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на вулицю Закарпатського Легіону - з ініціативою увіковічити пам'ять воїнів 

128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ, які практично з 

перших днів повномасштабної війни захищають наше місто і Запорізьку 

область від російських загарбників. Мешканці і громадські організації 

«Космосу» опікуються потребами цієї бригади з початку березня та багато 

зробили для неї, а Космічний мікрорайон, як і наше місто, став практично 

рідним для військових цієї бригади –  

       Вирішили: одноголосно підтримати перейменування вулиці Комарова на 

вулицю Закарпатського Легіону. 

 

1.3. Перейменування вулиці Мурманської на вулицю Енергодарську було 

розглянуто на засіданнях робочих груп по створенню реєстру урбанонімів 

м.Запоріжжя і з питань міської топоніміки та підтримано громадськістю міста: 

Вулиця Мурманська – Му́рманськ місто в Російській Федерації, 

адміністративний центр Мурманської області. До 1917 року називалося 

Романов-на-Мурмані. Мурманськ є одним із центрів Баренцевого Євро-

Арктичного регіону. Одне з найбільших міст Арктики. 

       Пропозиції: вул.Мелодійна, вул.Енергодарська, вул.Архіпа Куїнджі. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Енергодарську - 

на честь міста Енергода́р - місто в Україні, у Василівському районі Запорізької 

області. Розташоване на лівому березі Каховського водосховища Дніпра; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Енергодарську – 

голосувало 1245 громадян, за – 592 голосів, що складає 47,6%. 

Але після проведення зазначених процедур надійшло звернення від 

мешканців вулиці Мурманської і голови правління ОСББ «Мурманська 5» з 

проханням переглянути перейменування на вулицю Мрії. 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

рішення про повторне голосування щодо перейменування вулиці Мурманської 

на вулицю Енергодарську або вулицю Мрії. 

 

Друге питання порядку денного. 
 

Розгляд результатів голосування щодо перейменування назв урбанонімів 

по пропозиціям дев’ятого, одинадцятого і дванадцятого протоколів та 

прийняття рішення щодо передачі результатів на розгляд робочій групі з питань 

міської топоніміки: 

 

2.2. По протоколу №9 (всього прийняло участь в опитуванні 33-94 осіб) 
 

2.2.1. Вулиця Волгодонська - Волгодо́нськ місто в Росії, адміністративна 

одиниця Ростовської області. Волгодонськ розташований на березі 

Цимлянського водосховища між Ростовом-на-Дону і Волгоградом. 

       Пропозиції: вул.Авіаторна, вул.Майорська, вул.Немирівська, вул.Авіаторів. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Авіаторів – з 

метою вшанування авіаторів, вулиця розташована поруч з вулицею Ігоря 

Сікорського; 
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громадськістю підтримано перейменування на вулицю Немирівську – 

Немирів, столиця гетьмана Юрія Хмельницького  

голосувало 35 громадян, за – 16 голосів, що складає 45,7%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

перейменування вулиці Волгодонської на вулицю Авіаторів в зв’язку з 

різницею в 1 голос: за – 15 голосів, що складає 42,9%. 
 

2.1.2. Вулиця Волзька Во́лга (староцерк.-слов. Вльга) - річка в Росії, з довжиною 

3 530 км - найбільша річка в Європі. 

       Пропозиції: вул.Каліграфічна, вул.Шацька, вул.Галерейна, вул.Андрія Лободи. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Андрія Лободи - 

Андрі́й Євге́нович Лобода́ (нар.10.03.1978, Запоріжжя - пом. 27.01.2015, 

Запоріжжя) - вокаліст та фронтмен музичного гурту Хорта. До 2004 року - член 

гурту «Speedway». Був благодійником, громадським та політичним діячем. 

«Рідні заводські простори» індустріального Запоріжжя надихнули співати 

рідною мовою в жанрі танцювальної та альтернативної музики. Гурт став 

візитівкою міста, давали концерти по всій Україні. Відповідно до Закону 

України, отримано згоду від родини; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Андрія Лободи – 

голосувало 36 громадян, за – 15 голосів, що складає 41,7%. 
 

2.1.3. Вулиця Володимирська - історія невідома, але більш за все назва 

присвячена Володи́миру Іллі́чу Ле́ніну (справжнє прізвище - Улья́нов 10 (22) 

квітня 1870, Симбірськ, (нині Ульяновськ), Російська імперія - 21 січня 1924, 

Горки, Московська область, Російська РФСР, СРСР) - російський і радянський 

політичний діяч, депутат Державної думи Російської імперії, політичний та 

державний діяч Радянської Росії та СРСР, революціонер, публіцист, великий 

теоретик марксизму, лідер більшовиків, один із ініціаторів та організаторів 

червоного терору. 

       Пропозиції: вул.Володимирська, вул.Князя Володимира. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Князя 

Володимира - Володи́мир Святосла́вич (960/963 - 15 липня 1015) – великий 

князь київський (979 - 1015), князь Новгородський (970 - 988). Хреститель Русі. 

Представник варязької династії Рюриковичів. Наймолодший (позашлюбний) 

син київського князя Святослава Ігоровича від ключниці Малуші (імовірної 

дочки древлянського князя Мала). Онук київської княгині Ольги, батько 

київського князя Ярослава Мудрого; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Князя Володимира 

– голосувало 32 громадян, за – 31 голосів, що складає 96,9%. 
 

2.1.4. Провулок Гомельський - Го́мель (біл. Го́мель, Homiel) - місто в Білорусі, 

центр Гомельської області і Гомельського району. 

       Пропозиції: пров.Архітектора Городецького, пров.Гомерівський, пров.Вчений. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Гомерівський - 

Гоме́р легендарний давньогрецький поет, якого вважають автором «Іліади» та 

«Одіссеї», двох славетних грецьких епічних поем, що започаткували 

європейську літературу. В «Одіссеї» міститься перше у писемних джерелах 

повідомлення, що стосується найдавнішого населення на території України - 

кіммерійців; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
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громадськістю підтримано перейменування на провулок Архітектора 

Городецького – видатна особистість. Український та польський архітектор, 

підприємець, меценат, поляк за походженням. Автор будинку з химерами та 

Собору святого Миколая в Києві. Прозваний «київським Гауді» 

голосувало 35 громадян, за – 22 голосів, що складає 62,9%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

перейменування провулку Гомельського на провулок Гомерівський в зв’язку з 

тим, що провулок дуже маленький і складається з 8 житлових будинків 

приватного сектору. 

 

2.1.5. Вулиця Декабристів - Декабри́сти - перші дворяни-революціонери, які 14 

(26) грудня 1825 року за допомогою зброї прагнули встановити в Російській 

імперії конституційний лад. 

       Пропозиції: вул.Олени Пчілки, вул.Декабристів, вул.Богдана Ружинського, 

Апостолів Петра і Павла. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Богдана 

Ружинського – Князь Богдан Ружинський - перший офіційний гетьман Війська 

Запорозького (1575–1576); 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Олени Пчілки - 

(справжнє ім'я Ольга Петрівна Косач, мати Лесі Українки) українська 

письменниця, меценатка, перекладачка, етнографка, фольклористка, 

публіцистка, громадська діячка, член-кореспондентка Всеукраїнської академії 

наук (1925) –  

голосувало 33 громадян, за – 19 голосів, що складає 55,9%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Декабристів на вулицю Богдана Ружинського або 

Олени Пчілки. 

 

2.1.6. Вулиця Донська - річка Дон від скіфо-сарматської основи в значенні 

«вода», «річка», Танаїс, у Середні віки - Великий Дон - річка в Європейській 

частині Росії, впадає в Азовське море. 

       Пропозиції: вул.Дніпровські хвилі, вул.Івана Куцковича, вул.Теслярська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Теслярську – 

тесля́рство - робота, заняття тесляра; ремесло або галузь деревообробної 

промисловості, яка займається виготовленням дерев'яних будівельних 

конструкцій. Теслярство - один із наймасовіших деревообробних промислів, 

головною метою якого є зведення житлових та інших споруд, господарських 

будівель тощо; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Дніпровські хвилі 

– Дніпро є найбільшою річкою України (давні назви - Борисфен, Славутич). Це 

третя за площею басейну річка в Європі після Волги і Дунаю. Бере початок на 

Валдайській височині з болота Аксенінський Мох. Довжина річки – 2201 км (в 

межах України – 981км). В Україні Дніпро протікає своєю середньою і 

нижньою течією і впадає в Дніпровський лиман Чорного моря - 

голосувало 35 громадян, за – 18 голосів, що складає 51,4%; 
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Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

перейменування вулиці Донської на вулицю Теслярську в зв’язку з тим, що по 

території Шевченківського району міста Дніпро не протікає. 

 

2.1.7. Вулиця Єйська - Є́йськ - місто в Росії, адміністративний центр Єйського 

району Краснодарського краю. 

       Пропозиції: вул.Михайла Скиби, вул.Житня, вул.Матвіївська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Матвіївську – 

Матві́ївка - село в Україні, у Запорізькому районі Запорізької області. Хутора 

Матвіївський, Веселий та Шовковий на початку 1918 року були засновані 32 

родинами переселенців з села Вознесенка (нині територія Вознесенівського 

району м.Запоріжжя), які лягли в основу села Матвіївка. За переказами 

старожилів, переселення відбувалося і у 1927 році під час будівництва 

Дніпровської ГЕС. Вони оселилися на землях, які раніше належали німецьким 

колоністам Г.Класену та Генріху Нейфельду; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Михайла Скиби - 

Михайло Скиба (д/н - після 1633 року) - український військовий діяч, кошовий 

отаман Запорізької Січі у 1618-1619 роках –  

голосувало 33 громадян, за – 19 голосів, що складає 55,9%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Єйська на вулицю Матвіївську або Михайла Скиби. 

 

2.1.8. Провулок Казанський - Каза́нь столиця та найбільше місто Республіки 

Татарстан, Російська Федерація. 

       Пропозиції: пров.Хуторський, пров.Зручний. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Хуторський - 

Хутір - вид сільського поселення, найчастіше однодвірного, де садибні та 

польові роботи виконувалися одноосібно чи групою споріднених або 

пов'язаних спільними господарчими інтересами людей; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Хуторський – 

голосувало 35 громадян, за – 25 голосів, що складає 71,4%. 

 

2.1.9. Провулок Камчатський - Камчатка - півострів на Далекому Сході Євразії, 

між Охотським та Беринговим морями, належить Росії. 

       Пропозиції: пров.Краківський, пров.Крутий, пров.Осавульський, 

пров.Ромський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Ромський - 

провулок розташований в селищі «ДД», де проживає велика кількість етнічних 

ромів. Цига́ни - в офіційних документах та в пресі трапляється назва ро́ми, 

назва групи народів індійського походження, що проживає у багатьох країнах 

світу. Перша згадка про появу циган на території сучасної України датується 

початком XV століття (в охоронній грамоті, виданій великим литовським 

князем Олександром циганському ватажкові Василю), а їхні перші поселення 

були в місті Ужгороді, в Бессарабії та в Криму; 
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громадськістю підтримано перейменування на провулок Краківський – 

Краків місто в Польщі на березі Вісли, адміністративний центр 

Малопольського воєводства. Друге за величиною та кількістю мешканців місто 

в Польщі після Варшави; одне з найстаріших міст Польщі, з тисячолітньою 

історією, багатою культурною та архітектурною спадщиною. У період Австро-

Угорщини один з центрів Західної Галичини. Культурна столиця Європи 2000 

року. Історичний центр Кракова з 1978 року належить до списку Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО -  

голосувало 37 громадян, за – 14 голосів, що складає 37,8%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою підтримано (1 утримався) 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування провулку Камчатського на провулок Ромський або 

Краківський. 

 

2.1.10. Провулок Каширський - Каши́ра одне з найстаріших (з 1356 року) міст 

Московської області РФ, розташоване за 115 км на південь від Москви. 

       Пропозиції: пров.Хвилястий. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Хвилястий –  

S-подібна планувальна схема провулка; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Хвилястий – 

голосувало 35 громадян, за – 32 голосів, що складає 91,4%. 

 

2.1.11. Вулиця Курська - Курськ місто в Росії, адміністративний центр Курської 

області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. 

       Пропозиції: вул.Олега Антонова, вул.Академіка Доллєжаля. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Академіка 

Доллєжаля - Микола Антонович Доллєжаль (1899-2000) - уродженець села 

Омельники Оріховського району Запорізької області, почесний мешканець 

міста Оріхів. Зі 101 прожитого року життя 28 прожив та працював в Україні. 

Автор праць з ядерної енергетики, теплових установок, компресорів. Розробив 

теорію автоматичних клапанів поршневого компресора. Головний конструктор 

реактора першої в світі атомної електростанції; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Академіка 

Доллєжаля – голосувало 33 громадян, за – 17 голосів, що складає 51,3%. 
 

Після всіх голосувань надійшло клопотання від керівництва Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо перейменування 

вулиці Курської з метою вшанування пам’яті майора поліції Здоревського 

Максима Юрійовича, який 30 вересня 2022 року у складі наряду з 4 

поліцейських був залучений до чергування на пропускному пункті №23 по 

вул.Оріхівське шосе. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу з боку російської 

федерації, зазнав чисельних осколкових поранень та тяжких травм і помер в 

кареті швидкої медичної допомоги. 36-річний поліцейський 20 років свого 

житія присвятив службі в правоохоронних органах. Щоденно, пліч о пліч з 

колегами боронив Закон та правопорядок у запорізькому краї. Не спасував 

Максим і перед загрозою небезпеки - в умовах широкомасштабного вторгнення 
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російських військ він продовжував нести службу в рідному місті. 

Зарекомендував себе дисциплінованим, цілеспрямованим, сумлінним, 

принциповим працівником. Не розгублювався перед труднощами, розпочату 

справу завжди доводив до кінця. Проявляв стриманість, врівноваженість, 

чемність. Користувався авторитетом, довірою і повагою в колективі та серед 

громадян. Злочинний ракетний удар, здійснений по мирному населенню, 

передчасно обірвав життя цієї мужньої людини, яка стала справжнім взірцем 

духовної стійкості й сили. 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Курської на вулицю Академіка Доллєжаля або 

Максима Здоревського. 

 

2.1.12. Вулиця Алапаєвська - місто Алапа́євськ центр Алапаєвського міського 

округу Свердловської області. 20 травня 1918 в Алапаєвську в ніч з на 18 липня 

були страчені члени імператорської родини Романових. 

       Пропозиції: вул.Джавелінська, вул.Княжа, вул.Гаубічна, 128-ї бригади. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Княжу – князь, 

княгиня - голова роду, племені або союзу племен, що звичайно стояв на чолі 

військової дружини, а з розвитком феодалізму - вождь війська та правитель 

князівства. У деяких країнах - спадковий або дарований царем (королем) титул. 

Це титул голови феодальної монархії, або будь-якої іншої політичної системи 

(удільного князівства), великого посадовця чи вельможі у 8-20 століттях; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю 128-ї бригади - 

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - з'єднання гірської 

піхоти Сухопутних військ України. З самого початку війни воїни бригади 

боронять Запоріжжя. Сусідні з Алапаєвською вулиці Закарпатська, Саперна, 

Танкистів та Батарейна –  

голосувало 36 громадян, за – 14 голосів, що складає 38,9%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

перейменування вулиці Алапаєвської на вулицю Княжу в зв’язку з тим, що з 

метою увіковічити пам'ять воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової 

Закарпатської бригади ЗСУ запропоновано перейменувати вулицю Комарова. 

 

2.1.13. Вулиця Біломорська - Бі́ле мо́ре внутрішнє шельфове море Північного 

Льодовитого океану, у європейській Арктиці між Кольським півостровом 

(Святий Ніс) та півостровом Канін (Канін ніс). Море відноситься до внутрішніх 

вод Росії. Глибоко вдається в материковий суходол. 

       Пропозиції: вул.Контактна, вул.Вернера фон Зіменса. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Контактну - 

контакт - зіткнення, зв'язок, охочий до контакту, позитивне значення взаємодія. 

На вулиці розташовані гаражі і паркани; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Контактну – 

голосувало 35 громадян, за – 22 голосів, що складає 62,9%. 
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2.1.14. Вулиця Новомосковська - Москва́ столиця Росії, місто федерального 

значення, адміністративний центр Центрального федерального округу і центр 

Московської області, до складу якої не входить. Найбільше за чисельністю 

населення місто Росії. 

В зв’язку з тим, що вулиця складається з 4-х відрізків, з метою 

впорядкування, прийнято рішення об’єднати по два відрізка у дві вулиці і 

кожну найменувати окремо. 

       Пропозиції: вул.Лілейна, вул.Новомиколаївська, вул.Новоселицька. 

1 більша частина вулиці (згідно з додатком) - робочою групою підтримано 

перейменування на вулицю Новомиколаївську - Новомикола́ївка селище 

міського типу в Україні, у Запорізькому районі, колишній центр 

Новомиколаївського району Запорізької області. Першими поселенцями були 

державні селяни з села Кочережки Павлоградського повіту Катеринославської 

губернії. Поселення стали іменувати теж Кочережки або Нові Кочережки з 1790 

року. Така назва існувала до 1812 року коли Кочережки перейменовано в 

Новомиколаївку; 

2 менша частина вулиці (згідно з додатком) - робочою групою підтримано 

перейменування на вулицю Новоселицьку - на честь історичної назви міста 

Новомосковськ Дніпропетровської області (містечко носило назву Новоселиця 

до 1794 року). 

громадськістю підтримано обидва перейменування на вулиці 

Новомиколаївську і Новоселицьку –  

голосувало 34 громадян, за – 33 голосів, що складає 97,1%. 
 

2.1.15. Вулиця Таманська - Тама́нський піво́стрів, або Тама́нь - півострів у 

західній низовинній частині Кубані (Краснодарський край, Російська 

Федерація), північно-західне продовження Кавказьких гір. Омивається Чорним 

і Азовським морями. 

       Пропозиції: вул.Юнацька, вул.Стаціонарна, вул.Меотійська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Стаціонарну - 

розташування біля 1-й міської дитячої лікарні; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Меотійську - 

Меотійське озеро давньогрецька назва Азовського моря –  

голосувало 35 громадян, за – 18 голосів, що складає 51,4%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Таманської на вулицю Стаціонарну або Меотійську. 
 

2.1.16. Вулиця Добролюбова - Добролюбов Микола Олександрович (1836-1861) 

– російський літературний критик, публіцист, революційний демократ. Ідейний 

натхненник революційного руху в Росії 50-х років, ідеолог селянської 

революції, непримиренний ворог царизму й кріпацтва. 

       Пропозиції: вул.Фанатська, вул.Юрія Бочкарьова, вул.Квартальна, 

вул.Філармонійна. 

В зв’язку з тим, що вулиця знаходиться в центральній частині та має 

велике значення для міста Запоріжжя, робочою групою запропоновані до 

розгляду громадськості всі пропозиції: 



9 

 

Вулиця Юрія Бочкарьова - Юрій Георгійович Бочкарьо́в - український 

державний діяч, генеральний директор ВАТ «Дніпроенерго», заслужений 

енергетик України, почесний громадянин міста Запоріжжя, міністр енергетики і 

електрифікації України та Міністр енергетики України в 1996 – 1997 роках; 

Вулиця Фанатська - офіцер-розвідник окремої механізованої бригади ЗСУ 

«Холодний яр» із позивним Фанат (був фанатом футбольного клубу «Зоря» 

(Луганськ), який на сьогоднішній день базується в Запоріжжі), загинув 

14.07.2022 на кордоні Харківської та Донецької областей, був взірцем чоловіка, 

піхотинця, розвідника. З метою вшанування пам’яті, підготовлено подання про 

присвоєння йому звання Героя України. Фана́т - людина, яка має перебільшене 

вподобання до певного предмету. Предмет вподобання може бути: людиною, 

спортивним клубом, ідеями тощо; 

Вулиця Квартальна - перший квартал забудови селища «Соцмісто»; 

Вулиця Філармонійна - поряд розташована філармонія ім.Глінки; 
 

громадськістю підтримано перейменування вулиці Добролюбова на 

вулицю Фанатську – після розсекречення внести прізвище до переліку 

увічнення героїв 

голосувало 94 громадян, за – 87 голосів, що складає 92,6%. 

 

2.2. По протоколу №11 (всього прийняло участь в опитуванні 20-22 осіб) 
 

2.2.1. Вулиця Новосибірська - Новосибі́рськ - місто в Західному Сибіру, на 

річці Об; адміністративний центр Новосибірської області та Сибірського 

федерального округу Росії. Новосибірськ був заснований в 1893 році і став 

містом в 1903. 

       Пропозиції: вул.Гелікоптерна, вул.Братів Райт. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Гелікоптерну – 

розташована поруч з вулицею Ігоря Сікорського; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Братів Райт - 

оскільки в цьому районі вже є вулиця, названа на честь великого українського 

інженера Ігоря Сікорського, пропонується продовжити традицію назв вулиць 

іменами видатних винахідників у сфері польотів. Одні з них - брати Вілбер та 

Орвілл Райт. Їх вважають винахідниками систем управління літаком, авторами 

першого у світі керованого літака. Крім того, брати здійснили перший в історії 

керований політ на літаку –  

голосувало 22 громадян, за – 14 голосів, що складає 63,6%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Новосибірської на вулицю Гелікоптерну або Братів 

Райт. 

 

2.2.2. Провулок Пензенський - Пе́нза місто в Російській Федерації, адміністра-

тивний центр Пензенської області. Пенза розташована на Приволзькій 

височині, на березі річки Сура (притока Волги). 

       Пропозиції: пров.Обухівський, пров.Категоричний, пров.Кулінарний. 
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робочою групою підтримано перейменування на провулок Обухівський – 

Обу́хів місто в Україні у Київській області; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Обухівський – 

голосувало 22 громадян, за – 16 голосів, що складає 72,8%. 

 

2.2.3. Вулиця Сахалінська - Сахалі́н або Карафуто - острів біля східних берегів 

Азії, на Далекому Сході Російської Федерації. 

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

робочою групою підтримано перейменування 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Слобожанську – 

голосувало 22 громадян, за – 20 голосів, що складає 90,9%. 

 

2.2.4. Вулиця Смоленська - Смоле́нськ місто в Росії, адміністративний, 

промисловий і культурний центр Смоленської області. Історичний центр 

Смоленської землі. 

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

робочою групою підтримано перейменування 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Почаївську – 

голосувало 22 громадян, за – 14 голосів, що складає 63,6%. 

 

2.2.5. Вулиця Тульська - Ту́ла - місто в Росії, обласний центр Тульської області. 

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

вул.Зброярів. 

робочою групою підтримано перейменування 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»; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Конотопську – 

голосувало 22 громадян, за – 14 голосів, що складає 63,6%. 
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2.2.6. Вулиця Челябінська - Челя́бінськ місто в Росії, адміністративний центр 

Челябінської області. Важливий транспортний вузол та індустріальний центр.  

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

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Ірпінську - 

Ірпíнь місто України в передмісті Києва. Розташоване на річці Ірпінь; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Ірпінську – 

голосувало 22 громадян, за – 15 голосів, що складає 68,2%. 

 

2.2.7. Провулок Провулок Воскресний - русизм. 

       Пропозиції: пров.Тижневий, пров.Недільний. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Недільний – 

неділя - останній (сьомий) день тижня між суботою й понеділком, другий день 

вихідних; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Недільний – 

голосувало 22 громадян, за – 18 голосів, що складає 81,8%. 

 

2.2.8. Провулок Дагестанський - Респу́бліка Дагеста́н суб'єкт Російської 

Федерації, що входить до складу Північно-Кавказького федерального округу. 

       Пропозиції: пров.Добропільський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Добропільський 

– Добропілля місто у Донецькій області; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Добропільський 

– голосувало 20 громадян, за – 19 голосів, що складає 95,0%. 

 

2.2.9. Вулиця Далекосхідна - Далекосхідна республіка - Читинська Республіка; 

6 квітня 1920 - 15 листопада 1922) - де-юре незалежна і демократична держава з 

капіталістичним укладом в економіці, проголошена на території Забайкалля і 

російського Далекого Сходу. Фактично була буферною державою між 

Радянською Росією і Японією. У цій державі проживало приблизно 60% 

вихідців із України, на той час. Після ліквідації Далекосхідної республіки всі 

українські громадські установи переїхали до Харбіна, що залишився на 

території Китаю. 

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

робочою групою підтримано перейменування 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Братів Мінаєвих – 

голосувало 22 громадян, за – 15 голосів, що складає 68,2%. 

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)
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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2.2.10. Провулок Митищінський - Мити́щі північне місто-супутник Москви, 

адміністративний центр Митищинського району Московської області Росії. 

Розташоване на річці Яуза. 

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

робочою групою підтримано перейменування на провулок 

Калантирівський. Історична назва селищної території; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Калантирівський 

– голосувало 22 громадян, за – 21 голосів, що складає 95,5%. 
 

2.2.11. Вулиця Потєшна - русизм. 

       Пропозиції: вул.Веселощна, вул.Потішна. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Потішну - те, що 

розважає, веселить, смішить кого-небудь (про певне заняття, подію і т. ін.); 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Потішну – 

голосувало 22 громадян, за – 16 голосів, що складає 72,7%. 

Зазначити про необхідність виключення з Переліку назв урбанонімів міста 

Запоріжжя провулок Балканський в зв’язку з тим, що фактично вулиця Потішна 

і провулок Балканський це один об’єкт топоніміки. 
 

2.2.12. Провулок Сочінський - Со́чі місто-курорт на чорноморському узбережжі 

Західного Кавказу в Краснодарському краї Росії. 

       Пропозиції: пров.Новоазовський, пров.Бельмакський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Бельмакський. 

Бельма́к-Моги́ла - пагорб, геологічна пам'ятка природи та археології, найвища 

точка Приазовської височини. Розташована в центральній частині височини, в 

межах Пологівського району Запорізької області, у верхів'ях річки Бельманки; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Бельмакський – 

голосувало 22 громадян, за – 15 голосів, що складає 68,2%. 
 

2.2.13. Вулиця Червоногірська - Красного́рськ місто в Росії, адміністративний 

центр Красногорського району Московської області. 

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

робочою групою підтримано перейменування на вулицю 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Мура́вський шлях 

– голосувало 22 громадян, за – 19 голосів, що складає 86,4%. 
 

2.2.14. Вулиця Червонополянська - Червона поляна селище міського типу в 

підпорядкуванні Адлерского району муніципальної освіти в Краснодарському 

краї Російської Федерації. Адміністративний центр Краснополянского 

селищного округу. 

       Пропозиції: вул.Акацієва, вул.Тарасівська. 
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робочою групою підтримано перейменування на вулицю Тарасівську. 

Центральна вулиця, розташована в житловій забудові, де всі вулиці 

перейменовані на честь творчості Т.Г.Шевченка; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Тарасівську – 

голосувало 22 громадян, за – 20 голосів, що складає 90,9%. 

 

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна, розташованих 

в новому кварталі житлової забудови в районі вулиці Червонополянської, 

перейменувати частини вулиць, найменованих рішенням виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 31.10.2012 №397, а рішення вважати таким, що 

втратило чинність: 

 

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

житлової забудови) – місто Чита́ центр Забайкальського краю та його 

Читинського району, Росія. Адміністративний центр та єдиний населений пункт 

Читинського міського округу. 

       Пропозиції: вул.Баладна. 

робочою групою підтримано перейменування частини вказаної вулиці на 

вулицю Баладну. Вулиця, розташована в новому кварталі житлової забудови, 

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

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Баладну – 

голосувало 22 громадян, за – 20 голосів, що складає 90,9%. 

 

2.2.16. Вулиця Новочеркаська (частина вулиці, що розташована в новому 

кварталі житлової забудови) – Новочерка́ськ місто в Росії в Ростовській області 

на річках Тузлов і Аксай. Був столицею Донського козацького війська з 1805 по 

1920 рік. Один з найбільших промислових центрів Ростовської області. 

       Пропозиції: вул.Пейзажна. 

робочою групою підтримано перейменування частини вказаної вулиці на 

вулицю Пейзажну. Вулиця, розташована в новому кварталі житлової забудови, 

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

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Пейзажну – 

голосувало 22 громадян, за – 21 голосів, що складає 95,5%. 

 

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

житлової забудови). 

       Пропозиції: вул.Етнографічна. 

робочою групою підтримано перейменування частини вказаної вулиці на 

вулицю Етнографічну. Вулиця, розташована в новому кварталі житлової 

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

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Етнографічну – 

голосувало 21 громадян, за – 19 голосів, що складає 90,5%. 

 

2.2.18. Вулиця Ясногірська - Ясного́рськ - селище міського типу, центр 

Олов'яннинського району Забайкальського краю, Росія. Адміністративний 

центр та єдиний населений пункт Ясногорського міського поселення. 
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       Пропозиції: вул.Ізюмська, вул.Міграційна, вул.Житлова, вул.Шляхова. 

робочою групою підтримано 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Ізюмську – 

голосувало 22 громадян, за – 18 голосів, що складає 81,8%. 

 

2.2.19. Вулиця Молодогвардійська - «Молода́ гва́рдія» молодіжна антинацистська 

підпільна організація, яка діяла у Сорокиному (тоді Краснодон) у період 

німецько-радянської війни. Деякі подробиці діяльності організації, як і її 

існування в сучасній історичній науці дискутуються. 

       Пропозиції: вул.Молодогвардійська, вул.Люботинська. 

робочою групою підтримано перейменування 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. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Люботинську – 

голосувало 22 громадян, за – 21 голосів, що складає 95,5%. 

 

2.2.20. Вулиця Серпухівська - Серпухів районний центр на півдні Московської 

області, на березі річки Нари, за 99 км від Москви. 

       Пропозиції: вул.Токмацька, вул.Полянська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Полянську. 

Поля́ни східнослов'янське плем'я (союз племен) VI-IXст., 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Токмацьку - 

Токма́к (до 1962 - Великий Токмак) - місто в Україні, у Пологівському районі 

Запорізької області, адміністративний центр Токмацької міської громади. 

Колишній центр Мелітопольського повіту Таврійської губернії, до 17 липня 

2020 року - центр Токмацького району. Розташований на березі річки Токмак –  

голосувало 22 громадян, за – 14 голосів, що складає 63,6%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Серпухівської на вулицю Полянську або Токмацьку. 
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2.2.21. Вулиця Янтарна - русизм. 

       Пропозиції: вул.Самфірна, вул.Древлянська. 

робочою групою підтримано перейменування 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. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Древлянську – 

голосувало 22 громадян, за – 17 голосів, що складає 77,3%. 
 

2.3. По протоколу №12 (всього прийняло участь в опитуванні 27-34 осіб) 
 

2.3.1. Вулиця Армавірська - Армаві́р місто крайового підпорядкування у 

Краснодарському краї, Росія. Місто розташоване на лівому березі Кубані, при 

виході її з північних передгір'їв Великого Кавказу. 

       Пропозиції: вул.Мукачівська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Мукачівську – 

Мука́чево місто в Закарпатській області України, центр Мукачівської міської 

громади та Мукачівського району, важливий промисловий та культурний 

центр. Розташований на річці Латориця. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Мукачівську – 

голосувало 29 громадян, за – 28 голосів, що складає 96,6%. 
 

2.3.2. Провулок Барнаульський - Барнау́л - місто (засноване в 1730-х роках, 

статус міста з 1771 року) в Росії, адміністративний центр Алтайського краю (з 

1937 року). Розташоване на півдні Західного Сибіру в місці впадіння річки 

Барнаулки в Об. 

       Пропозиції: пров.Тростянецький, пров.Дрогобицький. 

робочою групою підтримано перейменування 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; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Дрогобицький – 

Дрого́бич місто в Дрогобицькому районі Львівської області України. У 1939-1941 

і 1944-1959 роках - центр Дрогобицької області. Місто засноване наприкінці XI 

століття. Було центром староства Перемишльської землі. З XV століття місто 

розвивалося, як ярмарковий і солеварний центр. Сьогодні місто відоме як мала 

батьківщина Юрія Дрогобича, Івана Франка і Бруно Шульца –  

голосувало 29 громадян, за – 17 голосів, що складає 58,6%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування провулок Барнаульський на провулок Тростянецький або 

провулок Дрогобицький. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/1959
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%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/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86
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2.3.3. Вулиця Бєлгородська - Бі́лгород місто на Слобожанщині; нині 

адміністративний центр Бєлгородської області в Російській Федерації. 

       Пропозиції: вул.Білоцерківська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Білоцерківську 

– Бі́ла Це́рква місто в Україні, значний економічний, культурний та освітній 

центр Київщини, розташований 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. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Білоцерківську – 

голосувало 29 громадян, за – 16 голосів, що складає 55,2%. 
 

2.3.4. Провулок Бірюсинський - Бірюсинськ місто (з 1967) в Росії, в 

Тайшетському районі Іркутської області, місто-супутник Тайшета. Утворює 

Бірюсинське міське поселення. Найзахідніше місто області. 

       Пропозиції: пров.Лірний, пров.Стрийський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Лірний - ліра 

народний музичний інструмент України; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Стрийський – 

Стрий - місто у Львівській області. Один із головних та найбільших транспортних 

вузлів заходу України, важливий економічний та культурний центр Львівської 

області. Місто розташоване на лівому березі річки Стрий. 

голосувало 30 громадян, за – 16 голосів, що складає 53,3%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування провулок Бірюсинський на провулок Лірний або провулок 

Стрийський. 
 

2.3.5. Провулок Братський - русизм. 

       Пропозиції: пров.Братерський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Братерський. 

Велика дружба, братське єднання, теплі, товариські взаємини між ким-небудь; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Братерський – 

голосувало 28 громадян, за – 25 голосів, що складає 89,3%. 
 

2.3.6. Провулок Брестський - Після 3-го поділу Речі Посполитої у 1795 році 

Берестя переходить до складу Російської імперії. Згодом виникла необхідність 

в укріпленні західних кордонів держави. У 1830 році був погоджений план 

будівництва Берестейської фортеці. Берестейська фортеця (Брестська фортеця) 

- фортеця в місті Берестя в Білорусі. Фортеця-герой (з 1965 року). 

       Пропозиції: пров.Броварський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Броварський – 

Бровари́ місто у Київській області, найбільше місто 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  

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%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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базу. Є декілька версій щодо походження назви міста Бровари, найпоширеніша 

з них - це походження назви від професії бровар (пивовар); 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Броварський – 

голосувало 31 громадян, за – 19 голосів, що складає 61,3%. 
 

2.3.7. Вулиця Зейська - Зейська область адміністративно-територіальна одиниця 

РРФСР, внутрікрайова область у складі Далекосхідного краю, що існувала в 

1934–1937 роках. Область утворена шляхом реорганізації адміністративно-

територіального поділу Далекого Сходу в липні 1934 в межах раніше 

скасованого Зейського округу. 

       Пропозиції: вул.Підприємницька. 

робочою групою підтримано перейменування 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. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Підприємницьку – 

голосувало 31 громадян, за – 28 голосів, що складає 90,3%. 
 

2.3.8. Вулиця Іркутська - Ірку́тськ обласний центр Іркутської області в азійській 

частині Росії. Розташований у Східному Сибіру. 

       Пропозиції: вул.Очеретова, вул.Юрія Шульте. 

робочою групою підтримано перейменування 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. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Юрія Шульте – 

голосувало 31 громадян, за – 15 голосів, що складає 48,4%. 
 

2.3.9. Вулиця Орловська - Оре́л місто в Росії, адміністративний центр 

Орловської області. Орел розташований на Середньоруській височині в 

європейській частині Росії, обабіч річки Оки і її притоки Орлика. 

       Пропозиції: вул.Яхтова, вул.Яхтклубна. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Яхтклубну. 

Вулиця знаходиться біля яхтклубу; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Яхтову - яхта 

легке, швидке судно, за правилами з палубою та каютою. Сьогодні, найчастіше 

будь-яке вітрильне, моторне або вітрильно-моторне пасажирське судно, 

призначене для спортивних або туристичних цілей. У сучасному мовному 

вжитку термін «яхта» стосується насамперед швидкісних суден для приватного 

користування та відпочинку. 

голосувало 29 громадян, за – 15 голосів, що складає 51,7%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування вулиці Орловської на вулицю Яхтклубну або Яхтову. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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2.3.10. Провулок Внуковський - Міжнародний аеропорт «Внуково» третій за 

величиною московський аеропорт, один з п'яти міжнародних аеропортів в 

Москві. Розташований у межах Москви. 

       Пропозиції: пров.Онуківський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Онуківський. 

Онуки - син, дочка сина або дочки. Вінець людського щастя - це виховані діти 

та люблячі онуки; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Онуківський – 

голосувало 31 громадян, за – 27 голосів, що складає 87,1%. 
 

2.3.11. Провулок Красносільський – русизм (красне село). 

       Пропозиції: пров.Домогосподарський 

робочою групою підтримано перейменування 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; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Домогосподарський 

– голосувало 28 громадян, за – 25 голосів, що складає 89,3%. 
 

2.3.12. Вулиця Норільська - Нори́льськ місто на півночі Красноярського краю, 

на півдні Таймирського півострова. Одне з найзабрудненіших міст у світі. 

Знаходиться за Полярним колом. 

       Пропозиції: вул.Коломийська, вул.Січеславська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Січеславську. 

Історична назва м.Дніпро. На Дніпропетровщині у 16-18 столітті 

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

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Січеславську – 

голосувало 31 громадян, за – 17 голосів, що складає 54,8%. 
 

2.3.13. Вулиця Верхоянська - Верхоя́нськ - місто у Верхоянському улусі Якутії, 

на правому березі річки Яна, за 92 км на північний захід від адміністративного 

центру улусу - Батагая. Населення - 1212 осіб (2013). Верхоянськ - один з 

найменших населених пунктів у Росії, що мають статус міста. 

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

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Козацької Чайки. 

Ча́йка - безпалубний весельно-вітрильний човен, що використовувався 

запорізькими козаками у 16-17 ст. 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Козацької Чайки – 

голосувало 31 громадян, за – 18 голосів, що складає 58,1%. 
 

2.3.14. Провулок Волховський - Волхви (церк.-слов. волхвъ, староцерк.-слов. 

вълхвъ; відуни, віщуни) - слов'янське жрецтво, служителі язичницького культу. 

Були передусім носіями релігійних знань, а також мудрецями, знахарями, 

лікарями. 

       Пропозиції: пров.Віщунський, пров.Ранговий. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Ранговий. Ранг 

– в Україні ранги виникли в середовищі козацької старшини водночас із 

створенням козацтва в другій половині XV століття; 
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громадськістю підтримано перейменування на провулок Віщунський – 

(церк.-слов. волхвъ, староцерк.-слов. вълхвъ; відуни, віщуни) - слов'янське 

жрецтво, служителі язичницького культу. Були передусім носіями релігійних 

знань, а також мудрецями, знахарями, лікарями, 

голосувало 31 громадян, за – 22 голосів, що складає 71,0%; 

Вирішили: після обговорення робочою групою одноголосно підтримано 

надання на розгляд робочій групі з питань міської топоніміки двох пропозицій 

перейменування провулок Волховський на провулок Ранговий або провулок 

Віщунський. 
 

2.3.15. Вулиця Іртишська - Ірти́ш річка в Азії, головна притока річки Об. 

Протікає територією Китаю (525 км), Казахстану (1835 км) і Росії (2010 км). 

       Пропозиції: вул.Заплавна, вул.Чорнобаївська. 

робочою групою підтримано перейменування 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 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Чорнобаївську – 

голосувало 31 громадян, за – 22 голосів, що складає 71,0%. 
 

2.3.16. Вулиця Калузька - Калу́га місто в Центральному федеральному окрузі 

Росії, адміністративний центр Калузької області. 

       Пропозиції: вул.Калушська, вул.Чигиринська. 

робочою групою підтримано перейменування частини вказаної вулиці на 

вулицю Чигиринську. Чигирин, столиця гетьманів Богдана Хмельницького, 

Івана Виговського та Павла Тетері; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Чигиринську – 

голосувало 31 громадян, за – 19 голосів, що складає 61,3%. 
 

2.3.17. Вулиця Красноградська – русизм. 

       Пропозиції: вул.Червоної калини. 

робочою групою підтримано 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; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Червоної калини – 

голосувало 30 громадян, за – 28 голосів, що складає 93,3%. 
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2.3.18. Вулиця Нижегородська - Нижньогоро́дська о́бласть до 1990р. Го́рьківська 

область - суб'єкт Російської Федерації, область у центрі європейської частини Росії. 

       Пропозиції: вул.Гірська. 

робочою групою підтримано перейменування вказаної вулиці на вулицю 

Гірську - відповідне розташування вулиці; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Гірську – 

голосувало 31 громадян, за – 29 голосів, що складає 93,5%. 
 

2.3.19. Вулиця Новоросійська - Новоросі́йськ найбільший торговий порт Півдня 

Росії, у Краснодарському краї. 

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

робочою групою підтримано 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 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»; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю В'ячеслава 

Радіонова – голосувало 34 громадян, за – 29 голосів, що складає 85,3%. 
 

2.3.20. Провулок Преснєнський - Пресня - термін, який має кілька значень: 

Пресня - річка в Москві, з початку XX ст. забрана в трубу. Пресня - залізнична 

станція Малого кільця Московської залізниці в Москві. Пре́сненський район - 

район у Москві, розташований у Центральному адміністративному окрузі. 

Раніше був одним з найбільш індустріально розвинених районів Москви. 

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

робочою групою підтримано перейменування на провулок Десяцький. 

Десяцький - на Запорозькій Січі ватажок нижчої військової одиниці - десятки; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Десяцький – 

голосувало 31 громадян, за – 25 голосів, що складає 80,6%. 
 

2.3.21. Провулок Томський - Томськ місто в Росії, провідний освітній і 

науковий центр Сибіру. 

       Пропозиції: пров.Томатний, пров.Перелітний. 

робочою групою підтримано перейменування 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; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Перелітний – 

голосувало 31 громадян, за – 15 голосів, що складає 48,4%. 




