
 

 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

Від 28.08.2015 № 2261                                        66 сесія 6 скликання 

               м. Вінниця 

 

Про включення в адресну схему 

переліку назв вулиць, проспектів,  

бульварів, провулків, площ м.Вінниці,  

які затверджені рішенням виконавчого  

комітету від 30.07.2015р. № 1663 
 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про зміну і 

встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області» 

від 13.05.2015р. №401-VIII з метою упорядкування назв вулиць, проспектів, 

бульварів, провулків, площ м. Вінниці, забезпечення єдиного порядку 

написання назв, внесення достовірної та актуальної інформації до словників, 

єдиних та державних реєстрів, відповідно до п.5 «Положення про адресну 

систему м. Вінниці», затвердженого рішенням виконкому міської ради від 

15.09.2011р. №2249 зі змінами, враховуючи рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30.07.2015р. №1663 «Про доповнення переліку назв вулиць, 

проспектів, бульварів, провулків, площ м.Вінниці», керуючись ст.26, ч.1 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити нові назви вулиць та включити до адресної схеми м.Вінниці: 
 

1.1. Перелік бувших назв вулиць Агрономічної сільської ради: 

1. вулиця Академічна  

2. вулиця Я.Мудрого  

3. вулиця Квітнева  

4. провулок Квітневий  

5. вулиця П.Загребельного  

6. провулок П.Загребельного  

7. вулиця Андріївська  

8. вулиця Незалежна 

9. вулиця Житня  

10. вулиця Дружби  

11. провулок 1-й Дружби  

12. провулок 2-й Дружби  

13. вулиця Виноградна 

14. вулиця Святошинська  

15. провулок 1-й Святошинський  



16. провулок 2-й Святошинський  

17. вулиця Веселкова  

18. вулиця Абрикосова  

19. вулиця Щаслива  

20. вулиця Помаранчева  

21. вулиця Зоряна  

1.2. Перелік бувших назв вулиць Бохоницької сільської ради: 

1. провулок Енергетичний  

2. провулок Затишний  

3. провулок 1-й Гніванське шосе  

4. провулок 2-й Гніванське шосе  

5. провулок 3-й Гніванське шосе  

6. провулок 4-й Гніванське шосе  

7. провулок 5-й Гніванське шосе  

8. провулок Академічний  

9. провулок Архітектурний  

10. провулок Інтелігентний  

11. провулок Сучасний  

12. провулок Гетьманський  

13. вулиця Миколаївська  

14. вулиця Тимофіївська  

15. вулиця Олександрівська  

16. вулиця Прибузька  

17. вулиця Канатна  

1.3. Перелік бувших назв вулиць Вінницько-Хутірської сільської ради 

1. вулиця Приміська  

2. вулиця Слов’янська  

3. вулиця Східна  

4. провулок 1-й Східний  

5. провулок 2-й Східний  

6. провулок 3-й Східний  

7. вулиця масив Фермерський  

8. провулок 1-й Немирівське шосе  

9. вулиця Агрономічна  

10. вулиця Вінницька  

11. вулиця Гранітна  

12. вулиця Паркова  

13. вулиця Єдності  

 

1.4. Перелік бувших назв вулиць Луко-Мелешківської сільської ради 

1. вулиця Отамана Сітка  

2. вулиця Міцкевича  

3. вулиця Івасюка  

4. вулиця Коперника  

5. вулиця Автомобільна  

6. вулиця Городищенська  

7. вулиця Кар’єрна  



8. провулок Кар’єрний  

9. вулиця Цегельна  

10. вулиця Тиврівське шосе  

11. вулиця Будівельна  

1.5. Перелік бувших назв вулиць Стадницької сільської ради 

1. вулиця Стадницька  

 

1.6. Перелік бувших назв вулиць Якушинецької сільської ради 

1. вулиця Генетична  

 

2. Включити до адресної схеми м.Вінниці одноіменні вулиці, які є 

продовженням існуючих вулиць та мають однакове місце розташування в 

місті: 

1. вулиця Гніванське шосе (продовження вулиці у м.Вінниця, бувша 

назвавулиці у Бохоницькій сільській раді) 

2. вулиця І.Савченко (продовження вулиці у м.Вінниці, бувша назва вулиці 

у Вінницько-Хутірській сільській раді) 

3.  вулиця Немирівське шосе (продовження вулиці у м.Вінниці, бувша 

назва вулиці у Вінницько-Хутірській сільській раді) 

4. вулиця Примакова (продовження вулиці у м.Вінниці, бувша назва 

вулиці у Луко-Мелешківській сільській раді) 

5. вулиця Тарногродського (продовження вулиці у м.Вінниці, бувша назва 

вулиці у Стрижавській селищній раді) 

6. вулиця Енергетична (продовження вулиці у м.Вінниці, бувша назва 

вулиці у Стрижавській селищній раді) 

 

3. В зв’язку з дублюванням назв вулиць в адресній схемі м.Вінниці, визначити 

перелік вулиць, які потребують перейменування: 

3.1. Бувші назви вулиць Агрономічної сільської ради: 

1. провулок Академічний  

2. вулиця С.Руданського  

3. провулок 1-й С.Руданського  

4. провулок 2-й С.Руданського  

5. провулок 3-й С.Руданського  

6. вулиця Д.Нечая  

7. вулиця Подільська  

8. вулиця І.Франка  

9. провулок 1-й І.Франка  

10. провулок 2-й І.Франка  

11. вулиця П.Орлика  

12. вулиця Дачна  

13. провулок 4-й Комарова  

14. вулиця Місячна  

15. вулиця Затишна  

3.2. Бувші назви вулиць Бохоницької сільської ради: 

1. провулок Вишневий 

2. вулиця Приміська  



3.3. Бувші назви вулиць Вінницько-Хутірської сільської ради: 

1. вулиця Тяжилівська  

2. вулиця Шкільна  

3. вулиця В.Стуса  

4. вулиця Дружня  

5. вулиця Енергетична  

6. вулиця Ентузіастів  

7. вулиця Затишна  

8. вулиця Нагірна  

9. вулиця Нова  

10. вулиця Південна  

3.4. Бувші назви вулиць Луко-Мелешківської сільської ради: 

1. вулиця С.Наливайка  

2. вулиця Заньковецької  

3. вулиця П.Мирного  

4. вулиця Залізнична  

5. вулиця Староміська  

6. вулиця Революційна  

7. вулиця Франка  

8. вулиця Ружилівська  

3.5. Бувші назви вулиць Стадницької сільської ради: 

1. вулиця Козацька  

2. вулиця Вишнева  

3.6. Бувші назви вулиць Стрижавської селищної ради: 

1. вулиця Липовецька  

2. вулиця Примакова  

3. урочище Кабачок 

3.7. Бувші назви вулиць Якушинецької сільської ради: 

1. урочище «Гуральня»  

2. урочище «Вінницьке лісництво»  

3. урочище «Кожушок»  

4. вулиця Озерна 

 

4. Департаменту архітектури, містобудування та кадастру міської ради: 

4.1. Внести часткові зміни в додаток до рішення міської ради від 01.03.2011р. 

№167 «Про затвердження назв вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ 

м. Вінниці», виклавши додаток у новій редакції. 

4.2. Надіслати дане рішення ДП «Інформаційний центр» Міністерства 

юстиції України для включення даних назв до словника Єдиних та Державних 

реєстрів по м.Вінниця. 

4.3. Надати Асоціації ОСН м.Вінниці перелік вулиць, провулків, тупиків зі 

схемами, кількість будинковолодінь, які увійшли у межі міста Вінниці за 

рахунок земель Агрономічної сільської ради, Бохоницької сільської ради, 

Вінницько-Хутірської сільської ради, Луко-Мелешківської сільської ради, 

Стадницької сільської ради, Стрижавської селищної ради, Якушинецької 

сільської ради для подальшого опрацювання. 



5. Департаменту інформаційних технологій міської ради внести зміни в 

адресну схему м.Вінниці протягом трьох тижнів з дня прийняття даного 

рішення. 

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. 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. Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці в термін до 

01.10.2015р. внести пропозиції щодо можливого утворення нових органів 

самоорганізації населення та приєднання територій вулиць, провулків до 

діючих органів самоорганізації населення, які увійшли в межі територіальної 

громади м.Вінниці, відповідно до рішення Верховної Ради №401-VIII від 

13.05.2015р. 

8.1. Розпочати обслуговування громадян, які проживають на приєднаних 

територіях з 01.09.2015р. через ЦАП «Прозорий офіс» Вінницької міської 

ради. 

9. Департаменту правової політики та якості міської ради провести громадські 

слухання з приводу перейменування назв вулиць, які увійшли у межі міста 

Вінниці за рахунок земель Агрономічної сільської ради, Бохоницької сільської 

ради, Вінницько-Хутірської сільської ради, Луко-Мелешківської сільської 

ради, Стадницької сільської ради, Стрижавської селищної ради, Якушинецької 

сільської ради, що дублюють назви у Переліку вулиць м.Вінниця.  

10. Виконавчим органам міської ради забезпечити виготовлення та 

оформлення документів, пов’язаних із використанням назв вулиць, 

проспектів, бульварів, провулків, площ м. Вінниці, відповідно до даного 

рішення. 

11. Рекомендувати підприємствам, організаціям та установам усіх форм 

власності керуватись даним рішенням щодо назв вулиць, проспектів, 

бульварів, провулків, площ, розташованих на території міста Вінниця. 

12. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (І.Івасюк) 

та на постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи (С.Савчук). 

 

 

Секретар міської ради      С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департаменту архітектури, містобудування та кадастру 

Твєрітінова Валерія Василівна 

Головний спеціаліст відділу містобудівного кадастру  

 

 

 

 

 

 


