
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  05.01.2021             м. Коломия                         № 1

Про  розгляд  заяв  з  питань
присвоєння  поштових  адрес
об`єктам нерухомості

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 на приватизованій земельній ділянці __,
який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Моцарта,
60, м. Коломия.

2. Присвоїти нежитловому приміщенню на орендованій земельній ділянці
__ по  вул.  Гетьмана  Івана  Мазепи,  м.  Коломия,  яке  належить  гр.  __,  який
проживає  по вул. __, поштову адресу  вул. Гетьмана Івана Мазепи, 210 Е, м.
Коломия.

3. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від 12.01.2021             м. Коломия                         № 2

Про впорядкування адресного
номеру  багатоквартирного
житлового будинку

Розглянувши  заяву  голови  правління  ОСББ  «ЗЛАГОДА»,  керуючись
Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування вже
існуючих адресних номерів міста Коломиї,

Н А К А З У Ю:

1.  Визнати поштову адресу багатоквартирного житлового будинку, який
мав  адресу  вул.  Олександра  Довженка,  6А,  поштовою  адресою  вул.  Юрія
Шкрумеляка, 20, м. Коломия.

2.  Рекомендувати  об’єднанню  співвласників  багатоквартирного
житлового будинку  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  13.01.2021              м. Коломия                         № 3

Про  розгляд  заяв  з  питань
присвоєння  поштових  адрес
об`єктам нерухомості

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 на приватизованій земельній ділянці __,
який належить гр. __, який проживає  по вул. __, поштову адресу вул. Артема
Веделя, 16, м. Коломия.

2.  Присвоїти  індивідуальному  житловому  будинку  на  приватизованій
земельній ділянці  __ по вул. Карпатська, 68Д, м. Коломия, який належить  гр.
__, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Карпатська, 68Д, м. Коломия.

3.  Присвоїти  індивідуальному  житловому  будинку  на  приватизованій
земельній ділянці __ по вул. Будівельна, 27, м. Коломия, який належить гр. __,
яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Будівельна, 27, м. Коломия.

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  19.01.2021              м. Коломия                         № 4

Про  розгляд  заяв  з  питань
присвоєння  адрес  об`єктам
нерухомого майна

Розглянувши заяви фізичних осіб та 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  торговим  приміщенням  з  квартирою  та  гаражами  на
приватизованій земельній ділянці  __ по вул. Карпатська,  81, м. Коломия, які
належать  гр.  __,  який  проживає  по  вул.  __,  адресу  вул.  Карпатська,  81,  м.
Коломия.

2. Присвоїти 23/100 частинам житлового будинку з відповідною часткою
господарських будівель та споруд на приватизованих земельних ділянках __ по
вул. Гетьманська, 84-84-а, м. Коломия, які належать  гр. __, який проживає  по
вул. __, адресу вул. Василя Атаманюка, 84Б, м. Коломия.

3. Присвоїти 77/100 частинам житлового будинку з відповідною часткою
господарських будівель та споруд  на приватизованій земельній ділянці  __ по
вул. Гетьманська, 84-84а, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає  в __,
адресу вул. Василя Атаманюка, 84, м.Коломия.

4.  Присвоїти будівництву двох багатоквартирних житлових будинків  на
суборендованій земельній ділянці  __ в р-н вулиць Олекси Довбуша – Кирила
Трильовського,  м.  Коломия,  які  належать  гр.  __,  який проживає  по вул.  __,
адреси: вул. Карпатська, 50 та вул. Карпатська, 50А, м. Коломия.

5.  Присвоїти  індивідуальному  житловому  будинку  на  приватній
земельній ділянці __ по вул. Шевченка, с. Шепарівці, Коломийський р-н, який
належить  гр. __,  який проживає  в __,  адресу  вул. Тараса Шевченка,  116Б, с.
Шепарівці, Коломийський район.

6.  Присвоїти  житловому  будинку,  літній  кухні,  гаражу  на  приватній
земельній ділянці  __ в с. Шепарівці,  Коломийський р-н, які належать  гр. __,



який проживає  по вул. __,  адресу  вул. Тараса Шевченка, 118В, с. Шепарівці,
Коломийський район.

7.  Присвоїти  багатоквартирному  житловому  будинку  з  комерційними
приміщеннями на приватизованій земельній ділянці __ по бульв. Лесі Українки,
13,  м.  Коломия,  який належить  Обслуговуючому кооперативу «ЛАКШЕРІ
БУЛЬВАР», який знаходиться по бульв. Лесі Українки, 13, м. Коломия, адресу
бульв. Лесі Українки, 13, м. Коломия.

8. Рекомендувати власнику об’єкту 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  22.01.2021              м. Коломия                         № 5

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  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1.  Присвоїти  житловому  будинку  (реконструкція  квартири  №1  під
житловий будинок)  на приватизованій земельній ділянці  __  по вул. Патріарха



Й. Сліпого, 36,1, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __,
адресу вул. Патріарха Й.Сліпого, 36А, м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (будівництво
житлового  будинку  та  реконструкція  старого  житлового  будинку  під
господарську  будівлю)  на  приватизованій  земельній  ділянці  __ по  вул.  І.
Франка, 18, с. Корнич, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вул.
І. Франка, 18, с. Корнич, Коломийський район.

3.  Присвоїти  незавершеному  будівництвом  житловому  будинку  на
приватизованій  земельній  ділянці  __) по  вул.  Міцкевича,  с.  Воскресинці,
Коломийський район, який належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу
вулиця Міцкевича, 10, с.Воскресинці, Коломийський район.

4.  Присвоїти  будівництву  житлового  будинку  на  приватизованій
земельній ділянці __ в с. Воскресинці, Коломийський район, який належить гр.
__,  яка  проживає  по  вул.  __,  адресу  вулиця  Пушкіна,  10,  с.Воскресинці,
Коломийський район.

5.  Присвоїти  багатоквартирному  житловому  будинку  на  орендованій
земельній ділянці  __  по вул. Братів Білоусів, 11, м. Коломия, який належить
Обслуговуючому кооперативу «ФАЙНОБУД-ЦЕНТР», який знаходиться по
вул.  Братів  Білоусів,  11,  м.  Коломия,  адресу  вул.  Братів  Білоусів,  11,  м.
Коломия.

6.  Присвоїти  багатоквартирному  житловому  будинку  з  комерційними
приміщеннями на суборендованій земельній ділянці __ 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,  адресу  площа  Старий
Ринок, 2Б, м. Коломия.

7. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  28.01.2021              м. Коломия                         № 6

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 на приватизованій земельній ділянці __
по вул. Капустинського, 24, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по
вул. __, адресу вул. Отця Миколи Капустинського, 24, м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __
по вул. Керамічна, 7, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по пл.
__, адресу вул. Керамічна, 7, м. Коломия.

3.  Присвоїти парафіальному центру на земельній ділянці  __ по вул. О.
Довбуша,  246,  м.  Коломия,  який  належить  релігійній  громаді  «Стрітення
Господнього»  Коломийсько-Чернівецької  Єпархії  Української  Греко-
Католицької Церкви, яка знаходиться по  вул. О. Довбуша, 246, м. Коломия,
адресу вулиця Олекси Довбуша, 246А, м. Коломия.

4.  Присвоїти  будівництву  житлового  будинку  на  приватизованій
земельній ділянці __ по вул. Кархута, 23, м. Коломия, який належить гр. __, яка
проживає в __, адресу вулиця Василя Кархута, 23, м. Коломия.

5.  Присвоїти  індивідуальному  житловому  будинку  на  приватизованій
земельній ділянці __ по вул. Незалежності, с. Саджавка, Надвірнянський район,
який  належить  гр.  __,  який  проживає  по  вул.  __,  поштову  адресу  вулиця
Незалежності, 37А, с. Саджавка, Надвірнянський район.

6. Рекомендувати власнику об’єкту 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  04.02.2021              м. Коломия                         № 7

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  складському  приміщенню  на  приватизованій  земельній
ділянці  __  по вул. Крип’якевича, 54а, м. Коломия, яке належить  гр. __, який
проживає по вул. __, адресу вул. Івана Крип’якевича, 54Б, м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __
по вул. Карпатська, 107А, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по
вул. __, адресу вул. Кабельна, 12, м. Коломия.

3.  Присвоїти  будівництву  індивідуального  житлового  будинку  на
приватизованій земельній ділянці  __  по вул. С. Людкевича, м. Коломия, який
належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вул. Станіслава Людкевича,
2А, м. Коломия.

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  10.02.2021              м. Коломия                         № 8

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  індивідуальним  гаражам  на  приватизованих  земельних
ділянках  __  по  вул.  М.  Костомарова,  м.  Коломия,  які  належать
обслуговуючому кооперативу «ВЕТЕРАН–Ч», який знаходиться по  вул. М.
Костомарова, 4 кв.104, м. Коломия, адресу  вул. Миколи Костомарова, 2А, м.
Коломия.

2. Присвоїти магазину промтоварів (загальна площа 69,8кв.м) по площі
Ринок, 12, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу
площа Ринок, 12/5, м. Коломия.

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __
по вул. Королівська, 52, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає  по
вул. __, адресу вул. Королівська, 52, м. Коломия.

4. Рекомендувати власнику об’єкту нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  12.02.2021              м. Коломия                         № 9

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  27
березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1.  Присвоїти  магазину-кафе  по  вул.  Шевченка,  195,  на  приватизованій
земельній ділянці __ в с. Іванівці, Коломийський район, який належить гр. __,
який  проживає  по  вул.  __,  адресу  вулиця  Шевченка,  95,  с.  Іванівці,
Коломийський район..

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.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  17.02.2021              м. Коломия                         № 10

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 об’єкту житлово-комерційного призначення на орендованій
земельній  ділянці  __  по  просп.  М.  Грушевського,  86,  м.  Коломия,  який
належить  гр.  __,  яка  проживає  по  вул.  __,  адресу  проспект  Михайла
Грушевського, 86, м. Коломия.

2. Присвоїти ательє по пошиву одягу на орендованій земельній ділянці __
по просп. М. Грушевського, біля будинку №68, м. Коломия, яке належить  гр.
__,  який  проживає  по  __,  адресу  проспект  Михайла  Грушевського,  68А,  м.
Коломия.

3.  Присвоїти  індивідуальному  житловому  будинку  на  приватизованих
земельних ділянках __ по вул. Шевченка, с. Іванівці, Коломийський район, який
належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Шевченка,
8Б, с. Іванівці, Коломийський район.

4.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарським  будівлям  на
приватизованій  земельній  ділянці  __ по  вул.  Шевченка,  с.  Іванівці,
Коломийський район, який належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову
адресу вулиця Шевченка, 60А, с.Іванівці, Коломийський район.

5.  Присвоїти житловому будинку на приватизованих земельних ділянках
__ та на земельній ділянці, згідно договору Суперфіцію б/н від 20.09.2019р. __
по  вул.  Івана  Миколайчука,  20а,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  який
проживає по вул. __, адресу вулиця Івана Миколайчука, 20А, м. Коломия.

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __
по  вул.  Симона  Петлюри,  161,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  який
проживає по вул. __, адресу вулиця Симона Петлюри, 161, м. Коломия.



7.  Присвоїти багатоквартирному житловому будинку  на приватизованій
земельній  ділянці  __  по  вул.  Андрія  Чайковського,  22а,  м.  Коломия,  який
належить гр. __, який проживає по вул. __, __,  __, які проживають по вул. __,
__,  __,  які  проживають  по  вул.  __, __,  який  проживає  по  вул.  __,  __,  яка
проживає по вул. __, адресу вулиця Андрія Чайковського, 22А, м. Коломия.

8. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК

УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  01.03.2021              м. Коломия                         № 11

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  27
березня 2019р. № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти кінотеатру та підземному паркінгу на орендованій земельній
ділянці  __  та  на  земельній  ділянці, згідно  договору  Суперфіцію  б/н  від
31.01.2018р. __  по  вул.  Михайла  Лермонтова,  м.  Коломия,  які  належать
обслуговуючому  кооперативу  «Центр-Плаза»,  який  знаходиться  по  пл.
Вічевий Майдан, 6Б, м. Коломия, адресу  вулиця Михайла Лермонтова, 18, 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.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК

УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  05.03.2021              м. Коломия                         № 12

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  та  господарським  спорудам  на
орендованій  земельній  ділянці  __  в  м.  Коломия,  які  належать  гр.  __,  який
проживає по вул. __, адресу вулиця Замкова, 40, м. Коломия.

2.  Присвоїти  нежитловому  приміщенню  (реконструкція  нежитлових
приміщень  [кафе  «Вікторія»  та  приміщення  транспортної  прохідної])  на
приватизованій земельній ділянці __ по вул. Майданського, 12, м. Коломия, яке
належить гр. __, який проживає по __, адресу вулиця Івана Майданського, 10,
м. Коломия.

3. Присвоїти 43/100 часткам нежитлових будівель на земельній ділянці __
по вул. Майданського, м.Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул.
__, адресу вулиця Івана Майданського, 12Н, м. Коломия.



4. Присвоїти 57/100 часткам нежитлових будівель на земельній ділянці __
по вул. Майданського, 12, м.Коломия, які належать  гр. __, який проживає  по
__, адресу вулиця Івана Майданського, 12П, м. Коломия.

5. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК

УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  09.03.2021              м. Коломия                         № 13

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  93/100  частинам  нежитлових  приміщень  (гаражі)  на
приватизованій земельній ділянці __ по бульв. Лесі Українки, 41-а, м. Коломия,
які належать гр. __, який проживає  по вул. __, адресу  бульвар Лесі Українки,
41А/1, м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __
по  вул.  Сарми  Соколовського,  8,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  яка
проживає  по  вул.  __,  адресу  вулиця  Миколи  Сарма-Соколовського,  30,  м.
Коломия.

3.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарським  будівлям  на
приватизованій земельній ділянці  __  по вул. Гуцульська, 19, м. Коломия, які



належать  гр.  __,  яка проживає  по вул.  __,  адресу  вулиця Гуцульська,  19,  м.
Коломия.

4.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарським  будівлям  на
приватизованій земельній ділянці __ по вул. І. Франка, 178 кв.1, м. Коломия, які
належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Івана Франка, 178А, м.
Коломия.

5.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарським  будівлям
(реконструкція  частини  житлового  будинку  під  житловий  будинок  та
будівництво господарських будівель)  на приватизованій земельній ділянці  __
по  вул.  Михайла  Старицького,  36/1,  м.  Коломия,  які  належать  гр.  __,  яка
проживає  по вул. __, __,  який проживає  по вул. __,  адресу  вулиця Михайла
Старицького, 36, м. Коломия.

6.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарській  будівлі  на
приватизованих земельних ділянках __ по вул. Іллі Рєпіна, 3 та 7-а, м. Коломия,
які належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Іллі Рєпіна, 7Б, м.
Коломия.

7.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарським  будівлям  на
приватизованій земельній ділянці  __ по вул. Закарпатська, 37, м. Коломия, які
належать гр. __, який проживає по вул. __, __, яка проживає по вул. __, адресу
вулиця Закарпатська, 37, м. Коломия.

8. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК

УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від  19.03.2021              м. Коломия                         № 14

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  багатоквартирному  житловому  будинку  на  орендованій
земельній ділянці __ по вул. Василя Стефаника, 11, м. Коломия, який належить
обслуговуючому  кооперативу  «Стефаника»,  який  знаходиться  по  вул.
Чорновола, 32-Б, м. Коломия, адресу вулиця Василя Стефаника, 11, м. Коломия.

2.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарській  будівлі  на
приватизованій земельній ділянці  __  по вул. Карпатська, 1-а, м. Коломия, які
належать  гр.  __,  яка  проживає  по  __,  адресу  вулиця  Карпатська,  1Б,  м.
Коломия.

3. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарської будівлі на
приватизованій  земельній  ділянці  __  по  вул.  Солодка,  с.  Товмачик,
Коломийський район, які належать  гр. __, яка проживає  по __, адресу  вулиця
Солодка, 32, с. Товмачик, Коломийський район.

4.  Присвоїти  будівництву  житлового  будинку  на  приватизованій
земельній  ділянці  __  по  вул.  Лесі  Українки,  с.  Воскресинці,  Коломийський
район, який належить  гр. __,  який проживає  по вул. __,  адресу  вулиця Лесі
Українки, 9А, с. Воскресинці, 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  25.03.2021              м. Коломия                         № 15

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 на приватизованій земельній ділянці __
по вул. Тараса Тодоріва, 63, м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає по
__, адресу вулиця Тодоріва Тараса, 63, м. Коломия.

2. Присвоїти станції технічного обслуговування автомобілів, кафетерію та
магазину на орендованій земельній ділянці __ по вул. Василя Симоненка, 2б-41,
м. Коломия, які належать  гр. __,  яка проживає  по __, адресу  вулиця Василя
Симоненка, 8, м. Коломия.

3.  Присвоїти  багатоквартирному  житловому  будинку  з  комерційними
приміщеннями на орендованій земельній ділянці __ по вул. М. Драгоманова, 4-
а, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця
Михайла Драгоманова, 4А, м. Коломия.

4.  Присвоїти  будівництву  магазину  товарів  першої  необхідності  з
побутовими  приміщеннями  на  приватизованій  земельній  ділянці  __  по  вул.
Івана Миколайчука, 18А, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по
__, адресу вулиця Івана Миколайчука, 18А, м. Коломия.

5.  Внести зміни в  наказ  відділу архітектури та містобудування  міської
ради від 05.03.2021р. №12, виклавши п. 2 в такій редакції:

«2.  Присвоїти  комерційному  приміщенню  (реконструкція
нежитлових  приміщень  [кафе  «Вікторія»  та  приміщення  транспортної
прохідної] під комерційне приміщення) на приватизованій земельній ділянці __
по вул. Майданського, 12, м. Коломия, яке належить гр. __, який проживає по
вул. __, адресу вулиця Івана Майданського, 10, м.Коломия».



6. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  в  місячний  термін  розмістити  на  фасаді  будинку
табличку з номером будинку.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК
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