
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 17.11.2022 р. №2500            

м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про перейменування  вулиць,  

провулків, проїздів на території  

Вінницької міської територіальної громади» 

 

 

Керуючись ч.1 п.2 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про перейменування  вулиць, 

провулків, проїздів на території Вінницької міської територіальної 

громади». 

2. Подати на розгляд міської ради зазначений проект рішення та 

відповідні документи. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому надати дане рішення до секретаріату міської ради 

для включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови С. Матусяка. 

 

Секретар міської ради     Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради   

від 17.11.2022 р. №2500                
 

Проект рішення міської ради 
 

 

Про перейменування  вулиць,  

провулків, проїздів на території  

Вінницької міської територіальної громади  

 

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», враховуючи протокол засідання Ради з питань історії 

культурної спадщини та топоніміки Вінницької міської територіальної 

громади від 08.11.2022р., відповідно до  п.5 «Положення про адресну систему 

м.Вінниці», затвердженого рішенням виконкому міської ради від 21.02.2019р. 

№467, та керуючись ст.26, п.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Перейменувати наступні вулиці, провулки, проїзди на території 

Вінницької міської територіальної громади:  

 

м. Вінниця 

провулок 2-й Глінки – провулок 2-й Мирослава Скорика 

вулиця Громова – вулиця Романа Балаби 

провулок 1-й Громова – провулок 1-й Романа Балаби 

провулок 2-й Громова – провулок 2-й Романа Балаби 

вулиця Комарова – вулиця Леоніда Каденюка 

провулок Комарова – провулок Леоніда Каденюка 

провулок 1-й Комарова – провулок 1-й Леоніда Каденюка 

провулок 2-й Комарова – провулок 2-й Леоніда Каденюка 

провулок 3-й Комарова – провулок 3-й Леоніда Каденюка 

провулок 4-й Комарова – провулок 4-й Леоніда Каденюка 

провулок 5-й Комарова  – провулок 5-й Леоніда Каденюка 

вулиця Толстого Льва – вулиця Степана Бандери 

провулок Толстого Льва – провулок Степана Бандери 

вулиця Черняховського – вулиця Олексія Миргородського 

провулок 1-й Черняховського – провулок 1-й  Олексія Миргородського 

провулок 2-й Черняховського – провулок 2-й Олексія Миргородського 

проїзд 1-й Черняховського – проїзд 1-й Олексія Миргородського 



проїзд 2-й Черняховського – проїзд 2-й Олексія Миргородського 

проїзд 3-й Черняховського – проїзд 3-й Олексія Миргородського 

проїзд 4-й Черняховського – проїзд 6-й Юрія Левади 

проїзд 5-й Черняховського – проїзд 5-й Юрія Левади 

проїзд 6-й Черняховського – проїзд 4-й Юрія Левади 

проїзд 1-й Чехова – проїзд 1-й Гетьмана Мазепи 

проїзд 2-й Чехова – проїзд 2-й Гетьмана Мазепи 

проїзд 3-й Чехова – проїзд 3-й Гетьмана Мазепи 

вулиця Генерала Трейка – безіменна вулиця від Немирівського шосе до 

аеропорту «Вінниця» 

с. Вінницькі Хутори 

вулиця Ватутіна – вулиця Покровська 

провулок Ватутіна – провулок Покровський 

1-й провулок Ватутіна – 1-й провулок Покровський 

2-й провулок Ватутіна – 2-й провулок Покровський 

вулиця Вінниченко – вулиця Володимира Винниченка 

вулиця Гагаріна – вулиця Монастирська 

вулиця Жовтнева – вулиця Героїв України 

вулиця Мічуріна – вулиця Левка Симиренка 

вулиця Першотравнева – вулиця Захарка Сича 

вулиця Покришкіна – вулиця Генерала Шаповала 

провулок Покришкіна – провулок Генерала Шаповала 

1-ий провулок Покришкіна – 1-й провулок Генерала Шаповала 

вулиця Пушкіна – вулиця Квітки Цісик 

вулиця Суворова – вулиця Всеволода Нестайка 

вулиця Чехова – вулиця Гетьмана Мазепи 

вулиця Максима Шаповала – вулиця Волонтерська (технічне 

уточнення) 

с. Писарівка 

вулиця Гагаріна – вулиця Івана Богуна 

с. Щітки 

вулиця Першотравнева – вулиця Івана Луса 

с. Десна 

вулиця Гагаріна – вулиця Лесі Українки 

с. Стадниця 

вулиця Пушкіна – вулиця Турбівська  

вулиця Ярова – вулиця Воїнів Климчуків 

с. Гавришівка 

вулиця Гагаріна – вулиця Олега Августюка 

с. Малі Крушлинці 

вулиця Першотравнева – вулиця Вадима Галети 

вулиця Жовтнева – вулиця Воїнів-добровольців 

с. Великі Крушлинці 

вулиця Першотравнева – вулиця Василя Стуса 

вулиця Мічуріна – вулиця В’ячеслава Чорновола 

 

 



2. Департаменту архітектури та  містобудування: 

2.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів, 

провулків, площ м. Вінниці. 

2.2. Надіслати дане рішення ДП «Національні інформаційні системи» 

Міністерства юстиції України для включення даних назв до словника 

Єдиних та Державних реєстрів.  

3. Департаменту інформаційних технологій внести зміни в адресну схему м. 

Вінниці протягом двох тижнів з дня прийняття даного рішення. 

4. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв'язків з 

громадськістю оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації 

протягом одного тижня з дня його прийняття. 

5. Відділу ведення Державного Реєстру виборців Вінницької міської 

територіальної громади надіслати дане рішення для включення даних вулиць 

до адресного реєстру автоматизованої інформаційної телекомунікаційної 

системи Державний Реєстр виборців. 

6. Асоціації органів самоорганізації населення доручити проінформувати 

населення про відповідні зміни. 

7. КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» враховувати 

відповідні зміни в адресній схемі м.Вінниця при виконанні замовлень та 

наданні інформації органам місцевого самоврядування.  

8. Департаменту транспорту та міської мобільності, відповідно до Порядку 

найменування зупинок міського пасажирського транспорту в м.Вінниці, 

змінити назви відповідних зупинок. 

9. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А.Іващук). 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому      Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деркач Маргарита В’ячеславівна 

Головний спеціаліст служби містобудівного кадастру  

Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради 

 

 

 

 

 

 


