
 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

З метою забезпечення виконання вимог законодавства щодо засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки заборони пропаганди російського 

нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії російської федерації як держави-

терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського 

тоталітарного режиму в Україну, належного розгляду звернень громадян та юридичних 

осіб та надання пропозицій з питань щодо найменування, перейменування об’єктів 

топоніміки розпорядженням сільського голови утворено комісію з питань 

найменування та перейменування вулиць, провулків інших об’єктів топоніміки у 

населених пунктах Тернівської територіальної громади (далі Комісія). 

Комісія, як консультативно-дорадчий орган, забезпечуватиме аналіз існуючих 

назв топонімів, формування переліків назв які потребують 

найменування/перейменування/, розгляд звернень громадян та юридичних осіб, які 

надійшли до Тернівської сільської ради, організовуватиме проведення громадського 

обговорення пропозицій відповідно до 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, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 989 та за їх результатом надаватиме відповідні пропозиції 

виконавчому комітету та Тернівській сільській раді. 

Наразі надійшли звернення щодо перейменування наступних вулиць у 

населених пунктах громади: 
Назва населеного 

пункту 
Назва об’єкта Запропоновані 

варіанти нової 
назви 

с-ще Богунове - - 

с. Мала Смілянка вул. Гагаріна Каденюка 

-«- пров. Гагаріна Каденюка 

с. Миколаївка вул. Гагаріна Каденюка 

-«- пров. Гагаріна Каденюка 

-«- вул. 
Маяковського 

- 

-«- вул. Мічуріна - 

с. Пастирське пров. Гагаріна Каденюка 

с. Попівка вул. Морозова - 

с. Сердюківка - - 

с. Тернівка вул. Гагаріна - 

-«- вул. Лермонтова - 

-«- вул. Пушкіна - 

с-ще 
Холоднянське  

вул. Докучаєва - 

-«- вул. Ржевська Самійла Кішки 

с-ще Червоне вул. Лисенка - 

Перше установче засідання Комісії буде проведено 09.01.2022 року. 

Пропозиції щодо найменування/перейменування об’єктів топоніміки, заяви 

про включення до складу Комісії письмово у довільній формі можна подати за 

адресою: вул. Дружби, 14, с. Тернівка Черкаського району Черкаської області, 20733 

(будівля дитячого садка № 8 «Промінчик»), або на електронну пошту сільської ради: 

ternotg@ukr.net, обов’язково зазначивши особу та контактний телефон. Телефон для 

довідок 0972066681. 
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