
 
УКРАЇНА 

Лука-Мелешківська сільська рада 

Вінницького району Вінницької області 

 

Робоча група                                                                                                                  

з проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць 

та провулків у населених пунктах Лука-Мелешківської територіальної 

громади 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

11 серпня 2021 року                                                                   с.Лука-Мелешківська 

 
Голова робочої групи -                                                    Бондарчук Е.О. 

Заступник голови групи -                                                Бондар В.М. 

Секретар групи-                                                                Шеванюк О.В. 

Члени робочої групи:                                                       Вовк О.В. 

Кашльовська О.О.  

Кириленко К.А.  

Кушніренко В.А. 

Відсутні члени:                                                                 Ільченко М.В.  

                                                                                             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати громадського обговорення з питання перейменування вулиць 

та провулків в населених пунктах Лука-Мелешківської територіальної 

громади, запропонованих до перейменування. 

1. ДОПОВІЛА:  

Бондарчук Е.О. – голова робочої групи. 

Ознайомила членів групи з результатами проведеного громадського обговорення з 

питання перейменування вулиць та провулків в населених пунктах Лука-Мелешківської 

територіальної громади. 

ВИСТУПИЛИ:  

Вовк О.В. – член робочої групи. 

Враховуючи що по окремих вулицях, які запропоновані до перейменування, внесено 

декілька пропозицій нових назв, зупинитись на більш загальних назвах, не прив’язуючись до 

конкретних прізвищ. 

Бондар В.М. – член робочої групи.  

Висловив думку, що пропозиція приєднати вулицю Колгоспну до вулиці Української 

потягне за собою юридичні наслідки, а саме необхідність змінювати нумерацію забудови. 

Шеванюк О.В. – запропонувала першими до уваги взяти пропозиції саме місцевих 

жителів, які проживають в тих селах вулиці яких пропонується перейменувати. 

ВИРІШИЛИ: 

Враховуючи пропозиції громадян отриманні шляхом електронного опитування 

громадськості через платформу Google Форми https://docs.google.com/forms/d/1Y88IyIYhUUuc-

1wf5WAme58ABGKpp8y5n7dRdtVgvjs/edit, приєднаної до офіційного веб-сайту Лука-

Мелешківської сільської ради – http://lmotg.gov.ua (додаток 1) щодо громадського обговорення 

з питання перейменування вулиць та провулків в населених пунктах Лука-Мелешківської 

https://docs.google.com/forms/d/1Y88IyIYhUUuc-1wf5WAme58ABGKpp8y5n7dRdtVgvjs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Y88IyIYhUUuc-1wf5WAme58ABGKpp8y5n7dRdtVgvjs/edit
http://lmotg.gov.ua/


територіальної громади, надати пропозиції сільському голові Лука-Мелешківської сільської 

ради щодо нових назв вулиць та провулків населених пунктах Лука-Мелешківської 

територіальної громади, а саме: 

стара назва нова назва інформаційна довідка 

село Лука-Мелешківська 

Я.Галана Олімпійська Олімпійський спорт є надзвичайно популяр-

ним явищем сучасного життя, яке викликає 

інтерес та привертає увагу значної частини 

людства. По вул. Галана проживає 

заслужений майстер спорту України з 

велоспорту Чернявський Сергій, 1976 р.н. 

срібний призер Олімпійських ігор 2000 року 

у Сіднеї, дворазовий чемпіон світу 1998 та 

2001 років; рекордсмен світу, переможець 

етапу Кубка світу 2001 року та бронзовий 

призер 2003. Чемпіонат світу 2004 року. 

Австралія – п’яте місце і олімпійська ліцензія 

на Ігри 2004 року в Афіни. Чемпіон України 

1997-2004 років; кандидат до Олімпійської 

збірної команди України велосипедистів – 

трековиків в Афіни – 2004 року. 

Терешкової Героїв Небесної Сотні Під час Революції гідності 20 лютого 2014 

року на ділянці Інститутської вулиці від 

Ольгинської вулиці до Майдану 

Незалежності стався масовий розстріл 

активістів Євромайдану. Загиблих після 

цього почали називати Небесною сотнею, а 

вулиця стала місцем вшанування їхньої 

пам'яті. День Героїв Небесної Сотні 

відзначають щорічно 20 лютого згідно з 

Указом Президента від 11 лютого 2015 

року "Про вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні". 20 лютого 2014 року 

стало не просто черговою датою офіційної 

події в календарі, а своєрідною точкою 

неповернення до пострадянської моделі 

відносин між владою та суспільством, до 

старих корупційних схем та маркером 

протидії "багатовекторності. 

Колгоспна Козацька Козак — це національний герой, що 

представляє українську ментальність, 

українську душу, українське слово. Глибинно 

цей образ ще не простежений до кінця, не 

збагнуто всю його велич і повноту. 

Козаччина — одна з героїчних і 

найславетніших сторінок багатовікової 

української історії. Понад двісті років — з 

середини XVI сг. і до останньої чверті XVIII 

сг. — козацтво було рушійною силою 

поступу України, вкарбувало слід у її 

визвольні змагання, оборону від зовнішніх 

ворогів, розбудову держави, культурний 

прогрес. 

Жовтнева Європейська Україна – одна з найбільших держав Європи, 

межує з сімома країнами: Росією, Білорусією, 

Польщею, Словаччиною, Угорщиною, 

Румунією, Молдовою. Південну частину 

країни омивають води Чорного і Азовського 

морів, де проходять водні кордони з 

азіатськими країнами: Туреччиною, 

Болгарією, Грузією та іншими. Україна - 

єдина країна Європи, яка має стільки 

близьких сусідів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2015


1-й пров. Жовтневий 1-й провулок Європейський  

2-й пров. Жовтневий 2-й провулок Європейський  

село Прибузьке 

Конєва Лісова Назва проходить від лісового масиву, який 

межує з вулицею 

Жукова Нагірна Вулиця займає верхню частину села, яка 

розташована на горбистій місцеваості 

село Яришівка 

Піонерська Щаслива Походить від слова «Щастя» - 

психоемоційний стан цілковитого 

вдоволення життям, відчуття глибокого 

задоволення та радості. Те, що викликає 

відчуття найвищого задоволення життям, дає 

радість людині.  

село Студениця 

Жовтнева Козацька Козак — це національний герой, що 

представляє українську ментальність, 

українську душу, українське слово.  

 

 

Голова робочої групи:     ___________      Бондарчук Е.О. 

Члени робочої групи:      ___________      Бондар В.М.    

                                           ___________      Шеванюк О.В.                                                                                           

                                           ___________      Вовк О.В.     

                                           ___________      Кашльовська О.О.        

                                           ___________      Кириленко К.А.   

                                           ___________      Кушніренко В.А.       

 


