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2.Дані пропозиції узагальнюються та розглядаються на засіданнях робочої 

групи. Результати розгляду оформлюються протоколом, який направляється до 

управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради, 

для забезпечення його публікації та організації інтерактивного голосування. 

3.Протягом двох тижнів триває інтерактивне голосування. Результати 

інтерактивного голосування надаються до департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради, для включення даних питань в 

порядок денний чергового засідання робочої групи. 

4.Результати розгляду даних пропозицій оформлюються протоколом, який 

надсилається до управління внутрішньої політики, преси та інформації 

Запорізької міської ради та робочої групи з питань міської топоніміки, разом з 

пропозиціями громадськості. 

5.Робоча група з питань міської топоніміки розглядає дані питання та 

приймає рішення: 

- надає доручення районним адміністраціям провести громадські 

консультації, як того вимагає Закон, якщо вулицю пропонується назвати 

власним ім’ям, та отримати відповідний дозвіл родини; 

- надає доручення підготувати проєкт рішення Запорізької міської ради про 

відповідне перейменування, якщо такі консультації Законом не передбачені. 

1.6. Рекомендувати управлінню внутрішньої політики, преси та інформації 

Запорізької міської ради звернутись до департаменту правового забезпечення 

Запорізької міської ради щодо надання роз’яснень відповідно до чинного 

законодавства стосовно перейменувань урбанонімів та проведення 

консультацій з громадськістю у період воєнного часу. 
 

Запропонований регламент погоджено членами робочої групи 

одноголосно. 
 

        Друге питання порядку денного.  
       Доповідь секретаря робочої групи про опрацювання наданих пропозицій 

від громадськості щодо перейменування урбанонімів м.Запоріжжя. 

        Помаз А.О. - секретар робочої групи, розповіла про основні пропозиції, які 

надійшли від громадськості на теперішній час стосовно перейменування 

урбанонімів міста Запоріжжя. 
 

        Третє питання порядку денного. 
Розгляд пропозицій стосовно перейменування урбанонімів в Заводському 

районі міста, голосування членів робочої групи. 
 

3.1. Вул.Балтійська. 

       Пропозиці: вул.Балтійська, вул.Порогова. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця 

Балтійіська, в зв’язку з тим, що Балті́йське мо́ре — солонувате внутрішнє море 

розташоване в північній Європі, обмежене Скандинавським півостровом, 

континентальною частиною Європи, і данськими островами. Має зв'язок зі 

світовим океаном. 

        Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Балтійська. 
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3.2. Вул.Билкіна. 

       Пропозиці: вул.Коксохімічна, вул.Томаківська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Коксохімічну. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Билкіна на вулицю Коксохімічну. 
 

3.3. Вул.Болотникова. 

       Пропозиці: вул.Болотникова, вул.Бандурова, вул.Віктора Ткаченка, 

вул.Кічкаська. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця 

Болотникова, в зв’язку з тим, що Болотников Іван Ісайович (р.н. невід. – п.1608) 

– керівник великого антифеодального повстання селян 1606-1607 рр. в Росії. 

Холопом з Чернігівщини ще молодим утік до козаків на Дон. В одній із сутичок 

був узятий у полон татарами і проданий у рабство в Туреччину. Здійснив втечу 

з неволі. Влітку 1606р. Болотников прибув у Путивль і очолив повстання селян, 

яке швидко охопило значну територію Росії. Після придушення повстання 10 

жовтня 1607 р., Болотников був захоплений царським військом та засланий у 

Каргополь, де його осліпили і втопили. 

        Результати голосування: «за» -8, «проти» -2, «утримались» -3. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Болотникова. 
 

3.4. Вул.Вятська. 

       Пропозиці: вул.Пологівська, вул.Віктора Грінченка. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Пологівську. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Вятську на вулицю Пологівську. 
 

3.5. Вул.Глазунова. 

       Пропозиці: вул.Олександра Глазунова, вул.Волонтерська, вул.Козацької 

Слави. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Козацької Слави. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Глазунова на вулицю Козацької Слави. 
 

3.6. Вул.Камська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Орільську – Орі́ль - річка в Україні, ліва притока Дніпра (басейн 

Чорного моря). 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Камську на вулицю Орільську. 
 

3.7. Провулок Карельський. 

       Пропозиці: провул.Дворовий, провул.Сонячний, провул.Фінський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Фінський. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати провулок Карельський на провулок Фінський. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
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%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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3.8. Вул.Каспійська. 

       Пропозиці: вул.Каспійська, вул.Святослава Хороброго. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця 

Каспійська, в зв’язку з тим, що Каспі́йське мо́ре (рідше — Каспій — від назви 

стародавніх племен «каспіїв», що мешкали в східній частині Кавказу, у давнину 

мало назву Хозарське море, у Київській Русі його називали Хорезмським 

морем) —найбільше безстічне озеро на Землі. Воно розташоване на території 

РФ, Казахстану, Туркменістану, Азербайджану й Ірану. 

        Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -1. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Каспійська. 
 

3.9. Провулок Кузбаський. 

       Пропозиці: провул.Шахтарський, провул.Веселковий. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Шахтарський. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати провулок Кузбаський на провулок Шахтарський. 
 

3.10. Вул.Лейтенанта Шмідта. 

       Пропозиці: вул.Лейтенанта Шмідта, вул.Маркусова, вул.Пляжна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Пляжну. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Лейтенанта Шмідта на вулицю Пляжну. 
 

3.11. Вул.Лізи Чайкіної. 

       Пропозиці: вул. Лізи Чайкіної, вул.Тарасових шляхів, вул.Єдності. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця Лізи 

Чайкіної, в зв’язку з тим, що Чайкіна Єлизавета Іванівна (1918-1941) – 

партизанка, підпільниця, Герой Радянського Союзу (1942, посмертно). 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Лізи Чайкіної. 
 

3.12. Вул.Олександра Невського. 

       Пропозиці: вул.Олександра Невського, вул.Дмитра Вишневецького. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Дмитра Вишневецького, в зв’язку з тим, що Дмитро Іванович Байда-

Вишневецький – славетний козацький лицар, визначний полководець, який на 

початку 1550-х років заснував фортецю на острові Мала Хортиця на Дніпрі, 

згуртував навколо неї козаків і цим поклав початок Запорозькій Січі. 

       Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Олександра Невського на вулицю 

Дмитра Вишневецького. 
 

3.13. Провулок Онезький. 

       Пропозиці: провул.Мужній, провул.Калиновий. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Мужній. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати провулок Онезький на провулок Мужній. 
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3.14. Вул.Оренбурзька. 

       Пропозиці: вул.Отаманська, вул.Стрімка. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Отаманська. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Оренбурзьку на вулицю Отаманську. 
 

3.15. Вул.Сеченова. 

       Пропозиці: вул.Івана Сеченова, вул.Сеченова, вул.Платона Майбороди. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця 

Сеченова, в зв’язку з тим, що Сєченов Іван Михайлович (1829-1905) – 

російський природодослідник, засновник вітчизняної фізіології і 

матеріалістичної психології. Автор класичної праці «Рефлекси головного мозку». 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Сеченова. 
 

3.16. Вул.Скворцова. 

       Пропозиці: вул.Івана Скворцова, вул.Скворцова. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця 

Скворцова, в зв’язку з тим, що Скворцов Іван Васильович (1918-1943) – Герой 

Радянського Союзу (1944). Командир понтонного взводу 2-го гвардійського 

відділення моторизованого понтонно-мостового батальйону. Гвардії лейтенант 

Скворцов загинув у бою за визволення Запоріжжя під час переправи на правий 

берег Дніпра 27 жовтня 1943 р. Похований у братській могилі м.Запоріжжя. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Скворцова. 
 

3.17. Вул.Софії Перовської. 

       Пропозиці: вул.Софії Перовської, вул.Софії Київської, вул.Софіївська. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву вулиця Софії 

Перовської, в зв’язку з тим, що Перовська Софія Львівна (1853-1881) – 

російська революціонерка-терористка, активна учасниця народницького руху в 

Росії, член виконкому «Народної волі», організатор замахів на царя Олександра ІІ, 

страчена. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Софії Перовської. 
 

3.18. Вул.Цимлянська. 

       Пропозиці: вул.Намистова, вул.Автомобільна, вул.Поворотна.  

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Автомобільну. 

       Результати голосування: «за» -13, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Цимлянську на вулицю Автомобільну. 
 

3.19. Вул.Славгородська. 

       Пропозиці: вул.Славна, вул.Естакадна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Автомобільну. 

       Результати голосування: «за» -12, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: перейменувати вулицю Славгородську на вулицю Славну. 




