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       Пропозиції: вул.Адміральська, вул.Гельсінської спілки. 
       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Адміральську - Адміра́л – «владика на морі» - військове звання (чин) 

вищого офіцерського складу у військово-морських флотах. У ВМС України 

найвище військове звання вищого морського офіцерського складу, відповідає 

званню генерала в сухопутних військах і авіації. Для корабельного складу ВМС 

знаками розрізнення стають стрічки на рукавах та на погонах, у адміралів на 

погонах розташовані чотирипроменеві зірочки (як у офіцерів та генералів 

Сухопутних сил та ВПС) над генеральським орнаментом. 
        Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -0. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Адміралтейська на 

вулицю Адміральську. 
 

2.2. Вулиця Дев’ятого травня - День Перемо́ги - державне свято СРСР, а 

пізніше деяких країн, що були окуповані колишнім СРСР. У СРСР 

святкувалося щорічно 9 травня з формулюванням: на згадку про переможне 

завершення «Великої вітчизняної війни радянського народу проти німецько-
фашистських загарбників». Дата пов'язана з прийняттям капітуляції Німеччини 

у війні в радянській зоні окупації в передмісті Берліна Карлсхорсті за 

московським часом. 
       Пропозиції: пров.Доброславський, пров.Гуцульський. 
       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

провулок (відповідає технічним показникам) Доброславський – Доброслав (до 

1935 року - Антоново-Кодинцеве; 1935-2016 роки - Комінтернівське) - селище 

міського типу в Україні, в Одеському районі Одеської області. 24 серпня 2018 

року в смт.Доброслав відкритий пам'ятник воїнам, які захищали Україну на 

Донбасі. Пам'ятник незвичайний - фігури «киборгів», що захищали Донецький 

аеропорт, поступово зникають з поля зору. 
        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -1. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Дев’ятого травня на 

провулок Доброславський. 
 

2.3. Вулиця Череповецька - Черепове́ць - найбільше місто Вологодської області, 

адміністративний центр Череповецького району, одне з небагатьох російських 

регіональних міст, що перевершують адміністративний центр свого суб'єкта 

федерації (Вологда) як за чисельністю населення, так і за промисловим 

потенціалом. 
       Пропозиції: вул.Петра Яцика. 
       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Петра Яцика - Петро Яцик (07.07.1921, Синьовидсько Вижне, 

Сколівський повіт, Станіславське воєводство - 01.11.2001, Торонто) - канадський 
підприємець українського походження, меценат, філантроп, відомий своїм 

вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні. Серед 

найголовніших проектів, профінансованих Яциком: Український науковий 

інститут Гарвардського університету, Енциклопедія українознавства, Канадський 
інститут українських студій, Міжнародний конкурс знавців української мови. 
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        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -1. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Череповецька на вулицю 

Петра Яцика. 
 

2.4. Вулиця Владивостоцька - Владивосто́к - що означає «невелике рибальське 

селище біля моря», неофіційна китайська назва Хайшеньвей «затока трепанга» - 
ця назва використовувалась китайцями до середини 19 ст., залишилася 

актуальною i зараз - місто та порт на Далекому Сході Росії. 
       Пропозиції: вул.Михайлівська, вул.Михайла Топоркова. 
       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Михайла Топоркова - пропозиція мешканців вулиці (48 підписів). 
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. 
        Результати голосування: «за» -6, «проти» -0, «утримались» -3. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Владивостоцька на 

вулицю Михайла Топоркова. 
 

2.5. Проспект 40-річчя Перемоги - 29 березня 1985 року Запорізькою міською 

радою було надано назву проспект 40-річчя Перемоги, на честь ювілею 

перемоги радянського народу у німецько-радянській війні. 
       Пропозиції: пр.Володимира Самсона, пр.Ле Корбюзьє. пр.Архітектора 

Василевського. 
       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного проспекту 
на проспект Архітектора Василевського - Сергiй Петрович Василе́вський (нар. 

21.03.1917 - Хотінь (селище міського типу Сумського району Сумскої області) - 
пом. 20.03.1999 - Запоріжжя). Брав участь у другій світовій війні. 

Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня. Український архітектор; 

член Спілки архітекторів України з 1957 року. Заслужений архітектор УРСР з 

1970 року. Протягом 1955-1982 років був головним архітектором міста 

Запоріжжя. 
        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -1. 
        Вирішили: підтримати перейменування: проспект 40-річчя Перемоги на 

проспект Архітектора Василевського. 
 

2.6. Вулиця Знаменська, провулок Знаменський – русизм? 
       В результаті обговорення погоджено залишити назви без змін в зв’язку з 

тим, що знамено - знамена те саме, що прапор. Знаме́но - одиничний виріб 

прапора. Як правило, знамено виготовляється з дорогих матеріалів, рясно 

прикрашається вишивкою, бахромою, китицями, стрічками тощо. Втрата знамена 
власником, наприклад, військовою частиною, вважається значною ганьбою. 
        Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -0. 
        Вирішили: залишити назви - вулиця Знаменська, провулок Знаменський - 
без змін. 
 




