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        Третє питання порядку денного. Розгляд пропозицій стосовно 

перейменування п’ятнадцяти вулиць міста, голосування членів робочої групи. 
 

3.1. Вул.Брянська. 

       Пропозиці: вул.Гуляйпільська, вул.Мелодійна. 

       Надані пропозиції не знайшли підтримки членів робочої групи. В зв’язку з 

зазначеним, запропоновано питання перенести на наступне засідання. 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: питання перенести на наступне засідання. 
 

3.2. Вул.Виборзька. 

       Пропозиці: вул.Автоклубна, вул.Бердянська, вул.Юрія Беладзе. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Автоклубна. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Виборзьку на вулицю Автоклубну. 

       Додатково: під час обговорення отримано пропозицію перейменувати 

вулицю Глісерну на вулицю Юрія Беладзе. 
 

3.3. Вул.Алма-Атинська. 

       Пропозиці: вул.Географічна, вул.Гайдамацька. 

      Надані пропозиції не знайшли підтримки членів робочої групи. В зв’язку з 

зазначеним, запропоновано питання перенести на наступне засідання. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -1, «утримались» -0. 

       Вирішили: питання перенести на наступне засідання. 
 

3.4. та 3.5. Вулиці Бородінська та Ленська. 

       Пропозиці: вул.Бородінська, вул.Сагайдачна, вул.Святослава Хороброго, 

вул.Лівобережна, вул.Краєвидна, вул.Хвойна. 

       В результаті обговорення вирішено об’єднати вказані вулиці та погоджено 

їх перейменування на вулицю Святослава Хороброго. 

       Результати голосування: «за» -9, «проти» -1, «утримались» -1. 

       Вирішили: об’єднати вулиці Бородінська та Ленська та перейменувати на 

вулицю Святослава Хороброго. 
 

3.6. Вул.Братська. 

       Пропозиці: вул.Василя Данилевського, вул.Бориспільська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Бориспільську. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Братську на вулицю Бориспільську. 
 

3.7. Провулок Братський. 

       Пропозиці: провул.Братський, провул.Бузковий, пров.Вільнянський. 

       Надані пропозиції не знайшли підтримки членів робочої групи. В зв’язку з 

зазначеним, запропоновано питання перенести на наступне засідання. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: питання перенести на наступне засідання. 
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3.8. Вул.Московська. 

       Пропозиці: вул.Маєткова. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Маєткову. 

       Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -2. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Московську на вулицю Маєткову. 

 

3.9. Вул.Новомосковська. 

       Пропозиці: вул.Лілейна, вул.Одеська, вул.Вільнянська, вул.Новомиколаївська. 

       В зв’язку з тим що вулиця складається з чотирьох відрізків, запропоновано 

їх об’єднати по два і перейменувати кожен окремо. В результаті обговорення 

погоджено перейменування більшої об’єднаної частини вулиці на вулицю 

Новомиколаївську, питання найменування меншої частини вулиці перенести на 

наступне засідання. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати більшу частину вулиці Новомосковської на 

вулицю Новомиколаївську. 

 

3.10. Вул.Підмосковна. 

       Пропозиці: вул.Олевська, вул.Апельсинова, вул.Олешківська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Олешківську. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Підмосковну на вулицю Олешківську. 

 

3.11. Вул.Новокузнецька. 

       Пропозиці: вул.Побачень, вул.Степана Кравчуна, вул.Ярослава Мудрого, 

вул.Запорозької вольниці. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Степана Кравчуна. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Новокузнецьку на вулицю Степана Кравчуна. 

 

3.12. Вул.Москворецька. 

       Пропозиці: вул.Байдакська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Байдакську. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Москворецьку на вулицю Байдакську. 

 

3.13. Вул.Гродненська. 

       Пропозиці: вул.Волонтерська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Волонтерську. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Гродненську на вулицю Волонтерську. 




