
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  01.04.2021                 м. Коломия                            № 16 

 

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. Івана Виговського, м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає по 

вул. __, адресу вулиця Івана Виговського, 2А, м. Коломия. 

2. Присвоїти комерційному приміщенню та житловій квартирі 

(реконструкція житлового будинку під комерційне приміщення та житлову 

квартиру [без зміни геометричних розмірів їх фундаментів у плані]) на 

орендованій земельній ділянці __ по вул. Старогончарна, 33-б, м. Коломия та на 

приватизованій земельній ділянці (кадастровий номер 2610600000:23:004:0229) 

по вул. Староміська, 12, м.Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул. 

__, адресу вулиця Староміська, 14/1 та вул. Староміська, 14 квартира 1, 

м.Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Богдана Лепкого, 41 кв.2, м. Коломия, який належить гр. __, які 

проживають по вул. __, адресу вулиця Богдана Лепкого, 41А, м. Коломия. 

4. Присвоїти 49/100 часткам квартири по вул. Симона Петлюри, 116 кв.2, 

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

Симона Петлюри, 116 квартира 2, м. Коломия. 

5. Присвоїти 51/100 часткам квартири на приватизованій земельній 

ділянці __ по вул. Симона Петлюри, 116, м. Коломия, які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Симона Петлюри, 116 квартира 4, 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  07.04.2021                 м. Коломия                            № 17 

 

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 комерційному приміщенню (реконструкція квартири №10 

під комерційне приміщення [без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх 

фундаментів у плані]) по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 23, м. Коломия, яке 

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

Мазепи, 23/10, м. Коломия. 

2. Присвоїти офіс-магазину (реконструкція І-го поверху існуючого 

житлового будинку під офіс-магазин) на приватизованих земельних ділянках __ 

по просп. М. Грушевського, 74, м. Коломия, який належить гр. __, який 

проживає по вул. __, адресу проспект Михайла Грушевського, 74/1, м. 

Коломия. 



3. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  12.04.2021                 м. Коломия                            № 18 

 

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 будівництву житлового будинку (об’єкт незавершеного 

будівництва) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Василя Касіяна, 

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

Василя Касіяна, 3А, м. Коломия. 

2. Присвоїти будівництву житлового будинку та господарської будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ в садівницькому товаристві «Мічурінець», 

масив Франка, 1, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця о. 

Зиновія Карася, 1, м. Коломия. 

3. Присвоїти квартирі (квартира №1 згідно договору міни квартир Серія 

ААА №300351) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Ю. 



Шкрумеляка, 23, м. Коломия, яка належала гр. __ (__), адресу вулиця Юрія 

Шкрумеляка, 23 квартира 2, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Марка Черемшини, 2, м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу вулиця Марка Черемшини, 2, м. Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці по 

вул. Трильовського, 7-б, м.Коломия, який належить гр. __, які проживають по 

вул. __, адресу вулиця Кирила Трильовського, 9, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  19.04.2021                 м. Коломия                            № 19 

 

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 господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Степова, 10, м.Коломия, які 



належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Степова, 10, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку (загальна площа 126,4м2) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Івана Миколайчука, 20А, м. 

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

АТО, 19, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку (загальна площа 126,7м2) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Івана Миколайчука, 20А, м. 

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

АТО, 21, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку (загальна площа 126,7м2) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Івана Миколайчука, 20А, м. 

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

АТО, 23, м. Коломия. 

5. Присвоїти складським приміщенням на приватній земельній ділянці __ 

по вул. Січових Стрільців, с. Раківчик, Коломийський р-н, які належать гр. __, 

які проживають по вул. __, адресу вул. Січових Стрільців, 27Б, с.Раківчик, 

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  28.04.2021                 м. Коломия                            № 20 

 

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. Залишити адресу вулиця Василя Стефаника, 2А, м. Коломия, за групою 

нежитлових приміщень загальною площею 256,8м2 (об’єкт №1 згідно висновку 

щодо технічного поділу від 18.12.2020р. №1090-с) на земельній ділянці __ по 

вул. Василя Стефаника, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по __. 

2. Присвоїти групі нежитлових приміщень  загальною площею 57,0м2 

(об’єкт №2 згідно висновку щодо технічного поділу від 18.12.2020р. №1090-с) 

на земельній ділянці __ по вул. Василя Стефаника, м. Коломия, які належать гр. 

__, який проживає по __, адресу вулиця Василя Стефаника, 2Б, м. Коломия. 

3. Присвоїти 21/100 частині будинку (загальна площа 41,3м2) по пл. 

Ринок, 9, м. Коломия, на приватизованій земельній ділянці __ по площі Ринок, 

10, м. Коломия, яка належить колективному підприємству «Олеся», яке 

знаходиться по пл. Ринок, 10, м. Коломия, адресу площа Ринок, 9/2, м. 

Коломия. 

4. Присвоїти 9/100 частині будинку (загальна площа 67,0м2) на 

приватизованій земельній ділянці __ по площі Ринок, 10, м. Коломия, яка 

належить колективному підприємству «Олеся», яке знаходиться по пл. 

Ринок, 10, м. Коломия, адресу площа Ринок, 10/1, м. Коломия. 

5. Присвоїти підвальному приміщенню (загальна площа 39,4м2) на 

приватизованій земельній ділянці __ по площі Ринок, 10, м. Коломия, яке 

належить колективному підприємству «Олеся», яке знаходиться по пл. 

Ринок, 10, м. Коломия, адресу площа Ринок, 10/4, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловій квартирі (реконструкція житлових квартир №11 та 

№12 під одну житлову квартиру) по бульв. Лесі Українки, 13, м. Коломия, яка 

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

Українки, 13 квартира №11, м. Коломия. 

7. Присвоїти житловій квартирі (реконструкція житлових квартир №18 та 

№19 під одну житлову квартиру) по бульв. Лесі Українки, 13, м. Коломия, яка 

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

Українки, 13 квартира №18, м. Коломия. 

8. Присвоїти житловій квартирі (реконструкція житлових квартир №20, 

№21, №22, №23 під одну житлову квартиру) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

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

бульвар Лесі Українки, 13 квартира №20, м. Коломия. 

9. Присвоїти житловій квартирі (реконструкція житлових квартир №39 та 

№40 під одну житлову квартиру) по бульв. Лесі Українки, 13, м. Коломия, яка 

належить гр. __, яку знято з реєстрації місця проживання, поштову адресу 

бульвар Лесі Українки, 13 квартира №39, м. Коломия. 



10. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №25 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

Коломия, яке належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

бульвар Лесі Українки, 13/1, м. Коломия. 

11. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №26 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

Коломия, яке належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу 

бульвар Лесі Українки, 13/2, м. Коломия. 

12. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №1 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

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

бульвар Лесі Українки, 13/3, м. Коломия. 

13. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №24 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

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

бульвар Лесі Українки, 13/4, м. Коломия. 

14. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №2 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

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

бульвар Лесі Українки, 13/5, м. Коломия. 

15. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція групи 

нежитлових приміщень №6 та №7 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі 

Українки, 13, м. Коломия, яке належить гр. __, яка проживає по вул. __, 

поштову адресу бульвар Лесі Українки, 13/6, м. Коломия. 

16. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після 

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

будинку табличку з номером будинку. 

17. 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  05.05.2021                 м. Коломия                            № 21 

 

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 будівництву магазину на приватизованій земельній ділянці 

__ по вул. Січових Стрільців, с.Воскресинці, Коломийський район, який 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Січових Стрільців, 2Г, 

с.Воскресинці, Коломийський район. 

2. Залишити адресу вулиця Кабельна, 12, м. Коломия, за житловим 

будинком загальною площею 112,2м2 (об’єкт №2 згідно висновку щодо 

технічного поділу від 31.03.2021р. №24) на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Карпатська, 107А, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по 

вул__. 

3. Присвоїти житловому будинку загальною площею 111,3м2 (об’єкт №1 

згідно висновку щодо технічного поділу від 31.03.2021р. №24) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Карпатська, 107А, м. Коломия, 

який належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вул. Кабельна, 12А, м. 

Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку загальною площею 124,3м2 (об’єкт №3 

згідно висновку щодо технічного поділу від 31.03.2021р. №24) на 

приватизованій земельній ділянці __по вул. Карпатська, 107А, м. Коломия, 

який належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вул. Кабельна, 12Б, м. 

Коломия. 

5. Присвоїти багатоквартирному житловому будинку на орендованій 

земельній ділянці __ по вул. Романа Шипайла, 38А, м. Коломия, який належить 

обслуговуючому кооперативу «РОДОНІТ», який знаходиться по вул. Р. 

Шипайла, 38А, м. Коломия, адресу вулиця Симона Петлюри, 36, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям 

(реконструкція частини житлового будинку під житловий будинок та 

будівництво господарських будівель) на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Богдана Лепкого, 27, м.Коломия, які належать гр. __, яка проживає по 

вул. __, адресу вулиця Богдана Лепкого, 27, м. Коломия. 

7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 



8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  12.05.2021                 м. Коломия                            № 22 

 

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 господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. І. Миколайчука, 35В, м.Коломия, 

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

35В, м. Коломия. 

2. Присвоїти групі нежитлових приміщень (торговий комплекс) 

загальною площею 136,2м2 (об’єкт №1 згідно висновку щодо технічного поділу 

від 15.04.2021р. №1134-с) по вул. Вячеслава Чорновола, 26/2, м. Коломия, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Вячеслава Чорновола, 

26/5, м. Коломия. 

3. Присвоїти групі нежитлових приміщень (торговий комплекс) 

загальною площею 60,0м2 (об’єкт №2 згідно висновку щодо технічного поділу 

від 15.04.2021р. №1134-с) по вул. Вячеслава Чорновола, 26/2, м. Коломия, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вул. Вячеслава Чорновола, 

26/6, м. Коломия. 



4. Присвоїти індивідуальному житловому будинку та господарській 

будівлі (реконструкція квартири з гаражем та магазину під індивідуальний 

житловий будинок та будівництво господарської будівлі) на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Гетьмана Івана Мазепи, 222в, м.Коломия, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Гетьмана Івана 

Мазепи, 222В, м. Коломия. 

5. Присвоїти будівництву громадської будівлі дитячої дошкільної 

установи «Центр розвитку дитини» на орендованій земельній ділянці __ по вул. 

Коновальця, 12 (біля ліцею №8), м. Коломия, яке належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу вулиця Євгена Коновальця, 12, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловій квартирі (реконструкція житлових квартир №44 та 

№45 під одну житлову квартиру) по бульв. Лесі Українки, 13, м. Коломия, яка 

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

Українки, 13 квартира №45, м. Коломия. 

7. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №27 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

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

бульвар Лесі Українки, 13/8, м. Коломия. 

8. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція житлової 

квартири №28 під комерційне приміщення) по бульв. Лесі Українки, 13, м. 

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

бульвар Лесі Українки, 13/9, м. Коломия. 

9. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція 

частини житлового будинку під житловий будинок та будівництво 

господарської будівлі) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. М. 

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

вулиця Михайла Старицького, 36Б, м. Коломия. 

10. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після 

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

будинку табличку з номером будинку. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ТЕСЛЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  18.05.2021                 м. Коломия                            № 23 

 

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 нежитловому приміщенню комерційного використання на 

орендованій земельній ділянці __ по вул. Василя Стефаника, м. Коломия, яке 

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

13А, м. Коломия. 

2. Залишити адресу вулиця Антоненка-Давидовича, 8, м. Коломия, за 

житловим будинком з господарськими спорудами (91/100 частки житлового 

будинку, об’єкт №1 згідно висновку щодо технічного поділу від 04.05.2021р. 

№582/1) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Антоненка-

Давидовича, 8, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __. 

3. Присвоїти житловому будинку (9/100 частки житлового будинку, 

об’єкт №2 згідно висновку щодо технічного поділу від 04.05.2021р. №582/1) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Антоненка-Давидовича, 8, м. 

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

Антоненка-Давидовича, 8Б, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. М. Колодінського,30, м.Коломия, який належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу вулиця Полковника М. Колодінського, 30, м. Коломия. 

5. Залишити адресу вулиця Миколи Арсенича, 9, м. Коломия, за 

житловим будинком (29/50 частка житлового будинку, об’єкт №2 згідно 

висновку щодо технічного поділу від 15.01.2021р. №08) на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. М. Арсенича, 9, м. Коломия, який належить гр. __, 

який проживає по вул. __. 



6. Присвоїти житловому будинку (21/50 частка житлового будинку, 

об’єкт №1 згідно висновку щодо технічного поділу від 15.01.2021р. №08) на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. М. Арсенича, 9, м. Коломия, який 

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

9А, м. Коломия. 

7. Присвоїти садовому будинку на приватизованій земельній ділянці __ в 

с. Шепарівці, Коломийський р-н, який належить гр. __, який проживає по __, 

адресу вулиця Помаранчевої революції, 72, садове товариство «Смерічка», с. 

Шепарівці, Коломийський район. 

8. Присвоїти садовому будинку на приватизованій земельній ділянці __ в 

с. Шепарівці, Коломийський р-н, який належить гр. __, яка проживає по вул. 

__, адресу вулиця Затишна, 5, с. Шепарівці, Коломийський район. 

9. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ТЕСЛЕВИЧ 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  25.05.2021                 м. Коломия                            № 24 

 

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 з господарськими будівлями та 

спорудами на приватизованих земельних ділянках __ по вул. Гетьмана Івана 

Мазепи, 165 та по вул. М. Харкевича, 2, м. Коломия, які належать гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Мирослава Харкевича, 2А, м. Коломия. 

2. Присвоїти будівництву житлового будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Молодіжна, 20-а, м. Коломия, який належить гр. 

__, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Молодіжна, 20А, м. Коломия. 

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. М. Черемшини, с. Саджавка, Надвірнянський 

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

М. Черемшини, 21, с.Саджавка, Надвірнянський 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  01.06.2021                 м. Коломия                            № 25 

 

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 автостоянці для комерційного використання на орендованій 

земельній ділянці __ по вул. Атаманюка (біля ринку «Торговиця»), м. Коломия, 

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

Атаманюка, 17, м. Коломия. 

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на приватизованій 

земельній ділянці __ по вул. Івана Миколайчука, 16Г, м. Коломия, який 

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

39, м. Коломия. 

3. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. І. Бодруга, 1, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. 

__, адресу вулиця І. Бодруга, 1, м. Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Моцарта, 54-б, м. Коломия, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Моцарта, 54Б, м. 

Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Романа Фурика, 19, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає 

по вул. __, адресу вулиця Романа Фурика, 19, м. Коломия. 

6. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Кирила Трильовського, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає 

по вул. __, адресу вулиця Кирила Трильовського, 35Б, м. Коломия. 

7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник  відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  08.06.2021                 м. Коломия                            № 26 

 



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, господарським будівлям та спорудам 

на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Молодіжна, 42, м. Коломия, яка 

належить гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Молодіжна, 42, м. 

Коломия. 

2. Присвоїти комерційному приміщенню (реконструкція квартири №5 під 

комерційне приміщення) по вул. Театральна, 8 кв.5, м. Коломия, яке належить 

гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вулиця Театральна, 8/5, м. Коломия. 

3. Присвоїти комерційно-торговому приміщенню (реконструкція 

нежитлового приміщення (що складає 1/100 ч. будинку) під комерційно-торгове 

приміщення) на орендованій земельній ділянці __ по вул. Мазепи, 91, м. 

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

Гетьмана Івана Мазепи, 91/1, м. Коломия. 

4. Присвоїти 3/4 частинам виробничо-виставкового комплексу (загальна 

площа 1017,6кв.м) на орендованій земельній ділянці по вул. Василя Симоненка, 

2-б, які належать гр. __, яка проживає по вул. __, адресу вул. Василя 

Симоненка, 4/1, м. Коломия. 

5. Присвоїти 1/4 частині виробничо-виставкового комплексу (загальна 

площа 236,7кв.м) на орендованій земельній ділянці по вул. Василя Симоненка, 

2-б, яка належить гр. __, який проживає по вул. __, адресу вул. Василя 

Симоненка, 4/2, м. Коломия. 

6. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  14.06.2021                 м. Коломия                            № 27 

 

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 господарській будівлі (реконструкція 

½ частини житлового будинку під житловий будинок та будівництво 

господарської будівлі) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. Кирила 

Трильовського, 33, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул. ___, 

адресу вулиця Кирила Трильовського, 33Б, м. Коломия. 

2. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям 

(реконструкція квартири №3 під житловий будинок та будівництво 

господарських будівель) на приватизованій земельній ділянці __ по вул. 

Михайла Старицького, м. Коломия, які належать гр. __, які проживають по вул. 

__, адресу вулиця Михайла Старицького, 36В, м. Коломия. 

3. Присвоїти ½ частині житлового будинку на приватизованій земельній 

ділянці __ по вул. М. Слободівни, 6, м. Коломия, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Марії Слободівни, 6, м.Коломия. 

4. Присвоїти ½ частині житлового будинку на приватизованій земельній 

ділянці __по вул. М. Слободівни, 6, м. Коломия, яка належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Марії Слободівни, 6А, м.Коломия. 

5. Залишити адресу бульвар Лесі Українки, 13/8, м. Коломия за групою 

нежитлових приміщень (загальна площа – 31,9кв.м, об’єкт №1 згідно висновку 

щодо технічної можливості поділу від 09.06.2021р. №1449/2) по бульв. Лесі 

Українки, 13/8, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул. __. 

6. Присвоїти групі нежитлових приміщень (загальна площа – 58,9кв.м, 

об’єкт №2 згідно висновку щодо технічної можливості поділу від 09.06.2021р. 



№1449/2) по бульв. Лесі Українки, 13/8, м. Коломия, які належать гр. __, який 

проживає по вул. __, поштову адресу бульвар Лесі Українки, 13/7, м. Коломия. 

7. Рекомендувати власникам об’єктів нерухомого майна після присвоєння 

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

табличку з номером будинку. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу  

архітектури та містобудування     Андрій КОЛІСНИК 

 

 

 

 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

 

 

Н А К А З 

 

від  18.06.2021                 м. Коломия                            № 28 

 

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 господарській будівлі на 

приватизованій земельній ділянці __ в садівницькому товаристві «Мічурінець», 

масив Довбуша-3, №30 (вул. Довбуша-3, діл.№30), які належать гр. __, який 

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

Довбуша-3, 30. 

2. Присвоїти офісним приміщенням (реконструкція горища під офісні 

приміщення) на площі Відродження, 14, м. Коломия, які належать гр. __і, яка 

проживає по вул. __, __, який проживає по вул. __, адресу площа Відродження, 

14/4, м.Коломия. 



3. Присвоїти аптеці (нежитлове приміщення, загальна площа 685,4кв.м) 

по вул. Січових Стрільців, 23, м. Коломия, адресу вулиця Січових Стрільців, 

23/4, м.Коломия. 

4. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на 

приватизованій земельній ділянці __ по вул. Касіяна, 8, м. Коломия, які 

належать гр. __, який проживає по вул. __, адресу вулиця Василя Касіяна, 8, м. 

Коломия. 

5. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці __ 

по вул. Івана Миколайчука, 18В, м. Коломия, який належить гр. __, яка 

проживає по вул. __, адресу вулиця Володимира Чепіля, 36, 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  25.06.2021                 м. Коломия                            № 29 

 

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. Молодіжна, 30а, с. Королівка, який належить гр. __, який проживає по 

вул. __, адресу вулиця  Молодіжна, 30А, с. Королівка, 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. 

 

 

В.о. начальника відділу  

архітектури та містобудування     Андрій ТЕСЛЕВИЧ 
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