ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 24.02.2017 № 630

16 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про найменування та перейменування
вулиць в місті Вінниці
З метою впорядкування існуючої забудови в м.Вінниці та майбутньої
забудови на частині території, яка включена в межі міста за рахунок
Бохоницької сільської ради, враховуючи Протокол засідання Ради з питань
історії, культурної спадщини та топоніміки м.Вінниці від 06.02.2017р. та
пропозиції департаменту архітектури та містобудування 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
території кварталу обмеженого Сабарівським шосе, шосе на с. Шкурінці,
проектною об’їзною дорогою (колишня територія Бохоницької сільської
ради), затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради №888 від
14.04.2016р.
2. Надати новоутвореним вулицям на частині території, яка включена за
рахунок Бохоницької сільської ради за схемою розташування назви:
вулиця Павла Алепського;
вулиця Василя Стефаника;
провулок 1-й Василя Стефаника;
провулок 2-й Василя Стефаника;
провулок 3-й Василя Стефаника;
провулок 4-й Василя Стефаника;
вулиця Аріадни Стебельської;
провулок 2-й Аріадни Стебельської;
провулок 3-й Аріадни Стебельської;
провулок 4-й Аріадни Стебельської;
вулиця Миколи Болярського;
вулиця Бориса Шкляра;
провулок 1-й Бориса Шкляра;
провулок 2-й Бориса Шкляра;

вулиця Леоніда Мосендза;
провулок 1-й Леоніда Мосендза;
провулок 2-й Леоніда Мосендза;
тупик Леоніда Мосендза;
вулиця Миколи Євшана;
вулиця Бессарабське шосе;
вулиця Лірницька;
провулок 1-й Лірницький;
провулок 2-й Лірницький;
вулиця Шкуринецька;
вулиця Трипільська;
провулок 1-й Трипільський;
провулок 2-й Трипільський;
провулок 3-й Трипільський (схема додається).
3. Перейменувати в м.Вінниці:
- вулицю Канатну (колишня назва Бохоницької сільської ради) на провулок 5й Василя Стефаника;
- вулицю Приміську (колишня назва Бохоницької сільської ради) на провулок
1-й Аріадни Стебельської;
- вулицю Нову (колишня назва Вінницько-Хутріської сільської ради) на вулицю
Лева Симиренка;
- Станцію Вінницю-Вантажну на вулицю Вантажну;
- продовження вулиці Ботанічної (колишня назва Якушинецької сільської ради
- урочище «Кожушок») на вулицю Соцьку (схема додається).
4. Найменувати вулиці в існуючій житловій забудові м.Вінниці, за схемами
розташування назвами:
провулок Квітучий
вулиця Берегова
провулок Береговий
проїзд Тихий
провулок Ігоря Савченка
вулиця Франциска Скорини
провулок Франциска Скорини
вулиця Тимка Падури
провулок Тимка Падури
вулиця Чапельська
вулиця Глекова
тупик Абрикосовий (схема додається).
5. Департаменту архітектури та містобудування міської ради:
5.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів,
провулків, площ м.Вінниці.
5.2. Надіслати дане рішення ДП «Національні інформаційні системи»
Міністерства юстиції України для включення даних назв до словника
Єдиних та Державних реєстрів.
6. Департаменту інформаційних технологій міської ради внести зміни в
адресну схему м.Вінниці протягом двох тижнів з дня прийняття даного
рішення.

7. 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.
8. Відділу ведення Державного Реєстру виборців м.Вінниці надіслати дане
рішення для включення даних вулиць до адресного реєстру автоматизованої
інформаційної телекомунікаційної системи Державний Реєстр виборців.
9. 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 та містобудування міської ради
Твєрітінова Валерія Василівна
Головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру

