ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 27.10.2017 № 919

23 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про найменування тупику та провулків
в місті Вінниці
З метою впорядкування існуючої забудови в м.Вінниці, забезпечення
єдиного порядку написання назв, внесення достовірної та актуальної інформації
до словників, єдиних та державних реєстрів, враховуючи доповідну записку КП
«ВМБТІ» від 17.08.2017р. №05-23-44231 та пропозиції департаменту архітектури
та містобудування міської ради, згідно з п.5 додатку до «Положення про адресну
систему м.Вінниці», затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
від 02.02.2017р. №250, керуючись ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. В зв’язку з відсутністю можливості присвоєння адрес та з метою належного
функціонування адресної системи міста найменувати провулки, що розташовані
в районі вулиці Генетичної та вулиці Барське шосе, наступними назвами:
провулок 1-й Генетичний, провулок 2-й Генетичний, провулок 3-й
Генетичний (схема розташування додається).
2. Надати назву тупику, що утворився в районі вулиці Д.Нечая та вулиці
Тракторної в садибній житловій забудові: тупик Тракторний (схема
розташування додається).
3. Департаменту архітектури та містобудування міської ради:
3.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів,
провулків, площ м.Вінниці.
3.2. Надіслати дане рішення ДП «Національні інформаційні системи»
Міністерства юстиції України для включення даних назв до словника
Єдиних та Державних реєстрів.
4. Департаменту інформаційних технологій міської ради внести зміни в адресну
схему м.Вінниці протягом двох тижнів з дня прийняття даного рішення.
5. 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.

6. Відділу ведення Державного Реєстру виборців м.Вінниці надіслати дане
рішення для включення даних вулиць до адресного реєстру автоматизованої
інформаційної телекомунікаційної системи Державний Реєстр виборців.
7. 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
Твєрітінова Валерія Василівна
Головний спеціаліст служби містобудівного кадастру

