
 

         Проєкт № 1209 

      Доопрацьовано 09.05.2022 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__»____________2022 року       № ___ 

 

Про перейменування вулиць  

та площі  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону 

України «Про географічні назви» та враховуючи рекомендації міської 

топонімічної комісії при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

від 04 та 06 травня 2022 року, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Перейменувати вулиці та площу м. Кропивницького Кропивницької 

міської територіальної громади згідно з додатком.  
 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради провести відповідні роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних 

вулиць та площі.  
 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій 

забезпечити внесення відомостей щодо їх місця знаходження відповідно до 

пункту 1 рішення.  
 

4. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради забезпечити внесення змін щодо місця знаходження 

підприємств, установ, організацій відповідно до пункту 1 рішення 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров`я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

Неля Чорна 35 83 66 



 

    Додаток  

    до рішення Кропивницької міської ради 

    «__»___________2022 року № ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

вулиць та площі м. Кропивницького Кропивницької міської 

територіальної громади, які перейменовуються 
 

 
 

 

Начальник управління культури  

і туризму Кропивницької міської ради    Анна НАЗАРЕЦЬ 

вулиця Алтайська 
 

- вулиця Бородянська 

провулок Алтайський 
 

- провулок Бородянський 

вулиця Байкальська 
 

- вулиця Ірпінська 

вулиця Водоп’янова 
 

- вулиця Чорнобаївська 

частина вулиці Волкова (від вулиці 

Героїв України до вулиці Комарова) 
 

- вулиця Героїв - рятувальників 

вулиця Воронезька 
 

- вулиця Андрія Норова 

вулиця Дворцова 
 

- вулиця Театральна  

вулиця Добровольського 
 

- вулиця Степана Чобану 

площа Дружби народів 
 

- площа Міст-героїв України 

вулиця Желябова 
 

- вулиця Гостомельська 

вулиця Інтернаціональна 
 

 вулиця Євгена Коновальця 

вулиця Новгородська 
 

- вулиця Охтирська 

проїзд Новгородський та  

тупик Новгородський (об`єднати) 
 

 

- 
 

проїзд Охтирський 
 

провулок Новгородський 1-й 
 

- провулок Охтирський 1-й 

провулок Новгородський 2-й 
 

- провулок Охтирський 2-й 

вулиця Пацаєва 
 

- вулиця Героїв Маріуполя 

вулиця Пушкіна 
 

- вулиця Миколи Садовського 

провулок Пушкіна 
 

- провулок Миколи Садовського 

вулиця Радищева 
 

- вулиця Отамана Гордієнка 

вулиця Саратовська 
 

- вулиця Волноваська 

вулиця Толстого 
 

- вулиця Канатівська 

вулиця Тульська 
 

- вулиця Бучанська 

вулиця Ушакова  
 

- вулиця Святослава Хороброго 

провулок Халтуріна - вулиця Учительська 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту № 1209 рішення Кропивницької міської ради 

«Про перейменування вулиць та площі»  
 

Проєкт рішення підготовлено управлінням культури і туризму. 
 

Законодавча база: статті 140, 146 Конституції України, статті 25, 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 7 Закону 

України «Про географічні назви». 

Обставини необхідності розробки проєкту рішення.  
У результаті повномасштабного військового вторгнення та тимчасової 

окупації державою-агресором частини території України виникла необхідність 

захисту інтересів держави у всіх сферах діяльності, у тому числі й 

перейменуванні об'єктів топоніміки. Оскільки дерусифікація та деколонізація є 

логічним продовженням декомунізаційних процесів, тому позбавлення від 

російських і залишків радянських назв у публічному просторі набуло обертів на 

рівні громад. 

Питання зміни назв вулиць було опрацьовано виконавчими органами 
міської ради та розглянуто на засіданні міської топонімічної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 04 та 06 травня 2022 року. 

Члени комісії підтримали перейменування вулиць та площі міста 

Кропивницького на честь українських героїв, які мужньо боронять Україну від 

Росії, на честь українських міст, які героїчно тримають оборону держави та 

відомих українських діячів.  

Вулиці та площа рекомендовані для перейменування 

вулиця Алтайська,  

провулок Алтайський  
(Республіка Алтай — суб'єкт Російської 

Федерації) 
 

- вулиця Бородянська,  

провулок Бородянський  
( ородя нка – селище в  учанському 

районі Київської області. Один з 

населених пунктів  області що найбільше 

постраждав від російської агресії) 

вулиця Байкальська (озеро в Росії, 

Східний Сибір) 

- вулиця Ірпінська  
(м. Ірпінь Київської області – місто-

герой України) 

вулиця Водоп’янова 
(Михайло Водоп’янов (1899-1980) -  

радянський льотчик, учасник порятунку 

екіпажу пароплава «Челюскін», учасник 

арктичних і високоширотних експедицій, 

генерал-майор авіації, член ЦВК СРСР, 

Герой Радянського Союзу.  До міста 

стосунку не мав) 

- вулиця Чорнобаївська 
(Чорноба ївка — легендарне село в 

Херсонській області, де українські 

війська неодноразово знищували 

російських окупантів) 

частина вулиці Волкова (від 

вулиці Героїв України до вулиці 

Комарова) 
(Во лков Владисла в (1935—1971)— 

радянський космонавт, двічі Герой 

Радянського Союзу, який у 1971 році 

загинув на космічному кораблі «Союз-11» 

разом з космонавтами Віктором 

Пацаєвим та Георгієм Добровольським. 

- вулиця Героїв – рятувальників 
(увічнення героїчних вчинків 

рятувальників ДСНС) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


До міста стосунку не мав) 

вулиця Воронезька  

(Воронеж - місто в Росії) 
 

- вулиця Андрія Норова  
(Андрій Норов (1977-2022) – офіцер ЗСУ, 

капітан, учасник російсько-української 

війни, Герой України з удостоєнням 

ордена «Золота Зірка»(посмертно). 

Загинув, захищаючи від окупанта 

Київську область. Похований на 

Рівнянському кладовищі у 

Кропивницькому) 

вулиця Дворцова( русизм) - вулиця Театральна  

вулиця Добровольського 
(Добровольський Георгій (1928- 1971) — 

радянський льотчик-космонавт. Загинув 

разом з іншими членами екіпажу 

космічного корабля Союз-11 під час 

повернення на Землю. Похований у 

некрополі біля Кремлівської стіни в 

Москві. До міста стосунку не мав) 

-  вулиця Степана Чобану 

(Степан Чобану (1963-2022) – майор 

ЗСУ, Герой України з удостоєнням 

ордена «Золота Зірка» (посмертно). 

28.02.2022 вступив у повітряний бій над 

Кропивницьким, відволікаючи на себе 

ворожу авіацію 

площа Дружби народів  

(площа найменована на відзнаку 60-ти 

річчя утворення СРСР) 

- площа Міст-героїв України 
(на честь міст-героїв України) 

вулиця Желябова  

(Желябов Андрій (1729-1881) - 

революціонер-народник, страчений за 

замах на царя) 

- вулиця Гостомельська  

(смт Гостомель  учанського району 
Київської області – місто-герой України)  

вулиця Інтернаціональна 
(Комуністи чний інтернаціона л (скорочено 

Комінте рн), або ж Тре тій інтернаціона л 

— міжнародна організація комуністичних 

партій, яка керувалась Кремлем і 

знаходилась під повним контролем 

Іноземного Відділу НКВС (розвідка, 

спецоперації).  

 вулиця Євгена Коновальця 

( вге н  Конова лець (1891 1938) — 

полковник Армії УНР, командир Січових 

Стрільців, член Стрілецької Ради, 

командант УВО, голова Проводу 

українських націоналістів (1927), перший 

голова ОУН (з 1929), один із ідеологів 

українського націоналізму). 

вулиця Новгородська,  
 

проїзд Новгородський та  

тупик Новгородський (об`єднати), 

провулок Новгородський 1-й, 

провулок Новгородський 2-й  
(Новгород – місто в Росії) 

- вулиця Охтирська,  
 

проїзд Охтирський,  

 

провулок Охтирський 1-й, 

провулок Охтирський 2-й 
(м. Охтирка Сумської області – місто-

герой України) 

вулиця Пацаєва 
(Пацаєв Віктор (1933-1971) — льотчик-

космонавт СРСР. Загинув під час 

космічного польоту 28 червня 1971 року 

разом з Г.Добровольським і В. Волковим. 

До міста стосунку не мав) 

- вулиця Героїв Маріуполя 
(на вшанування Героїв-захисників 

Маріуполя) 

вулиця Пушкіна, провулок 

Пушкіна  

(Пушкін Олександр (1799-1837) -  

російський поет, драматург і прозаїк, 

вважається основоположником сучасної 

- вулиця Миколи Садовського, 

провулок Миколи Садовського 
(Мико ла Сад овський (справжнє прізвище 

Тобіле вич) (1856-1933) — український 

актор, режисер і громадський діяч. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1891
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%83_%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/1933
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC


Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та постійних депутатських комісій міської ради.  
 

 

 

Начальник управління 

культури і туризму 

Кропивницької міської ради     Анна НАЗАРЕЦЬ 

російської літературної мови. Прославляв 

завоювання росіянами Кавказу, російську 

державність) 

Корифей українського побутового 

театру)  

вулиця Радищева  

(Ради щев  Олекса ндр (1749 — 1802) — 

російський державний діяч, письменник, 

просвітитель, дисидент. До міста 

стосунку не мав) 
 

- вулиця Отамана Гордієнка 
(Ко сть Гордіє нко (нар.?—1733)—

 Кошовий Отаман Запорозької Січі, 

видатний військовий і політичний діяч, 

сподвижник та співавтор Конституції 

Гетьмана Війська Запорозького 

Городового Пилипа Орлика) 

вулиця Саратовська  
(Саратов - місто в Росії) 
 

- вулиця Волноваська 
(м. Волноваха Донецької області – місто-

герой України) 

вулиця Толстого 
(Толсто й  ев (1828-1910) — російський 

письменник і мислитель. Служив у 

російській армії. Стосунку до міста не 

мав) 

- вулиця Канатівська 
(аеродром Канатове в Кіровоградській 

області) 

вулиця Тульська (Тула - місто в 

Росії) 
 

- вулиця Бучанська  

(м.  уча Київської області – місто-герой 

України) 

вулиця Ушакова  
(Ушако в Фе дір (1745—1817) — російський 

флотоводець, адмірал. 2001 року 

канонізований Російською Православною 

Церквою. Стосунку до міста не мав) 
 

- вулиця Святослава Хороброго  

(Святосла в І горович, прізвисько — 

Хоро брий (близько 938 — 972 р.) —

великий князь київський (945—972 рр.), 

проводив активну зовнішню політику)  

провулок Халтуріна  

(Степан Халтурін (1856-1882) -  

російський робітник, здійснив 

терористичний акт в Зимовому палаці. 

Організатор «Північно-російського 

робітничого союзу». Увійшов в пантеон 

комуністичної пропаганди) 

- вулиця Учительська 
(звернення мешканців провулку 

Халтуріна) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1733
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/938
https://uk.wikipedia.org/wiki/972
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/945
https://uk.wikipedia.org/wiki/972

