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1.3. Вулиця Сахалінська. 

       Пропозиції: вул.Слобожанська, вул.Барабойна, вул.Галерейна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Слобожанську - Слобідська́ Украї́на або Слобожа́нщина - історико-

географічний край та етнокультурний регіон у східній частині України, 

територія якого перекривається приблизно з територією п'яти Слобідських 

козацьких полків 17-18 століть. Слобідська Україна межувала на заході з 

Гетьманщиною, на півдні із Запорожжям і володіннями Кримського ханства, на 

сході з Доном, на півночі з Московщиною. У сучасних межах охоплює 

центрально-південну частину Сумської області, Харківську область, північну 

частину Луганської області та північно-східну частину Донецької області. 

        Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -3. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Сахалінська на вулицю 

Слобожанську. 
 

1.4. Вулиця Смоленська. 

       Пропозиції: вул.Приваблива, вул.Успенська, вул.Почаївська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Почаївську - Почаївська Успенська лавра - православний чоловічий 

монастир у Почаєві, Кременецький район, Тернопільська область, зі статусом 

лаври. Найбільша православна святиня Волині, друга після Києво-Печерської 

лаври України. На території лаври розташована Почаївська духовна семінарія. 

Монастир перебуває в оренді Української православної церкви. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Смоленська на вулицю 

Почаївську. 
 

1.5. Вулиця Тульська. 

       Пропозиції: вул.Самбірська, вул.Конотопська, вул.Дніпро-Донбаська, 

вул.Зброярів. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Конотопську - Коното́п місто в Сумській області України, 

адміністративний центр Конотопського району. Розташований на річці Єзуч на 

заході Сумщини. В історичному контексті місто відоме передусім завдяки 

Конотопській битві 27-29 червня 1659 року - основній і переломній події 

московсько-козацької війни та важливому епізодові Руїни, а в культурному - 

завдяки видатній повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма». 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Тульська на вулицю 

Конотопську. 
 

1.6. Вулиця Челябінська. 

       Пропозиції: вул.Чесна, вул.Баранецька, вул.Ірпінська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Ірпінську. Ірпíнь - місто України в передмісті Києва. Розташоване на 

річці Ірпінь. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Челябінська на вулицю 

Ірпінську. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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1.7. Провулок Воскресний. 

       Пропозиції: пров.Тижневий, пров.Недільний. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Недільний – неділя - останній (сьомий) день тижня між суботою й 

понеділком, другий день вихідних. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: провулок Воскресний на 

провулок Недільний. 
 

1.8. Провулок Дагестанський. 

       Пропозиції: пров.Добропільський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Добропільський – Добропілля місто у Донецькій області. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: провулок Дагестанський на 

провулок Добропільський. 
 

1.9. Вулиця Далекосхідна. 

       Пропозиції: вул.Довжанська, вул.Суднобудівна, вул.Братів Мінаєвих. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Братів Мінаєвих. Брати Мінаєви займались підприємницькою 

діяльністю та благодійністю в місті Олександрівськ. Встановлено, що в основі 

соціальної доброчинності купців-старообрядців було розуміння значення їх 

безкорисних діянь у вирішенні проблем саме соціального характеру: за 

допомогою Мінаєвих було побудовано багато навчальних закладів в місті, 

організовано будівництво старообрядницької церкви. Купецтво було унікальним 

прошарком імперського суспільства, бо виступало підприємницьким елементом 

на традиційно аграрних територіях Східної України. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Далекосхідна на вулицю 

Братів Мінаєвих. 
 

1.10. Провулок Митищінський. 

       Пропозиції: пров.Калантирівський, пров.Журналістський, пров.Мовний. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Калантирівський. Історична назва селищної території. 

       Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Митищінський на 

провулок Калантирівський. 
 

1.11. Вулиця Потєшна. 

       Пропозиції: вул.Веселощна, вул.Потішна. 

       В результаті обговорення погоджено виправлення українською - вулиця 

Потішна - те, що розважає, веселить, смішить кого-небудь (про певне заняття, 

подію і т. ін.). 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати виправлення українською: вулиця Потєшна на 

вулицю Потішну. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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1.12. Провулок Сочінський. 

       Пропозиції: пров.Новоазовський, пров.Бельмакський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Бельмакський. Бельма́к-Моги́ла - пагорб, геологічна пам'ятка 

природи та пам'ятка археології, найвища точка Приазовської височини. 

Розташована в центральній частині височини, в межах Пологівського району 

Запорізької області, у верхів'ях річки Бельманки. 

       Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Сочінський на провулок 

Бельмакський. 

 

1.13. Вулиця Червоногірська. 

       Пропозиції: вул.Овсяна, вул.Червоногірська, Мура́вський шлях. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

Мура́вський шлях. Один з найважливіших стратегічних шляхів 16-18 століть, 

який пролягав з Південної України на північ до кордону з Московською 

державою. Етимологія назви, за однією з гіпотез, пов'язана з травою-муравою. 

На місці зруйнованих горизонтів ґрунту виростає інший склад трав, що 

відмінний від звичайної степової рослинності. Мурава була своєрідним 

індикатором дороги. Низькоросла трава зростала саме в місцях зі збідненими 

ґрунтами. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Червоногірська на 

Мура́вський шлях. 

 

1.14. Вулиця Червонополянська. 

       Пропозиції: вул.Акацієва, вул.Тарасівська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Тарасівську. Центральна вулиця, розташована в житловій забудові, де 

всі вулиці перейменовані на честь творчості Т.Г.Шевченка. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Червонополянська на 

вулицю Тарасівську. 

 

1.15. Вулиця Читинська (частина вулиці, що розташована в новому кварталі 

житлової забудови, з метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості). 

       Пропозиції: вул.Баладна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування частини вказаної 

вулиці на вулицю Баладну. Вулиця, розташована в новому кварталі житлової 

забудови, де всі вулиці перейменовані на честь творчості Т.Г.Шевченка. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Читинська (частина 

вулиці, що розташована в новому кварталі житлової забудови, з метою 

впорядкування нумерації об’єктів нерухомості) на вулицю Баладну. 
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1.16. Вулиця Новочеркаська (частина вулиці, що розташована в новому 

кварталі житлової забудови, з метою впорядкування нумерації об’єктів 

нерухомості). 

       Пропозиції: вул.Пейзажна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування частини вказаної 

вулиці на вулицю Пейзажну. Вулиця, розташована в житловій забудові, де всі 

вулиці перейменовані на честь творчості Т.Г.Шевченка. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Новочеркаська (частина 

вулиці, що розташована в новому кварталі житлової забудови, з метою 

впорядкування нумерації об’єктів нерухомості) на вулицю Пейзажну. 
 

1.17. Вулиця Канівська (частина вулиці, що розташована в новому кварталі 

житлової забудови, з метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості). 

       Пропозиції: вул.Етнографічна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування частини вказаної 

вулиці на вулицю Етнографічну. Вулиця, розташована в новому кварталі 

житлової забудови, де всі вулиці перейменовані на честь творчості 

Т.Г.Шевченка. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Канівська (частина вулиці, 

що розташована в новому кварталі житлової забудови, з метою впорядкування 

нумерації об’єктів нерухомості) на вулицю Етнографічну. 
 

1.18. Вулиця Ясногірська. 

       Пропозиції: вул.Ізюмська, вул.Міграційна, вул.Житлова, вул.Шляхова. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Ізюмську. Ізю́м місто в Україні, центр Ізюмського району Харківської 

області. Лежить на Слобожанщині, коло підніжжя найвищої в Харківській 

області гори Кременець на звивистому березі Сіверського Дінця. Місто було 

сильно пошкоджене під час боїв у 2022 році. 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Ясногірська на вулицю 

Ізюмську. 
 

1.19. Вулиця Молодогвардійська. 

       Пропозиції: вул.Молодогвардійська, вул.Люботинська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Люботинську. Люботин місто у Харківській області. У 2017 році тут 

розкопали один із найстаріших курганів у басейні річки Сіверський Донець. 

Біля міста знаходиться Люботинське городище скіфського часу. У середині 50-

х рр. XVII століття козаками-втікачами з Правобережної України на річці 

Люботинці була заснована слобода Люботин, що згодом перетворилась в 

сотенне містечко Харківського козацького полку. 

        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -4. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Молодогвардійська на 

вулицю Люботинську. 
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1.20. Вулиця Серпухівська. 

       Пропозиції: вул.Токмацька, вул.Полянська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Полянську. Поля́ни - східнослов'янське плем'я (союз племен) VI-IX ст., 

що за повідомленнями «Повісті минулих літ», мешкало в Центральній 

Наддніпрянщині на правому березі Дніпра. Вперше поляни згадуються в 

найдавнішій, недатованій частині «Повісті минулих літ». За повідомленням 

цього літопису, на чолі полянського союзу стояв князь Кий, а також його брати 

Щек і Хорив, які заснували місто Київ, що перетворився на племінний центр. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Серпухівська на вулицю 

Полянську. 
 

1.21. Вулиця Янтарна. 

       Пропозиції: вул.Самфірна, вул.Древлянська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Древлянську. Деревля́ни або древля́ни - східнослов'янське плем'я (союз 

племен), у VI-X ст. жили на українському Поліссі. На півночі землі Древлян 

доходили до р. Прип'яті, на півдні - до річок Здвижу,Тетерева і Мики, на сході - 

до р.Дніпра, на заході - до межиріччя Случі й Горині. За повідомленнями 

Костянтина VII Багрянородного на півдні їх землі межували з печенігами. До 

входження в Київську Русь землі Древлян становили самостійне князівство з 

центром в Іскоростені, що став київським уділом з центром у м.Вручне. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Янтарна на вулицю 

Древлянську. 
 

1.22. Провулок Абхазький. 

       Пропозиції: пров.Адміністративний, пров.Рибальський, пров.Особливий, 

пров.Мироносецький, пров.Абхазький. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву - провулок 

Абхазький. Абха́зія історико-географічний регіон на Південному Кавказі. Де-

факто перебуває під контролем самопроголошеної Республіки Абхазії за 

військової підтримки Росії. Більшість країн світу визнає Абхазію автономною 

республікою у складі Грузії. 

       Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -3. 

       Вирішили: залишити існуючу назву провулок Абхазький. 
 

1.23. Вулиця Аджарська. 

       Пропозиції: вул.Червонокнижна; вул.Тендрівська, вул.Кафедральна, 

вул.Аджарська. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву - вулиця 

Аджарська. Аджа́рська автоно́мна респу́бліка, Аджарія, Аджара - автономний 

регіон у складі Грузії, розташований на південному заході Грузії, на узбережжі 

Чорного моря.  

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Аджарська. 




