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1.2. Вулиця Волгодонська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Авіаторів – на честь авіаторів, вулиця розташована поруч з вулицею 

Ігоря Сікорського. 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Волгодонська на вулицю 

Авіаторів. 
 

1.3. Вулиця Волзька. 

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

Лободи. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці 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. 

        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -3. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Волзька на вулицю Андрія 

Лободи. 
 

1.4. Вулиця Володимирська. 

       Пропозиції: вул.Володимирська, вул.Князя Володимира. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці 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. 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Володимирська на вулицю 

Князя Володимира. 
 

1.5. Провулок Гомельський. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

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. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Гомельський на 

провулок Гомерівський. 

 

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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1.6. Вулиця Декабристів. 

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

Апостолів Петра і Павла. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Богдана Ружинського. Князь Богдан Ружинський - перший офіційний 

гетьман Війська Запорозького (1575 - 576). 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Декабристів на вулицю 

Богдана Ружинського. 

 

1.7. Вулиця Донська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці 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. 

        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -3. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Донська на вулицю 

Теслярську. 

 

1.8. Вулиця Єйська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці 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 

Матвіїївка. 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. 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Єйська на вулицю 

Матвіївську. 

 

1.9. Провулок Казанський. 

       Пропозиції: пров.Хуторський, пров.Зручний. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

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. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -1, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Казанський на провулок 

Хуторський. 
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1.10. Провулок Камчатський. 

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

пров.Ромський. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

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. 

       Результати голосування: «за» -9, «проти» -0, «утримались» -2. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Камчатський на 

провулок Ромський. 
 

1.11. Провулок Каширський. 

       Пропозиції: пров.Хвилястий. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаного провулку 

на провулок Хвилястий. S-подібна планувальна схема провулка. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: підтримати перейменування: провулок Каширський на 

провулок Хвилястий. 
 

1.12. Вулиця Курська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Академіка Доллєжаля. Микола Антонович Доллєжаля (1899-2000) - 

уроженець 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. 

        Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Курська на вулицю 

Академіка Доллєжаля. 

 

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

2.1. розгляд пропозицій, які були на доопрацюванні – Комунарський 

район: 
 

2.1.1. Вулиця Алапаєвська. 

       Пропозиції: вул.Джавелінська, вул.Княжа, вул.Гаубічна. 

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Княжу. Князь Кий (напівлегендарний) - вождь союзу племен полян, 

засновник м.Київ (за легендою, разом з братами Щеком, Хоривом та сестрою 

Либідь у V-VІ ст.); князі Аскольд і Дір, які були боярами князя Рюрика, 

завоювали Київ у другій половині IX ст.; князь Рюрик - у 862 р. літописна згадка  
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про нього в «Повісті минулих літ». Після смерті новгородського князя Рюрика 

(879 р.) до повноліття його сина Ігоря фактичним правителем новгородської 

землі став Олег. 

        Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -3. 

        Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Алапаєвська на вулицю 

Княжу. 

 

2.1.2. Вул.Біломорська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Контактну. Контакт - зіткнення, зв'язок, охочий до контакту, позитивне 

значення взаємодія. На вулиці розташовані гаражі і паркани. 

       Результати голосування: «за» -8, «проти» -0, «утримались» -3. 

       Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Біломорська на вулицю 

Контактну. 

 

2.1.3. Вул.Новомосковська. 

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

       В результаті обговорення з’ясовано, що на сьогоднішній день вулиця 

складається з чотирьох окремих відрізків. Для можливості подальшого 

впорядкування погоджено об’єднати по два відрізка і перейменувати кожен 

окремо: 

1. більша частина – вулиця Новомиколаївська. Новомикола́ївка (до 1812 - 

Кочережки) - 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 – вулиця Новоселицька - на честь історичної назви міста 

Новомосковськ Дніпропетровської області (містечко носило назву Новоселиця 

до 1794 р.). 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Новомосковська на 

вулицю Новомиколаївську і вулицю Новоселицьку. 

 

2.1.4. Вул.Таманська. 

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

       В результаті обговорення погоджено перейменування вказаної вулиці на 

вулицю Стаціонарну. Розташування біля 1-й міської дитячої лікарні. 

       Результати голосування: «за» -10, «проти» -0, «утримались» -1. 

       Вирішили: підтримати перейменування: вулиця Таманська на вулицю 

Стаціонарну. 
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В зв’язку з тим, що пропозиції, які були запропоновані, не знайшли 

підтримки у членів робочої групи, вирішено залишити на доопрацювання такі 

назви урбанонімів: 

вул.Байкальська, вул.Верхоянська, вул.Владивостоцька, пров.Волховський, 

вул.Іртишська, вул.Калузька, вул.Красноградська, вул.Нижегородська, 

вул.Тушинська, вул.Знаменська, пров.Знаменський. 

       Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 

       Вирішили: зазначені питання залишити на доопрацювання. 

 

2.2. Розгляд звернень від громадськості. 

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

громадськості щодо перейменування урбанонімів на території міста. 
 

2.2.1. Розглянуті листи Всеукраїнського товариства «Просвіта» щодо: 

- перелік назв урбанонімів на честь міст України; 

- перелік імен видатних творців, дослідників і популяризаторів української 

мови; 

- виправлення невластивих для української мови назв урбанонімів так 

званих русизмів. 

В результаті обговорення вирішено врахувати пропозиції Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» та додати їх до банку даних для подальшого 

використання при перейменуванні урбанонімів. 

Результати голосування: «за» -11, «проти» -0, «утримались» -0. 
 

2.2.2. Розглянуто лист спілки поляків Запоріжжя «Полонія» щодо 

перейменування проспекту Маяковського на Польський в знак подяки 

польському народу. На сьогоднішній день вже було запропоновано 

перейменування вулиці Мінської на вулицю Польську, що було підтримано 

громадськістю при інтерактивному голосуванні. 
 

2.3. Повторний розгляд звернень щодо перейменування вул.Добролюбова. 

Вул.Добролюбова. 

       Пропозиції:  
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 окремої механізованої бригади ЗСУ «Холодний 

яр» із позивним Фанат (фанат футбольного клубу «Зоря» (Луганськ) - 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. 




