Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/11 (загальна площа 11,93 м2) вулиця 

Антона Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/12 (загальна площа 11,69 м2) вулиця 

Антона Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/13 (загальна площа 8,79 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/14 (загальна площа 5,10 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/15 (загальна площа 6,28 м2) вулиця Антона 

Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/16 (загальна площа 17,48 м2) вулиця 

Антона Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 



- нежитлове приміщення №6А/17 (загальна площа 24,27 м2) вулиця 

Антона Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №6А/18 (загальна площа 78,23 м2) вулиця 

Антона Чехова, 7, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до приміщення 

табличку з номером об’єкту. 

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  22.11.2021                 м. Коломия                            № 69 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованих земельних ділянках 

(кадастрові номери __) в садівницькому товаристві «Мічурінець», масив 

Франка, 80 та 81, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця 

Дмитра Циганкова, 23, м.Коломия, Коломийський район. 



2. Присвоїти магазину товарів першої необхідності (реконструкція 

частини житлового будинку під магазин товарів першої необхідності [аптека], 

загальною площею 57,7м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий 

номер: __) по вул. Івана Миколайчука, 35в, м.Коломия, який належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу вулиця Івана Миколайчука, 35В приміщення 

№1, м. Коломия, Коломийський район. 

3. Залишити адресу вулиця Івана Миколайчука, 35В, м. Коломия, за 

житловим будинком (загальною площею 254,3м2) та господарською будівлею 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Івана 

Миколайчука, 35в, м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __. 

4. Присвоїти житловому будинку (1/2 частина житлового будинку 

загальною площею 182,8м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий 

номер: __) по вул. Молодіжна, 10, м. Коломия, який належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Молодіжна, 10-А, м.Коломия, 

Коломийський район. 

5. Залишити адресу вулиця Молодіжна, 10, м.Коломия, Коломийський 

район, за житловим будинком (1/2 частина житлового будинку загальною 

площею 182,8м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) 

по вул. Молодіжна, 10, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__. 

6. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) в садівницькому 

товаристві «Мічурінець», масив Пушкіна, 527, які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив 

Пушкіна, 527, м. Коломия, Коломийський район. 

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  25.11.2021                 м. Коломия                            № 70 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованих земельних ділянках 

(кадастрові номери __) по вул. Карпатська, 121 - Ланчинська, який належить гр. 

__, який проживає по вул. __, адресу вулиця Карпатська, 121-А, м.Коломия, 

Коломийський район. 

2. Змінити адресу житлового будинку на приватизованій земельній 

ділянці по вул. Станіславського, 10а, м. Коломия, у зв`язку з впорядкуванням 

нумерації будинків, (за зверненням власників будинку гр. __, яка проживає по 

вул. __, гр. __, яка проживає по вул. __) з вул. К. Станіславського, 10а на 

вулицю Станіславського, 10-В, м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку (1/2 частина житлового будинку 

загальною площею 121,8м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий 

номер: __) по вул. Л. Гринюка, 21, м. Коломия, який належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Леся Гринюка, 21, м.Коломия, 

Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку (1/2 частина житлового будинку 

загальною площею 133,9м2) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий 

номер: __) по вул. Л. Гринюка, 21, м. Коломия, який належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Леся Гринюка, 21-А, м.Коломия, 

Коломийський район. 

5. Присвоїти у багатоквартирному житловому будинку з комерційними 

приміщеннями (реконструкція житлового будинку з господарськими 

приміщеннями під багатоквартирний житловий будинок з комерційними 



приміщеннями) на приватизованих земельних ділянках (кадастрові номери __) 

по вул. С. Бандери, 55, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, адреси: 

- квартира №1 (загальна площа 66,37 м2) вулиця Степана Бандери, 55, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №2 (загальна площа 43,76 м2) вулиця Степана Бандери, 55, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №3 (загальна площа 69,25 м2) вулиця Степана Бандери, 55, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №4 (загальна площа 67,29 м2) вулиця Степана Бандери, 55, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №5 (загальна площа 69,25 м2) вулиця Степана Бандери, 55, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- квартира №6 (загальна площа 67,29 м2) вулиця Степана Бандери, 55, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №101 (загальна площа 50,31 м2) вулиця Степана 

Бандери, 55, м.Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №102 (загальна площа 57,56 м2) вулиця Степана 

Бандери, 55, м.Коломия, Коломийський район; 

- нежитлове приміщення №103 (загальна площа 125,23 м2) вулиця 

Степана Бандери, 55, м.Коломия, 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  30.11.2021                 м. Коломия                            № 71 



 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти квартирі (об’єднані квартири №207 та №208) у будинку 

по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 91, м. Коломия, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 91 квартира 

207/208, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти квартирі (об’єднані квартири №409 та №410) у будинку 

по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 91, м. Коломия, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 91 квартира 409/410, 

м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти офісу (реконструкція квартири №18 під офіс в будинку 

№13) у будинку по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 91, м. Коломия, який належить 

гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Степана Бандери, 13 офіс 18, 

м.Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) по вул. Т. Примака, 20, м. Коломия, який належить гр. 

__, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Теодора Примака, 20, м.Коломия, 

Коломийський район. 

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  06.12.2021                 м. Коломия                            № 72 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти нежитловому приміщенню (50/100 часток нежитлового 

приміщення загальною площею 44,4м2) по вул. Театральна, 21, м. Коломия, яке 

належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕРЕВО КАРПАТ», 

яке знаходиться по просп. М. Грушевського, 99/1, м.Коломия, адресу вулиця 

Театральна, 21 приміщення 2, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) в садівницькому 

товаристві «Мічурінець», масив Галечко, 177, які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив 

Галечко, 177, м. Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) в садівницькому товаристві «Мічурінець», масив 

Пушкіна, 185, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу 

садівницьке товариство «Мічурінець», масив Пушкіна, 185, м. Коломия, 

Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер: __) по вул. Франка, 87, м. Коломия, який належить гр. __, 

які проживають по вул. __, адресу вулиця Івана Франка, 87-А, м. Коломия, 

Коломийський район. 

5. Присвоїти квартирі (загальна площа 72,1м2, об’єкт №2 згідно висновку 

щодо технічної можливості поділу від 01.12.2021р. №109) по Симона Петлюри, 

43 квартира 3, м. Коломия, яка належить гр. __, який проживає по вул. __, 



адресу вулиця Симона Петлюри, 43 квартира 3-1, м. Коломия, Коломийський 

район. 

6. Присвоїти стоматкабінету (загальна площа 66,26м2, об’єкт №1 згідно 

висновку щодо технічної можливості поділу від 01.12.2021р. №109) по Симона 

Петлюри, 43 квартира 3, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, адресу вулиця Симона Петлюри, 43 приміщення 3-2, м. Коломия, 

Коломийський район. 

7. Присвоїти садовому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) в с. Шепарівці, 

Коломийський р-н, які належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу 

вулиця Проліскова, 31, с. Шепарівці, Коломийський район. 

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  08.12.2021                 м. Коломия                            № 73 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяву юридичної особи, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 



липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти приміщенням цілісного майнового комплексу на 

земельній ділянці, що перебуває в постійному користуванні (кадастровий номер 

__) по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 321, м. Коломия, які належать ПАТ 

«Коломийський завод КРП», який знаходиться по вул. Гетьмана Івана 

Мазепи, 321, м. Коломия, адреси: 

- адміністративно-лабораторний корпус (загальна площа 3676,5м2) вулиця 

Гетьмана Івана Мазепи, 321-А, м. Коломия, Коломийський район; 

- механізована комплексна прохідна (загальна площа 24,2м2) вулиця 

Гетьмана Івана Мазепи, 321-Б, м. Коломия, Коломийський район; 

- склад ДСХА (загальна площа 668,5м2) вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 

321-В, м. Коломия, Коломийський район; 

- склад готової продукції (загальна площа 477,3м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 321-Г, м. Коломия, Коломийський район; 

- склад хімікатів (загальна площа 809,9м2) вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 

321-Д, м. Коломия, Коломийський район; 

- склад металічний (загальна площа 439,1м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 321-Е, м. Коломия, Коломийський район; 

- котельня (загальна площа 1271,0м2) вулиця Гетьмана Івана Мазепи,   

321-Ж, м. Коломия, Коломийський район; 

- насосна станція з резервуаром (загальна площа 344,6м2) вулиця 

Гетьмана Івана Мазепи,   321-И, м. Коломия, Коломийський район; 

- градирня (загальна площа 18,4м2) вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 321-К, 

м. Коломия, Коломийський район; 

- компресорна станція (загальна площа 65,9м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 321-Л, м. Коломия, Коломийський район; 

- ГРП (загальна площа 41,6м2) вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 321-М, 

м.Коломия, Коломийський район; 

- станція нейтралізації (загальна площа 350,5м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 321-Н, м.Коломия, Коломийський район; 

- гараж спецмашин (загальна площа 658,2м2) вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 321-П, м.Коломия, Коломийський район; 

- склад метизів (загальна площа 17,4м2) вулиця Гетьмана Івана Мазепи, 

321-Р, м.Коломия, Коломийський район. 

2. Рекомендувати власнику об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

адреси об’єкту в місячний термін розмістити біля входу до приміщення 

табличку з номером об’єкту. 

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  10.12.2021                 м. Коломия                            № 74 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку, гаражу та сараю на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер: __) по вул. Родини Крушельницьких, 19, 

м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає в __, адресу вулиця Родини 

Крушельницьких, 19, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку, господарським будівлям та спорудам 

на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) по вул. 

Купчинського, 5а, 5б, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул. 

__, адресу вулиця Романа Купчинського, 15, м. Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири під житловий 

будинок) на приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер: __) по вул. 

Івана Франка, 70, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул__, 

адресу вулиця Івана Франка, 70-Б, м. Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція нежитлового 

приміщення №1 та квартири №1 під комерційне приміщення) по пл. Тараса 

Шевченка, 13, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, 

адресу площа Тараса Шевченка, 13, приміщення 1, м. Коломия, Коломийський 

район. 

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  14.12.2021                 м. Коломия                            № 75 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти нежитловому приміщенню (74/100 частки нежитлового 

приміщення, загальна площа 171,9м2, об’єкт №1 згідно висновку щодо 

технічної можливості поділу від 02.12.2021р. №1637/1) по Івана Франка, 3, 

м.Коломия, яке належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Івана 

Франка, 3 приміщення п1, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти нежитловому приміщенню (26/100 частки нежитлового 

приміщення, загальна площа 66,1м2, об’єкт №2 згідно висновку щодо технічної 

можливості поділу від 02.12.2021р. №1637/1) по Івана Франка, 3, м.Коломия, 

яке належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Івана Франка, 3 

приміщення п2, м.Коломия, Коломийський район. 

3. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція квартири №12 

під комерційне приміщення) по пл. Ринок, 10, м. Коломия, яке належить гр. __, 

яка проживає по вул. __, адресу площа Ринок, 10 приміщення 12, м. Коломия, 

Коломийський район. 



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  20.12.2021                 м. Коломия                            № 76 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Шевченка, с. 

Іванівці, Коломийський район, які належать гр. __, який проживає по вул. __, 

адресу вулиця Шевченка, 60-Е, с. Іванівці, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Шкільна, 1, м. 

Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. Степана Бандери, 17 

кв.4, м. Коломия, адресу вулиця Шкільна, 1, м. Коломия. 

3. Присвоїти торгово-офісному приміщенню (реконструкція квартири №1 

під торгово-офісне приміщення) по вул. Валова, 10А, м. Коломия, яке належить 



гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Валова, 10А приміщення 101, м. 

Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. Гетьмана Івана Мазепи, м.Коломия, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Михайла Вербицького, 

32, м.Коломия, Коломийський район. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(кадастровий номер __) по вул. Івана Шарлая, 19А, м.Коломия, який належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Івана Шарлая, 19-А, м.Коломия, 

Коломийський район. 

6. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. М. Слободівни, 12, 

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

Нестора Нижанківського, 1-А, м.Коломия, Коломийський район. 

7. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. М. Слободівни, 12, 

м.Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул__, адресу вулиця 

Нестора Нижанківського, 1-Б, м.Коломия, Коломийський район. 

8. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. М. Слободівни, 12, 

м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Марії 

Слободівни, 12, м.Коломия, Коломийський район. 

9. Присвоїти будівництву житлового будинку на земельній ділянці, згідно 

договору Суперфіцію б/н від 15.11.2021р. (кадастровий номер __) по вул. М. 

Слободівни, 12, м.Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, 

адресу вулиця Марії Слободівни, 12-А, м.Коломия, Коломийський район. 

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. 

 

 

Начальник відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  23.12.2021                 м. Коломия                            № 77 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 

липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти квартирі (реконструкція групи нежитлових приміщень №2Б 

під житлову квартиру) по вул. Василя Стефаника, 2А, м. Коломия, яка 

належить гр. __, який проживає по __, адресу вулиця Василя Стефаника, 2А 

квартира 80, м. Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер __) по вул. Б. 

Хмельницького, 11/1, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул. 

__, адресу вулиця Богдана Хмельницького, 11-Б, м. Коломия, Коломийський 

район. 

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  30.12.2021                 м. Коломия                            № 78 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння адрес об`єктам 

нерухомого майна 

   

Розглянувши заяви фізичних осіб, юридичних осіб, керуючись Законом 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 липня 2021р. №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна»,  
 

     Н А К А З У Ю: 
 

1. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями на 

приватизованій земельній ділянці (__) в садівницькому товаристві 

«Мічурінець», масив Дружба, 84, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив Дружба, 84, м. 

Коломия, Коломийський район. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці (__) по вул. Нова, 1, с. Саджавка, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Нова, 1, с.Саджавка, 

Коломийський район. 

3. Присвоїти підсобним приміщенням (будівництво підсобних приміщень 

для багатоквартирного будинку) на земельній ділянці, згідно договорів 

Суперфіцій (__) по вул. Січових Стрільців, 35, м. Коломия, які належать гр. __, 

яка проживає по вул. __, гр. __, яка проживає по вул. __, гр. __, яка проживає 

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

гр. __, яка проживає по вул. __, гр. __, яка проживає по вул. __, гр. __, яка 

проживає по вул. __, гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Січових 

Стрільців, 35 приміщення 100, м. Коломия, Коломийський район. 

4. Присвоїти житловому будинку (реконструкція квартири №2 під 

житловий будинок) на приватизованій земельній ділянці (__) по вул. П. 

Козланюка, 6, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, 

адресу вулиця Петра Козланюка, 6-А, м. Коломия, Коломийський район. 



5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці 

(__) по вул. Моцарта, 64, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, адресу вулиця Моцарта, 64, м. Коломия, Коломийський район. 

6. Присвоїти житловому будинку (реконструкція 51/100 частки житлового 

будинку під житловий будинок та господарські будівлі) на приватизованій 

земельній ділянці (__) по вул. Львівська, 26, м. Коломия, який належить гр. __, 

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

Львівська, 26-А, м. Коломия, Коломийський район. 

7. Присвоїти нежитловому приміщенню (загальна площа 21м2) у торгово-

офісному будинку із складськими приміщеннями на суборендованих земельних 

ділянках (__) по вул. Січових Стрільців, 14 та 14а, м. Коломия, орендованій 

земельній ділянці (__) по вул. Січових Стрільців, 14, м. Коломия, який 

належить обслуговуючому кооперативу «ПРИКАРПАТТЯ-СІЧ», який 

знаходиться по вул. Січових Стрільців, 14, м. Коломия, адресу вулиця Січових 

Стрільців, 14, приміщення 315, м. Коломия, Коломийський район. 

8. Присвоїти силосам для зберігання зерна на орендованій земельній 

ділянці (__) по вул. Северина Наливайка, 3, м. Коломия, які належать 

товариству з обмеженою відповідальністю «АБО-МІКС», яке знаходиться 

по вул. Наливайка, 3, м. Коломия, адресу вулиця Северина Наливайка, 3-А, м. 

Коломия, Коломийський район. 

9. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 


