ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 23.12.2016 № 552

14 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про найменування вулиць в місті Вінниці
З метою впорядкування майбутньої забудови на частині території, яка
включена в межі міста за рахунок Вінницько-Хутірської та ЛукаМелешківської сільських рад, враховуючи Протокол засідання Ради з питань
історії, культурної спадщини та топоніміки м.Вінниці від 17.11.2016р. та
пропозиції департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської
ради, згідно з п.5 додатку до «Положення про адресну систему м.Вінниці»,
затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.12.2015р. №2874,
керуючись ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Найменувати запроектовані вулиці відповідно до детального плану частини
території, яка включена в межі м.Вінниці за рахунок Вінницько-Хутірської
сільської ради (в районі мікрорайону «Східний») та за рахунок ЛукаМелешківської сільської ради (територія відпрацьованого глиняного кар’єру),
затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради №1253 від
26.05.2016р.
2. Надати новоутвореним вулицям на частині території, яка включена за
рахунок Вінницько-Хутірської сільської ради за схемою розташування назви:
вулиця Авіаційна, провулок 1-й Авіаційний, провулок 2-й Авіаційний,
провулок 3-й Авіаційний (схема додається).
3. Надати новоутвореним вулицям на частині території, яка включена за
рахунок Лука-Мелешківської сільської ради за схемою розташування назви:
вулиця Хоробрих, вулиця Захисників, вулиця Олександра Удовиченка,
вулиця Ігоря Присяжнюка, вулиця В’ячеслава Бронського, вулиця
Перемильська, провулок Перемильський, вулиця Антонінка, вулиця
Валентина Білошкурського, вулиця Василя Тютюнника, вулиця Дмитра
Шкрабуна, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка (схема додається).
4. Департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради:

4.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів,
провулків, площ м.Вінниці.
4.2. Надіслати дане рішення ДП «Національні інформаційні системи»
Міністерства юстиції України для включення даних назв до словника
Єдиних та Державних реєстрів.
5. Департаменту інформаційних технологій міської ради внести зміни в
адресну схему м.Вінниці протягом трьох тижнів з дня прийняття даного
рішення.
6. 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.
7. Відділу ведення Державного Реєстру виборців м.Вінниці надіслати дане
рішення для включення даних вулиць до адресного реєстру автоматизованої
інформаційної телекомунікаційної системи Державний Реєстр виборців.
8. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (А.Іващук).

Міський голова

С.Моргунов

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

