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української війни, загиблим героям, підрозділам, які брали участь у обороні міста. 
На нашу думку, до складу меморіального комплексу мають входити 

наступні елементи: меморіал, капличка, музейні експозиції, пам’ятні знаки, 

стели з викарбуваними іменами героїв, інформаційні павільйони, розвинута 

ландшафтно-паркова зона, де кожне дерево, кожна алея носили б імена героїв 

чи назви підрозділів. Цей об’єкт має бути сучасним, з новітніми інформа-
ційними засобами і заходами. Важливо не змарнувати такий історичний момент 

і докласти всіх зусиль, щоб кров, пролита нашими бійцями, стала не лише 

жертвою в ім'я цілісності країни, але й ферментом, який об'єднає українську 

державу та українську націю, мобілізує українське суспільство до реалізації 

амбітних завдань новітнього державотворення. А найголовніше виконати свій 

обов’язок перед пам’яттю загиблих героїв. 
Також висловлена думка про розробку єдиної концепції найменувань/ 

перейменувань урбанонімів міста, враховуючи сферу охорони культурної 

спадщини з метою її збереження та розвитку, використання у суспільному 

житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і 

майбутніх поколінь. 
 

Третє питання порядку денного. 
 

Розгляд пропозицій щодо перейменування урбанонімів, які надійшли від 

громадськості. 
Доповідь Михєєвої Т.В. - голови робочої групи про пропозиції від гро-

мадськості по петиціям та зверненням щодо перейменування урбанонімів на 

території міста. 
3.1. Внести до переліку увічнення героїв: Максима Здоровського, Дмитра 

Апухтіна, Арсена Коваленка, Володимира Самсона, Юрія Немченка (відсутня 

інформаційна довідка), Михайла Топоркова, В’ячеслава Радіонова; 
3.2. З приводу увічнення пам’яті героїв Залужних робоча група рекомендує 

звернутись до робочої групи з питань міської топоніміки з пропозицією 
найменування вулиці у садовому товаристві в районі вулиці Дніпровські зорі, 

де проживає Галина Залужна. На теперішній час в Дніпровському районі міста 

Запоріжжя ім’ям Івана Гутніка-Залужного вже найменовані вулиця і сквер. 
 

Четверте питання порядку денного. 
Розгляд пропозицій щодо перейменування назв урбанонімів, які були на 

доопрацюванні. 
Повторно надати на розгляд робочої групи з питань міської топоніміки 

наступні назви урбанонімів: 
 

4.1. Вулиця Бородінська - Бородінська би́тва - «Битва біля річки Москви» - 
найбільша битва франко-російської війни 1812 року між російською й 

французькою арміями. Відбулася 26 серпня (7 вересня) 1812 біля села Бородіно. 
       Пропозиції: вул.Петра Сагайдачного, вул. Святослава Хороброго. 
       В результаті обговорення погоджено розглянути перейменування вказаної 

вулиці на варіанти: 
вулицю Петра Сагайдачного - Петро́ Конаше́вич-Сагайда́чний (близько 

1582, Кульчиці, нині село Самбірського району Львівської області - 10 квітня 
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(20 квітня) 1622, Київ) - український полководець і політичний діяч, 

православний шляхтич гербу Побуг, гетьман реєстрового козацтва, кошовий 

отаман Запорізької Січі. Організатор успішних походів запорозьких козаків 

проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. 

Меценат православних братств та опікун братських шкіл. Канонізований ПЦУ 

як святий у лику благовірний гетьман; 
вулицю Святослава Хороброго - Святосла́в І́горович (близько 938р. - 

березень 972 р.) - великий князь київський (945-972 рр.). Представник династії 

Рюриковичів. Єдиний син київського князя Ігоря і княгині Ольги. 
        Результати голосування: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -0. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Бородінська на вулицю 

Петра Сагайдачного (за - 741 голосів), на вулицю Святослава Хороброго (за - 
258 голосів). 
 

4.2. Вулиця Ленська - Лена - найбільша річка Північно-Східного Сибіру, впадає 

в море Лаптєвих. 
       Пропозиції: вул.Краєвидна. 
       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Краєвидну – краєвид - місцевість, що розкривається перед очима, 

ландшафт, пейзаж, перспектива - враховуючи, що вулиця розташована в 

реакраційній зоні, розташовані колишні табори відпочинку. 
        Результати голосування: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -0. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Ленська на вулицю 

Краєвидну (за - 320 голосів). 
 

4.3. Вулиця Тверська - Твер у 1931–1990 Калі́нін - місто в Російській Федерації, 

центр Тверської області. 
       Пропозиції: вул.Рубіжна, вул.Отця Августина. 
       В результаті обговорення погоджено розглянути перейменування вказаної 

вулиці на варіанти: 
вулиця Отця Августина - Августи́н Іва́нович Воло́шин (17 березня 1874, 

Келечин, Волівський округ, Мармаровський комітат, Угорське королівство, 

Австро-Угорщина, нині Хустський район, Закарпаття, Україна - 19 липня 1945) 

- український релігійний, культурний, політичний діяч, греко-католицький 

священник Мукачівської єпархії, протягом 1938-1939 років - прем'єр-міністр 

автономного уряду Карпатської України, в 1939 році став президентом цієї 

держави, міністр здоров'я і соціальної опіки Карпатської України, депутат 

Сойму Карпатської України. Герой України (2002, посмертно); 
вулиця Рубіжна - рубіж - лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від 

когось, чогось; природна перешкода, яка служить такою лінією, межею; у 

військовій справі - умовна лінія, смуга (ділянка) місцевості, площина в 

просторі, з якої відраховується початок (кінець), певний етап будь-яких дій 

військ, сил і засобів. Вулиця фактично знаходиться біля умовної межі 

Шевченківського району м.Запоріжжя. 
        Результати голосування: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -0. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Тверська на вулицю Отця 

Августина (за - 217 голосів), на вулицю Рубіжну (за - 596 голосів). 
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4.4. Вулиця Куліковська - Кулико́вська би́тва (рос. Куликовская битва, Мамаево 

побоище, Донское побоище) - битва, яка відбулася 8 вересня 1380 між військом 

московського князя Дмитра Донського і військом претендента на ханський 

престол - Мамая на Куликовому полі. 
       Пропозиції: вул.Козацької старшини, вул.Миколи Гринька. 
       В результаті обговорення погоджено розглянути перейменування вказаної 

вулиці на варіанти: 
вулиця Козацької старшини - коза́цька старши́на - військовий та 

адміністративний керівний орган Запорізької Січі, реєстрового козацтва, 

Гетьманщини, а також Слобідської України; 
вулиця Миколи Гринька - Мико́ла Григо́рович Гринько́ (22 травня 1920, 

Херсон - 10 квітня 1989, Київ, УРСР, СРСР) - український кіноактор та 

телеактор. Заслужений артист УРСР (1969). Народний артист УРСР (1973). 
        Результати голосування: «за» -6, «проти» -0, «утримались» -3. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Куліковська на вулицю 

Козацької старшини (за - 813 голосів), на вулицю Миколи Гринька (за - 315 
голосів). 
 
4.5. Вулиця Амурська - Аму́р сьома за довжиною річка Землі, що протікає на 

кордоні Російської Федерації і КНР. Утворюється злиттям річок Аргунь і 

Шилка, впадає в Амурський лиман Охотського моря. Найбільші міста на Амурі: 

Благовєщенськ, Хабаровськ, Комсомольськ-на-Амурі, Ніколаєвськ-на-Амурі. 
       Пропозиції: вул.Деснянська, вул.Зеленого Клину. 
       В результаті обговорення погоджено розглянути перейменування вказаної 

вулиці на варіанти: 
вулиця Деснянська - Десна́ річка в Україні (Сумська, Чернігівська, 

Київська області) та Росії (Смоленська та Брянська області). Ліва притока 

Дніпра (басейн Чорного моря). Починається Десна на Смоленській височині. 

Тече переважно на південь/південний захід. Впадає до Дніпра в Київській 

області вище Києва. Міста на Десні: Україна - Новгород-Сіверський, Чернігів, 

Остер, Київ; Росія - Єльня, Десногорськ, Жуковка, Брянськ, Трубчевськ; 
вулиця Зеленого Клину - історична українська назва території Приамур'я - 

південної частини Далекого Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим 

океаном; площею близько 1 млн.км². Найбільші міста: Хабаровськ, Владивосток, 
Комсомольськ-на-Амурі, Усурійськ. За даними перепису 1926 в Зеленому 

Клині мешкало 303 000 українців (із 315 000 усіх українців Далекого Сходу), 
або 24,5% усього далекосхідного населення. У період існування СРСР 

українське населення регіону зазнало масових депортацій і русифікацiї. 
        Результати голосування: «за» -14, «проти» -0, «утримались» -0. 
        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Амурська на вулицю 

Деснянську (за - 805 голосів), на вулицю Зеленого Клину (за - 331 голосів). 
 
4.6. Вулиця Новгородська - Вели́кий Но́вгород (до 1999 року офіційна назва - 
Но́вгород) - місто в Росії, на березі річки Волхов, за 6 км від озера Ільмень, 

адміністративний центр Новгородської області. 
 




