Оголошення про громадське обговорення з питання
перейменування низки вулиць міста
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Чернівецька міська рада пропонує мешканцям міста долучитися
до громадського обговорення з приводу перейменування низки
вулиць міста.
Зокрема, відповідно до «Закону України про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,
пропонується змінити назви наступних вулиць:
1. Бабушкіна – Бесарабська;
2. Благоєва і провулок – Івана Мазепи;
3. Галицького Семена і 4 провулки – Данила Галицького;
4. Джамбула – Павла Чубинського;
5. Димитрова Георгія – Софії Окуневської;
6. Дундича Олеко – Лемківська;
7. Жукова Георгія маршала – Михайла Ткача;
8. Канюка Сергія – Зіновії Канюк;
9. Лазо – Бойківська;
10. Лібкнехта Карла – К. Мікулі;
11. Люксембург Рози – Івана Дудича;
12. Пархоменка і 3 провулки – Осипа Букшованого;
13. Фабріціуса – Сіретська;
14. Халтуріна і провулок – Наталії Кобринської (історична назва);
15. Штерна Манфреда – Банкова (історична назва);
16. Аркадія Гайдара – Пилипа Орлика;
17. бульвар Героїв Сталінграду – бульвар Героїв Крут;
18. Хотинських комсомольців – Костянтина Томащука;
19. Фучика – Раймунда Фрідріха Кайндля;
20. Червонофлотська – Спаська.
Громадське обговорення відбувається відповідно до Положення про найменування
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, мостів, встановлення
пам’ятних знаків і меморіальних дошок в м. Чернівцях, затвердженого рішенням
міської ради від 29.08.2013 року № 950 «Про затвердження Положення про
найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, мостів,
встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок в м. Чернівцях та визнання
такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету міської ради з цього
питання» та пропозицій міської топонімічної комісії.
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Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються
електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи,
яка їх подає, у строк до 17 вересня 2015 року включно.
Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.
Пропозиції (зауваження) слід надсилати на електронну адресу Чернівецької міської
ради document@rada.cv.ua або у письмовій формі на адресу: м. Чернівці, 58002
Центральна площа, 1.
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