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2.2. Вул.Можайська. 

       Пропозиці: вул.Магнієва, вул.Сполучна, вул.Тиха. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Сполучну. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Можайську на вулицю Сполучну. 
 

2.3. Вул.Єнісейська. 

       Пропозиці: вул.Інгулецька, вул.Лівобережна, вул.Інгулецька, вул.Лісова. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Лівобережну. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Єнісейська на вулицю Лівобережну. 
 

2.4. Вул.Нарвська. 

       Пропозиці: вул.Графітова, вул.Графітна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Графітну. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Нарвську на вулицю Графітну. 
 

2.5. Вул.Алма-Атинська. 

       Пропозиці: вул.Географічна, вул.Гайдамацька, вул.Алма-Атинська. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву, як 

історичну. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: залишити існуючу назву - вулиця Алма-Атинська. 
 

2.6. Вул.Ладозька. 

       Пропозиці: вул.Синевирська, вул.Дмитра Вишневецького. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Синевирську. 

       Результати голосування: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Ладозьку на вулицю Синевирську. 
 

2.7. Вул.Мурманська. 

       Пропозиці: вул.Мелодійна, вул.Енергодарська, вул.Архіпа Куїнджі. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Енергодарську. 

       Результати голосування: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Мурманську на вулицю Енергодарську. 
 

2.8. Вул.Норільська. 

       Пропозиці: вул.Коломийська, вул.Підпорожнянська, вул.Металургійна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Підпорожнянську. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Норільську на вулицю Підпорожнянську. 
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2.9. Вул.Амурська. 

       Пропозиці: вул.Деснянська, вул.Зеленого Клину. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Зеленого Клину. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Амурську на вулицю Зеленого Клину. 
 

2.10. Вул.Армавірська. 

       Пропозиці: вул.Мукачівська, вул.Лівобережна. 

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

зазначеним запропоновано питання перенести на наступне засідання. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: питання перенести на наступне засідання. 
 

2.11. Вул.Російська. 

       Пропозиці: вул.Запорізьких вогнеборців, вул.Абеткова, вул.Автобудівників. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Запорізьких вогнеборців. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Російську на вулицю Запорізьких 

вогнеборців. 
 

2.12. Вул.Ростовська. 

       Пропозиці: вул.Солодка, вул.Адаптаційна, вул.Чорних Запорожців. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Чорних Запорожців. 

       Результати голосування: «за» -14, «проти» -1, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Ростовську на вулицю Чорних Запорожців. 
 

2.13. Вул.Рязанська. 

       Пропозиці: вул.Романтична, вул.Пам'яті та примирення, вул.Рюриковичів. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Романтичну. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Рязанську на вулицю Романтичну. 
 

2.14. Вул.Тверська. 

       Пропозиці: вул.Рубіжна, вул.Теслярна, вул.Отця Августина. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Отця Августина. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Тверську на вулицю Отця Августина. 
 

2.15. Вул.Волзька. 

       Пропозиці:  вул.Каліграфічна, вул.Галерейна. 

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

зазначеним запропоновано питання перенести на наступне засідання. 

       Результати голосування: «за» -15, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: питання перенести на наступне засідання. 




