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ЗВІТ 

про результати громадського обговорення щодо перейменування  вулиць та провулків 

населених пунктів Миргородської  міської  територіальної громади 

 

15.06.2022р. рішенням № 165  виконавчого комітету Миргородської міської ради оголошено 

проведення громадського обговорення протягом двох місяців з дня оприлюднення інформаційного 

повідомлення щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів Миргородської 

міської територіальної громади. Інформаційне повідомлення  оприлюднено на офіційному сайті 

міської ради 15.06.2022р. за посиланням: http://myrgorod.pl.ua/notice/gromadske-obgovorennja-z-

perejmenuvannja-vulyts-ta-provulkiv-gromady. Згідно з інформаційним повідомленням строк 

подання  пропозицій та зауважень  у письмовій чи усній формі -  до 01.08.2022р.  

16.06.2022р. на електронну адресу  mmr_arch@ukr.net надійшла пропозиція з електронної 

пошти «Таня  Ливенцова»: не називати  вулиці прізвищами видатних людей, а використовувати  

назви вулиці Оксамитова, провулків Барвінковий та Оксамитовий. 

16.06.2022р. на адресу Миргородської міської ради надійшов лист  від депутата Бучанської 

районної ради Київської  області Ковальчук Алевтини Володимирівни з пропозицією: під час 

перейменувань топоніміки  вшанувати пам'ять героїв, які звільняли Ворзель  від окупації  та 

назвати одну з вулиць громади:  «Ворзельська», «Героїв Ворзеля» чи «Ворзельських 

композиторів». 

20.06.2022р. на адресу управління архітектури та державного архітектурно-будівельного 

контролю від мешканців провулку Лісного м. Миргорода надійшли заперечення щодо 

перейменування  назви провулку. 

21.06.2022р. в усній формі надійшла пропозиція від Подать Юрія Олексійовича: 

перейменувати провулок Красносільський на провулок Никоненка Сергія. 

29.06.2022р. на адресу управління архітектури та державного архітектурно-будівельного 

контролю надійшло колективне звернення Відокремленого структурного підрозділу 

«Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» з пропозицією 

перейменувати в селі Хомутець вулицю Декабристів на вулицю Освітянську. 

30.06.2022р. на електронну адресу  mmr_arch@ukr.net надійшла пропозиція від Полтавського 

офісу інституту національної пам’яті: перейменувати вулицю 8 Березня на честь Ярослави 

Никоненко з метою вшанування пам'яті жінок, полеглих у російсько-українській війні, чим  

підтримати проєкт  «Історії жінок, які загинули за Україну», який започаткував  Жіночий 

ветеранський рух  за підтримки Українського інституту національної пам'яті.  

11.07.2022р. на адресу Миргородської міської ради надійшов лист від ліквідатора ЧАЕС І 

категорії Ксьонза Олександра Григоровича з пропозицією перейменувати вулицю Комарова на 

вулицю Героїв Чорнобиля. 

В період з 16.07.2022р. по 31.08.2022р. сектором по роботі з органами самоорганізації 

населення спільно з управлінням архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю 

виконавчого комітету Миргородської міської ради було проведено консультації з громадськістю у 

формі зборів мешканців населених пунктів громади, назви вулиць та провулків в яких 

запропоновано до перейменування. Всього в 15 населених пунктах громади відбулись 38 зборів.  

 
№ 

зп 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва вулиці 

(провулку), що 

запропонована до 

перейменування 

Пропозиція нової 

назви, що 

запропонована до 

обговорення 

Пропозиції 

громадськості,  що 

надійшли під час 

обговорення 

Висновок за 

результатами 

громадського 

обговорення 

1 місто 

Миргород 

частина вулиці 

Багачанська від № 

32 (парна сторона) 

та № 51 (непарна 

сторона) 

вулиця 

Олександра 

Оксанченка  

 

В підтримку 

перейменування 

всієї вулиці 

Багачанської на 

честь Олександра 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви всієї вулиці: 

http://myrgorod.pl.ua/notice/gromadske-obgovorennja-z-perejmenuvannja-vulyts-ta-provulkiv-gromady
http://myrgorod.pl.ua/notice/gromadske-obgovorennja-z-perejmenuvannja-vulyts-ta-provulkiv-gromady
mailto:mmr_arch@ukr.net
mailto:mmr_arch@ukr.net
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Зазначену 

ініціативу 

підтримав 

Полтавський офіс 

УІНП  

Оксанченка – 418 

голосів, проти 

перейменування – 

56 голосів. 

Протокол зборів 

мешканців від 

18.07.2022р. 

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р. 

Протокол зборів 

мешканців від 

26.07.2022р. 

 

вулиця Олександра 

Оксанченка 

Почесний громадянин 

Миргорода, депутат 

Миргородської міської 

ради, загинув в 

повітряному бою, 

відволікаючи на себе 

ворожу авіацію. 

Полковнику Оксанченко 

Олександру Яковичу 

посмертно присвоєне 

звання Герой України з 

удостоєнням ордена 

"Золота Зірка". 

(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ від 

28.02.2022р. №78/2022). 

Став відомим після 

тріумфальних польотів 

на авіашоу – SIAF, The 

Royal International Air 

Tattoo, International 

Airshow-2017, Czech 

International Air Fest. 

Його почерк і стиль 

виконання фігур вищого 

пілотажу тепер знає весь 

світ. 

2 місто 

Миргород 

вул. Спартаківська вулиця Степана 

Чобану 

 

Зазначену 

ініціативу 

підтримав 

Полтавський офіс 

УІНП  

В підтримку 

перейменування  

вулиці 

Спартаківської на 

честь Степана 

Чобану  – 376 

голосів.  

Протокол зборів 

мешканців від 

20.07.2022р. 

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Степана Чобану 

Один з 

найдосвідченіших 

льотчиків українських 

Повітряних Сил, 

постійно виконував 

бойові чергування в 

складі сил 

протиповітряної 

оборони. 28 лютого на 

літаку Су-27 першим 

піднявся в повітря і 

вступив у повітряний бій 

над Кропивницьким, 

відволікаючи на себе 

ворожу авіацію, був 

атакований ракетами, 

внаслідок чого загинув 

смертю хоробрих. Його 

дії забезпечили підняття 

у повітря решти літаків 

частини, виведення їх з-

під удару та 

перебазування на 

резервний аеродром. 

Майор Степан Іванович 

Чобану отримав звання 

Героя України 

посмертно (УКАЗ 
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ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ від 

02.03.2022р. №94/2022).  

3 місто 

Миргород 

вул. Андреєва Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Федора 

Лизогуба 

вулиця 

Нововоскресінська 

Протокол зборів 

мешканців від 

18.07.2022р.  

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця 

Нововоскресінська 

4 місто 

Миргород 

вул. 8 Березня Полтавський офіс 

УІНП підтримує 

історичну назву 

«Малярівська» 

Пропозиція 

Полтавського офісу 

УІНП: вулиця 

Ярослави 

Никоненко 

Пропозиція 

мешканців не 

перейменовувати 

назву вулиці  

Протокол зборів 

мешканців від 

19.07.2022р.  

Виключити вулицю 8 

Березня  з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню, як 

таку, що не несе 

інформаційного та 

культорологічного 

впливу радянсько-

російських наративів 

5 місто 

Миргород 

вул. Гагаріна Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Сергія 

Дубчака; 

вулиця Юрія 

Кондратюка   

вулиця Мрії  

Протокол зборів 

мешканців від 

27.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Мрії 

6 місто 

Миргород 

вул. Комарова Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Івана 

Бакала; 

вулиця Сергія 

Корольова 

 

Пропозиція гр. 

Ксьонза О.Г.: 

вулиця Героїв 

Чорнобиля 

Пропозиція 

мешканців: 

вулиця Ярослава 

Мудрого  

Протокол зборів 

мешканців від 

16.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Ярослава 

Мудрого 

7 місто 

Миргород 

вул. Мельченка вулиця 

Мельківка 

Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Героїв 

Української 

Армії; 

вулиця 

Українського 

прапора; 

вулиця Андрія 

Марченка 

Пропозиція 

мешканців не 

перейменовувати 

назву вулиці  

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р.  

Виключити вулицю 

Мельченка з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню, як 

таку, що не несе 

інформаційного та 

культорологічного 

впливу радянсько-

російських наративів. 

8 місто 

Миргород 

вул. Мічуріна Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця родини 

Симиренків 

вулиця 

Олександра 

Оксанченка; 

вулиця Героїв 

України 

Протокол зборів 

мешканців від 

26.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Героїв України 

 

9 місто 

Миргород 

вул. Осипенко вулиця 

Гаряжинська 

вулиця 

Гаряжинська 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 
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Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП:  

вулиця 

Олександра 

Доценка  

Протокол зборів 

мешканців від 

26.07.2022р. 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Гаряжинська 

Історична назва – 

Гаряжин хутір 

(Л.Розсоха "З історії 

миргородських вулиць", 

с.249). 

10 місто 

Миргород 

вул. Пушкіна Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Василя 

Стуса  

вулиця Затишна  

Протокол зборів 

мешканців від 

26.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Затишна  

11 місто 

Миргород  

провул.  

8 Березня 

Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП:  

провулок 

Володимира 

Бокітька 

Пропозиція 

мешканців не 

перейменовувати 

назву провулку  

Протокол зборів 

мешканців від 

19.07.2022р. 

Виключити провулок 8 

Березня  з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню, як 

такий, що не несе 

інформаційного та 

культорологічного 

впливу радянсько-

російських наративів 

12 місто 

Миргород 

провул. 

Спартаківський 

Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП:  

провулок 

Олександра 

Базилевича 

провулок 

Шкільний  

Протокол зборів 

мешканців від 

31.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

провулок  Шкільний 

13 місто  

Миргород 

провул. Лісний Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

провулок Якова 

Корицького  

Пропозиція 

мешканців не 

перейменовувати 

назву провулку 

Звернення 

мешканців від 

20.06.2022р. вх № 

205/13-18 

Виключити провулок 

Лісний  з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню за 

відсутністю 

лінгвістичних підстав. 

(Роз’яснення  Інституту  

української мови  

Національної академії 

наук України від 

02.08.2022р. № 037/328) 

14 місто 

Миргород 

вул. Декабристів 

 

Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Григорія 

Лісницького 

вулиця 

Олександра Шуби 

Протокол зборів 

мешканців від 

16.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Олександра 

Шуби 

Він був командиром роти 

територіальної оборони. 

Проходив службу в 

одному з військових 

підрозділів Збройних 

Сил України, у складі 

батальйону виконував 

миротворчу місію. 

Пізніше пішов у 

запас.   З перших днів 

вторгнення окупантів 

долучився до 

територіальної оборони. 

Завдяки військовому 

досвіду та 

командирським якостям 

був призначений на 
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посаду командира роти. 

Разом зі своїм 

підрозділом боронив 

Полтавщину на 

Сумському напрямку. 

Загинув 42-річний Шуба 

Олександр 

Олександрович 15 

березня 2022 року під 

час виконання бойового 

завдання. 

15 село Хомутець вул. Гагаріна Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Леоніда 

Каденюка 

  

вулиця Леоніда 

Каденюка 

Протокол зборів 

мешканців від 

20.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Леоніда 

Каденюка 

На честь першого 

космонавта незалежної 

України. З 19 листопада 

по 5 грудня 1997 року 

здійснив політ на 

американському 

транспортному 

космічному кораблі 

«Колумбія» місії STS-87, 

проводив досліди із 

впливом невагомості на 

вегетацію рослин. 

Завдяки йому в космосі 

вперше було розгорнуто 

державний прапор 

України і прозвучав наш 

Гімн. А ще він узяв з 

собою в політ томик 

«Кобзаря».  

16 село Хомутець вул. Першотравнева Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вул. Данила 

Апостола 

вулиця Горянка 

Протокол зборів 

мешканців від 

19.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Горянка 

Історична назва, на цій 

вулиці будівництво 

будинків починалося з 

гори і продовжилось до 

річки, раніше ця місцина 

мала таку назву 

17 село Хомутець вул. Мічуріна пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Павла 

Калашника; 

вулиця Івана 

Вивалька  

вулиця Павла 

Калашника 

Протокол зборів 

мешканців від 

18.07.2022р.  

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви:  

вулиця Павла 

Калашника 

На честь видатного 

уродженця села 

Хомутець, українського 

гончара, твори якого 

зберігаються у музеях 

Києва, Миргорода, 

Полтави, Харкова 
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18 село Хомутець вул. Декабристів 

 

Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Сотенна; 

вулиця 

Хомутецької 

сотні 

Пропозиція 

колективу 

Відокремленого 

структурного 

підрозділу 

«Хомутецький 

фаховий коледж 

Полтавського 

державного 

аграрного 

університету»: 

вулиця 

Освітянська 

Протокол зборів 

мешканців від 

25.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Освітянська 

19 село Хомутець провул. Декабристів Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

провулок 

Сотенний 

провулок 

Освітянський 

Протокол зборів 

мешканців від 

25.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

провулок Освітянський 

20 село Білики вул. Крюково вулиця Крюкова  Протокол зборів 

мешканців від 

20.07.2022р.  

Проти 

перейменування – 

16 присутніх на 

зборах осіб. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Крюкова 

 

21 село 

Гаркушинці 

вул. Гагаріна Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Леоніда 

Каденюка; 

вулиця Козацька 

вулиця Сонячна 

Протокол зборів 

мешканців від 

19.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Сонячна 

 

22 село 

Гаркушинці 

вул. Полякова Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Свято-

Варваринська  

( на честь назви 

місцевого 

православного 

храму) 

вулиця Шкільна 

Протокол зборів 

мешканців від 

19.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Шкільна 

 

 

23 село Дібрівка вул. Пушкіна вулиця Анни та 

Давида Зазулів 

(на честь 

праведників 

Народів Світу) 

 

вулиця Михайла 

Стасенка  

Протокол зборів 

мешканців від 

26.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Михайла 

Стасенка 

Український тренер 

з верхової їзди, майстер-

наїзник міжнародного 

класу, педагог, який 

прославив село своїми 

досягненнями. 

Народився Михайло 

Дмитрович 

Стасенко  в 1870 році в 

селі Дібрівка. Працював 

на Дібрівському кінному 

заводі, потім вивчився на 

наїзника. У 1923 р. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%97%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://www.wikiwand.com/uk/1870
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


7 
 

на іподромі в Чикаґо вер

хи на рисаку Гільдейці 

пробіг дистанцію 

1600 м за 2 хв. 11 секунд 

(тодішній рекорд). 

Виграв 5 нагород 

Дербі — головний приз у 

скакових і бігових 

випробуваннях коней на 

різних іподромах світу. 

Встановив 30 

всесоюзних рекордів. У 

70-річному віці виграв 

приз Дербі на вихованій 

ним кобилі Баядерці. 

Брав участь в змаганнях 

у Франції, Великій 

Британії, США 

24 село Дібрівка вул. 8 Березня Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП:  

вулиця княгині 

Ольги  

вулиця Затишна 

Протокол зборів 

мешканців від 

26.07.2022р.  

 

Виключити вулицю 8 

Березня  з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню, як 

таку,  що не несе 

інформаційного та 

культорологічного 

впливу радянсько-

російських наративів  

25 село Дібрівка вул. Першотравнева Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця 

Лихобабівська; 

вулиця 

Малинова 

вулиця Травнева 

Протокол зборів 

мешканців від 

27.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Малинова 

з метою актуалізації 

знань про герб села, на 

якому зображено 

малиновий розширений 

хрест, який  символізує 

славну історію періоду 

козачества.  

26 село Зубівка вул. Гагаріна Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Леоніда 

Каденюка; 

вулиця Юрія 

Кондратюка; 

вулиця Сергія 

Корольова; 

вулиця 

Михайлівська 

вулиця 

Михайлівська 

Протокол зборів 

мешканців від 

21.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Михайлівська 

на згадку про 

Михайлівську 

православну церкву села 

Зубівка, спогади про яку 

сягають 1795 року 

27 село Зубівка вул. Першотравнева Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Семена 

Мусієнка 

вулиця Травнева 

Протокол зборів 

мешканців від 

21.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Семена 

Мусієнка 

На честь керівника 

повстанського 

селянського загону 

петлюрівської орієнтації, 

який близько 1920 – 1922 

рр. діяв проти 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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більшовицької влади в 

районі села Зубівка. 

Один із героїв книги 

миргородської 

дослідниці  і краєзнавця 

Людмили Розсохи 

«Миргородська повінь». 

Його ім’я вшановується з 

метою належного 

виконання п. 4 ст.5 

Закону України «Про 

правовий статус та 

вшанування пам’яті 

борців за незалежність 

України у XX столітті».  

28 село 

Шахворостівка 

вул. Пушкіна Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Анатолія 

Дімарова; 

вулиця Василя 

Стуса  

вулиця Берегова 

Протокол зборів 

мешканців від 

21.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: вулиця Берегова 

 

29 село 

Шахворостівка 

вул. Гагаріна Пропозиція 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця 

Чумацький шлях  

вулиця В.  

Омеляненка 

Протокол зборів 

мешканців від 

21.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця В.  Омеляненка 

Народився 28 липня 1993 

року у селі 

Шахворостівка. У 

лютому 2022 року він 

повернувся з-за кордону 

та став у стрій. Старший 

солдат, стрілець – санітар 

механізованого 

батальону 

Владислав Григорович  

Омеляненко загинув 25 

березня 2022 року в бою з 

окупантами внаслідок 

артилерійського та 

реактивного обстрілів на 

території Донецької 

області.  

30 село 

Шахворостівка 

вул. Кошового 

Олега 

Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Героїв 

Української 

Армії; 

вулиця 

Українського 

прапора 

вулиця Лісова 

Протокол зборів 

мешканців від 

21.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Лісова 

 

31 село Слобідка вул. Гагаріна Пропозиції 

Полтавського 

офісу УІНП: 

вулиця Сергія 

Паночині; 

вулиця Свято-

Миколаївська; 

вулиця Земська 

вулиця Садова 

Протокол зборів 

мешканців від 

21.07.2022р.                    

(За перейменування 

на вул. Садова - 4 

голоси, проти 

перейменування 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Садова 
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назви вулиці - 4 

голоси)  

32 село Слобідка провул. Річний провулок Річковий  Виключити провулок 

Річний з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню за 

відсутністю 

лінгвістичних підстав. 

(Роз’яснення  Інституту  

української мови  

Національної академії 

наук України від 

02.08.2022р. № 037/328) 

33 село Трудолюб вул. Першотравнева вулиця Січових  

Стрільців  

вулиця Яблунева 

Протокол зборів 

мешканців від 

20.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Яблунева 

 

34 село Трудолюб вул. Василя 

Ломиківського 

вулиця Василя 

Ломиковського 

 Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вул. Василя 

Ломиковського 

 

35 село Деркачі вул. Молодогвар-

дійська 

вулиця 

Незалежності 

вулиця 

Незалежності 

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Незалежності 

 

36 село Деркачі провул. 

Молодогвар-

дійський 

провулок 

Вільний 

провулок 

Незалежності 

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

провулок Незалежності 

 

37 село 

Довгалівка 

вул. Северна вулиця Північна вулиця Північна 

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: вулиця Північна 

 

38 село 

Довгалівка 

вул. Садікова вулиця Садова; 

вулиця Садкова 

вулиця Садова 

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р. 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Садова 

38 село 

Довгалівка 

провул. Садіковий провулок 

Садовий; 

провулок 

Садковий 

провулок Садовий 

Протокол зборів 

мешканців від 

22.07.2022р 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви:  

провулок Садовий 

 

40 село Кибинці провул. Тупіковий провулок 

Тупиковий 

 Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

провулок Тупиковий 

 

41 село 

Малинівка 

вул. Ломана вулиця Ламана вулиця Ламана 

Протокол зборів 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 
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мешканців від 

20.07.2022р.  

 

пропозицію щодо нової  

назви: вулиця Ламана 

 

42 село 

Малинівка 

вул. Тупікова вулиця Тупикова вулиця Тупикова 

Протокол зборів 

мешканців від 

20.07.2022р.  

 

Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: вулиця Тупикова 

43 село Малі 

Сорочинці 

вул. Тупікова вулиця Тупикова  Винести на затвердження 

сесії міської ради 

пропозицію щодо нової  

назви: 

вулиця Тупикова 

44 село Стовбине вул. Лісна вулиця Лісова  Виключити вулицю 

Лісна  з переліку вулиць, 

що підлягають 

перейменуванню за 

відсутністю 

лінгвістичних підстав. 

(Роз’яснення  Інституту  

української мови  

Національної академії 

наук України від 

02.08.2022р. № 037/328) 

45 село Стовбине провул.Лісний провулок Лісовий  Виключити провулок 

Лісний  з переліку 

вулиць, що підлягають 

перейменуванню за 

відсутністю 

лінгвістичних підстав. 

(Роз’яснення  Інституту  

української мови  

Національної академії 

наук України від 

02.08.2022р. № 037/328) 

Всього за результатами громадських обговорень пропонується до затвердження 37  нових назв топонімів 

населених пунктів Миргородської міської територіальної громади. 

 

Заступник начальника управління архітектури  

та державного архітектурно-будівельного контролю                ПІДПИС                    Оксана БЕССОНОВА 


