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Р І Ш Е Н Н Я  

 

20  вересня 2022 року                     м. Бережани                                           №886 

Про перейменування вулиць населених пунктів  

Бережанської міської територіальної громади 

 

З метою приведення назв вулиць, провулків до вимог чинного 

законодавства, відповідно до ст.ст. 140, 146 Конституції України, пункту 6 статті 

7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», зважаючи на збройну агресію проти України з боку російської 

федерації, з урахуванням протоколів №1-3 комісії з вивчення діючих 

найменувань вулиць, провулків та інших іменованих об’єктів на території   

Бережанської міської територіальної громади, та враховуючи звіт про роботу 

комісії з вивчення діючих найменувань вулиць, провулків та інших іменованих 

об’єктів на території   Бережанської міської територіальної громади від 

29.04.2022року, беручи до уваги підписні листки, враховуючи громадську думку 

жителів вулиць, що перейменовуються та враховуючи пропозиції постійної 

комісії з питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та 

соціальних питань, сесія Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Перейменувати вулиці населених пунктів Бережанської міської 

територіальної громади, а саме: 

м. Бережани: 
1.1. Вулицю Браїлка перейменувати - на вулицю Надії Сікори - Матяш; 

1.2. Вулицю Гагаріна перейменувати - на вулицю Василя Стуса; 

1.3. Вулицю Ковпака перейменувати -  на вулицю Євгена Коновальця; 

1.4. Вулицю Корнійчука перейменувати - на вулицю Дениса Січинського; 

1.5. Вулицю Червона перейменувати - на вулицю Героїв УПА;  

с. Потутори: 

 1.7. Вулицю Некрасова перейменувати на вулицю Січових Стрільців. 



2. Провести коректування назви вулиці Орлика в с. Рай на вулицю Дмитра 

Мирона-Орлика. 

 3. Назвати провулок від Вірменської церкви (вул. Вірменська) до площі 

Ринок (попри Церкву Святої Трійці) провулком Георгія Гонгадзе. 

4. Перейменування вулиць міста Бережани провести без зміни поштових 

номерів житлових будинків, установ та споруд. 

5. Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації  на офіційному 

сайті міської ради. 

6.Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури забезпечити виконання цього рішення, оприлюднити його на 

офіційному веб-сайті міської ради, а також здійснити в установлені 

законодавством терміни організаційно-правові заходи щодо виконання пунктів 

1 - 3  цього рішення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Валерія БАБИЧА. 

     

           

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК 


