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1.2. Провулок Барнаульський. 

       Пропозиції: пров.Тростянецький, пров.Дрогобицький. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Тростянецький – Тростянець місто в Україні, в Охтирському 

районі Сумської області. За свідченнями істориків, поселення на місці 

теперішнього Тростянця виникло в першій половині XVII ст., під час нової 

хвилі переселення селян і козаків із Правобережної України на Слобожанщину. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: провулок Барнаульський на 

провулок Тростянецький. 

 

1.3. Вулиця Бєлгородська. 

       Пропозиції: вул.Білоцерківська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Білоцерківську - Бі́ла Це́рква місто в Україні, значний економічний, 

культурний та освітній центр Київщини, розташований за 80км на південь від 

Києва на річці Рось. Найбільше місто в Київській області. Вперше назва «Біла 

Церква» згадується в Іпатіївському літописі 1555 року. У літописі говориться, 

що місто лежало в центральній частині Поросся. Через нього проходили 

торговельні шляхи на Київ, Вінницю, в арабські країни, Індію, Угорщину. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Бєлгородська на вулицю 

Білоцерківську. 

 

1.4. Провулок Бірюсинський. 

       Пропозиції: пров.Лірний, пров.Стрийський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Лірний – Ліра народний музичний інструмент України. 

        Результати голосування: «за» -7, «проти» -0, «утримались» -1. 

        Вирішили: підтримати перейменування: провулок Бірюсинський на 

провулок Лірний. 

 

1.5. Провулок Братський. 

       Пропозиції: пров.Братерський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Братерський – Велика дружба, братське єднання, теплі, товариські 

взаємини між ким-небудь. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: провулок Братський на провулок 

Братерський. 

 

1.6. Провулок Брестський. 

       Пропозиції: пров.Броварський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Броварський – Бровари́ місто у Київській області, найбільше місто  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/1555
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Київської агломерації після столиці. Бровари, ймовірно, засновані близько 1120 

року, але вперше згадуються у вірогідних документальних джерелах з 1630 

року, статус міста надано в 1956 році. Починаючи від 1970-х років місто має 

значну промислову базу. Є декілька версій щодо походження назви міста 

Бровари, найпоширеніша з них - це походження назви від професії бровар 

(пивовар). 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: провулок Брестський на провулок 

Броварський. 
 

1.7. Вулиця Зейська. 

       Пропозиції: вул.Підприємницька. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Підприємницьку. Промисловий центр м.Запоріжжя. Підприє́мець 

суб'єкт, який поєднує в собі новаторські та комерційні здібності для пошуку та 

розвитку нових видів і методів виробництва. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Зейська на вулицю 

Підприємницьку. 
 

1.8. Вулиця Іркутська. 

       Пропозиції: вул.Очеретова, вул.Юрія Шульте. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Юрія Шульте. Шульте Юрій Августович (1910-1995) - заслужений 

працівник науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, член-

кореспондент АН УРСР. Працював на заводі «Дніпроспецсталь». Провів 

серйозні дослідження в галузі електроплавки сталі – досліджуваний ним спосіб 

електрошлакового переплаву здобув світове визнання. 1947-1987 – завідувач 

кафедри машин та технології ливарного виробництва, 1948-1955 – декан, 1956-

1974 – проректор з наукової роботи Запорізького машинобудівного інституту. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Іркутська на вулицю Юрія 

Шульте. 
 

1.9. Вулиця Орловська. 

       Пропозиції: вул.Яхтова, вул.Яхтклубна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Яхтклубну. Вулиця знаходиться біля яхтклубу. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Орловська на вулицю 

Яхтклубну. 
 

1.10. Провулок Внуковський. 

       Пропозиції: пров.Онуківський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Онуківський. Онуки - син, дочка сина або дочки. Вінець людського 

щастя - це виховані діти та люблячі онуки. 

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

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Внуковський на 

провулок Онуківський. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1120
https://uk.wikipedia.org/wiki/1630
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970-%D1%82%D1%96
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1.11. Провулок Красносільський. 

       Пропозиції: пров.Домогосподарський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Домогосподарський. Дома́шнє господа́рство або ха́тнє 

господа́рство, домогоспода́рство - суб'єкт економічної діяльності, пов'язаний з 

веденням домашнього господарства. Місце розташування вулиці в садибній 

забудові, де здебільше знаходиться велика кількість городів. 

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

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Красносільський на 

провулок Домогосподарський. 
 

1.12. Вулиця Норільська. 

       Пропозиції: вул.Коломийська, вул.Січеславська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Січеславську. Історична назва м.Дніпро. На Дніпропетровщині у 16-18 

столітті розташовувалися 5 із 8-ми козацтв Запорізької Січі - Січі слава. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Норільська на вулицю 

Січеславську. 
 

1.13. Вулиця Верхоянська. 

       Пропозиції: вул.Павла Вірського, вул.Десантна, вул.Козацької Чайки. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Козацької Чайки. Ча́йка - безпалубний весельно-вітрильний човен, що 

використовувався запорізькими козаками у 16-17 ст. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Верхоянська на вулицю 

Козацької Чайки. 
 

1.14. Провулок Волховський. 

       Пропозиції: пров.Віщунський, пров.Ранговий. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Ранговий. Ранг – в Україні ранги виникли в середовищі козацької 

старшини водночас із створенням козацтва в другій половині XV століття. 

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

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Волховський на 

провулок Ранговий. 
 

1.15. Вулиця Іртишська. 

       Пропозиції: вул.Заплавна, вул.Чорнобаївська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Чорнобаївську. Чорноба́ївка (до 1923 р. - Хутори Чорнобаєві) - село в 

Україні, центр Чорнобаївської сільської громади Херсонського району 

Херсонської області. Чорнобаївка заснована наприкінці XVIII століття на 

землях Херсонської міської управи. Історію виникнення пов'язують із 

запорізьким січовим козаком Петром Олександровичем Чорнобаєм, якого 

цариця Катерина за хоробрість, проявлену в бойових походах проти польської 

шляхти і турецьких яничарів, обдарувала невеликим земельним наділом поблизу 
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Херсона. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, під 

час боїв ЗСУ багаторазово завдавали успішних ударів по позиціях ворога на 

місцевому аеродромі. Станом на 14 серпня 2022 року було завдано 28 таких ударів. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Іртишська на вулицю 

Чорнобаївську. 
 

1.16. Вулиця Калузька. 

       Пропозиції: вул.Калушська, вул.Чигиринська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування частини вказаної 

вулиці на вулицю Чигиринську. Чигирин, столиця гетьманів Богдана 

Хмельницького, Івана Виговського та Павла Тетері. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Калузька на вулицю 

Чигиринську. 
 

1.17. Вулиця Красноградська. 

       Пропозиції: вул.Червоної калини. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування частини вказаної 

вулиці на вулицю Червоної калини. «Ой у лу́зі черво́на кали́на…» - українська 

пісня, написана на початку 1914 року в підавстрійській Галичині Степаном 

Чарнецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття 

«Розлилися круті бережечки». Після початку Першої світової війни ймовірно 

доповнена Григорієм Трухом, виконувалася січовими стрільцями, стала народною. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Красноградська на 

вулицю Червоної калини. 
 

1.18. Вулиця Нижегородська. 

       Пропозиції: вул.Гірська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Гірську - відповідне розташування вулиці. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Нижегородська на вулицю 

Гірську. 
 

1.19. Вулиця Новоросійська. 

       Пропозиції: вул.Супутникова, вул.Авраама Лінкольна, вул.В'ячеслава 

Радіонова. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю В'ячеслава Радіонова. Старший лейтенант Радіонов В'ячеслав 

Денисович проходив службу в військовій частині АІ789 на посаді старшого 

льотчика авіаційної ланки повітряного командування «Центр» Повітряних 

Збройних Сил України. З початком широкомасштабної агресії російської 

федерації проти України 24 лютого 2022 року виконував бойове завдання по 

прикриттю авіаційної колони наших літаків, яка здійснювала вихід з-під 

нанесеного російськими окупантами авіаційію-ракетного удару. Завдяки його  
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мужнім діям літаки бригади змогли піднятися в повітря та виконати бойові 

завдання по відбиттю ворожих авіаційних ударів на мирні міста та села 

України. Під час виконання бойового завдання старший лейтенант Радіонов 

В.Д. героїчно загинув. Указом Президента України №78/2022 від 28.02.2022 

старшому лейтенанту Радіонову В’ячеславу Денисовичу посмертно присвоєно 

звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Новоросійська на вулицю 

В'ячеслава Радіонова. 

 

1.20. Провулок Преснєнський. 

       Пропозиції: пров.Десяцький, пров.Пісенний, пров.Картопляний, пров.Ікара. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Десяцький. Десяцький - на Запорозькій Січі ватажок нижчої 

військової одиниці - десятки. 

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

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Преснєнський на 

провулок Десяцький. 

 

1.21. Провулок Томський. 

       Пропозиції: пров.Томатний, пров.Перелітний. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Перелітний. Назва птаху «Перелітна» в Червоній книзі. Переліт 

птахів - щорічне переміщення або переселення птахів на відносно великі 

відстані, пов'язане із сезонною зміною екологічних або кормових умов або 

особливостями розмноження з території гніздування до території зимівлі та 

назад, одна з форм міграції тварин. 

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

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Томський на провулок 

Перелітний. 

 

1.22. Провулок Якутський. 

       Пропозиції: пров.Територіальний, пров.Розвантажувальний, пров.Замковий. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Замковий. За́мкова гора - історична місцевість Києва. За даними 

археологічних досліджень, гора була заселена ще наприкінці ІІІ тисячоліття до 

н.е. Декотрі вчені вважають, що до того, як полянський князь Кий збудував на 

Старокиївській горі укріплення, що започаткувало Київ, його резиденція 

містилася на Замковій горі. У ІХ-Х століттях тут був заміський князівський 

палац. 

       Результати голосування: «за» -7, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Якутський на провулок 

Замковий. 
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1.23. Вулиця Світлогірська. 

       Пропозиції: вул.Святогірська, вул.Смугаста, вул.Лічильна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Святогірську. Святогі́рськ (до 1938 року - Банно-Тетянівка, з 1938 року 

- селище Банне (Баннівське), з 1964 року місто - Слов'яногірськ, з 2003 року - 

місто Святогірськ) - місто розташоване на березі річки Сіверський Донець, біля 

кордону трьох областей - Донецької, Харківської та Луганської. 

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

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Світлогірська на вулицю 

Святогірську. 
 

        Друге питання порядку денного. 
Розгляд пропозицій від громадськості щодо перейменування урбанонімів у 

м.Запоріжжя. 

Доповідь Помаз А.О. - секретаря робочої групи про пропозиції від 

громадськості щодо перейменування урбанонімів на території міста: 

- пропозиція мешканців (48 підписів) щодо перейменування вулиці 

Владивостоцької на вулицю Михайла Топоркова. 

Топорков Михайло Юрійович був мешканцем вул.Владивостоцької. 

Сусіди з вдячністю згадують його і дружину, які за власні кошти збудували 

дитячий майданчик для дітей всієї вулиці. Проводили дитячі спортивні 

змагання, квести, конкурси, влаштовували святкування днів народжень та свят. 

З перших днів повномасштабного вторгнення Михайло пішов на захист нашої 

країни. Зі слів побратимів штурмового батальйону «Айдар» був спокійним, 

зосередженим, надійним та відважним. Загинув 21.07.2022 виконуючи бойове 

завдання. 

        Вирішили: відповідно до Закону України отримати згоду родичів і 

розглянути перейменування на наступному засіданні робочої групи. 
 

Третє питання порядку денного. 
  

Розгляд результатів голосування по пропозиціям четвертого, п’ятого, 

сьомого і восьмого протоколів та прийняття рішення щодо передачі результатів 

на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки. 

Після обговорення вирішено передати на розгляд робочій групі з питань 

міської топоніміки назви урбанонімів, перейменування яких співпадає з 

пропозицією робочої групи по створенню реєстру урбанонімів м.Запоріжжя та 

громадськості: 
 

3.1. По протоколу №4 (всього прийняло участь в опитуванні 35-37 осіб) 
 

3.1.1. Вул.Вятська (Вя́тська земля́ - історична область, державне утворення в 

басейні середньої та верхньої течій Вятки та Чепці, на території сучасної Росії. 

Вятська земля сформувалась в XIII–XIV століттях в результаті об'єднання 

Никуліцинської та Котельницької волостей, які були утворені вихідцями із 

Новгородської республіки, Ростово-Суздальського князівства та південно-

руських земель за участі вятських (північних) удмуртів. Центром Вятської 

землі було місто Вятка). 
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       Пропозиції: вул.Пологівська, вул.Віктора Грінченка. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Пологівську – 

Поло́ги - місто в Запорізькій області України, адміністративний і культурний 

центр Пологівського району. Місто Пологи виникло наприкінці XIX століття, 

під час спорудження залізниці, яка з'єднувала морський порт Бердянська з 

Донбасом і Харковом; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Пологівську – 

голосувало 37 громадян, за – 22 голосів, що складає 59,5%. 
 

3.1.2. Вул.Камська (Ка́ма (удм. Кам, тат. Чулман, Чолман) - річка у європейській 

частині Росії, ліва і найбільша притока Волги). 

       Пропозиції: вул.Каннська, вул.Костя Гордієнка, вул.Орільська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Орільську - Орі́ль - 

річка в Україні, ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря); 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Орільську – 

голосувало 37 громадян, за – 20 голосів, що складає 54,1%. 
 

3.1.3. Провулок Карельський (Респу́бліка Каре́лія - республіка на півночі 

Європи, суб'єкт Російської Федерації). 

       Пропозиції: пров.Дворовий, пров.Сонячний, пров.Фінський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Фінський - 

Фінля́ндія офіційна назва - Фінля́ндська Респу́бліка - нордична країна у 

Північній Європі. Межує зі Швецією на заході, Норвегією на північному заході 

та Росією на сході. На півдні й заході береги країни омивають води 

Балтійського моря та його заток - Фінської і Ботнічної. Столиця і найбільше 

місто - Гельсінкі; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Фінський – 

голосувало 37 громадян, за – 23 голосів, що складає 62,2%. 
 

3.1.4. Провулок Кузбаський (Кузнецький вугільний басейн - Кузбас, один з 

найбільших вугільних басейнів CРCP і світу, друга після Донецького басейну 

вугільна база CРCP. Більша частина басейну знаходиться в межах Кемеровської 

обл., незначна частина в Новосибірській обл. Росії). 

       Пропозиції: пров.Шахтарський, пров.Веселковий. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Шахтарський - 

Шахта́р - гірник, що працює в шахті. Професія шахтаря одна з 

найнебезпечніших у світі. Багато шахтарів гине в шахтах від обвалів породи і 

вибухів метану; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Шахтарський – 

голосувало 36 громадян, за – 26 голосів, що складає 72,2%. 
 

3.1.5. Провулок Онезький (Оне́зьке озеро - озеро, розташоване на північному 

заході Європейської частини Російської Федерації, на території Карелії, 

Ленінградської і Вологодської областей. Друге за величиною озеро в Європі 

після Ладозького). 

       Пропозиці: пров.Мужній. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Мужній - мужність - 

стійкість, хоробрість, рішучість; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Мужній – 

голосувало 35 громадян, за – 28 голосів, що складає 80,0%. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2


 

9 
 

3.1.6. Вул.Оренбурзька (Оренбу́рг - місто обласного підпорядкування, 

адміністративний центр Оренбурзької області, Росія). 

       Пропозиції: вул.Отаманська, вул.Стрімка. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Отаманську - на 

честь відомих кошових отаманів Запорізької Січі - Івана Сірка, Костя Гордієнка, 

Павла Калнишевського; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Отаманську – 

голосувало 37 громадян, за – 22 голосів, що складає 59,5%. 

 

3.1.7. Вул.Цимлянська (Цимлянськ - місто (з 1961) в Ростовській області 

Російської Федерації. 

       Пропозиції: вул.Намистова, вул.Автомобільна, вул.Поворотна. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Автомобільну - за 

аналогією назв сусідніх вулиць: Тролейбусна, Автобусна, Електрична; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Автомобільну – 

голосувало 37 громадян, за – 19 голосів, що складає 51,4%. 

 

3.1.8. Вул.Славгородська. 

       Пропозиції: вул.Славна, вул.Естакадна. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Славну - слава, 

славити когось або щось, а саме Україну; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Славну – 

голосувало 36 громадян, за – 27 голосів, що складає 75,0%. 

 

3.2. По протоколу №5 (всього прийняло участь в опитуванні 41-43 осіб) 

 

3.2.1. Провулок Адигейський (Респу́бліка Адиге́я - суб'єкт Російської Федерації, 

входить до складу Південного федерального округу. Столиця - м.Майкоп. 

Утворено 27 липня 1922 року. 

       Пропозиції: пров.Ґрунтовий, пров.Краєзнавчий, пров.Географічний, 

пров.Липовий, пров.Классена. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Классена - саме з 

маєтку цього меноніта розпочинався провулок; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Классена – 

голосувало 42 громадян, за – 14 голосів, що складає 33,3%. 

 

3.2.2. Провулок Арбатський (Ву́лиця Арба́т (іноді неофіційно «Старий Арбат» - 

для відрізнення від Нового Арбата) - найстаріша вулиця Москви, що 

знаходиться в одному з її історичних районів). 

       Пропозиції: пров.Арабатський, пров.Барвінковий, пров.Канцерський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Арабатський - 

назва від Араба́тської Стрі́лки - піщана коса-півострів у західній частині 

Азовського моря, в АР Крим і Херсонській області, що відділяє Сиваш від 

Азовського моря; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Арабатський – 

голосувало 43 громадян, за – 25 голосів, що складає 58,1%. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1922
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3.2.3. Провулок Валдайський (Валда́й - місто (з 1770) в Росії, адміністративний 

центр Валдайського муніципального району Новгородської області). 

       Пропозиції: пров.Ромашковий, пров.Заливний, пров.Військовий. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Заливний - назва від 

слова Заливний - дуже рясний і довготривалий (про дощ), історична назва; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Заливний – 

голосувало 43 громадян, за – 18 голосів, що складає 41,9%. 
 

3.2.4. Провулок Симбірський (Ульяновськ (до 1780 року - Синбірськ, у 1780-

1924 - Симбірськ) - місто в Російській Федерації, центр Ульяновської області). 

       Пропозиції: пров.Зігмунта Красінського, пров.Галицький. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Галицький - 

Галичина́ - історико-географічний регіон південно-західної України та 

південно-східної Польщі. Займає території сучасних Тернопільської (крім 

північної частини), Львівської, Івано-Франківської областей України і 

Підкарпатського і Малопольського воєводств Польщі; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Галицький – 

голосувало 41 громадян, за – 28 голосів, що складає 68,3%. 
 

3.2.5. Вул.Тобольська (Тобо́льськ - місто, районний центр в Тюменській області 

РФ). 

       Пропозиції: вул.Золотоноська, вул.Проліскова, вул.Проточна. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Проліскову – назва 

від слова Про́ліски - рід трав'янистих рослин родини холодкових, на місцевості 

дуже багато пролісків; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Проліскову – 

голосувало 43 громадян, за – 16 голосів, що складає 37,2%. 
 

3.2.6. Вул.Ярославська (Яросла́вль - місто в Росії, адміністративний центр 

Ярославської області і Ярославського району). 

       Пропозиції: вул.Архіпа Куїнджі, вул.Крарійська, вул.Інженера Лата. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Інженера Лата – 

автор Кічкаського мосту; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Інженера Лата – 

голосувало 43 громадян, за – 21 голосів, що складає 48,8%. 

 

3.3. По протоколу №7 (всього прийняло участь в опитуванні 27-28 осіб) 
 

3.3.1. Вулиця Невська (Нева́ - річка в Росії, з'єднує Ладозьке озеро з Фінською 

затокою Балтійського моря). 

       Пропозиції: вул.Бажань, вул.Молочанська, вул.Інгулецька, вул.Петера Діка. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Інгулецьку – Інгуле́ць 

(Малий Інгул) - річка на півдні України, права притока Дніпра (басейн Чорного 

моря); 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Інгулецьку – 

голосувало 28 громадян, за – 16 голосів, що складає 57,1%. 
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3.3.2. Провулок Єльницький (Єльницький струмок - струмок в Східному 

адміністративному окрузі Москви, права притока ріки Сосонки. Свою назву 

дістав у кінці XX століття по колишній Єльницькій пустці). 

       Пропозиції: пров.Досяжний, пров.Деснянський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Деснянський - 

Десна́ - річка в Україні (Сумська, Чернігівська, Київська області). Ліва притока 

Дніпра (басейн Чорного моря); 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Деснянський – 

голосувало 28 громадян, за – 16 голосів, що складає 57,1%. 
 

3.3.3. Вул.Волгоградська (Волгогра́д - місто в Росії, адміністративний центр 

Волгоградської області). 

       Пропозиції: вул.Енергетична, вул.Ліцейна, вул.Бердянська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Ліцейну – на вулиці 

розташований ліцей «Автотранспорту». Пропозиція адміністрації та батьківської 

громадськості ліцею «Автотранспорту»; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Ліцейну – 

голосувало 28 громадян, за – 9 голосів, що складає 32,1%. 
 

3.3.4. Вул.Кам'яногірська (Каменногорськ рос. Каменногорск (до 1948 - А́нтреа, 

швед. Saint-Andre, фін. Antrea) - місто Виборзького району Ленінградської 

області Росії). 

       Пропозиції: вул.Гірська, вул.Скіфська, вул.Великоскіфська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Скіфську – Скі́фи, 

або ски́ти - екзоетнонім грецького походження, який застосовується до 

практично всіх племен, що мешкали у VII-III ст. до н. е. на землях сучасної 

України від Дунаю до Дону, всю цю територію Геродот називав Велика Скіфія. 

На землі нинішньої України скіфи прийшли у VII столітті до нашої ери; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Скіфську – 

голосувало 28 громадян, за – 11 голосів, що складає 39,3%. 

 

3.4. По протоколу №8 (всього прийняло участь в опитуванні 65-70 осіб) 
 

3.4.1. Вулиця Алтайська (Алтайський край (неофіційно: Алтай) - суб'єкт 

Російської Федерації. Входить в Сибірський федеральний округ, є частиною 

Західно-Сибірського економічного району. Утворений 28 вересня 1937 року. 

Адміністративний центр - місто Барнаул). 

       Пропозиції: вул.Кіномистецтва, вул.Українського кіномистецтва, вул.Олега 

Антонова, вул.Фазанова. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Фазанову – 

розташована в приватному секторі біля балки де живе дуже багато живності в 

тому числі фазани; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Фазанову – 

голосувало 70 громадян, за – 27 голосів, що складає 38,6%. 
 

3.4.2. Провулок Архангельський (Арха́нгельськ - місто в Росії, 

адміністративний центр Архангельської області). 

       Пропозиції: пров.Архангельський, пров.Архангела Михаїла. 




