
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від   01 .07.2020             м. Коломия                         № _28

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  житловому  будинку  та  господарській  будівлі  на
приватизованій земельній ділянці (___) по вул. Петра Калнишевського,
3, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову
адресу вулиця Петра Калнишевського, 3, м. Коломия.

2. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці
(__) по вул. Артема Веделя, 12 кв.2, м. Коломия, який належить гр. __,
яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Артема Веделя, 12 А,
м. Коломия.

3. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці
(__) по вул. Артема Веделя, 12, м. Коломия, який належить гр. __, яка
проживає по вул.  __, поштову адресу  вулиця Артема Веделя, 12Б, 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 Теслевич



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від   17 .07.2020             м. Коломия                         № _29

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  та
господарської будівлі на приватизованій земельній ділянці (__) по вул.
Назарія  Яремчука,  24,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  який
проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Назарія Яремчука, 24, м.
Коломия.

2. Присвоїти  стоматологічному  кабінету  (реконструкція  квартири  під
стоматкабінет)  по вул. Пекарська, 4 кв.4, м. Коломия, який належить
гр. __, який проживає по вул.  __, поштову адресу  вулиця Пекарська,
4/4, м. Коломия.

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

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій Колісник



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від   20 .07.2020             м. Коломия                         № 30

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  місцю  розміщення  будівництва  магазину  товарів  першої
необхідності  на  земельній  ділянці,  що  перебуває  в  постійному
користуванні (__) по вул.  Станіславського, м. Коломия, який належить
гр. __, який проживає по вул.  __, поштову адресу  вулиця Карпатська,
172 Б , м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку та господарській будівлі (реконструкція
квартири №4 під житловий будинок та господарська будівля [котельня,
гараж])  на  приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Адама
Міцкевича, 53/4, м. Коломия, які належать гр. __, яка проживає по вул.
__, поштову адресу вулиця Адама Міцкевича, 53Г, м. Коломия.

3. Присвоїти житловому будинку (житловий будинок) на приватизованій
земельній ділянці (__) по вул. Весняна, 4/2, м. Коломия, який належить
гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вулиця Весняна, 4 Б, м.
Коломия.

4. Присвоїти  комерційному  приміщенню  (Реконструкція  житлового
будинку під комерційне приміщення по вул. Шкрібляка, буд. 45 в м.
Коломия Івано-Франківської обл.) на приватизованій земельній ділянці
(__) по вул. Юрія Шкрібляка, 45, м. Коломия, який належить гр. __, яка
проживає по вул.  __, поштову адресу  вулиця Юрія Шкрібляка, 45, м.
Коломия.

5. Присвоїти  незавершеному  будівництвом  житловому  будинку
(Будівництво житлового будинку) на приватизованій земельній ділянці



(__) по  вул.  Молодіжна,  8,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  яка
проживає  по  вул.  __,  поштову  адресу  вулиця  Молодіжна,  8,  м.
Коломия.

6. Залишити поштову адресу проспект Михайла Грушевського,  94/5,  м.
Коломия, за групою нежитлових будівель (об’єкту №1 згідно висновку
щодо технічного поділу) на орендованій земельній ділянці  (__) по пр.
Михайла Грушевського,  94, м. Коломия, яка належить  Товариству з
додатковою  відповідальністю  «Коломийське  автотранспортне
підприємство»,  місцезнаходження:  м.  Коломия,  пр.  Михайла
Грушевського, 94.

7. Присвоїти  групі  нежитлових  будівель  (об’єкту  №2  згідно  висновку
щодо технічного поділу) на орендованій земельній ділянці  (__) по пр.
Михайла Грушевського,  94, м. Коломия, яка належить  Товариству з
додатковою  відповідальністю  «Коломийське  автотранспортне
підприємство»,  місцезнаходження:  м.  Коломия,  пр.  Михайла
Грушевського,  94,  поштову адресу  проспект Михайла Грушевського,
94 Б, 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   27.07.2020             м. Коломия                         № 31

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:
1. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці

(__) по вул. Українська, 58, м. Коломия, який належать гр. __, яка проживає по
вул. __, поштову адресу вулиця Українська, 58, м. Коломия.

2. Присвоїти  житловому  будинку  (Будівництво  індивідуального
житлового  будинку)  на  приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.
Полковника  М.  Колодінського,  16,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  яка
проживає по вул.  __, поштову адресу  вулиця Полковника М. Колодінського,
16, м. Коломия.

3. Присвоїти  індивідуальним  гаражам   (Реконструкція  котельні  під
індивідуальні  гаражі  по  бульварі  Лесі  Українки,  32  А  в  м.  Коломия)  на
орендованій  земельній  ділянці  (__) по  бульварі  Лесі  Українки,  32  А,  м.
Коломия,  які  належать  Обслуговуючому  кооперативу  «Сопрано»,
місцезнаходження юридичної особи:  бульвар Лесі Українки, 32, м. Коломия,
поштову адресу вул. Гетьмана Івана мазепи, 79 Г, м. Коломия.

4. Присвоїти кафе  (Будівництво кафе «Катрін» по бул. Л. Українки, 10,
м. Коломия) на орендованій земельній ділянці (__) по бульварі Лесі Українки,
10,  м.  Коломия,  яке  належить  Приватній  торгово-виробничій  фірмі
«Чміль»,  місцезнаходження  юридичної  особи:  вул.  Миколи  Леонтовича,
20/14, м. Коломия, поштову адресу бульвар Лесі Українки, 10, 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   30.07.2020             м. Коломия                         № 32

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  індивідуальному  гаражу   (Будівництво  індивідуального
гаражу по вул. Миколи Лисенка, біля будинку №36) на приватній земельній
ділянці  (__) по вул. Миколи Лисенка,  м.  Коломия,  який належить  __,  який
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Миколи Лисенка, 36 А, м. Коломия.

2. Присвоїти  магазину  господарських  товарів   (Будівництво  магазину
господарських товарів  та  квартири)  на  приватній земельній ділянці  (__) по
вул. Олекси Довбуша, м. Коломия, який належить __, яка проживає по вул. __,
поштову адресу вул. Олекси Довбуша, 426/1, м. Коломия.

3. Присвоїти  квартирі  (Будівництво  магазину  господарських  товарів  та
квартири)  на приватній земельній ділянці  (__) по вул.  Олекси Довбуша,  м.
Коломия, який належить  __,  яка проживає по вул.  __,  поштову адресу  вул.
Олекси Довбуша, 426, квартира 1, м. Коломия.

4. Присвоїти садовому будинку і господарській будівлі (Садовий будинок
і господарська будівля) на приватній земельній ділянці (__) по вул. Здоров’я,
37, с. Шепарівці, Коломийський р-н, який належить __, який проживає по вул.
__, поштову адресу вул. Здоров’я, 37, с. Шепарівці, Коломийський р-н.

5. Присвоїти житловому будинку (Нове будівництво житлового будинку)
на  приватній  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Олени  Кульчицької,  29,  м.
Коломия, який належить  __, який проживає по вул.  __, поштову адресу  вул.
Вячеслава Розвадовського, 26, м. Коломия.

6. Присвоїти 15/100 житлового будинку (магазин) по вул. Валова, 10, м.
Коломия, яке належить згідно свідоцтва про право власності від 12.04.2002 р.,
ТзОВ  «ОРХІДЕЯ-ПРУТ»,  місцезнаходження  юридичної  особи:  проспект



Відродження, 20, м. Коломия, поштову адресу вул. Вячеслава Чорновола, 22/1,
м. Коломия.

7. Присвоїти  35/100  нежитлового  будинку  по  пр.  Відродження,  20,  м.
Коломия, яке належить згідно свідоцтва про право власності від 12.04.2002 р.,
ТзОВ  «ОРХІДЕЯ-ПРУТ»,  місцезнаходження  юридичної  особи:  проспект
Відродження, 20, м. Коломия, поштову адресу вул. Вячеслава Чорновола, 22/2,
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   03.08.2020             м. Коломия                         № 33_

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти будівництву помісної церкви християн Віри Євангельської
«ВІФАНІЯ» з господарською будівлею на приватизованих земельних ділянках



(__) по вул. Карпатська, 142, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає в
__, поштову адресу вул. Карпатська, 142, м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку (реконструкція нежитлової будівлі під
житловий  будинок)  на  орендованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Миколи
Леонтовича, 32А, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по вул. __,
поштову адресу вул. Миколи Леонтовича, 32А, м. Коломия.

3. Присвоїти садовому будинку на приватній земельній ділянці  (__) в с.
Шепарівці, Коломийський район, який належить гр. __, який проживає по вул.
__, поштову адресу вул. Квіткова, 11, с. Шепарівці, 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  07.08.2020             м. Коломия                         № _34

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

Розглянувши  заяви  фізичних  осіб  та  юридичної  особи,  керуючись
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  27  березня  2019р.  № 367  «Деякі  питання
дерегуляції господарської діяльності», 

Н А К А З У Ю:



1. Присвоїти  житловому  будинку  та  господарським  будівлям  на
приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Василя  Попадюка,  14,  м.
Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул.
Народного артиста Василя Попадюка, 14А, м. Коломия.

2. Присвоїти складським приміщенням на орендованій земельній ділянці
(__) по вул. Карпатська, 2, м. Коломия, які належать гр. __, який проживає по
вул. __, поштову адресу вул. Карпатська, 2Б, м. Коломия.

3. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці
(__) по вул. Миколи Верещинського, 24, м. Коломия, який належить  гр. __,
яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Миколи Верещинського, 24А, м.
Коломия.

4. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці
(__) по вул. Авраменка, 4, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Василя Авраменка, 4, м. Коломия.

5. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці
(__) по вул. Адама Міцкевича, 205А, м. Коломия, який належить гр. __, який
проживає  по  вул.  __,  поштову  адресу  вул.  Адама  Міцкевича,  205Б,  м.
Коломия.

6. Присвоїти  житловому  будинку  садибного  типу  з  господарськими
будівлями та спорудами на приватизованій земельній ділянці  (__) по вул. Д.
Донцова,  20,  м.  Коломия,  які  належать  гр.  __,  яка  проживає  по  вул.  __,
поштову адресу вул. Д. Донцова, 20, м. Коломия.

7. Присвоїти  магазину  (реконструкція  магазину)  на  приватизованій
земельній  ділянці  (__) по  вул.  Гетьмана  Петра  Сагайдачного,  18,  на
орендованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Гетьмана  Петра  Сагайдачного,
18/2,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  який  проживає  по  вул.  __  та
Обслуговуючому  кооперативу  «Мандарин»,  який  знаходиться  по  вул.
Сагайдачного, 18/2, поштову адресу вул. Гетьмана Петра Сагайдачного, 18А,
м. Коломия.

8. Присвоїти  комерційним  приміщенням  (реконструкція  частини
житлового будинку під комерційні приміщення) на приватизованій земельній
ділянці  (__) по  вул.  Шкрібляка,  17,  м.  Коломия,  які  належать  гр.  __,  яка
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Юрія Шкрібляка, 17/1, м. Коломия.

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

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій Колісник



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
Н А К А З

від  18.08.2020             м. Коломия                         № _35

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  житловому  будинку  (реконструкція  виробничо-побутової
будівлі під житловий будинок) на орендованій земельній ділянці  (__) по вул.
Олекси Довбуша, 149-а, м. Коломия, який належить гр. __, який проживає по
вул. __, поштову адресу вул. Олекси Довбуша, 147Д, м. Коломия.

2. Присвоїти  гаражу  на  приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.
Андрія Чайковського, м. Коломия, який належить гр. __, яка проживає по вул.
__, поштову адресу вул. Січових Стрільців, 50Б, м. Коломия.

3. Присвоїти  магазину  (реконструкція  2/100  житлового  будинку
магазин) на земельній ділянці (__) по вул. Степана Бандери, 40, м. Коломия,
згідно договору Суперфіцію б/н від 05.02.2020р.,  який належить  гр. __,  яка
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Степана Бандери, 40/1, м. Коломия.

4. Присвоїти садовому будинку на приватизованій земельній ділянці (__)
по  вул.  Довбуша,  111,  який  належить  гр.  __,  який  проживає  по  вул.  __,
поштову адресу вул. Янкевича Володимира, 5, 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  21 .08.2020             м. Коломия                         № 36

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

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти офіс-магазину (реконструкція квартири під офіс-магазин) на
площі  Тараса  Шевченка,  10А кв.1,  м.  Коломия,  який належить  гр.  __,  яка
проживає  по  вул.  __,  поштову  адресу  площа  Тараса  Шевченка,  10А/1,  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  31 .08.2020             м. Коломия                         № 37

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

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти житловому будинку та  господарській  будівлі  і  споруді  на
приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Теодора  Примака,  12,  м.
Коломия, які належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул.
Теодора Примака, 12, 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 01.09.2020             м. Коломия                         № 38

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

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  житловому  будинку  та  господарській  будівлі  на
приватизованій земельній ділянці  (__) по вул. Квіткова, 38, м. Коломия, які
належать  гр.  __,  яка  проживає  по вул.  __,  Коломийський район,  поштову
адресу вул. Квіткова, 38, 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 08.09.2020             м. Коломия                         № 39

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

Розглянувши заяви фізичних осіб,  керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  житловому  будинку  на  приватизованій  земельній  ділянці
(__) по  вул.  Левка  Дольницького,  м.  Коломия,  який належить  гр.  __,  яка
проживає  по  вул.  __,  поштову  адресу  вул.  Левка  Дольницького,  8,  м.
Коломия.
2. Присвоїти  житловому  будинку  та  господарській  будівлі  на
приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Петра  Андрусіва,  12,  м.
Коломия, які належить  гр. __,  який проживає  по вул. __  , поштову адресу
вул. Петра Андрусіва, 12, 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 10.09.2020             м. Коломия                         № 40

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 земельній
ділянці (__) по вул. Миколи Лебедя, 14, м. Коломия, які належать гр. __, яка
проживає в __, поштову адресу вул. Миколи Лебедя, 14, м. Коломия.

2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці
(__) по  вул.  Сотні  Мороза,  1,  м.  Коломия,  який   належить  гр.  __,  який
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Сотні Мороза 1 А, м. Коломия.

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці
(__) по вул. Сотні Мороза, 1, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Сотні Мороза 1, м. Коломия.

4. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці
(__) по вул. Йосипа Гірняка, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Йосипа Гірняка, 5 А, м. Коломия.

5. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці
(__) по вул. Йосипа Гірняка, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Йосипа Гірняка, 5 Б, м. Коломия.

6. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на земельній
ділянці  (__) по  вул.  Довбуша,  397,  м.  Коломия,  які  належать  гр.  __,  який
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Олекси Довбуша, 397, м. Коломия.



7. Присвоїти житловому будинку та господарським будівлям на земельній
ділянці  (__) в с. Воскресинці, які належать  гр. __, яка проживає  по вул. __,
поштову адресу вул. Бандери, 58, с. Воскресинці.

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 11.09.2020             м. Коломия                         № 41

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 індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці
(__) по вул. Йосипа Гірняка, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Йосипа Гірняка, 7 А, м. Коломия.
2. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці

(__) по вул. Йосипа Гірняка, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Йосипа Гірняка, 7, м. Коломия.

3. Присвоїти індивідуальному житловому будинку на земельній ділянці
(__) по вул. Йосипа Гірняка, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Йосипа Гірняка, 5 В, м. Коломия.

4. Присвоїти  громадському  будинку  на  земельній  ділянці  (__) в  селі
Товмачик Коломийського району, який  належить гр. __, яка проживає по вул.
__, поштову адресу вул. Привокзальна, 22 Б, с.Товмачик.

5. Присвоїти  житловому  будинку  на  земельній  ділянці  (__) по  вул.
Карпатська, 68 А, м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по вул.
__, поштову адресу вул. Карпатська, 68 А, м. Коломия.

6. Присвоїти житловому будинку на земельній ділянці  (__) по вул. Івана
Франка 122,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  яка  проживає  по вул.  __,
поштову адресу вул. Івана Франка, 122А, м. Коломия.

7. Присвоїти   виробничому  будинку  з  господарськими   будівлями  та
спорудами  на  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Івана  Майданського,  9,  м.
Коломия, який  належить  гр. __, який проживає  по вул. __, поштову адресу
вул. Івана Майданського, 9 Ж, м. Коломия.

8. Присвоїти  місцю  розміщення  незавершеного  об’єкта  будівництва
громадський  будинок  (торгово-офісні  приміщення,  відсоток  готовності
становить 9)  на орендованих земельних ділянках (__) по вул. Винниченка, 2
А, м. Коломия, яке  належить гр. __, яка проживає по вул. __   та гр. __, яка
проживає  по  вул.  __  поштову  адресу  вул.  Гетьмана  Івана  Мазепи,  80,  м.
Коломия.

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

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу 
архітектури та містобудування Андрій КОЛІСНИК



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Н А К А З

від 11.09.2020             м. Коломия                         № 42

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

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1. Присвоїти  місцю  розміщення  запланованого  об’єкта  будівництва  на
земельній ділянці (__) по вул. Кирила Розумовського,  14, м. Коломия, який
належить  гр.  __,  який  проживає  по  вул.  __,  поштову  адресу  вул.  Кирила
Розумовського, 14, 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 17.09.2020             м. Коломия                         № 43

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 земельній ділянці (__8) по вул. Моцарта,
54 А, м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову
адресу вул. Моцарта, №60 В, м. Коломия.
2. Присвоїти житловому будинку на земельній ділянці (__) по вул. Моцарта,
54 А, м. Коломия, який  належить гр. __, який проживає по вул. __, поштову
адресу вул. Моцарта, №60 Б, м. Коломия.
3. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями на земельній
ділянці (__) по вул. Млинська, 45 А, м. Коломия, який належить гр. __, яка
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Млинська, 45 А, м. Коломия.
4.  Присвоїти  місцю  розміщення  запланованого  об’єкта  будівництва  на
земельній ділянці (__) по вул. Володимира Гнатюка, 39 В, м. Коломия, який
належить гр. __, яка проживає по вул. __, поштову адресу вул. Володимира
Гнатюка, 39 В, 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 21.09.2020             м. Коломия                         № 44

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  місцю  розміщення  запланованого  будівництва  приміщення
комерційного  призначення  на  орендованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.
Богдана Хмельницького, 7, м. Коломия, яке  належить гр. __, який проживає
по вул. __, поштову адресу вул. Богдана Хмельницького, 7, м. Коломия.

2. Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці (__) по
вул. Княгині Ольги, 18, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає по
вул. __, поштову адресу вул. Княгині Ольги, 18, м. Коломия.

3. Внести зміни в наказ відділу архітектури та містобудування міської ради
від 28.01.2020р. №4, виклавши п. 2 в такій редакції:

«2. Присвоїти новозбудованому житловому будинку на приватизованій
земельній ділянці (__) по вул. Дениса Січинського, 11, який належить гр. __,
яка  проживає  в  __,  поштову  адресу  вулиця  Максима  Рильського,  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 28.09.2020             м. Коломия                         № 45

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  на
приватизованій  земельній  ділянці  (__) по  вул.  Андрія  Федчука,  27,  м.
Коломия,  які   належать  гр.  __,  яка  проживає  в  __,  поштову  адресу  вул.
Андрія Федчука, 27, м. Коломия.

2.  Присвоїти  житловому  будинку  та  господарській  будівлі  на
приватизованій земельній ділянці  (__) по вул. Кабельна, 1, м. Коломия, які
належать гр. __, який проживає по вул. __, поштову адресу вул. Кабельна, 1,
м. Коломия.

3.  Присвоїти  житловому  будинку  (реконструкція  1/3  частини
житлового  будинку  під  житловий  будинок)  на  приватизованій  земельній
ділянці (__) по вул. Івана Франка, 38, м. Коломия, який  належить гр. __, яка
проживає по вул. __, поштову адресу вул. Івана Франка, 38А, м. Коломия.

4.  Присвоїти житловому будинку на приватизованій земельній ділянці
(__) по  вул.  Івана  Франка,  62,  м.  Коломия,  який  належить  гр.  __,  яка
проживає по вул. __, поштову адресу вул. о. Зиновія Карася, 52, 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 30.09.2020             м. Коломия                         № 46

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

Розглянувши заяву фізичної особи, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України
від  27  березня  2019р.  №  367  «Деякі  питання  дерегуляції  господарської
діяльності», 

Н А К А З У Ю:

1.  Присвоїти  об’єкту  незавершеного  будівництва  (будівництво
житлового будинку) на приватизованій земельній ділянці (__) по вул. Василя
Дядинюка, 24, м. Коломия, який  належить гр. __, яка проживає по вул. __,
поштову адресу вул. Василя Дядинюка, 46, 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
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