
 
 
 

БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
26.05.2016  № 37 
 
Про виконання Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарного режиму в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки» 
 
 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», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження Порядку проведення 
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, 
які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи Протокол громадських 
слухань щодо перейменування вулиць у місті Бериславі, топонімічна назва яких 
підлягає зміні від 18 травня 2016 р., керуючись ст.26, п.1 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Рекомендувати Бериславській міській раді перейменувати вулиці в м. 
Бериславі, а саме: 

Стара назва Нова назва вулиць 
вул. Латиських стрілків вул. Січових стрільців 

вул. Радгоспна вул. Скіфська 

вул. Артема вул. Шкільна 

вул. Фрунзе  вул. Олеся Гончара 

вул. Котовського  вул. Чумацька 

вул. Будьонного  вул. Затишна 

вул. Ворошилова  вул. Володимирська 

вул. Калініна  вул. Леоніда Бикова 

вул. Крупської  вул. Солов’їна 

вул. Ленінградська  вул. Михайла Горіккера 

вул. Щорса  вул. Шалімова 

вул. Енгельса  вул. Кримська 



вул. Урицького вул. Козацька 

вул. Р.Люксембург  вул. Воскресенська 

вул. Луначарського  вул. Успенська 

вул. Кірова  вул. Кобзаря  

вул. Свердлова  вул. Дружби 

вул. Комсомольська  вул. Славна 

вул. Куйбишева  вул. Захисників Вітчизни 

вул. Колгоспна  вул. Котляревського 

вул. К.Цеткін вул. Різдвяна 

вул. Піонерська  вул. Вишнева 

вул. Червоноармійська  вул. Кость Гордієнка 

вул. Мануйленко  вул. Грушевського 

вул. Чапаєва  вул. Гетьманська 

пров. Крупської пров. Слов’янський 

пров. Колгоспний  пров. Покровський 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чачібая О.Г. 
 
 
 
 

Міський голова       О.М. Шаповалов 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


