ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 29.04.2016 № 246

7 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про найменування та перейменування площ, вулиць,
провулків, проїздів, тупиків в місті Вінниця
З метою упорядкування назв вулиць, проспектів, бульварів, провулків,
площ м. Вінниці, забезпечення єдиного порядку написання назв, внесення
достовірної та актуальної інформації до словників, єдиних та державних
реєстрів, керуючись Законом України від 09.04.2015р. №317 «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Законом України
«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій», Постановою Верховної Ради України «Про зміну і встановлення меж
міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області» від 13.05.2015р.
№401-VIII, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989
«Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час
розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права
власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать
фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових
дат, назв і дат історичних подій», враховуючи рішення міської ради від
28.08.2016р. №2261 «Про включення в адресну схему переліку назв вулиць,
проспектів, бульварів, провулків, площ м.Вінниці, які затверджені рішенням
виконавчого комітету від 30.07.2015р. №1663», Протокол громадських
слухань щодо зміни назв (перейменування) вулиць та провулків, територій які
увійшли у межі міста Вінниці за рахунок земель Агрономічної сільської ради,
Бохоницької сільської ради, Вінницько-Хутірської сільської ради, ЛукоМелешківської сільської ради, Стадницької сільської ради, Стрижавської
селищної ради, Якушинецької сільської ради, що дублюють назви у Переліку
вулиць від 07.04.2016р., Протокол наради робочої групи щодо невідповідності
нумерації будинковолодінь від 24.02.2016р., пропозиції департаменту
архітектури, містобудування та кадастру міської ради, згідно з п.5 «Положення
про адресну систему м.Вінниці», затвердженого рішенням виконавчого
комітету міської ради від 17.12.2015р. №2874, та керуючись ст.26, п.1 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати наступні топонімічні назви вулиць в місті Вінниця, які
підлягають перейменуванню відповідно до Закону України від 09.04.2015р.
№317 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх
символіки»:

№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назви згідно з Переліком назв вулиць,
проспектів, бульварів, провулків, площ
м.Вінниці, затверджений рішенням
міської ради від 26.04.2013р. №1262

Назви топонімів м. Вінниці відповідно
до Протоколу громадських слухань
щодо зміни назв (перейменування)
вулиць та провулків, територій які
увійшли у межі міста Вінниці за
рахунок земель Агрономічної сільської
ради, Бохоницької сільської ради,
Вінницько-Хутірської сільської ради,
Луко-Мелешківської сільської ради,
Стадницької сільської ради,
Стрижавської селищної ради,
Якушинецької сільської ради, що
дублюють назви у Переліку

вулиця Жовтнева
вулиця А.Іванова
провулок А.Іванова
вулиця Карла Маркса
провулок Карла Маркса
вулиця Папаніна
вулиця Стаханівська
провулок 1-й Стаханівський
провулок 2-й Стаханівський
провулок 3-й Стаханівський
провулок 4-й Стаханівський
провулок Червоний

вулиця Натана Альтмана
вулиця Волошкова
провулок Волошковий
вулиця Максима Шимка
вулиця Олега Антонова
вулиця Євгенія Пікуса
вулиця Тараса Сича
вулиця Івана Хоменка
провулок 1-й Івана Хоменка
провулок 2-й Івана Хоменка
провулок Тараса Сича
провулок Миколи Амосова

2. В зв’язку з дублювання назв вулиць в адресній схемі м. Вінниці,
перейменувати:
2.1. Бувші назви вулиць Агрономічної сільської ради:
1. провулок Академічний – вулиця Алли Горської;
2. вулиця С.Руданського – вулиця Володимира Свідзінського;
3. провулок 1-й С.Руданського – провулок 1-й Володимира Свідзінського;
4. провулок 2-й С.Руданського – провулок 2-й Володимира Свідзінського;
5. провулок 3-й С.Руданського – провулок 3-й Володимира Свідзінського;
6. вулиця Д.Нечая – провулок Андріївський;
7. вулиця Подільська – вулиця Олекси Новаківського;
8. вулиця І.Франка – вулиця Бориса Грінченка;
9. провулок 1-й І.Франка – провулок 1-й Бориса Грінченка;
10.провулок 2-й І.Франка – провулок 2-й Бориса Грінченка;
11.вулиця П.Орлика – вулиця Гійома Боплана;
12.вулиця Дачна – вулиця Івана Мазепи (частково стає продовженням
існуючої вулиці Козацької);
13.вулиця Місячна – вулиця Сергія Параджанова;
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14.вулиця Затишна – вулиця Лева Семполовського;
2.2. Бувші назви вулиць Бохоницької сільської ради:
1. провулок Вишневий – провулок Мистецький;
2.3. Бувші назви вулиць Вінницько-Хутірської сільської ради:
1. вулиця Тяжилівська – провулок Турбівський;
2. вулиця Шкільна – вулиця Івана-Павла ІІ;
3. вулиця В.Стуса – вулиця Миколи Куліша;
4. вулиця Дружня – вулиця Івана Щирського;
5. вулиця Енергетична – вулиця Самійла Самуся;
6. вулиця Ентузіастів – вулиця Івана Багряного;
7. вулиця Затишна – вулиця Драй-Хмари;
8. вулиця Нагірна – вулиця Валерія Лобановського;
9. вулиця Південна – вулиця Вишивана;
2.4. Бувші назви вулиць Луко-Мелешківської сільської ради:
1. вулиця С.Наливайка – вулиця Юхима Сіцінскього;
2. вулиця Заньковецької – вулиця Соломії Крушельницької;
3. вулиця П.Мирного – вулиця Йоахима Волошиновського;
4. вулиця Залізнична – вулиця Ярмоли Мелешка;
5. вулиця Староміська – вулиця Квітки Цісик;
6. вулиця Революційна – вулиця Соломії Крушельницької (вважати
продовженням вулиці);
7. вулиця Франка – вулиця Олександра Олеся;
8. вулиця Ружилівська – вулиця Лучанська (існуюча вулиця, яка має
однакове місце розташування в адресній схемі м.Вінниці);
2.5. Бувші назви вулиць Стадницької сільської ради:
1. вулиця Козацька – провулок 1-й Пилипа Орлика;
2. вулиця Вишнева – провулок 2-й Пилипа Орлика;
2.6. Бувші назви вулиць Стрижавської селищної ради:
1. вулиця Липовецька – вулиця Батозька (існуюча вулиця, яка є
продовженням та має однакове місце розташування в адресній схемі
м.Вінниці);
2. вулиця Примакова – вулиця Деснянська;
3. урочище Кабачок – вулиця С.Зулінського (дана місцевість, відповідно до
адресної схеми м. Вінниці розміщена на існуючій вулиці);
2.7. Бувші назви вулиць Якушинецької сільської ради:
1. урочище «Гуральня» – вулиця Вінницьке лісництво (існуюча вулиця, яка
має однакове місце розташування в адресній схемі м.Вінниці);
2. урочище «Вінницьке лісництво» – провулок Зелений (існуюча вулиця,
яка має однакове місце розташування в адресній схемі м.Вінниці);
3. урочище «Кожушок» – вулиця Ботанічна (вважати продовженням
існуючої вулиці в м.Вінниці);
4. вулиця Озерна – вулиця Джерельна.
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3. Перейменувати в м.Вінниці вулицю Вінницьку (колишня назва ВінницькоХутірської сільської ради) на вулицю Виговського та вулицю Прибузьку
(колишня назва Бохоницької сільської ради) на вулицю Андрея Шептицького.
4. Найменувати площу на проспекті Космонавтів за схемою розташування,
назвою – площа Костянтина Могилка.
5. Найменувати вулицю, яка з’єднує вул.Д.Нечая та міське кладовище біля
с.Лука-Мелешківська, назвою – вулиця Хресна (схема додається).
6. Найменувати вулиці в м.Вінниці в садибній житловій забудові, що
розташовані на колишніх землях Агрономічної сільської ради, за схемою
розташування назвою: провулок Абрикосовий, вулиця Оксамитова, вулиця
Юзвинська.
7. В зв’язку з формуванням тупикових проїздів до земельних ділянок
найменувати проїзди в м.Вінниці (колишні землі Агрономічної сільської ради),
що знаходяться між вулицею Святошинською та вулицею Місячною, за схемою
розташування назвою: проїзд 1-й Святошинський, проїзд 2-й
Святошинський, проїзд 3-й Святошинський.
8. Найменувати автомобільну дорогу міжнародного значення М-12 (СтрийТернопіль-Вінниця-Кировоград-Знам’янка) шляхом поділу на ділянки дороги
за схемою розташування, назвою:
8.1. від вулиці Хмельницьке шосе до виїзду з міста на смт.Стрижавка –
вулиця Львівське шосе;
8.2. від виїзду з міста на смт.Стрижавка до виїзду з міста смт.Турбів –
вулиця Житомирське шосе;
8.3. від виїзду з міста на смт.Турбів до вулиці Немирівське шосе – вулиця
Черкаське шосе.
9. Згідно з наданими матеріалами Агрономічної сільської ради вулицю
Гідротехнічну (колишня назва Агрономічної сільської ради) вважати
продовженням існуючого проїзду Гідротехнічного відповідно до схеми
розташування.
9.1. Найменувати внутрішньо-садовий проїзд, розміщений на колишніх
землям Агрономічної сільської ради, назвою – проїзд 1-й Гідротехнічний
(схема додається).
10. Згідно з матеріалами затвердженими Постановою Верховної Ради України
«Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької
області» від 13.05.2015р. №401-VIII, вулицю Тиврівське шосе (колишня назва
Луко-Мелешківської сільської ради) вважати продовженням існуючої вулиці
Д.Нечая.
11. Затвердити нову назву та включити до адресної схеми м.Вінниці колишню
назву Бохоницької сільської ради: вулиця Гранична (схема додається).
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12. Включити до адресної схеми м.Вінниці одноіменну вулицю, яка є
продовженням існуючої та має однакове місце розташування в місті: провулок
4-й Комарова (колишню назва вулиці Агрономічної сільської ради).
13. Відповідно до адресної схеми м.Вінниці, магістраль, яка згідно з
матеріалами затвердженими Постановою Верховної Ради України «Про зміну і
встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області» від
13.05.2015р. №401-VIII, вважати продовженням існуючої вулиці Барське шосе
(схема додається).
14. Департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради:
14.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів,
провулків, площ м.Вінниці.
14.2. Надіслати дане рішення ДП «Національні інформаційні системи»
Міністерства юстиції України для включення даних назв до словника
Єдиних та Державних реєстрів.
15. Департаменту інформаційних технологій міської ради внести зміни в
адресну схему м.Вінниці протягом трьох тижнів з дня прийняття даного
рішення.
16. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язку з громадськістю міської ради
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації протягом двох тижнів
з дня його прийняття.
17. Відділу ведення Державного Реєстру виборців м.Вінниці надіслати дане
рішення для включення даних вулиць до адресного реєстру автоматизованої
інформаційної телекомунікаційної системи Державний Реєстр виборців.
18. Асоціації органів самоорганізації населення доручити проінформувати
населення про відповідні зміни.
19. Департаменту міського господарства виготовити та розмісти аншлаги на
будинках і спорудах міста.
20. КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» враховувати
відповідні зміни в адресній схемі м.Вінниця при виконанні замовлень та надані
інформації органам місцевого самоврядування.
21. Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради, відповідно до
Порядку найменування зупинок міського пасажирського транспорту в
м.Вінниці, змінити назви відповідних зупинок.
22. Департаменту фінансів міської ради спільно з іншими департаментами
міської ради – головними розпорядниками коштів надати пропозиції
виконавчому комітету та міській раді щодо внесення змін до міського бюджету
на 2016 рік та передбачення видатків, пов’язаних з перейменуванням вулиць,
провулків, проїздів, тупиків та площі.
23. Виконавчим органам міської ради забезпечити виготовлення та оформлення
документів, пов’язаних із використанням назв вулиць, проспектів, бульварів,
провулків, площ м. Вінниці, відповідно до даного рішення.
24. Рекомендувати підприємствам, організаціям та установам усіх форм
власності керуватись даним рішенням щодо назв вулиць, проспектів, бульварів,
провулків, площ, розташованих на території міста Вінниця.
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25. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Іващук А.Я.).

Міський голова

С.Моргунов
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Департаменту архітектури, містобудування та кадастру
Твєрітінова Валерія Василівна
Головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру
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