
Протокол № 3 
 засідання міської комісії з питань топоніміки, 

охорони культурної спадщини та місцевої символіки   
 

21.09.2022        
14.00  год.       зала засідань виконавчого комітету  
 
На засіданні комісії присутні:  13 членів комісії (список додається).  
Запрошені: заступник начальника управління культури і туризму міської ради Н.Волкова. 

 
Засідання комісії правомочне. 
 
На порядок денний виносяться наступні питання: 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Розгляд   проекту   Календаря   знаменних   і   пам’ятних   дат    
Олександрійської територіальної громади на 2023 рік. 

- інформує:   заступник   начальника   управління   культури   і   туризму   міської      
ради   Наталія ВОЛКОВА. 

2. Про Концепцію розвитку топоніміки в Олександрійській територіальній громаді. 
- інформує:     начальник      відділу     внутрішньої     політики    міської  ради     

Євген ПИСАРЕВСЬКИЙ. 
3. Про перейменування топонімів Олександрійської територіальної громади. 
- інформує: секретар  комісії, головний спеціаліст відділу внутрішньої політики  

міської ради Наталія ГУР’ЄВА. 
 
ЗАВАЛІЙ С.В.: Хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто за? Проти? 

Утримався? Одноголосно. 
І. Переходимо до першого питання. 

 І. Розгляд  проекту Календаря знаменних і пам’ятних дат Олександрійської 
територіальної громади на 2023 рік. 

Слово надається заступнику начальника управління культури і туризму міської   ради    
Наталії Волковій (знайомить із календарем на 2023 рік). 

 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: В кого які будуть пропозиції, зауваження, доповнення? 
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: уточнив інформацію по Миколі Зерваницькому зокрема його 

званню Почесний громадянин міста Олександрії. 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: є пропозиція схвалити проект календаря знаменних і пам’ятних 

дат Олександрійської територіальної громади на 2023 рік з зауваженнями та пропозиціями. 
Голова комісії: Інших пропозицій не буде? Хто за таку пропозицію прошу голосувати: 

хто «за»? «Проти»? «Утримався»? Одноголосно. 
 
І. ВИРІШИЛИ: 
1. Схвалити    календар    пам’ятних   і   знаменних   дат   на   2023   рік з  

зауваженнями та пропозиціями та  рекомендувати виконавчому комітету міської ради 
прийняти відповідне рішення. 

2. Управлінню культури і туризму міської ради підготувати відповідний проект  
рішення та винести його на  чергове засідання виконавчому комітету для затвердження. 

 
ІІ. ГОЛОВА КОМІСІЇ: Переходимо до другого питання порядку денного. 
ІІ. Про Концепцію розвитку топоніміки в Олександрійській територіальній громаді. 
- Слово надається начальнику відділу внутрішньої політики  міської  ради  Євгену    



Писаревському (знайомить з проектом Концепції). 
ЗАВАЛІЙ С.В.: є пропозиція відхилити прийняття Концепції розвитку топоніміки в  

Олександрійській територіальній громаді, у зв’язку з наявністю Положення про порядок 
найменування і перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення 
пам’яті видатних осіб та подій, яке необхідно удосконалити та привести до реалій сьогодення. 

В кого які будуть пропозиції, зауваження, доповнення? 
Присутні одностайно підтримали пропозицію головуючого. 
 
Голова комісії: Інших пропозицій не буде?  
Хто за таку пропозицію прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»? 

Одноголосно. 
 
ІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Відхилити прийняття Концепції розвитку топоніміки в Олександрійській  

територіальній громаді, у зв’язку з наявністю Положення про порядок найменування і 
перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті 
видатних осіб та подій. 

 
ІІІ. ГОЛОВА КОМІСІЇ: Переходимо до третього питання. 
ІІІ. Про  перейменування  топонімів  Олександрійської територіальної  громади. 

Знаю, що є жителі, які скажуть, що перейменування не на часі, адже триває війна. Але  
все ж. Відповідно   до  вимог   Закону   України   «Про   засудження  комуністичного  та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх 
символіки» у найменуваннях топонімів Олександрійської громади ще залишились такі, які 
підпадають під перейменування. Якраз на них хочеться зупинитися сьогодні. 
 Адже попереду ще буде велика робота по дерусифікації топонімів  і очищенні 
культурної спадщини від маркерів Російської імперії та Радянського Союзу.  
 З метою врахування точки зору громадськості, у відповідності до вимог Закону 
України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» протягом травня-
серпня 2022 року до міської ради надходили звернення мешканців, установ, підприємств, 
організацій та інститутів громадянського суспільства. Всі вони розглянуті в установленому 
порядку та використані для підготовки пропозицій щодо перейменування топонімів. 

 
Слово надається Наталії Гур’євій, секретарю  комісії,  головному  спеціалісту відділу 

внутрішньої   політики міської ради (надає інформацію, таблицю). 
 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: питання перейменування топонімів громади важливе і потребує 

виваженого рішення, тому переходимо до обговорення. Хотілося б почути думку кожного 
члена комісії. 

ОБГОВОРЕННЯ ТА ГОЛОСУВАННЯ ПО КОЖНІЙ ВУДИЦІ/ПРОВУЛКУ ОКРЕМО: 
№ Назва топоніму Мотивація Пропозиції по перейменуванню 
1 вул. 

Бєлінського 
(мкрн 
Перемога) 

 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
Бєлінський Владислав 
Варфоломієвич (1872-1918) – 
учасник січневого заколоту 
проти УНР 1918р. 

вул. Миколи Куліша: український письменник, 
режисер, драматург, представник Розстріляного 
Відродження 
вул. Гайдамацька: самоназва народних 
повстанців на Правобережній Україні, народно-
визвольний рух 

вул. Ігоря Сікорського: видатний 
авіаконструктор українського походження 
творець перших у світі літаків. 

Голосували: 1. вул. Миколи Куліша: «за» - немає. «проти» - немає, «утримався» -13. 
2. вул. Гайдамацька: «за» - 1, «проти» - 12, «утримався» - немає. 
3. вул. Ігоря Сікорського: «за» - 12. «проти» - немає, «утримався» - 1. 

2 вул. Героїв пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про вул. Гетьмана Мазепи - український військовий, 



Сталінграда 
 

засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
лист Українського інституту 
нац. пам’яті від 26.01.2022 

політичний і державний діяч. Гетьман Війська 
Запорозького,голова козацької держави на  
Лівобережній (1687–1704) і всій Наддніпрянській 
Україні (1704–1709).  Князь Священної Римської 
імперії (1707—1709) 

Голосували:  вул. Гетьмана Мазепи: «за» - 12, «проти» - 1, «утримався» - немає. 
3 вул. 

Жуковського 
(мкрн 
Перемога) 

Семен Борисович Жуковський – 
радянський партійний діяч 
співробітник органів безпеки 
СРСР 

вул. Героїв-рятувальників ( на честь героїв-
рятувальників ДСНС) 

Голосували: вул. Героїв-рятувальників: «за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
4 вул. 

Карбишева 
(Південно-
Східний мкрн, 
БАМ) 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
Дмитро Михайлович Карбишев 
(1880-1945) 
російський та радянський 
військовик, особа пов’язана зі 
встановленням радянської влади 
на території України 

вул. Соломії Крушельницької: українська 
оперна співачка, педагогиня, входить до переліку 
найвідоміших жінок України. 
вул. В’ячеслава Чорновола - український 
політик, громадський діяч, публіцист,  
літературний критик, діяч руху опору проти  
зросійщення та національної дискримінації  
українського народу, політичний в'язень СРСР. 
Провідник українського національно-
демократичного визвольного руху кінця 80-х — 
90-х років; другий голова Народного руху 
України (1992 — 1999). Герой України 
вул. Каштанова: загальна назва 

Голосували: 1. вул. Соломії Крушельницької: «за» - . «проти» - , «утримався» -13. 
2. вул. В’ячеслава Чорновола: «за» - 12, «проти» - немає, «утримався» -1. 
3. вул. Каштанова: «за» - , «проти» - , «утримався» -. 

5 вул. Конєва 
(с.Марто - 
Іванівка) 

 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
Іван Степанович Конєв (1897-
1973) – радянський військовик 

вул. Світанкова (пропозиція вчительки-
пенсіонерки, відмінника народної освіти, яка 
проживає вулиці) 

Голосували: вул. Світанкова: «за» - 12, «проти» - немає, «утримався» - 1. 
6 вул. Рікова 

(мкрн 
Покровський) 

 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
Риков Олексій Іванович (1881-
1938), партійний і державний 
діяч, нарком внутрішніх справ. 

вул. Пилипа Орлика: український політичний, 
державний діяч, гетьман Війська Запорізького у 
вигнані, один із упорядників першої Української 
Конституції.  
 
 вул. Затишна: загальна назва 

Голосували: 1. вул. Пилипа Орлика: «за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
2.вул. Затишна: «за» - , «проти» -, «утримався» -. 

7 вул. Руднєва 
(мкрн 
Перемога) 
 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 

Микола Олександрович Руднєв 
(1894-1918) –радянський військовик, 
учасник встановлення радянської 
влади в Україні, командував 
роззброєнням військ УНР. 

вул. Ярослава Мудрого: Київський князь, 
упорядник збірника законів «Правда Ярослава». 
вул. Мальовнича: загальна назва  
 

Голосували: 1. вул. Ярослава Мудрого: «за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
2. вул. Мальовнича: «за» - , «проти» -, «утримався» -. 

8 вул. Січнева 
(р-н 8-ї школи, 

ЗУ «Про засудження 
комуністичного та націонал-

вул. Українського відродження  
вул. Української революції 



незабудовані 
земельні 
ділянки) 

 
 

соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки»: Перелік символів, 
організацій, подій та явищ 
комуністичного тоталітарного 
режиму на честь яких названо 

вул. Соняшникова: загальна назва 

(у зв’язку з відсутністю забудови) 
Голосували: 1. вул. Українського відродження: «за» - . «проти» - , «утримався» -. 

2. вул. Української революції:  «за» - 1, «проти» - , «утримався» -. 
3. вул. Соняшникова: «за» - 12, «проти» - немає , «утримався» - немає. 

9 вул. 
Чонгарська 
(8-а школа) 

 
 

ЗУ «Про засудження 
комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки»: Перелік символів, 
організацій, подій та явищ 
комуністичного тоталітарного 
режиму на честь яких названо 

вул. Володимира Винниченка: український 
політичний і громадський діяч, керівник 
Директорії УНР, педагог, драматург, художник. 
вул. Червоної калини:  Калина – це символ 
рідної землі, отчого краю, батькової хати. Калина 
– один із прекрасних символів України  

Голосували: 1. вул. Володимира Винниченка: «за» - 13. «проти» -  немає, «утримався» - немає. 
2. вул. Червоної калини:  «за» -, «проти» - , «утримався» -. 

10 вул. 
Першотравнева 

 

на честь свята, яке у часи СРСР 
активно використовувалося, як 
пропаганда 

вул. Поштова (історична назва)  
 

Голосували: вул. Поштова: «за» - 13. «проти» - немає , «утримався» - немає. 
11 вул. Трудових 

Резервів (мкрн 
Жовтневий) 

радянська назва, яка втратила 
свою актуальність; поняття  
«марксистсько-ленінської» 
(комуністичної,  сталінської або 
так званої «табірної») політичної 
економії // всесоюзне добровільне  
спортивне товариство, що 
об'єднувало учнів і працівників  
ПТУ Радянського Союзу.     

вул. Славетна: загальна назва 
вул. Анатолія Перепаді: всесвітньо-відомий 
перекладач українського походження. народився в 
м. Олександрія. Перекладав українською з більшості 
романських мов —французької, італійської,  
іспанської, португальської, каталанської. Лавреат 
багатьох перекладацьких премій. Зокрема Перепадя 
наразі єдиний двічі лавреат премії «Сковорода», яку 
Амбасада Франції присуджує за найкращий переклад 

Голосували: 1. вул. Славетна: «за» -, «проти» -, «утримався» -. 
2. вул. Анатолія Перепаді: «за» - 12, «проти» -, «утримався» - 1. 

12 вул. Горонович 
(с.Марто - 
Іванівка)  
 

виправлення граматичної 
помилки: вулиця названа в честь 
голови Олександрійської земської 
управи Івана Івановича Гороновича

вул. Гороновича (технічна правка) 
вул. Івана Гороновича 

Голосували: вул. Івана Гороновича: «за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
13 пров. 

Маршала 
Конєва 
(мкрн 
Заводський) 
 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» 
Іван Степанович Конєв (1897-
1973) – радянський військовик 

провул. Олександра Олеся: український поет, 
драматург, представник символізму. 
провул. Заводський: загальна назва 
провул. Євгена Маланюка: 
український письменник, культуролог-
енциклопедист, публіцист, літературний критик, 
сотник Армії УНР. 

Голосували: 1. провул. Олександра Олеся: «за» - , «проти» - , «утримався» - . 
2. провул. Заводський: «за» - 1 , «проти» - , «утримався» - немає. 
3. провул. Євгена Маланюка: «за» - 12 , «проти» - 1, «утримався» - немає. 

14 пров. Раскової 
(мкрн 
Покровський) 
 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки». 
Раскова Марина Михайлівна 
(1912-1943)- рад. льотчиця, 
співробітник НКВД  

провул. Миколи Вороного: український 
письменник-перекладач, театральний режисер, 
актор, громадсько-політичний діяч. Один із 
засновників Української Центральної Ради. 
 

Голосували: провул. Миколи Вороного: «за» - 13, «проти» - немає, «утримався» - немає. 
15 пров. похідне від слова провул. Промисловий: загальна назва 



Індустріальний 
(мкрн Південно-
Східний, БАМ) 

«індустріалізація» (підпадає під 
дію ЗУ «Про засудження 
комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки») 

провул. Олександра Олеся: український поет. 
драматург, представник символізму. 

Голосували: 1. провул. Промисловий: «за» -  «проти» -, «утримався» -. 
2. провул. Олександра Олеся: «за» - 13,  «проти» - немає, «утримався» - немає. 

16 пров. 
Ярославського 
(8-а школа) 
 

пп.»є» п.4 част.1-ої ст.1 ЗУ «Про 
засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».  
Ярославський Омелян 
Михайлович (1878-1943) 
радянський партійний і 
державний діяч, член 
Центральної комісії ВКП (б). 

провул. Миколи Хвильового: український 
прозаїк, поет, публіцист. Представник 
Розстріляного Відродження. 
провул. Квітковий: загальна назва 
провул. Дмитра Бернадського: інженер-геолог, 
голова селекції археології, автор наукових 
статтей. 

Голосували: 1. провул. Миколи Хвильового: «за» -,  «проти» -, «утримався» -. 
2. провул. Квітковий: «за» - ,  «проти» - , «утримався» -. 
3. провул. Дмитра Бернадського: «за» - 13,  «проти» - , «утримався» -. 

17 вул. 
Міліцейська 

радянська назва правоохоронного 
органу під назвою «міліція» 
(ліквідовано в к. 2015р.) 

вул. Володимирська 
вул. Князя Володимира 

Голосували: 1. вул. Володимирська: «за» - 10,  «проти» - 3, «утримався» -. 
2. вул. Князя Володимира: «за» - 3,  «проти» -10 , «утримався» -. 

 
ГОЛОВА КОМІСІЇ: Є пропозиція схвалити запропонований перелік топонімів для 

перейменування з зауваженнями та пропозиціями. 
Інших пропозицій не буде? Хто за таку пропозицію, прошу голосувати: хто «за»? 

«Проти»? «Утримався»? Одноголосно. 
  

ІІІ. ВИРІШИЛИ:  
1. Схвалити запропонований перелік топонімів для перейменування (таблиця додається). 
2.  Відділу внутрішньої політики міської ради підготувати відповідний проект рішення  

виконавчого комітету «Про  перейменування  топонімів  Олександрійської територіальної  
громади» та винести його на  чергове засідання  для затвердження.  
 

 
 

Голова топонімічної комісії,  
керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради       Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
Секретар топонімічної комісії,  
головний спеціаліст відділу  
внутрішньої політики міської ради      Наталія ГУР’ЄВА  


