
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  13 .05.2020                м. Коломия                            №  16 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція 

квартири №2 під житловий будинок та будівництво господарської 

будівлі) на приватизованій земельній ділянці __,  які належать гр. __, 

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

88А, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __, 

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

Михайла Грушевського, 43Б, м. Коломия. 

3. Присвоїти місцю розміщення квартири (влаштування двох квартир в 

горищному просторі без зміни конфігурації даху) по вул. __, яке 

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

Січових Стрільців, 58 квартира 2, м. Коломия. 

4. Присвоїти місцю розміщення квартири (влаштування двох квартир в 

горищному просторі без зміни конфігурації даху) по вул. __, яке 

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

Січових Стрільців, 58 квартира 3, 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  20 .05.2020                м. Коломия                            № _17 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти 72/100 частинам житлового будинку з відповідною часткою 

господарських будівель та споруд (реконструкція житлового будинку та 

будівництво господарської будівлі) на земельній ділянці __, які належать 

гр. __, який проживає по __, поштову адресу вулиця Богдана Лепкого, 86, 

м. Коломия. 

2. Присвоїти 28/100 частинам житлового будинку з відповідною часткою 

господарських будівель та споруд (реконструкція житлового будинку та 

будівництво господарської будівлі) на приватизованій земельній ділянці 

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

Богдана Лепкого, 86А, м. Коломия. 

3. Присвоїти аптеці та офісу в горищному приміщенні (реконструкція 

квартири №2 під аптеку та влаштування офісу в горищному приміщенні) 

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

по вул. __, поштову адресу вулиця Андрія Чайковського, 35/2, м. 

Коломия. 

4. Присвоїти ½ частині житлового будинку з відповідною часткою 

господарських будівель та споруд на приватизованій земельній ділянці 

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

Антона Онищука, 11А, м. Коломия. 

5. Присвоїти ½ частині житлового будинку з відповідною часткою 

господарських будівель та споруд на приватизованій земельній ділянці 

__, які належать гр. __, який проживає в __, поштову адресу вулиця 

Антона Онищука, 11Г, м. Коломия. 



6. Присвоїти незавершеному будівництву житлового будинку на 

орендованій земельній ділянці __, яке належить гр. __, який проживає по 

вул. __, поштову адресу вулиця Анатолія Вахнянина, 34, м. Коломия. 

7. Присвоїти незавершеному будівництву житлового будинку на 

орендованій земельній ділянці __, яке належить гр. __, який проживає по 

вул. __, поштову адресу вулиця Анатолія Вахнянина, 42, 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  26 .05.2020                м. Коломия                            № 18_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти магазину (реконструкція добудови до житлового будинку під 

магазин) на приватизованій земельній ділянці __, який належить гр. __, 

які проживають по вул. __, поштову адресу вулиця Моцарта, 84А, м. 

Коломия. 



2. Присвоїти гаражному комплексу на орендованій земельній ділянці __, 

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

Староміська, 88В, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __, 

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

Українська, 138В, с. Саджавка, Надвірнянський район. 

4. Присвоїти місцю розміщення садового будинку на приватизованій 

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

поштову адресу садівницьке товариство «Мічурінець», масив Довбуша-2, 

18. 

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  29.05.2020                м. Коломия                            № _19 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 



1. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Івана Ткачука, 6, м. Коломия. 

2. Присвоїти частині житлового будинку (загальною площею 73,1 м2) з 

відповідною часткою господарських будівель та споруд на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Андрія Войнаровського, 28А, м. 

Коломия. 

3. Присвоїти частині житлового будинку (загальною площею 60,5 м2) з 

відповідною часткою господарських будівель та споруд на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Андрія Войнаровського, 28, м. 

Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  03 .06.2020                м. Коломия                            № 20 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  



     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти будівництву індивідуального житлового будинку на 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Тараса Шевченка, 7А, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарської будівлі на 

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

по вул. __, поштову адресу вулиця Шкільна, 14, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку садибного типу з господарськими 

будівлями та спорудами на приватизованій земельній ділянці __, які 

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

Михайла Глінки, 1А, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку садибного типу з господарськими 

будівлями та спорудами на приватизованій земельній ділянці __, які 

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

Михайла Глінки, 1, м. Коломия. 

5. Присвоїти 2/100 частинам нежитлових приміщень (склад легкозаймистих 

матеріалів, загальна площа 275,9м2 ) на орендованій земельній ділянці __, 

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

Карпатська, 176Ж, м. Коломия. 

6. Присвоїти новозбудованому житловому будинку та господарській будівлі 

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

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Софрона Недільського, 6, м. 

Коломия. 

7. Присвоїти будівництву торгово-офісного комплексу на орендованій 

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

поштову адресу вулиця Вячеслава Чорновола, 17, 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  05.06.2020                м. Коломия                            № _21 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти запланованому об’єкту реконструкції - житловій квартирі 

(реконструкція частини приміщення мінімаркету під житлову квартиру) 

на приватизованій земельній ділянці __, яка належить гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Миколи Лисенка, 16А 

квартира 1, м. Коломия. 

2. Присвоїти будівництву житлового будинку та гаражу на приватизованій 

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

поштову адресу вулиця Прокопа Мостовича, 3А, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 



 

від  10 .06.2020                м. Коломия                            № 22_ 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Артема Веделя, 17, м. Коломия. 

2. Присвоїти торгово-офісним приміщенням на приватизованій земельній 

ділянці __, які належать обслуговуючому кооперативу «Гаражно-

будівельний кооператив «Валовий», який знаходиться по вул. Валова, 

24, поштову адресу вулиця Театральна, 24, м. Коломия. 

3. Присвоїти гаражу (будівництво господарських будівель) на 

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

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

Коломия. 

4. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від   12 .06.2020                м. Коломия                            № 23_ 



 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти будівництву індивідуального житлового будинку на 

приватизованій земельній ділянці __, який належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Королівська, 17, м. Коломия. 

2. Присвоїти місцю розміщення запланованого об’єкта будівництва 

індивідуального житлового будинку на приватизованій земельній ділянці 

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

Садова, 15, м. Коломия. 

3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від    17.06.2020                м. Коломия                            № _24 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  



 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

 

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __, 

який належить гр. __, яка проживає по __, поштову адресу бульвар Лесі 

Українки, 21А, м. Коломия. 

2. Присвоїти нежилому приміщенню (салон-магазин, загальна площа 54,0 

м2), яке розташовано по вул. __, яке належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, поштову адресу вулиця Січових Стрільців, 29В/1, м. Коломия. 

3. Присвоїти нежилому приміщенню (салон-магазин, загальна площа 57,2 

м2), яке розташовано по вул. __, яке належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, поштову адресу вулиця Січових Стрільців, 29В/2, м. Коломия. 

4. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

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

поштову адресу вулиця Карпатська, 49А, с. Саджавка, Надвірнянський 

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   22.06.2020                м. Коломия                            № _25 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 



  

 Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

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

господарської діяльності»,  

 

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти магазину (реконструкція квартири №2 під магазин) по вул. __, 

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

Гетьмана Івана Мазепи, 57/2, м. Коломия. 

2. Присвоїти будівництву індивідуального житлового будинку на 

приватизованій земельній ділянці __, який належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Уманська, 22А, м. Коломия. 

3. Присвоїти модульній твердопаливній котельні (потужність 2,46 МВт) на 

орендованій земельній ділянці __, яка належить товариству з 

обмеженою відповідальністю «Західтеплоком», яке знаходиться по вул. 

Яворівська, 22, с. Зимна Вода, Пустомитівський район, Львівська область, 

поштову адресу вулиця Марії Заньковецької, 11К, м. Коломия. 

4. Присвоїти 2/100 частинам нежитлового приміщення (загальна площа 

20,2м2)  по __, які належать приватному підприємству «Ранок», яке 

знаходиться по вул. Йосипа Сліпого, 24, м. Коломия, поштову адресу 

проспект Михайла Грушевського, 7/2, м. Коломия. 

5. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій земельній 

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

адресу вулиця Івана Ткачука, 16, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 



 

від   24  .06.2020                м. Коломия                            № 26 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

 

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти будівництву індивідуального житлового будинку з гаражем на 

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

по вул. __, поштову адресу вулиця Миколи Сарма-Соколовського, 36, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти двом окремим комерційним приміщенням (реконструкція 

квартири №1 та квартири №2, горищного простору над ними (без зміни 

зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані) під два окремі 

комерційні приміщення) по вул. __, які належать гр. __, який проживає по 

вул. __, поштові адреси: вулиця Валова, 21/1, м. Коломия та вулиця 

Валова, 21/2, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Назарія Яремчука, 17, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Назарія Яремчука, 15, м. Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Назарія Яремчука, 13, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від   25  .06.2020                м. Коломия                            № _27 

 

Про розгляд заяв з питань 

присвоєння поштових адрес 

об`єктам нерухомості 

  

 Розглянувши заяви фізичних осіб, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

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

діяльності»,  

 

     Н А К А З У Ю: 

 

1. Присвоїти садовому будинку з господарськими будівлями на 

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

в __, поштову адресу вулиця Здоров’я, 40, с. Шепарівці, Коломийський 

район. 

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __, 

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

Стара Дорога, 5А, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Ранкова, 9, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __, 

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

Петра Ніщинського, 1Г, м. Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Назарія Яремчука, 13А, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __, які належать гр. __, яка проживає 

по вул. __, поштову адресу вулиця Назарія Яремчука, 15А, м. Коломия. 

7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 



8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій Колісник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


