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1.1. Вулиця Двінська. 

       Пропозиції: вул.Лук'яна Чорнинського, вул.Пластова, вул.Гайдамацька. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Гайдамацьку - гайдамаки оспівані Тарасом Шевченком в однойменній 

поемі, вони є учасниками повстанського визвольного руху на Правобережжі 

України у XVIII ст. 

        Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -1. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Двінська на вулицю 

Гайдамацьку. 

 

1.2. Провулок Воркутинський. 

       Пропозиції: пров.Роганський, пров.Бажаний, пров.Варнацький. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Варнацький - Варнак - головний герой однойменних поеми та 

повісті Тараса Шевченка. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Воркутинський на 

провулок Варнацький. 

 

1.3. Вулиця Батайська. 

       Пропозиції: вул.Павла Скоропадського, вул.Глухівська, вул.Заповітна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Глухівську – Глухів місто в Україні, на Сіверщині, Шосткинський 

район, Сумської області. Розташований на річці Есмань. Столиця Війська 

Запорозького впродовж 1708–1764 років. В епоху Київської Русі та наступні 

століття Глухів був значним містом Чернігівського князівства, яке 

розташовувалося на стародавньому торговому та військовому шляху і 

знаходилось у сфері інтересів київських і чернігівських князів, які часто 

ворогували між собою, і тому Глухів був ретельно укріплений. Тоді початкова 

назва «Глухів» отримала нове значення - міцний, неприступний. 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Батайська на вулицю 

Глухівську. 

 

1.4. Провулок Майкопський. 

       Пропозиції: пров.Лубненський, пров.Гірський, пров.Моринецький. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Моринецький - Моринці - село на Черкащині, в якому народився 

Тарас Шевченко. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Майкопський на 

провулок Моринецький. 
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1.5. Вулиця Новочеркаська (основна частина в межах вулиць 

Червонополянської та Батайської). 

       Пропозиції: вул.Черкаська, вул.Золотоношська, вул.Гамалійська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Гамалійську - Гамалія - художній образ козацького отамана з 

однойменної поеми Тараса Шевченка. За сюжетом запорозькі козаки на чолі з 

Гамалією відправилися у морський похід до Стамбулу задля визволення 

побратимів. 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Новочеркаська (основна 

частина в межах вулиць Червонополянської та Батайської) на вулицю 

Гамалійську. 
 

1.6. Вулиця Читинська (основна частина в межах вулиць Червонополянської та 

Батайської). 

       Пропозиції: вул.Сіверська, вул.Тетерівська, вул.Івана Підкови. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Івана Підкови. Іван Підкова (1533 - 1578 рр.) - видатний козацький 

кошовий отаман, брав участь у морських походах козаків, страчений у Львові, 

похований в Каневі. Є героєм однойменної поеми Тараса Шевченка. 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Читинська (основна 

частина в межах вулиць Червонополянської та Батайської) на вулицю Івана 

Підкови. 
 

1.7. Вулиця Таганрозька. 

       Пропозиції: вул.Козятинська, вул.Мархлевська, вул.Назара Стодолі. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Назара Стодолі. Назар Стодоля - головний герой однойменної п'єси 

Тараса Шевченка. 

        Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -1. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Таганрозька на вулицю 

Назара Стодолі. 
 

1.8. Вулиця Волоколамська. 

       Пропозиції: вул.Івана Виговського, вул. Сергія Параджанова. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Сергія Параджанова. Сергій Йосипович Параджанов (вірм. Саркіс 

Говсепі Параджанян; 9 січня 1924, Тбілісі, ЗРФСР - 20 липня 1990, Єреван, 

Вірменська РСР) - український та вірменський кінорежисер. Започаткував в 

українському образотворчому мистецтві жанр колажу, який створював на 

засадах концептуалізму, більшість творів на виставках з'явились лише після 

смерті художника. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після 

екранізації в 1964 повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків». 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Волоколамська на вулицю 

Сергія Параджанова. 
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1.9. Вулиця Вольська. 

       Пропозиції: вул.Івана Щербини, вул.Просвітівська, вул.Прилуцька. 

       В зв’язку з тим, що вулиця складається з двох окремих відрізків за 

результатами обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці: 

більша частина - на вулицю Івана Щербини. Іван Щербина (д/н - після 1669) - 

український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Запорозького 

війська (1664 - 1665); 

менша частина - на вулицю Прилуцьку. Прилу́цьке - село в Україні, у Луцькому 

районі Волинської області. Село Прилуцьке донедавна мало історичну назву 

Ківерці і було перейменовано у 60-х роках XX ст. Згадки про село Ківерці 

простежуються протягом всієї його історії у 1496, 1570, 1571, 1586, 1643, 1797, 

1800, 1852, 1888 роках - аж по XX ст. включно. Населення займалося 

землеробством і скотарством. 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Вольська на вулиці Назара 

Стодолі (більша частина) і Прилуцьку (менша частина). 
 

1.10. Вулиця Адлерська. 

       Пропозиції: вул.Хорольська, вул.Живописна, вул.Анрі Жиффара. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Анрі Жиффара. 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. Один з 

них - Анрі Жиффар (1825 - 1882 рр.) видатний французький винахідник, 

сконструював у 1852 р. перший в світі дирижабль з паровим двигуном. 

        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -2. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Адлерська на вулицю 

Анрі Жиффара. 
 

1.11. Вулиця Алтайська. 

       Пропозиції: вул.Кіномистецтва, вул.Українського кіномистецтва, 

вул.Фазанова, вул.Олега Антонова. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Фазанову – розташована в приватному секторі біля балки де живе дуже 

багато живності в тому числі фазани, або на вулицю Олега Антонова - 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 авіації. Один з них Олег Антонов (1906 - 1984 

рр.). О.Антонов - генеральний конструктор авіаційної техніки, доктор 

технічних наук, професор, академік АН УРСР та СРСР. Засновник літаків 

марки «Ан», що збиралися в тому числі й у Києві. О.Антонова називають 

засновником сучасного Державного підприємства «Антонов». На багатьох 

літаках марки «Ан» встановлені авіадвигуни запорізького виробництва. 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Алтайська на вулицю 

Фазанову або вулицю Олега Антонова. 
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1.12. Вулиця Аральська. 

       Пропозиції: вул.Коліївщини, вул.Хотинська, вул.Аральська. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву - вулиця 

Аральська. Аральск - Ара́льськ (каз. Арал) - місто, центр Аральського району 

Кизилординської області Казахстану. Аральськ заснований 1905 року у зв'язку з 

будівництвом залізниці Оренбург - Ташкент. Аральськ був центром рибальства 

- портом на Аральському морі. Була промисловість місцевого значення. До 

деградації Аральського моря, що сталася в другій половині XX століття, 

основним заняттям мешканців було рибальство і переробка риби. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Аральська. 
 

1.13. Провулок Архангельський. 

       Пропозиції: пров.Архангельський, пров.Архангела Михаїла. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Архангела Михаїла - залишити назву неможливо, бо відбудеться 

підміна понять. Тож, пропозиція перейменувати на честь одного з сімох 

Архангелів, які згадуються у Біблії - провулок Архангела Михаїла. Це головний 

і найбільш шанований Архангел. 

       Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Архангельський на 

провулок Архангела Михаїла. 
 

1.14. Вулиця Астраханська. 

       Пропозиції: вул.Миколи Хвильового, вул.Чорнобильська, вул.Героїв 

Чорнобиля, вул.Івана Нечуй-Левицького. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Миколи Хвильового. (справжнє ім'я Фітільов Микола Григорович) 

український прозаїк, поет, публіцист. 

        Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -1. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Астраханська на вулицю 

Миколи Хвильового (перегляд в зв’язку з наявністю назви). 
 

1.15. Провулок Балхашський. 

       Пропозиції: пров.Балхашський, пров.Архангела Михаїла. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву - провулок 

Балхашський. Балха́ш - безстічне озеро на південному сході Казахстану в 

західній частині вода прісна (впадає річка Ілі), у східній - солонувата. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: залишити існуючу назву провулок Балхашський. 
 

1.16. Вулиця Батумська. 

       Пропозиції: вул.Батумська, вул.Хотинська, вул.Аральська. 

       В результаті обговорення погоджено залишити існуючу назву - вулиця 

Батумська. Бату́мі - місто в Грузії, столиця автономної республіки Аджарії. 

Розташоване в Батумській бухті на південно-східному узбережжі Чорного моря, 

за 20 км від державного кордону Грузії з Туреччиною. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: залишити існуючу назву вулиця Батумська. 
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1.17. Вулиця Білоруська. 

       Пропозиції: вул.Баштанова, вул.Листоношна, вул.Костя Калиновського, 

вул.Литовська. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Кастуся Калиновського - Костянтин Калиновський також відомий як 

Кастусь Калиновський (21 січня (2 лютого) 1838 - 10 (22) березня 1864) - 

білоруський публіцист, правник і революціонер-демократ, один з регіональних 

очільників польського Січневого повстання на землях сучасних Литви й 

Білорусі, спрямованого проти Російської імперії, або на вулицю Литовську - 

військова підтримка Литви, надана Україні, включає системи протиповітряної 

оборони Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм 

міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, 

протидрони, радари спостереження, бронетранспортери M113, вантажівки, 

позашляховики, а також – безпілотник Bayraktar TB2 з боєприпасами, який 

купили за кошти, зібрані громадянами. 

        Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Білоруська на вулицю 

Кастуся Калиновського або на вулицю Литовську. 

 

        Друге питання порядку денного. 
Розгляд пропозицій щодо перейменування урбанонімів у м.Запоріжжя: 

- розгляд пропозицій, які були на доопрацюванні: 
2.1. Вул.Глісерна. 

       Пропозиці: вул.Юрія Беладзе. 

В зв’язку з тим, що від громадськості надійшли пропозиції як щодо 

перейменування вказаної вулиці так і незгода з даним перейменуванням, 

фахівцями було надано роз’яснення щодо назви вулиці Глісерної - в історії 

будівництва Каховського водосховища найголовнішим і болючим наслідком 

для українців є затоплення земель, відповідальність за яке покладено 

суспільством на радянську владу. Знищення плавнів, які неодноразово 

називалися «Українською Атлантидою», розглядається зараз як трагедія 

української землі і українського народу. Радянським же символом покори 

водної стихії є глісер. Швидкість, міць та красота цього явища повинна була 

символізувати перемогу нової ідеології над старими консервативними 

порядками. Майже всі твори радянського зображального мистецтва, де 

присутня тема великих водосховищ, включали в себе зображення саме 

глісерних суден, а не кораблів інших класів. Тому назва вулиці Глісерна 

виступає скритим символом «радянізації», знищення української ідентичності 

та домінантою радянської колоніальної пам’яті над українською національною 

пам’яттю. «Глісерна» - це звичайна радянська колоніальна ідеологема, що 

ховається під назвою начебто процесу та класу суден та виглядає на перший 

погляд «нейтральною». 
 

Ініціатива перейменування вулиці Глісерної на ім’я почесного громадянина 

Запоріжжя Юрія Беладзе належить міській федерації боксу. Боксер народився в 
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Олександрівському районі міста. Тут у 1962 році в клубі «Локомотив» Беладзе 

відкрив секцію боксу. А в 1976 році – спортивний клуб-школу боксу «Бойові 

рукавички», виховав багатьох відомих спортсменів і боксерів. Був арбітром 

міжнародної категорії, пішов з життя у 2017 році. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Юрія Беладзе. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Глісерна на вулицю Юрія 

Беладзе. 
 

2.2. Розгляд звернень від громадськості 

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

громадськості щодо перейменування урбанонімів на території міста: 

- пропозиція військової частини 3033 Національної Гвардії України: з 

метою увіковічення подвигу офіцера - героя назвати вулицю на честь Героя 

України полковника Дмитра Апухтіна в Комунарському районі міста. 
Полковник Апухтін Дмитро Олександрович з початку збройної агресії 2014 року 

в складі батальйонної групи виконував завдання з охорони та оборони східних 

кордонів держави. За цей час гвардійці під керівництвом полковника Апухтіна 

неодноразово вступали в бій з силами противника які переважали, тільки за березень 

місяць цього року, боронячи місто Маріуполь, бійці знищили близько 20 одиниць 

броньованої техніки та 300 осіб живої сили ворога. При виконанні чергового 

бойового завдання 12 березня 2022 року полковник Апухтін Д.О. керував діями 

особового складу. В ході бою, відбиваючи атаку ворожих танків, оцінивши 

обстановку він відправив особовий склад в укриття, а сам залишився на посту, 

здійснюючи оборону позиції до останнього. Зумів вразити два танки, а третій танк, 

який рухався позаду поцілив в його позицію. Дмитро Олександрович до останнього 

подиху захищав Україну і як справжній командир віддав своє життя давши змогу 

своїм побратимам евакуюватися в безпечне місце. Указом Президента України від 

25.03.2022 №167 полковника Апухтіна Дмитра Олександровича відзначено званням 

«Герой України» з врученням ордена «Золота зірка» (посмертно). 

       В результаті обговорення вирішили запропонувати районній адміністрації 

по Комунарському району визначитись з вулицею, яку можливо перейменувати 

поблизу військової частини; 
 

- пропозиція від гурту КНОКТА (Хорта) - Юрченко Юрій, народного 

депутата України Сергія Штепи та знайшла свого часу підтримку громадян у 

петиції №4585 від імені Олега Ведмеденка щодо  перейменування вулиці 

Волзької на честь видатного запоріжця Андрія Лободи. 
Андрій Лобода був музикантом, письменником, професійним журналістом та 

саме за його авторства, у міста є неофіційний гімн «Запоріжжя - це Україна», який 

був створений у 2004 року і виконувався гуртом КНОКТА (Хорта). 

Саме у Шевченківському районі нашого міста, поруч з вулицею Волзькою, 

знаходиться будинок, де жив Андрій та школа №68 де він навчався і таке 

перейменування було б дуже символічно для його рідних та знайомих, які до сих пір 

проживають у цьому куточку Шевченківського району. 

В результаті обговорення вирішили отримати офіційну згоду родичів 

відповідно до законодавства. 
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2.3. Розгляд звернення щодо перейменування вулиці Добролюбова на вулицю 

Фанатську. Заслухали доповідь Леоніда Тендітника - заступника директора 

департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради. 

Виступили члени робочої групи: Оксана Колодій - заступник голови районної 

адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району Тетяна 

Палівода - завідувач відділом краєзнавства Запорізької обласної універсальної 

наукової бібліотеки. 

В результаті обговорення вирішили перенести розгляд даного питання на 

наступне засідання. 

 

2.4. Розглянули рекомендацій експертної ради Міністерства культури та 

інформаційної політики щодо перейменування урбанонімів. 

 

Третє питання порядку денного. 
 

Розгляд результатів голосування по пропозиціям третього протоколу і 

прийняття рішення щодо передачі результатів на розгляд робочій групі з питань 

міської топоніміки (всього прийняло участь в опитуванні 1603 осіб) 

 

3.1. Вул.Брянська. 

       Пропозиції: вул.Гуляйпільська, вул.Мелодійна, вул.Володимира Грінченка, 

вул.Археолога Грінченка. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Археолога 

Грінченка - Грінченко Володимир Автономович (15 липня 1900, хут. Цокурівка 

поблизу с.Велика Рудка, Полтавський повіт, Полтавська губернія, Російська 

імперія — 19 квітня 1948, Полтава, УРСР) - український археолог, музеєзнавець 

голосувало 1193 громадян, за – 210 голосів, що складає 17,6%; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Гуляйпільську -

м.Гуляйполе, Запорізька область, Україна – голосувало 1193 громадян, за – 528 

голосів, що складає 44,3%. 

 

3.2. Вул.Єнісейська. 

       Пропозиції: вул.Інгулецька, вул.Лівобережна, вул.Інгулецька, вул.Лісова. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Лівобережну - на 

лівому березі Дніпра і Запріжжя, історична назва; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Лівобережну – 

голосувало 1188 громадян, за – 498 голосів, що складає 41,9%. 

 

3.3. Вул.Нарвська. 

       Пропозицїі: вул.Графітова, вул.Графітна. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Графітну - 

промислова частина міста, поруч розташовано ПРАТ «Український Графіт»; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Графітну – 

голосувало 1028 громадян, за – 930 голосів, що складає 90,5%. 
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3.4. Вул.Ладозька. 
 

       Пропозиції: вул.Синевирська, вул.Дмитра Вишневецького. 
 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Синевирську - 

озеро Синевир найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване в 

Міжгірському районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні 

Ґорґани. Входить до складу Національного природного парку «Синевир» 

голосувало 1190 громадян, за – 537 голосів, що складає 45,1%; 
 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Дмитра 

Вишневецького Дмитро «Байда» Вишневе́цький (р.н.невід. - 1563/1564, 

Стамбул) український магнат на Волині, князь гербу Корибут, козацький 

ватажок, гетьман. Староста канівський і черкаський. Власник маєтків у 

містечку Вишнівець Крем'янецького повіту. Збудований ним замок на острові 

Мала Хортиця вважається прототипом Запорозької Січі –  

голосувало 1190 громадян, за – 610 голосів, що складає 51,3%. 

 

3.5. Вул.Мурманська. 
 

       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%. 

 

3.6. Вул.Амурська. 
 

       Пропозиції: вул.Деснянська, вул.Зеленого Клину. 
 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю 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  

голосувало 1166 громадян, за – 331 голосів, що складає 28,4%; 
 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Деснянську - 

Десна перша за довжиною і друга за водністю притока річки Дніпро. Довжина 

річки становить 1130 км, в межах України - 575 км. Завдяки розгалуженій 

системі судноплавних приток, басейн Десни став опорою становлення 

Української державності за часів Київської Русі –  

голосувало 1166 громадян, за – 805 голосів, що складає 69,0%. 
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3.7. Вул.Російська. 

       Пропозиції: вул.Запорізьких вогнеборців, вул.Абеткова, вул.Автобудівників. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Запорізьких 

вогнеборців – Вогнеборець – професія героїчна! 17 вересня в Україні 

відзначається професійне свято вогнеборців – «День пожежної охорони»; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Запорізьких 

вогнеборців – голосувало 1327 громадян, за – 864 голосів, що складає 65,1%. 

 

3.8. Вул.Ростовська. 

       Пропозиції: вул.Солодка, вул.Адаптаційна, вул.Чорних Запорожців. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Чорних 

Запорожців – «Чорні запорожці» або «чорношличники»; повна назва - кінний 

дивізіон 2-го Запорізького полку (згодом 1-й полк Чорних запорожців) – 

військове формування кавалерії армії Української Народної Республіки, що 

існувало в 1918 - 1920 роках і на сьогодні боронять країну; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Чорних 

Запорожців – голосувало 1193 громадян, за – 755 голосів, що складає 63,3%. 

 

3.9. Вул.Рязанська. 

       Пропозиції: вул.Романтична, вул.Пам'яті та примирення, вул.Рюриковичів. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Романтичну – 

світовідчуття, в якому провідну роль грають ліричні й драматичні емоції, мрії, 

ідеали і душевний підйом; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Романтичну – 

голосувало 1188 громадян, за – 659 голосів, що складає 55,5%. 

 

3.10. Вул.Тверська. 

       Пропозиції: вул.Рубіжна, вул.Теслярна, вул.Отця Августина. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Отця Августина. 

Августин Волошин 1874 – 1945, український політичний, культурний, релігійний 

діяч, Прем’єр-міністр Карпатської України. За сприяння прем’єра було 

запроваджено українську мову в якості державної та введено в загальний 

вжиток назву «Карпатська Україна». 15 березня 1939 року сейм Карпатської 

України обрав його президентом. Але вже через декілька днів Карпатську 

Україну окупували угорські війська. Після окупації Волошин був змушений 

емігрувати до Праги, де займався педагогічною та науковою діяльністю. Із 

приходом у Прагу радянських військ Августина Волошина було заарештовано, 

відвезено до Лефортівської тюрми у Москву, де він за невідомих обставин 

загинув - голосувало 1185 громадян, за – 217 голосів, що складає 18,3%; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Рубіжну - рубіж 

сукупне поняття у військовій справі: умовна лінія, смуга (ділянка) місцевості 

(акваторії), площина в просторі, з якої відраховується початок (кінець), певний 

етап будь-яких дій військ, сил і засобів – голосувало 1185 громадян, за – 596 

голосів, що складає 50,3%. 
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3.11. Провулок Бутирський. 

       Пропозицїі: провул.Солоний, провул.Планувальний, провул.Лук’янівський. 

робочою групою підтримано перейменування на провулок Лук’янівський. 

Лук'я́нівка - село в Україні, у Броварському районі Київської області. Належить 

до Баришівської селищної громади. Однією з цікавинок Лук'янівки була 

Вознесенська церква, збудована 1879 року і зруйнована в 2022 році в ході 

російського вторгнення - голосувало 1175 громадян за – 359 голосів, що складає 

30,6%; 

громадськістю підтримано перейменування на провулок Солоний.  

Солоне - озеро в Запорізькій області – голосувало 1175 громадян, за – 669 

голосів, що складає 56,9%. 
 

3.12. Вул.Куліковська. 

       Пропозицїі: вул.Козацької старшини, вул. Миколи Гринька. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю 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), голосувало 1172 громадян 

за – 315 голосів, що складає 26,9%; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Козацької 

старшини - Коза́цька старши́на - військовий та адміністративний керівний орган 

Запорізької Січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської 

України – голосувало 1172 громадян, за – 813 голосів, що складає 69,4%. 
 

3.13. Вул.Воронезька. 

       Пропозиції: вул.Хортицькі скелі, вул.Нестора Махна, вул.Героїв 9-го полку 

НГУ, вул.Стародніпровська. 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю 

Стародніпровську – знаходиться в районі Старого Дніпра; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Стародніпровську 

– голосувало 1364 громадян, за – 496 голосів, що складає 36,4%. 
 

3.14. Вул.Новгородська. 

       Пропозиці: вул.Сорочинська, вул.Січової ради, вул.Героїв полку «Азов». 

робочою групою підтримано перейменування на вулицю Сорочинську – 

знаходиться в районі Старого Дніпра; 

громадськістю підтримано перейменування на вулицю Сорочинську - 

голосувало 1270 громадян, за – 594 голосів, що складає 46,8%,  

і за вулицю Героїв полку «Азов» - голосувало 1270 громадян, за – 562 

голосів, що складає 44,3%. 
 

Четверте питання порядку денного. 
Різне. 
 

4.1. Розглянули питання щодо публікації переліку назв урбанонімів, які 

походять від власних імен, для обговорення з громадськістю щодо необхідності 

їх перейменування. Вирішили доопрацювати наданий перелік. 

 




