
Інформація 
про перейменування об’єктів топоніміки, інших географічних об’єктів, назви 
яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, м. Кіровоград 

(станом на 01 лютого 2016 року) 

 

Назва об’єкта  
перейменування та назва 
населеного пункту 

Дата, номер та зміст 
прийнятого 
рішення 

Відмітка про 
виконання або 
заплановані 
заходи 

1 2 3 
вулиця Карла Маркса рішення Кіровоградської міської 

ради від 27.10.2011   
№ 865 

перейменовано на 
вулицю Велику 
Перспективну 

вулиця Луначарського рішення Кіровоградської міської 
ради від 12.03.2009 

№1845 

перейменовано на 
вулицю В'ячеслава 

Чорновола 
вулиця Леніна рішення Кіровоградської міської 

ради від 27.10.2011,    № 865 
перейменовано на 
вулицю Дворцову 

вулиця Володарського рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.10.2011   

№ 865 

перейменовано на 
вулицю Арсенія 
Тарковського  

площа Кірова рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.02.2014   

№ 2881 

перейменовано на площу 
Героїв Майдану 

вулиця Дзержинського рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.02.2014   

№ 2881 

перейменовано на 
вулицю Віктора Чміленка 

вулиця Орджонікідзе рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.02.2014   

№ 2881 

перейменовано на вулиці 
Ельворті та 
Кавалерійську 

вулиця Ленінградська рішення Кіровоградської міської 
ради від 11.11.2014   

№ 3613 

перейменовано на 
вулицю 

Павла Сніцара 
вулиця Калініна рішення Кіровоградської міської 

ради від 16.12.2014   
№ 3760 

перейменовано на 
вулицю 

Шульгиних 
вулиця Кірова рішення Кіровоградської міської 

ради від 16.12.2014   
№ 3760 

перейменовано на 
вулицю 

Михайлівську 
вулиця Червоногвардійська рішення Кіровоградської міської 

ради від 16.12.2014   
№ 3760 

перейменовано на 
вулицю 

Архангельську 
вулиця П’ятирічки 3-ї рішення Кіровоградської міської 

ради від 16.12.2014   
№ 3761 

перейменовано на 
вулицю 

Юрія Власенка 
вулиця Фрунзе рішення Кіровоградської міської 

ради від 31.03.2015   
№ 4076 

перейменовано на 
вулицю 

Капітана 1 рангу 
Олефіренка Ю.Б. 

вулиця Новоросійська рішення Кіровоградської міської 
ради від 31.03.2015   

№ 4076 

перейменовано на 
вулицю 

Підполковника 
Майстерюка Р.А. 



Комуністичний проспект Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 422 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

Студентський бульвар 

50 років Жовтня вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 422 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Соборну 

Жовтневої революції вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 422 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати вулицю 

Вокзальну 

вулиця Медвєдєва Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Євгена 
Чикаленка 

вулиця Героїв Сталінграда Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Академіка Тамма 
та Героїв України 

вулиця Щорса Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Ганни Дмитрян 

Енгельса вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Петропавлівську 

Енгельса провулок Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

провулок 
Петропавлівський 

 
Артема вулиця 

Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

 
Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Павла Рябкова 



Терешкової Валентини 
вулиця 

Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Ярослава 

Мудрого 

Василини вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Леоніда Куценка 

Василевської Ванди вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Феодосія 
Козачинського 

Ватутіна вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Миколи 
Міхновського 

Ватутіна провулок Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
провулок Йосипа 

Петрова 

Ватутіна тупик Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на тупик 

Йосипа Петрова 

Ватутіна проїзд Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на проїзд 

Йосипа Петрова 

Пальміро Тольятті вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Гетьмана 
Сагайдачного 

Тельмана вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Олени Теліги 



Толбухіна вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Олександра 

Олійника 

Соціалістична вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Івана Олінського 

Радянська вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Івана 
Похитонова 

Свердлова вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Євгена 
Сверстюка 

Свердлова провулок Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на  
провулок Євгена 
Сверстюка 

Шмідта вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Георгія 
Лангемака 

Ульяновська вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Володимира 

Івасюка 

Ульянової Марії вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Бесарабську 

Бабушкіна вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Семена 
Тютюшкіна 



Башкірська вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Андрія 
Матвієнка 

Бєдного Дем'яна вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Олександра 

Олеся 

Боженка вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Олександра 

Довженка 

Боженка провулок Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 

провулок Олександра 
Довженка 

Будьонного вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Віктора 
Домонтовича 

Будьонного провулок Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
провулок Павла Бута 

Гайдара вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Олега Ольжича 

Урицького вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Генерала 
Кульчицького 

Тореза вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Скіфську 



20 років міліції вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Солдатську 

40 років Жовтня вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Івана Усенка 

40 років Перемоги вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
Бобринецький шлях 

40 років Радянської Армії 
вулиця 

Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Павла 
Чубинського 

50 років Радянської Армії Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Бориса 
Завадовського 

60 років Жовтня вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Миколи 
Чеботарьова 

Димитрова вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Григорія Синиці 

Московська Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 423 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Холодноярську 

Куйбишева вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради             
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Юрія 

Краснокутського 



Кіровоградська вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю отамана Костя 
Блакитного 

Кропоткіна вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Дмитра 
Придатка 

Лазо вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Затишну 

Лазо провулок Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 

провулок Івана Гонти  

Лазо тупик Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на тупик 

Івана Гонти 

Олеко Дундича вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Петра 
Тодоровського  

Павлика Морозова вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Володимира 

Антоновича 

Пархоменка вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Максима 

Залізняка 

Пархоменка провулок Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
провулок Максима 

Залізняка 



Петровського вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Івана 
Виговського 

Петровського провулок Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
провулок Івана 
Виговського 

Петровського проїзд Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Євгена Березняка 

Петровського тупик Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на тупик 
Івана Виговського 

Пожарського вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Валерія 
Гончаренка 

Пролетарська вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Миколи 
Смоленчука 

Профінтерну вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Панаса 
Михалевича 

Повітрянофлотська вулиця Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради              
від 11.08.2015 № 419 погоджено 
рішення Кіровоградської міської 
ради щодо перейменування вулиць 

міста 

Рекомендовано 
перейменувати на 

вулицю Сергія Сєнчева 

Фурманова вулиця Рішенням міської топонімічної 
комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради від 
15 вересня 2015 року 

рекомендовано внести на розгляд 
виконавчого комітету  

Рекомендовано 
перейменувати на 
вулицю Миколи 
Федоровського 



 
 
 
 


