
 

 

Вінницька міська рада 

РІШЕННЯ 

 

 

 

від  24.09.2010р. №.2946                            52 сесія 5 скликання                                                                       

 

Про найменування внутрішньо- 

садових проїздів садівницьких 

товариств 

 

Враховуючи п.2 рішення виконкому міської ради від 12.11.2009р. 

№2588 «Про внесення змін до додатку до рішення виконавчого 

комітету міської ради №1816 від 13.08.2009р.», розглянувши планово-

картографічні матеріали садових товариств, надані ДП 

«Поділлягеодезкартографія»  та  враховуючи виїзд на місцевість, згідно 

з п.5 додатку до Положення про адресну систему міста Вінниці, міська 

рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Найменувати внутрішньо-садові проїзди масиву «Вінницькі Хутори» 

відповідно до схеми: 

проїзд   Весняний (проходить через садові товариства « Вишневий 

сад»,  «Гігієніст», «Левада», «Азимут», «Вишня», «Черемушки», 

«Даренерго»,«Росинка»,«Дружба»,«Калина»,«Ромашка», «Електрон»); 

проїзд Мічурінський   (  сад. тов. «Вишневий сад»); 

проїзд Плодовий         (  сад. тов. «Гігієніст»);  

проїзд Вільховий         (  сад. тов. «Левада»); 

проїзд Землевпорядників (  сад. тов. «Азимут»); 

проїзд  Фруктовий       (  сад. тов. «Вишня»); 

1 проїзд Горіховий      ( сад. тов. «Вишня»);  

2 проїзд Горіховий      ( сад. тов. «Вишня»);  

проїзд    Науковий      ( сад. тов. «Даренерго»);  

проїзд Барвінковий      ( сад. тов. «Росинка»);  

проїзд Волошковий     ( сад. тов. «Дружба);  

проїзд Калиновий        ( сад. тов. «Калина»);  

1 проїзд  Суничний      ( сад. тов. «Ромашка»);  

2 проїзд  Суничний      ( сад. тов. « Ромашка»);  

проїзд Електронний     ( сад. тов. «Електрон»);  

1 проїзд Електронний   ( сад. тов. «Електрон»);  

1 проїзд  Товариський  ( сад. тов. « Дружба»);  

 2 проїзд  Товариський ( сад. тов. « Дружба»);  

проїзд Географічний     ( сад. тов. «Глобус»);  

1 проїзд Географічний   ( сад. тов. «Глобус»);  



проїзд Пролісковий        ( сад. тов. «Весна»);  

1 проїзд Пролісковий     ( сад. тов. «Весна»);  

1 проїзд Журналістів      ( сад. тов. «Журналіст»);  

2 проїзд Журналістів      ( сад. тов. «Журналіст»);  

проїзд Садівничий          ( сад. тов. «Труд»);  

1 проїзд Садівничий       ( сад. тов. «Труд»);  

2 проїзд Садівничий       ( сад. тов. «Труд»); 

3 проїзд Садівничий       ( сад. тов. «Труд»); 

4 проїзд Садівничий       ( сад. тов. «Труд»); 

проїзд Квітневий           (проходить через  сад. тов. « Дружба», « Нива-

газ», « Весна», « Сонячне», «Журналіст», «Сірень», «Труд» );  

проїзд Березневий    (проходить через сад.тов. «Нива-газ», «Сонячне»);  

проїзд Газовиків              ( сад. тов. «Нива-газ»);  

проїзд  Врожайний          ( сад. тов. «Сонячне»);  

1 проїзд  Врожайний       ( сад. тов. «Сонячне»);  

проїзд Бузковий               ( сад. тов. « Сірень»);  

1 проїзд Бузковий            ( сад. тов. « Сірень»);  

2 проїзд Бузковий            ( сад. тов. «  Сірень»);  

проїзд Черемховий           (сад. тов. « Черемушки»); 

1 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

2 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

3 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

4 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

5 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

6 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

7 проїзд Черемховий        (сад. тов. « Черемушки»); 

1 проїзд   Рожевий            (сад. тов. « Магнолія»); 

2 проїзд   Рожевий            (сад. тов. «  Магнолія»); 

проїзд  Осінній                  (сад. тов. «  Магнолія»); 

1 проїзд  Осінній               (сад. тов. «  Магнолія»); 

проїзд Липневий                (сад. тов. «  Нива»); 

1 проїзд Липневий             (сад. тов. «  Нива»);      

2 проїзд Липневий             (сад. тов. «  Нива»); 

3 проїзд Липневий             (сад. тов. «  Нива»);   

4 проїзд Липневий             (сад. тов. «  Нива»);    

 

2.Управлінню містобудування і архітектури міської ради внести  

відповідні зміни до каталогу вулиць, проспектів, бульварів, провулків, 

площ м. Вінниці . 

2.1.В каталог вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ м. Вінниці 

внести тільки назви проїздів без назв садових товариств, які можуть 

бути уточнені в процесі реєстрації переєстрації цих товариств. 

 

  



3.Управлінню у справах засобів масової інформації та зв’язків з 

громадськістю міської ради оприлюднити дане рішення в засобах 

масової інформації. 

 

 

4.Асоціації органів самоорганізації населення доручити 

проінформувати населення про найменування проїздів садівницьких 

товариств. 

 

5.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту 

(Івасюк І.Д.). 

 

 

Міський  голова                                                                 В.Б.  Гройсман 

 


