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Законодавче підґрунтя 

для аналітичної роботи членів громадської експертної 

групи з перейменувань урбонімів (геонімів) Полтавської 

територіальної громади: 

 ст. 11 Конституції України; 

 Закон «Про географічні назви»; 

 ст. 41. «Застосування державної мови в географічних назвах та назвах 

об’єктів топоніміки»  

 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної»;  

 Закон «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій»;  

 Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки»; ст.5 п.4  

 Закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті»; 

 частина 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування». 

 

Статистичний аналіз матеріалів 

громадської експертної групи з перейменувань урбонімів 

Полтавської територіальної громади (ПТГ) 

№ 
Категорії назв урбонімів Полтавської 

 територіальної громади 
Аналіз 

На 

перей-

мену-

вання 

1. Список вулиць і провулків Полтавської територіальної 

громади,у назвах яких є орфографічні помилки 

24 22 

2. Список вулиць і провулків Полтавської територіальної 

громади із русизмами в їхніх назвах 

42 35 

3а. Список назв улиць і провулків міста Полтави, які потребують 

уточнення (переважно – імені персоналії) 

177 80 
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3б. Список назв вулиць і провулків сіл Полтавської ТГ, які 

потребують уточнення (переважно – імені персоналії) 

32 32 

4. Список вулиць і провулків Полтавської територіальної 

громади, що містять назви топонімів у Російській Федерації і 

державах – членах Організації договору про колективну 

безпеку 

13 13 

5а. Список вулиць і провулків міста Полтава, названих на честь 

російських (радянських) військових діячів, героїв війн, 

політиків чи подій 

80 78 

5б. Список вулиць і провулків сіл Полтавської територіальної 

громади,  названих на честь російських (радянських) 

військових діячів, героїв війн, політиків чи подій 

21 18 

6а. Список вулиць і провулків м. Полтави, названих на честь 

діячів російської (радянської) культури, освіти і науки 

64 55 

6б. Список вулиць і провулків у селах Полтавської ТГ, 

названих на честь діячів російської культури, освіти і науки 

4 4 

7. Список назв  вулиць і провулків міста Полтави, які відсутні 

на місцевості і топографічних планах, тому  запропоновані 

для анулювання 

7 7 

8. Список назв вулиць і провулків міста Полтави, які відсутні 

на місцевості і топографічних планах, але мають реєстрацію 

домоволодінь з адресною прив’язкою і можуть бути 

анульовані з заміною адрес 

4 4 

9. Список вулиць і провулків міста Полтави, які є на місцевості 

і топографічних планах, але мають реєстрацію декілька 

домоволодінь з адресною прив’язкою і можуть бути 

анульовані з заміною адрес 

5 5 

10а Назви вулиць і провулків міста Полтави, які потребують 

уточнення або перейменування 

27 24 

10б Назви вулиць і провулків сіл Полтавської ОТГ, які 

потребують уточнення або перейменування 

9 9 

 Усього 509 386 

 У т.ч. місто  Полтава  295 
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Пояснювальна записка 

1. Список вулиць і провулків Полтавської територіальної 

громади, у назвах яких є орфографічні помилки 

Цей список групі люб’язно надали співробітники Управління 

містобудування і архітектури Полтавської міськради у майже готовому вигляді. 

Члени групи додали до списку лише кілька позицій і кілька разів обговорювали 

варіанти із пропозиціями щодо виправлення помилок.  

Вважали б цей список за такий, що міг би бути (після розгляду офіційною 

топонімічною комісією) першочергово поданий для затвердження 

міськвиконкомом. 

2. Список вулиць і провулків Полтавської територіальної 

громади, які мають у своїх назвах русизми 

Із 42-х проаналізованих назв, які попередньо були відібрані для аналізу на 

наявність русизмів, 6 назв комісія рекомендує залишити без змін, а 36 – змінити 

у зв’язку із наявністю в них русизмів. Для 8-ми із цих назв пропонуємо один 

варіант перекладу чи адекватної заміни, а для 28 назв – два й більше 

альтернативних варіантів. 

Можливо, назви зі списку 2 можуть  бути запропоновані мешканцям на 

голосування (а до початку голосування має бути відведений час для подання 

ними інших пропозицій, зокрема й не пов’язаних із буквальним перекладом). 

3а. Назви вулиць і провулків міста Полтави, 

які потребують уточнення (переважно - імені особи) 

Близько половини назв елементів вулично-дорожньої мережі Полтави 

мають ім’я перед прізвищем особи, на честь якої вони названі, або прикладку із 

зазначенням звання чи роду занять цієї особи. А решта назв мають тільки 

прізвище. На нашу думку, офіційні назви мають бути уніфіковані (мати ім’я, 

навіть до прізвищ загальновідомих осіб). Особливо це важливо у випадках, 

коли тільки за прізвищем не можна ідентифікували особу (наприклад, вул. 

Лисенка: на честь великого композитора, чи одіозного діяча 

сільськогосподарської науки?). 

В останній колонці позначені назви, які обговорюються з метою 

перейменування. Після прийняття остаточного рішення, вони будуть вилучені 

із списку (в ньому залишаться тільки назви, які потребуватимуть уточнення 

(імені). 

Станом на 12.07.2022 із 177 назв, які названі на честь осіб, але їхні імена не 

вказані і потребуватимуть уточнення. Орієнтовно 97 із цих назв рекомендовані 

експертною групою на перейменування (в останній колонці таблиці вказано, до 

якої групи ці назви віднесено). А мінімум 80 назв вулиць потребують 

уточнення імен. 
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3а. Назви вулиць і провулків сіл Полтавської 

територіальної громади, які потребують уточнення 

(переважно – імені особи) 

Аналіз здійснювався за тим же принципом, що і назви у списку 3а. Станом 

на 12.07.2022 із 32 топонімів, які названі на честь осіб, але їхні імена не вказані, 

потребуватимуть уточнення. 28 із цих топонімів потребують уточнення імен, а 

стосовно 4 назв – уточнення інформації і про самих цих осіб. 

4. Список вулиць і провулків Полтавської 

територіальної громади, що містять назви топонімів 

Російської Федерації і держав – членів Організації 

договору про колективну безпеку 

У своїх пропозиціях для перейменування група, передусім, розглядала 

варіанти повернення історичних назв та враховувала місцезнаходження вулиці 

чи провулка.  Також вважає за потрібне відобразити у назвах вулиць і провулків 

назви міст Сумської області, героїчна оборона яких не дозволила глибоко 

вторгнутися російським загарбникам на територію Полтавської області. 

5а. Список  вулиць і провулків міста Полтави, 

названих на честь російських (радянських) військових 

діячів, героїв війн, політиків чи подій 

Аналіз назв, пов’язаних із особами цієї категорії, був чи не найбільш 

тривалим. Громадська аналітична група кілька разів поверталася до цього 

питання, обговорення якого завершилося консенсусом: до списку вулиць і 

провулків, рекомендованих на перейменування, НЕ увійшли персоналії – Герої 

Радянського Союзу, які народилися чи тривалий час жили на Полтавщині, і чиї 

подвиги в роки Другої світової війни не підлягають сумнівам (вони не вчинили 

злочинних дій проти народу України).  

Назви на честь військових, які ніяк не пов’язані з вигнанням нацистів із 

території Полтавщини, ми пропонуємо включити до списку на перейменування 

вулиць. Зауважимо, що в радянській традиції було не вшанування подвигу 

воїнів і страждань мирного населення в роки Другої світової війни, а 

возвеличення воєначальників, більшість із яких мало турбувалася про 

збереження життя воїнів. Враховуючи ціну, якою здобувалася перемога, ми не 

можемо вшановувати радянських воєначальників.  

Пропонуємо повністю відмовитися від усіх назв, пов’язаних із діячами 

російських імператорських армії і флоту, а також від назв вулиць на честь 

«революціонерів-терористів», декабристського руху в Росії і його 

представників, «молодогвардійців» (оскільки ця організація не має відношення 

до Полтавщини, а її діяльність використовується радянсько-російською 

пропагандою). 

Більшість членів групи схиляється до перейменування назв вулиць на 

честь полтавців, які загинули в складі «обмеженого контингенту радянських 

військ в Афганістані», оскільки їхня загибель зумовлена вторгненням військ 
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СРСР до суверенної держави (аналогічно вторгненню Росії в  Україну у 2014 

році). 

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» безумовному перейменуванню 

підлягають вулиці, названі на честь діячів Комуністичної партії Радянського 

Союзу, рангом від секретарів райкому КПРС і вище, які не були 

«декомунізовані» в 2016 році. 

Група також пропонує позбутися назв, пов’язаних із радянськими святами. 

5б. Список  вулиць і провулків сіл Полтавської 

територіальної громади, названих на честь російських 

(радянських) військових діячів, героїв війн, 

політиків чи подій 

Укладений за принципами, вказаними до списку 5а. Із 21 проаналізованого 

топоніма три підлягають уточненню, а решта – перейменуванню. 

6а. Список вулиць і провулків м. Полтави, 

названих на честь діячів російської (радянської) 

культури, освіти і науки 

Як і список 5а, перелік назв на честь персоналій теж тривалий час 

обговорювався. Рішення стосовно окремих персоналій переглядалося. Але 

остаточні висновки щодо кожної персоналії приймалися консенсусом. 

Загальний принцип: серед урботопонімів міста в час гібридної війни, 

розв’язаної російською державою проти народу України (зокрема і «засобами 

культурного наступу»), не має бути назв, які прив’язували б Полтаву до 

«руського міра», носили імена тих, хто вороже ставився до українців і 

незалежності України. Рекомендуємо залишити назви на честь  учених і митців 

світового рівня (хоч і російського походження), які були пов’язані з Полтавою і 

Полтавщиною, які відповідають критеріям, викладеним вище. 

Із 64 проаналізованих назв, група рекомендує 5 назв вулиць не 

перейменовувати, а ще в назві 4-х внести уточнення імені особи. 

6б. Список вулиць і провулків сіл Полтавської 

територіальної громади, названих на честь діячів російської 

(радянської) культури, освіти і науки 

Невеликий перелік із чотирьох назв укладено за принципами, викладеними 

у попередньому списку (6а). 

Списки 7 і 8 надали співробітники Управління містобудування і 

архітектури Полтавської міськради у пропонованому вигляді, і ми їх подаємо 

без змін. 
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9. Список вулиць і провулків міста Полтави, 

які є на місцевості і топографічних планах, але мають 

реєстрацію кількох домоволодінь з адресною прив’язкою. 

Можуть бути анульовані зі зміною адреси 

Уклали члени аналітичної робочої групи  і пропонують для розгляду 

Управлінням містобудування і архітектури на предмет визначення в межах 

їхньої професійної компетенції. 

10а. Назви вулиць і провулків міста Полтави, 

які потребують уточнення або перейменування. 

Пропонуємо перейменувати назви 15 вулиць і провулків міста, оскільки 

достеменно невідомо ім’я особи, на честь якої названа вулиця, або невідомо за 

які заслуги (відповідно до вимог законодавства) елементові дорожньо-вуличної 

мережі була присвоєна назва цієї особи. Це – звичайна практика для прийняття 

рішення щодо подальшої меморіалізації: якщо втрачена достовірна інформація 

про персоналію, ім’я якої носить об’єкт, то цей об’єкт підлягає 

перейменуванню. 

На нашу думку, назви ще 7 вулиць пропагують комуністичну  ідеологію чи 

радянські міфи.  

Назви кількох вулиць потрібно уточнити, додавши до них ім’я особи. 

10б. Назви вулиць і провулків сіл Полтавської 

ОТГ, які потребують уточнення або перейменування. 

Список укладений за тим же принципом, що й Список 10а. 

 

За дорученням членів експертної групи 

Бєлявська Оксана ________________________ 

Булава Леонід ________________________ 

Кирпотіна Ніна ________________________ 

Колачинська Олена ________________________ 

Супруненко Олександр ________________________ 

Тристанов Борис ________________________ 

 

Редактори-укладачі аналітичних матеріалів 
Леонід Булава і Борис Тристанов  
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1. Список вулиць і провулків Полтавської ОТГ, 

у назвах яких містяться незначні орфографічні помилки 

№ 

з/п 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Правильне 

написання 

українською мовою 

Пропозиції, 

 примітки 

1.  м. Полтава Градижський пров.  Градизький пров. Градизький 

2.  Грунтовий пров.  Ґрунтовий пров. Ґрунтовий 

3.  Жасмінова вул.  Жасмин вул. Жасминова 

4.  Заїзжий пров.  Заїжджий пров. Заїжджий 

5.  Івончанська вул.  Івонченська вул. Івонченська 

6.  

Лазурна вул.  в українській мові 

існує слово 

«лазурний» – те саме, 

що лазуровий 

(яскраво синій, 

блакитний) 

Залишити назву без 

зміни.  

Варіант: 

вул. Лазурова 

7.  Ломаний пров.  Ламаний пров. Ламаний 

8.  Падалки Льва вул.  Лева Падалки вул. Лева Падалки 

9.  
Міняйловський пров.  Від прізвища 

Міняйло 

пров. Міняйлівський 

10.  
Нечуй-Левицького вул.  Івана Нечуя-

Левицького 

вул. Івана Нечуя-

Левицького 

11.  Ново-Степова вул.  Новостепова вул. Новостепова 

12.  Риночний пров.  Ринковий пров. Ринковий 

13.  Рельсовий пров.  Рейковий пров. Рейковий 

14.  Роз’їздна вул.  Роз’їзна вул. Роз’їзна 

15.  Величко Самійла вул.  Самійла Величка вул. Самійла Величка 

16.  
Скліфасовського пров.  Миколи 

Скліфосовського 

пров. Миколи 

Скліфосовського 

17.  Ставочний пров.  Ставковий пров. Ставковий  

18.  Торфяний пров.  Торф’яний пров. Торф’яний 

19.  с. Абазівка Степна вул.  Степова вул. Степова 

20.  с. Каплунівка Степна вул.  Степова вул. Степова 

21.  с. Тахтаулово Степна вул.  Степова вул. Степова 

22.  с. Уманцівка Дорожна вул.  Дорожня вул. Дорожня 
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2. Список вулиць і провулків Полтавської ОТГ, 

у назвах яких містяться русизми 

№ 

з/п 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Правильне 

написання 

українською мовою 

Пропозиції, примітки 

23.  м. Полтава Амбарний пров.  в українській мові 

існує слово «амбар», 

що відповідно до 

Академічного 

тлумачного словника 

української мови 

означає велике 

приміщення для 

зберігання зерна  

Залишити назву без 

зміни. 

24.  Бугрова вул.  БУГО́Р (укр.) 

Невеликий горб; 

невелике підвищення 

на поверхні чого-

небудь.  

Прикм.:бугристий 

Відредагувати назву: 

1) вул. Бугриста 

2) вул. Горбиста 

25.  Бугровий пров.   Українізувати назву: 

1) пров. Бугристий 

2) пров. Горбистий 

26.  Бумажний пров.  Паперовий. 

Слово "бумага'' є в 

Академічному 

словникові. Але немає 

"бумажний" 

Українізувати назву: 

1) пров. Паперовий; 

2) пров. Полтавський 

яр 

 

27.  Візничий пров.  У рішенні ВК ПМР 

№ 137 від 26.04.1995: 

пров. Візничний 
(комісія рекомендувала 

«Візничий») 

Цього слова в 

українській мові немає. 

Варіанти: 

1) На перейменування; 

2) Візничий (сузір’я) 

28.  Вугловий пров.  В українській мові 

існує слово «вугол», 

що відповідно до 

Академічного 

тлумачного словника 

української мови 

означає «ріг» 

(ховаючись поза 

вуглами домів) 

пров. Кутовий 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
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29.   Живописна вул.  В українській мові 

існує слово 

«живописний» і є 

синонімом до 

«мальовничий». Є 

вже пров. 

Мальовничий 

Залишити назву без 

зміни. 

30.  Клубнична вул.  Полунична, Сунична у м. Полтаві існує 

пров. Суничний, тому 

доцільніше: 

вул. Полунична 

31.  Кожевна вул.  Шкіряна 

Чинбарна 

Кожум’яка – 

обробник шкіри 

Пропозиції: 

1) вул. Чинбарна  

2) вул. Кожум’яцька 

32.  Колекторний пров.  Не благозвучна назва 

(на прохання 

жителів) 

Наприклад, пров. 

Ландшафтний 

Але, якщо випадає така 

можливість видалити 

неблагозвучну назву, 

то пропонуємо знайти 

ім’я видатного 

українця або події, 

зменшивши хоч трохи 

кількість нейтральних 

топонімів. 

33.  Кузнечна вул.  Ковальська (близька 

назва – вул. 

Ковалівська) вже є. 

вул. Береківська 

(так називали 

історичний район) 

34.  Метростроївський 

пров.  

Метробудівний(не 

має зв’язку з 

Полтавою) 

пров. Полузірський 

(за назвою річечки) 

35.  Овражна вул.  Ярова, Яружна, 

Чамарин яр – 

історична назва  

у м. Полтаві існує 

пров. Яровий і вул. Яр. 

Повернути історичну 

назву: 

вул. Чамарин яр 

36.  Огородня вул.  Академ. словник: 

огород. Те саме, що 

город. 

Залишити назву без 

зміни: вул. Огородня 

37.  Ольхова вул.  Вільшана. Бо є вже 

 вул. Вільхова 

 та пров. Вільховий 

Пропозиції: 

Вул. Вільшана 

Вул. Вільшанська 

38.  Опитна вул.  Дослідна вул. Дослідне поле 
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39.  Посьолкова вул.  Селищна. Має велику 

ширину, розділяє 

селище на 2 частини 

вул. Селищна 

вул. Широка 

вул. Роздільна 

вул. Виселкова 

40.  Путьова вул.  в українській мові є 

слова ПУТЬ, син.: 

ШЛЯХ 

вул. Шляхова 

41.  Родниковий пров.  Джерельний 

у м. Полтаві існує 

пров. Джерельний. 

пров. Живограйний 

пров. Куликівський 

(історична назва 

кутка) 

42.  Стекольний пров.  Скляний пров. Скляний 

43.  Уютна вул.  у м. Полтаві існує 

проїзд Затишний 

Варіанти: Комфортна, 

Затишна, Утішна, 

Зручна, Дібровна 

(ростуть дуби) 

44.  Уютний пров.  у м. Полтаві існує 

проїзд Затишний 

 

Варіанти: Затишний, 

Комфортний, 

Зручний, Утішний, 

Благодатний 

45.  Цвіточна вул.  у м. Полтаві існує 

вул. Квітуча 
Вул. Квіткова 

Вул. Квітчана 

Вул. Уквітчана 

46.  Чистопрудна вул.  Чистоставкова Вул. Чистоводна 

Вул. Чистоджерельна 

Вул. Ясноставна 

47.  Чистопрудний пров.  Чистоставковий Варіанти: 

Чистоджерельний, 

Чистоводний, 

Ясноставний 

48.  Янтарна вул.  ЯНТАР- це синонім 

до слова бурштин. 

Вул. Бурштинова 

49.  с. Абазівка Уютна вул. Затишна, 

Комфортна, Зручна 

Варіанти: 

Затишна, 

Комфортна, 

Домашня, 

Зручна 

50.  с. Андріївка Первомайська вул.  Першотравнева Вул. Травнева 
(див. список 10б) 
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51.  с. Біологічне Южна вул.  Південна Вул. Південна 

52.  Цвіточний пров.  у с. Біологічне існує 

вул. Квіткова 

пров. Квітковий, 

 пров. Цвітучий 

пров. Квітучий 

53.  с. Бугаївка Уютна вул.  Затишна Вул. Затишна 

54.  с. Гожули Цвіточна вул.  у с. Гожули існує  

вул. Квіткова 

Наприклад: 

Вул. Смарагдова 

55.  с. Жуки Цвіточний пров.  Квітковий, Цвітучий, Пров. Квітковий, 

пров. Цвітучий 

пров. Квітучий 

56.  Цвіточна вул.  у с. Жуки існує вул. 

Квіткова 

Наприклад: 

Вул. Цвітуча 

Вул. Краєзнавча 

57.  с. Патлаївка Роднікова вул.  Джерельна Вул. Джерельна 

58.  с. Пальчиківка Урожайна вул. Врожайна Залишити існуючу 

назву 

59.  с. Супрунівка Уютна вул. Затишна, 

Комфортна, Зручна 

Варіанти: Затишна, 

Комфортна, 

Домашня, Зручна 

60.  с. Тахтаулове Любительська вул.  в українській мові 

існує слово 

«любитель». 

Варіанти: 

1) вул. Любительська 

2) вул. Аматорська 

61.  Овражний пров.  Яровий, Яружний Пров. Долинний 

Пров. Яружний 

62.  Уютна вул.  Затишна, 

Комфортна, Зручна 

Варіанти: 

Комфортна, Затишна, 

Домашня, Зручна 

63.  с. Тернівщина Уютна вул.  Затишна, 

Комфортна, Зручна 

Варіанти: 

Комфортна, Затишна, 

Домашня, Зручна 

64.  Уютний пров.  у с. Тернівшина існує 

пров. Затишний 

Варіанти: 

Комфортний, Тихий 

Зручний, Гарний 
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3а. Назви вулиць і провулків міста Полтави, 

які потребують уточнення імен персоналій 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Пропонується уточнити ім’я 

персоналії в назві елемента 

вулично-дорожньої мережі 

Примітки 

1.  Амундсена вул.  вул. Руаля Амундсена  

2.  Бабака вул.  вул. Івана Бабака  

3.  Балакіна вул.  вул. Василя Балакіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

4.  Баленка вул.  вул. Олександра Баленка  

5.  Баяна вул.  вул. Йосипа Баяна  

6.  Белинського пров.  вул. Віссаріона Бєлинського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

7.  Бестужева пров.  пров. Михайла Бестужева-Рюміна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

8.  Богуна вул.  вул. Івана Богуна  

9.  Боровиковського В. 

бульв. 

бульв. Володимира 

Боровиковського 

 

10.  Васильківського 

вул.  

вул. Сергія Васильківського  

11.  Ватутіна вул.  вул. Миколи Ватутіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

12.  Вернадського пров.  пров. Володимира Вернадського  

13.  Верховинця вул.  вул. Василя Верховинця  

14.  Вільямса вул.  вул. Василя Вільямса Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

15.  Вітрика вул.  вул. Олександра Вітрика  
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16.  Гагаріна вул.  вул. Юрія Гагаріна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

17.  Гайдаренка вул.  вул. Степана Гайдаренка  

18.  Гайдаренка пров.  вул. Степана Гайдаренка  

19.  Гайового вул.  вул. Тимофія Гайового  

20.  Гаршина пров.  пров. Всеволода Гаршина Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

21.  Гастелло вул.  вул. Миколи Гастелло Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

22.  Геращенка вул.  вул. Михайла Геращенка  

23.  Герцена вул.  вул. Олександра Герцена Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

24.  Гетьмана вул.  вул. Семена Гетьмана  

25.  Гладкого вул.  вул. Гордія Гладкого  

26.  Глібова вул.  вул. Леоніда Глібова  

27.  Глущенка вул.  вул. Леонтія Глущенка  

28.  Гнєдича пров.  пров. Миколи Гнєдича  

29.  Гоголя вул.  вул. Миколи Гоголя  

30.  Головка вул.  вул. Андрія Головка Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

31.  Гончарова вул.  вул. Івана Гончарова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

32.  Горького вул.  вул. Максима Горького Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

33.  Грабовського вул.  вул. Павла Грабовського  

34.  Грабчака вул.  вул. Валерія Грабчака Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 
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35.  Гребінки вул.  вул. Євгена Гребінки  

36.  Грибоєдова вул.  вул. Олександра Грибоєдова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

37.  Гулака-

Артемовського вул.  

вул. Петра Гулака-Артемовського  

38.  Гурамішвілі пров.  пров. Давида Гурамішвілі  

39.  Давидовського вул.  вул. Григорія Давидовського  

40.  Дарвіна пров.  пров. Чарльза Дарвіна  

41.  Добролюбова вул.  вул. Миколи Добролюбова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

42.  Добролюбова пров.  пров. Миколи Добролюбова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

43.  Довженка вул.  вул. Олександра Довженка  

44.  Докучаєва вул.  вул. Василя Докучаєва  

45.  Донченка вул.  вул. Олеся Донченка  

46.  Достоєвського пров.  Передбачено до ліквідації. Нова назва «проїзд Кривохатки» 

47.  Дунаєвського вул.  вул. Ісака Дунаєвського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

48.  Духова Генерала 

вул.  

вул. Миколи Духова Див. список 6а. 

49.  Желябова вул.  вул. Андрія Желябова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

50.  Зайкевича вул.  вул. Анастасія Зайкевича  

51.  Залізняка вул.  вул. Максима Залізняка  

52.  Заньковецької пров.  пров. Марії Заньковецької  

53.  Заслонова вул.  вул. Костянтина Заслонова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 
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54.  Зигіна вул.  вул. Олексія Зигіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

55.  Зигіна пл.  пл. Олексія Зигіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

56.  Ізмаїльського вул.  вул. Олександра Ізмаїльського  

57.  Кагамлика вул.  вул. Григорія Кагамлика  

58.  Капельгородського 

вул.  

вул. Пилипа Капельгородського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

59.  Кармелюка вул.  вул. Устима Кармелюка  

60.  Карпенка-Карого 

пров.  

пров. Карпенка-Карого (Тобілевича) Дивись список 10. 

61.  Квітки-

Основ’яненка пров.  

пров. Григорія Квітки-

Основ’яненка 

 

62.  Ковпака вул. вул. Сидора Ковпака Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

63.  Комарницького вул.  вул. Миколи Комариницького  

64.  Комарова вул.  вул. Володимира Комарова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

65.  Корзуна пров.  пров. Павла Корзуна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

66.  Короленка вул.  вул. Володимира Короленка  

67.  Космодем’янської 

вул. 

вул. Зої Космодем’янської Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

68.  Котляревського вул.  вул. Івана Котляревського  

69.  Коцюбинського вул.   Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

70.  Крамського вул.  вул. Івана Крамського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 
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71.  Кривоносівська вул.  вул. Максима Кривоноса Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

72.  Крилова пров.  пров. Івана Крилова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

73.  Кричевського вул.  вул. Василя Кричевського  

74.  Кропивницького 

пров. 

пров. Марка Кропивницького  

75.  Курчатова вул. вул. Ігоря Курчатова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

76.  Кучеренка пров. пров. Миколи Кучеренка  

77.  Лебедєва-Кумача 

пров. 

пров. Василя Лебедєва-Кумача Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

78.  Леваневського вул.  вул. Сигізмунда Леваневського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

79.  Лермонтова пров.  пров. Михайла Лермонтова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

80.  Лідова вул. вул. Петра Лідова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

81.  Лобачевського вул. вул. Миколи Лобачевського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

82.  Ломоносова вул. вул. Михайла Ломоносова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

83.  Ляхова вул. вул. Михайла Ляхова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

84.  Макаренка вул. вул. Антона Макаренка Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 
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85.  Малиновського вул. вул. Родіона Малиновського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

86.  Матросова вул. вул. Олександра Матросова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

87.  Матросова пров. пров. Олександра Матросова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

88.  Маяковського вул. вул. Володимира Маяковського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

89.  Менделєєва вул. вул. Дмитра Менделєєва Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

90.  Мечникова вул. вул. Іллі Мечникова  

91.  Мироненка вул.  вул. Віктора Мироненка  

92.  Мічуріна вул.  вул. Івана Мічуріна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

93.  Міщенка В. вул.  вул. Валентина Міщенка  

94.  Можайського вул.  вул. Олександра Можайського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

95.  Муравйова вул.  вул. Сергія Муравйова-Апостола  Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

96.  Мусоргського пров.  пров. Модеста Мусоргського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

97.  Мясоєдова вул.  вул. Григорія Мясоєдова  

98.  Мясоєдова пров.  пров. Івана Мясоєдова  

99.  Навроцького вул.  вул. Олександра Навроцького  

100.  Нахімова вул.  вул. Павла Нахімова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 
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101.  Нахімова пров.  пров. Павла Нахімова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

102.  Нежданової пров.  пров. Антоніни Нежданової Пропонується 

перейменувати  (див. 

список 6а). 

103.  Некрасова вул.  вул. Некрасівська  
(була названа не на честь поета Миколи 
Некрасова) 

Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

104.  Нестерова бульвар  бульвар Петра Нестерова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

105.  Нечуй-Левицького 

вул.  

вул. Івана Нечуя-Левицького  

106.  Нікітченка вул.  вул. Миколи Нікітченка Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

107.  Осипенко вул.  вул. Поліни Осипенко Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

108.  Остроградського 

вул.  

вул. Михайла Остроградського  

109.  Панфілова вул.  вул. Івана Панфілова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

110.  Панфілова пров.  пров. Івана Панфілова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

111.  Паскаля пров. Пров. Блеза Паскаля Див. список 10. 

112.  Паторжинського 

пров.  

пров. Івана Паторжинського  

113.  Пашенної пров.  пров. Віри Пашенної Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

114.  Пестеля вул.  вул. Павла Пестеля Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 
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115.  Петрашева вул.  вул. Петра Петрашіва Див. список 6. 

116.  Писарєва вул.  вул. Дмитра Писарєва Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

117.  Піддубного вул.  вул. Івана Піддубного  

118.  Пирогова вул.  вул. Миколи Пирогова  

119.  Позена пров.  пров. Леоніда Позена  

120.  Ползунова вул.  вул. Івана Ползунова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

121.  Половки вул.  вул. Івана Поло́вки Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

122.  Попова вул.  вул. Олександра Попова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

123.  Правденка пров.  пров. Андрія Правденка   

124.  Пугачова пров.  пров. Омеляна Пугачова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

125.  Пушкіна вул.  вул. Олександра Пушкіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

126.  Радіщева вул.  вул. Олександра Радіщева Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

127.  Радіщева пров.  пров. Олександра Радіщева Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

128.  Ракова вул.  вул. Олександра Ракова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

129.  Рєпіна вул.  вул. Іллі Рєпіна  

130.  Рилєєва пров.  пров. Кіндрата Рилєєва Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

131.  Рудинського пров.  пров. Михайла Рудинського  
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132.  Садовського вул.  вул. Романа Садовського  

133.  Сазанова пров.  пров. Віктора Сазанова  

134.  Серафимовича вул.  вул. Олександра Серафимовича Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

135.  Сапіго С. вул.  вул. Сергія Сапіго Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

136.  Серьогіна вул.  вул. Володимира Серьогіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

137.  Сєрова вул.  вул. Анатолія Сєрова (льотчик) Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

138.  Сікорського пров.  пров. Ігоря Сікорського  

139.  Скліфасовського 

пров.  

пров. Миколи Скліфосовського  

140.  Скобелєва пров.  пров. Михайла Скобелєва Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

141.  Сковороди вул.  вул. Григорія Сковороди   

142.  Сковороди пров.  пров. Григорія Сковороди   

143.  Собінова пров.  пров. Леоніда Собінова  Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

144.  Сосюри вул.  вул. Володимира Сосюри   

145.  Станіславського 

вул.  

вул. Костянтина Станіславського  Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

146.  Старицького вул.  вул. Михайла Старицького   

147.  Стефаника вул.  вул. Василя Стефаника   

148.  Стешенка пров.  пров. Івана Стешенка  

149.  Сурікова пров.  пров. Василя Сурікова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 
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150.  Сухомлинського 

вул.  

вул. Василя Сухомлинського  

151.  Талалихіна пров.  пров. Віктора Талалихіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

152.  Тесленка пров.  пров. Архипа Тесленка  

153.  Тікунова вул.  вул. Григорія Тікунова  

154.  Тімірязєва вул.  вул. Климента Тімірязєва Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

155.  Тімірязєва пров.  пров. Климента Тімірязєва  

156.  Тобілевича вул.  вул. ______ Тобілевича (якого із…?) Див. список 10а. 

157.  Толстого Вул.  вул. Лева Толстого Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

158.  Толстого пров.  пров. Лева Толстого Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

159.  Третякова пров.  пров. Сергія Третякова  

160.  Тургенєва вул.  вул. Івана Тургенєва  Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

161.  Тюленіна пров.  пров. Сергія Тюленіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

162.  Франка вул.  вул. Івана Франка  

163.  Ціолковського вул.  вул. Костянтина Ціолковського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

164.  Чайковського пров.  пров. Петра Чайковського  

165.  Челюскіна вул.  вул. Семена Челюскіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

166.  пров. 

Чернишевського 

пров. Миколи Чернишевського Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 
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167.  Черняховського 

пров. 

пров. Івана Черняховського  

168.  Чехова вул.  вул. Антона Чехова  

169.  Чкалова вул.  вул. Валерія Чкалова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

170.  Чкалова пров.  пров. Валерія Чкалова Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

171.  Шевченка вул.  вул. Тараса Шевченка  

172.  Шевченка пров.  пров. Тараса Шевченка  

173.  Шишкіна вул.  вул. Івана Шишкіна Пропонується 

перейменувати (див. 

список 6а). 

174.  Щепкіна пров.  пров. Михайла Щепкіна  

175.  Щепотьєва бульвар  бульв. Володимира Щепотьєва  

176.  Ярошенка вул.  вул. Миколи Ярошенка  

177.  Яценка вул.  вул. Григорія Яценка Пропонується 

перейменувати (див. 

список 5а). 

В останній колонці позначені назви, які обговорюються з метою перейменування. Після 

прийняття остаточного рішення, вони будуть вилучені із таблиці (в ній залишаться тільки 

назви, які потребуватимуть уточнення імені). 
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3б. Назви вулиць і провулків сіл Полтавської ОТГ, 

які потребують уточнення імен персоналій 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 
Рекомендації громадської 

експертної групи 

 С. Абазівка Абазівського старостинського округу 

1. Білоуська вул. Старший лейтенант Іван 

Васильович Білоусько (1920, с. 

Лаврики-1945, Берлін), 

командуючи ротою, одним із 

перших увірвався в Берлін. 28 

квітня 1945 р. в жорстокому бою 

з фашистами загинув смертю 

хоробрих. Йому посмертно 

присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу. 

Уточнити ім’я Героя: 

Вулиця Івана Білоуська 

2. Короленка вул. Володимира Короленка вул. Доповнити назву іменем 

3. Шевченка вул. Тараса Шевченка вул. Доповнити назву іменем 

4. Довженка вул. Олександра Довженка вул. Доповнити назву іменем 

 С. Рожаївка Абазівського старостинського округу 

5. Рєпіна вул. Художника Іллі Рєпіна вул. Доповнити назву іменем 

 С. Бричківка Бричківськогостаростинського округу 

6. Котляревського 
вул. 

Івана Котляревського вул. Доповнити назву іменем 

 С. Петрівка Бричківського старостинського округу 

7. Шевченка вул. Тараса Шевченка вул. Доповнити назву іменем 

 С. Гожули Гожулівського старостинського округу 

8. Р. Чипенка вул. Ростислава Чипенка вул. Доповнити назву іменем 

9. Левицького О. 
вул. 

Олекси Левицького чи 

Ореста Левицького? 

Запросити інформацію про 

особу у старости. 

Доповнити назву іменем. 

10. Лисенка вул. Миколи Лисенка вул. Доповнити назву іменем 

11. Міщенка вул.  Запросити інформацію про 

особу у старости. 

Доповнити назву іменем. 
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 С. Андріївка Гожулівського старостинського округу 

12. Багалія вул.  Дмитра Багалія вул. Доповнити назву іменем 

13. Чорновола вул. Вячеслава Чорновола вул. Доповнити назву іменем 

14. Чорновола пров. Вячеслава Чорновола пров. Доповнити назву іменем 

 С. Ковалівка Ковалівського старостинського округу 

15. Чижевського 
пров. 

Уточнити ім’я (Павла 

Чижевського?) 

Запросити інформацію про 

особу у старости. 

Доповнити назву іменем 

 С. Пальчиківка Пальчиківського старостинського округу 

16. Сковороди вул. Григорія Сковороди вул. Доповнити назву іменем 

 С. Сем’янівка Сем’янівського старостинського округу 

17. Шевченка вул. Тараса Шевченка вул. Доповнити назву іменем 

18. Корольова вул. Сергія Корольова вул. Доповнити назву іменем 

19. Круглікова пров. Юрія Круглікова пров. Доповнити назву іменем 

 С. Патлаївка Сем’янівського старостинського округу 

20. Шевченка пров. Тараса Шевченка пров. Доповнити назву іменем 

 С. Супрунівка Супрунівського старостинського округу 

21. Грушевського 
вул. 

Михайла Грушевського вул. Доповнити назву іменем 

22. Сковороди вул. Григорія  Сковороди вул. Доповнити назву іменем 

 С. Івашки Супрунівського старостинського округу 

23. Грушевського 
пров. 

Михайла Грушевського пров. Доповнити назву іменем 

 С. Тахтаулове Тахтаулівського старостинського округу 

24. Шевченка вул. Тараса Шевченка вул. Доповнити назву іменем 

25. Шевченка пров. Тараса Шевченка пров. Доповнити назву іменем 
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 С. Жуки Тахтаулівського старостинського округу 

26. Копиленка О. вул. Олександра Копиленка (1900-

1958)? – дитячого письменника? 

Запросити інформацію про 

особу у старости. 

Доповнити назву іменем 27. ім. Копиленка О. 
пров. 

28. Вовчок М. вулиця Марка Вовчка вулиця Доповнити назву іменем 

29. Ольжича О. вул. Олега Ольжича вулиця Доповнити назву іменем 

30. Мирного П. вул. Панаса Мирного вул. Доповнити назву іменем 

31. Павличко Д. вул. Дмитра Павличка вул. Доповнити назву іменем 

32. Франка І. вул. Івана Франка вул. Доповнити назву іменем 
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4. Список вулиць і провулків Полтавської ОТГ, 

що містять назви топонімів у Російській Федерації і державах – 

членах Організації договору про колективну безпеку 

№ 

з/п 

Назва 

населеного 

пункту 

Назва елемента 

вулично-

дорожньої мережі 

Пояснення 

Пропозиції 

 на обговорення 

до перейменування 

1. м. Полтава Виборзький пров.  

(Дальні Яківці) 

Виборг місто в РФ, 

Ленінградській області 

Пров. Відрада (за 

назвою садиби 

Скліфосовських, яка 

була тут) 

2. Брестський пров.  

(Кривохатки/ 

Вороніна) 

Брест – місто в Білорусії 

(колишня назва –  

пров. 2-й Каховський, 

перейменований у 1962 

р.) 

Пров. Берестейський 

(за українською назвою 

цього міста – Берестя) 

3. Коломенська вул.  

(с-ще Лісок) 

Коломенське – палацове 

село, колишня царська 

резиденція, розташована 

на південь від центру 

Москви. Або Коломна – 

місто у Московській обл. 

Вул. Заворсклянська 

або 

Вул. Острівчанська 

(за назвою сусіднього 

кутка Полтави – 

Островок) 

4. Московський пров.  

(район 

Підмонастир’я) 

Москва – столиця РФ. Пров. 

Підмонастирський 

5. Памірський пров.  

(Павленки) 

Памір – гори в 

Таджикистані. 

 В 1958 р. існуючому 

провулку без назви, 

домоволодіння на якому 

раніше відносили до 

провулку Заячого було 

надано окрему назву – 

провулок Памірський. 

Урочище було частиною 

історичного кутка 

Павленок – «Кавказ». 

Народна назва – «Бабина 

піч»; поруч – пров. 

Вовчий. 

На вибір топонімічної 

комісії: 

Пров. Вовчий 

(повернути історичну 

назву). 

Пров. Карпатський 

Залишити існуючу 

назву –  

пров. Памірський 
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6.  Челябінська вул.  

(Ближні Яківці) 

Челябінськ – місто 

обласний центр РФ 

вул. Тростянецька (на 

честь героїчної 

оборони) 

7. Челябінський пров.  

(Ближні Яківці) 

Челябінськ – місто 

обласний центр РФ 

пров. Тростянецький 

(на честь героїчної 

оборони) 

8. Хасанівська вул.  

(Різницька гора / 

схили Іванової гори) 

Хасан – смт в 

Хасанському районі 

Приморського краю РФ, 

також прісноводне озеро 

в цьому ж районі. 

Очевидно, названа в кінці 

1930-х рр. після боїв на 

озері Хасан.  

вул. Різницька гора 

(історична назва 

місцевості). 

Варіант: 

вул. Підфортечна 

9. с. Верхоли Воркутянська вул.  Воркута місто в РФ, 

республіка Комі 

вул. Полтавський 

шлях 

10. с. Гожули Ярянська вул.  Яранськ – місто в Росії, 

Кіровська область 

Швидше, від слова «яр», 

а не міста 

Запросити інформацію 

у старости. 

Як варіант – вул. 

Яружна 

11. Магаданська вул.  Магадан – місто на 

крайньому сході РФ, 

обласний центр. 

вул. Охтирська 

12. Магаданський 

пров.  

Магадан – місто на 

крайньому сході РФ, 

обласний центр. 

пров. Охтирський 

13. с. Петрівка Московський Яр 

вул.  

Москва – столиця РФ. вул. Козацький яр 

Громадська комісія в своїх пропозиціях, передусім, розглядала варіанти повернення 

історичних назв та враховувала місцезнаходження вулиці чи провулка. 
 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83
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5а. Список вулиць і провулків міста Полтава, 

названих на честь російських (радянських) військових 

діячів, героїв війн, політиків чи подій 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-

дорожньої мережі 

Історична довідка 
Пропозиції громадської 

групи 

1. 9 Січня вул.  На честь подій у Російській 

імперії, зокрема Санкт-Петербурзі 

з розстрілу учасників мітингу, 

який отримав назву «кривава 

неділя» і став одним із поштовхів 

до подій, які у російській 

історіографії означені як «перша 

революція 1905 року» 

Перейменувати як названу 
на честь неактуальної в 
наш час події, пов’язаної з 
революційними подіями в 
царській Росії. 
Повернути історичну 

назву: Ельяшевицька. 

2. 9 Травня вул. 
(до 1965 р. –  

вул. Заливна) 

Цей день в СРСР і пострадянський 

період святкувався як День 

Перемоги. 

Російська державна пропаганда 

перетворила це свято на день 

перемоги у війні виключно Росії. 

Перейменувати на вул. 8 

Травня (День пам'яті та 

примирення, присвячений 

пам'яті жертв Другої 

світової війни). 

3. Лютневої 

Революції вул.  

Лютнева революція 1917 року в 

Росії – революційні події лютого-

березня 1917 року, що 

завершились падінням монархії у 

Російській імперії. 

Перейменувати як названу 
на честь неактуальної в 
наш час події. 

Пропонуємо дати назву, 
пов’язану з визначною 
подією в історії України.  

4. Балакіна вул.  Балакін Василь Федорович (?-

1943), полковник, заступник 

командувача артилерією 

Степового фронту з політичної 

частини, загинув у 1943 р. на 

Полтавщині.  

Колишня вул. Ново-

Фабрикантська 

Рекомендувати на 
перейменування (на честь 
політпрацівника і не 
пов’язану з вигнанням 
нацистів Полтави). Ім’я 
вшановане шляхом 
меморіалізації могили. 

Повернути історичну 
назву, пов’язану з 
німецькою Колонією. 
Наприклад, Німецька 
Колонія. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
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5. Бестужева вул.  Бестужев-Рюмін Михайло 

Павлович (1803-1826) – декабрист, 

один із керівників повстання 

Чернігівського полку, з 1820 року 

служив у Полтавському піхотному 

полку. 

Частина вул. Декабристів була 

перейменована у 1958 році. 

Пропонуємо вул. 

Декабристів 

перейменувати на 

Кирило-Мефодіївську, 

вул. і пров., названим на 

честь декабристів, дати 

імена членів Кирило-

Мефодіївського братства. 

6. Бідного 

Олександра вул.  

Бідний Олександр – народився 

1964 у Полтаві. Працював 

слюсарем на Полтавському ТРЗ. 

1983 року загинув в Афганістані. 

Більшість членів групи 

схиляється до 

перейменування, оскільки 

загибель зумовлена 

вторгненням військ СРСР 

до суверенної держави, як 

і 2014 Росія вторглася до 

України. 

7. Бірюзова Маршала 

вул.  

Бірюзов Сергій Семенович (1904-

1964) – Маршал Радянського 

Союзу, Герой Радянського Союзу 

(росіянин), 1939-1941 роки 

проживав у м. Полтава. 

Колишня вул. Велико-

Решетилівська перейменована 

28.04.1965 року 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

8. Буняшина 

Генерала вул.  

Буняшин Павло Іванович (1902 -

1983) – радянський військовий 

діяч, генерал-майор керував 84-ою 

стрілецькою дивізією, підрозділи 

якої визволяли Полтавщину від 

німецьких завойовників. 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

9. Ватутіна вул. Ватутін Микола Федорович (1901-

1944) – генерал армії, Герой 

Радянського Союзу. Винний у 

злочинній загибелі тисяч 

українців. Брав участь у реалізації 

злочинного пакту Ріббентропа-

Молотова. 

У м. Полтаві колишня вул. Сталіна 

була перейменована у 1952 році. 

Історична назва – вул. 

Прохорівська 

Перейменувати назву на 

честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. Враховуючи 

ціну, якою здобувалася 

перемога, ми не можемо 

вшановувати радянських 

воєначальників. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://poltava.to/news/5117/
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10. Гагаріна вул. Гагарін Юрій Олексійович (1934-

1968) – перший у світі космонавт, 

Герой Радянського Союзу. 

У м. Полтаві історична назва вул. 

Ново-Петровська, потім 

Новопролетарська. 

Більшість членів групи 

схиляється до 

перейменування вулиці, 

оскільки ця персоналія є 

тригером прив’язки 

Полтави до історії СРСР. 

Загалом по Полтавській 

області існує 293 

топоніми, названих ім’ям 

Гагаріна. 

11. Гарнієра Графа 

фон вул. 

П.А. фон-Гарнієр – був медиком 

білої армії російського генерала 

Денікіна, жив у Полтаві в 1902-

1914 рр. Немає підтверджень його 

благодійної діяльності у Полтаві. 

Перейменувати. Не був 

ані графом, ані 

благодійником в інтересах 

Полтави. Просто недовго 

жив на сусідній вулиці. 

12. Гастелло вул. Гастелло Микола Францович 

(1907-1941) – радянський льотчик. 

Герой Радянського Союзу 

(посмертно). Спрямував свій 

підбитий літак-бомбардувальник у 

мехколону німців 

(сфальсифікований подвиг). 

Перейменувати. Немає 

жодного відношення до 

Полтави і Полтавщини. 

13. Героїв Сталінграда 

вул. 

На честь подій сталінградської 

битви(17.07.1942–2 лютого1943) – 

битва радянських військ проти 

німецьких, італійських, 

румунських і угорських військ у 

ході Німецько-радянської війни. 

Неприйнятним є ім’я Сталіна в 

назві вулиці. Пропонуємо в новій 

назві вулиці відобразити роль ЗСУ 

у сучасній російсько-українській 

війні.  

Згідно з роз’ясненням 
Українського інституту 
національної пам’яті як 
центрального органу 
виконавчої влади назва 
вулиці «Героїв 
Сталінграду» є 
незаконною, оскільки 
«назва походить від міста, 
названого на честь 
Сталіна. Має бути 
перейменованою у 
обов’язковому порядку 
згідно з Законом «Про 
засудження 
комуністичного та 
націонал-соціалістичного 
(нацистського) 
тоталітарних режимів в 
Україні та заборону 
пропаганди їхньої 
символіки». 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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14. Грабчака вул.  Грабчак Валерій Миколайович – 

загинув в Афганістані, похований 

на Центральному кладовищі у 

Полтаві. 

Колишня вул. Ново-Полтавська, 

перейменована у 1987 році. 

Більшість членів групи 

схиляється до 

перейменування назви, 

оскільки загибель 

зумовлена вторгненням 

військ СРСР до 

суверенної держави, як і 

2014 Росія вторглася до 

України. 

15. Декабристів вул. Декабристи — перші дворяни-

революціонери, які 14 (26) грудня 

1825 року за допомогою зброї 

прагнули встановити в Російській 

імперії конституційний лад. 

Пропонуємо вул. 

Декабристів 

перейменувати на 

Кирило-Мефодіївську, 

вулицям і провулкам, 

названим на честь 

декабристів, дати імена 

членів Кирило-

Мефодіївського братства. 

16. Єрмака вул.  Єрмак Тимофійович(?-1585) — 

отаман донських козаків, керівник 

походу в Сибір, «упокорювач 

Сибіру» в російській (царській, 

радянській і новій російській) 

історіографії. Поклав початок 

завоюванню споконвічно 

тюркських сибірських земель 

Московським царством. 

Перейменувати. Немає 

відношення до української 

історії. Топонім звеличує 

загарбницьку політику 

Московського царства 

(імперський топонім). 

17. Жадова Генерала 

вул.  

Жадов Олексій Семенович(1901-

1977) — радянський військовий 

діяч, генерал армії (1955),Герой 

Радянського Союзу(1945). 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми не 

можемо вшановувати 

радянських воєначальників. 

Їх імена не повинні 

слугувати прикладом для 

українських військових. 

18. Желвакова вул.  Желваков Микола Олексійович 

(1860-1882) – російський 

революціонер-народник, терорист. 

Колишня Бабичівська вул.  

Перейменувати вулицю, 

названу на честь 

російського терориста. 

Можливе повернення 

історичної назви. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1901
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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19. Желябова вул.  Желябов Андрій Іванович (1851-

1881) – революціонер-народник, 

один з організаторів замаху на 

імператора Олександра II у 1881 р. 

За участь в українському 

народницькому русі неодноразово 

заарештовувався (українець). 

Колишній пров. 2-й Барікадний 

перейменовано у 1962 році. 

Перейменувати вулицю, 

названу на честь 

російського терориста. 

20. Заслонова 

Костянтина пров.  

Заслонов Костянтин Сергійович 

(1909-1942) — радянський 

партизан у роки Німецько-

радянської війни. Командир 

партизанського загону і бригади, з 

жовтня 1942 року, командувач 

усіма партизанськими силами 

оршанської зони. 

Відсутня реєстрація адрес по 

провулку 

Перейменувати. Ніяк не 

пов'язаний з історією 

громади, не брав участь у 

опорі і вигнанні нацистів з 

території України. 

Перевірити, чи є 

реєстрація адрес по 

провулку (в разі 

відсутності – анулювати 

або приєднати до іншої 

вулиці). 

21. Зигіна вул. Зигін Олексій Іванович (1896-

1943) – генерал-лейтенант. Багато 

років вважався "офіційним" 

визволителем Полтави, похований 

у м. Полтава. 

У 1962 році Транспортна площа 

була перейменована на площу 

Зигіна; історична назва вул. Зигіна 

до 1944 року - вул. Загородня. 

Перейменувати. 

Міфологізований 

визволитель Полтави. 

Загинув до того, як 

фактично міг взяти участь 

у вигнанні нацистів з 

міста. 

22. Зигіна площа  

23. Коваля Миколи 

вул. 

Імовірно Коваль Микола (?-1945), 

родом з Диканьки, який загинув 

під час штурму рейхстагу. 

Судячи з газетної публікації – син 

полку родом з Диканьки. У «Книзі 

пам’яті. Полтавська обл.» (т. 4, 

стор. 45) вказаний один Микола 

Коваль з Диканьки, 1922 р. Гв. 

сержант. Загинув 30.04.1945 р. 

Похований: м. Берлін. Німеччина. 

Перейменувати. Про 

нього, як сина полку – міф 

(фальсифікація), 

створений заради 

виконання вказівки про 

найменування однієї з 

вулиць іменем «сина 

полку». 

Відомості про цю особу в 

ДАПО і міському архіві 

не підтверджені. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
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24. Ковпака вул. Ковпак Сидір Артемович(1887-

1967) – державний діяч УРСР, 

один з організаторів 

партизанського руху, генерал-

майор, двічі Герой Радянського 

Союзу. 

З 1919 р. член ВКП(б), у 1917-19 

рр. брав участь у боях проти армії 

Української Держави та загонів 

вільного козацтва. У 1930-х 

закінчив спецшколу ОГПУ. З 1937 

р. очолював радянський 

окупаційний виконком м. 

Путивль. Учасник численних боїв 

проти загонів УПА. З 1944 р. 

депутат Верховної Ради УРСР, з 

1947 р. по 1967 р. – заступник 

керівника Президії ВР УРСР. Член 

ЦК КП(б)У в 1942-1943 та 1949-

1967 роках. Брав активну участь у 

розшуку та репресіях проти 

антирадянських діячів. 

Перейменувати. 

25. Комарова вул.  Комаров Володимир Михайлович 

(1927-1967) — льотчик-космонавт 

СРСР, двічі Герой Радянського 

Союзу (1964, 1967). Загинув під 

час посадки космічного корабля 

«Союз-1». 

Перейменувати. Немає 

жодного відношення до 

Полтави і Полтавщини. 

26. Кондратенка 

Степана вул. 

Кондратенко Степан Федорович 

(1906-1942) – секретар 

Полтавського підпільного обкому 

КП(б)У. Вважаємо, що 

вшанування відбулося тільки 

завдячуючи посаді секретаря 

Полтавськогопідпільного обкому 

КП(б)У, який не спромігся 

організувати партизанського руху 

на Полтавщині. 

Перейменувати на 

підставі законодавства 

про декомунізацію. 

Його могила вже 

меморіалізована, цього 

вважаємо за достатнє..  

27. Корзуна вул.  Корзун Павло Петрович(1892-

1943, село Березова 

Лука,Гадяцький район)— 

радянський воєначальник, 

генерал-лейтенант(1942). Загинув 

під час Другої світової війни 

(білорус). 

Колишній пров. 1-й Барикадний 

перейменовано у 1962 році. 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1927
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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28. Космодем’янської 

Зої вул.  

Космодем'янська Зоя Анатоліївна 

(1923-1941) – радянська 

партизанка-диверсантка. Перша 

жінка Герой Радянського Союзу. 

Перейменувати. Немає 

жодного відношення до 

Полтави і Полтавщини. 

29. Кошового Олега 

вул.  

Кошовий Олег Васильович (1926-

1943) – Герой Радянського союзу, 

комісар підпільної комсомольської 

організації «Молода гвардія», яка 

існувала в місті Краснодон (нині 

Сорокине) Луганської області під 

час німецько-радянської війни. 

Вказаний об’єкт топоніміки є 

яскравим втіленням радянської 

практики ідеологічної номінації, 

що використовувалися для 

пропаганди комуністичного 

тоталітарного режиму. 

Перейменувати. Немає 

відношення до Полтави і 

Полтавщини крім 

навчання протягом 

кількох місяців у СШ № 8. 

Вшанування відбулося 

встановленням 

меморіальної дошки на 

будинку школи (вважали 

б, що цього достатньо). 

30. Кукоби Анатолія 

вул. 

Кукоба Анатолій Тихонович 

(1948-2011) — міський голова 

Полтави (1990-2006). Секретар 

Полтавського міськкому КПУ 

наприкінці 1980-х рр. 

Має бути 

перейменованою в 

обов’язковому порядку 

згідно з Законом «Про 

засудження 

комуністичного та 

націонал-соціалістичного 

(нацистського) 

тоталітарних режимів в 

Україні та заборону 

пропаганди їхньої 

символіки». 

31. Куликова вул.  У рішенні 1958 року зазначено, що 

вул. названа на честь «Героя 

Радянського Союзу т. Куликова, 

загинувшого в період Великої 

вітчизняної війни». Під це 

визначення підпадають троє: 

Куликов Василь Іванович (1921-

1943); 

Куликов Іван Миколайович (1925-

1944); 

Куликов Олексій Олександрович 

(1917-1943). 

Встановити особу неможливо. 

На нашу думку потрібно 

притримуватися 

принципу: якщо невідомо, 

на чию честь названа 

вулиця чи провулок, то 

такі вулиці і провулки 

повинні бути 

перейменовані. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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32. Леваневського вул.  Леваневський Сигізмунд 

Олександрович (1902-1937) – 

льотчик, Герой Радянського 

Союзу, займав посаду начальника 

льотної частини Центральної 

Всеукраїнської школи пілотів 

ТСОАВІАХІМу  в Полтаві. 

Вважаємо, що його 

зв’язок із Полтавою є 

недостатнім, щоб 

зберігати цю назву. 

Пропонуємо повернути 

історичну назву – вулиця 

Кам’яна. 

33. Лідова вул. Лідов Петро Олександрович 

(1906-1944) – військовий 

кореспондент газети "Правда". 

Перейменувати як названу 

на честь кореспондента 

головного органу 

більшовицької партії, 

який випадково загинув у 

Полтаві. Вшанування 

відбулося не за подвиг, а 

за посаду. 

34. Ляхова вул.  Ляхов Андрій Микитович (1908-

1943) – гвардії полковник, загинув 

у боях за Полтавщину, похований 

на території меморіального 

комплексу Солдатської Слави 

Більшість членів групи 

підтримує 

перейменування. 

Вшанування відбулося 

шляхом меморіалізації 

могили. 

35. Малиновського 

вул.  

Малиновський Родіон Якович 

(1898-1967) — радянський 

воєначальник та державний діяч 

українського походження. 

Полководець Другої світової 

війни, Міністр оборони СРСР 

(1957-1967), Двічі Герой 

Радянського Союзу (1944, 1958). 

Народний герой Югославії (1964). 

Колишня вул. Малобудищанська 

перейменована 11.09.1968 року 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

36. Марата вул. Жан-Поль Марат(1743-1793) – 

французький лікар, публіцист, 

революціонер під час Великої 

французької революції, голова 

Якобінського клубу. 

Перейменувати. Марат - 

символ якобінського 

терору, творець 

«якобінського ВЧК». Не 

можна мати таку назву! 

37. Марата пров. 

38. Маринеско 

Олександра вул. 

Маринеско Олександр Іванович 

(1913-1963) — командир 

Червонозоряного підводного 

човна С-13, капітан 3-го рангу, 

відомий за «Атакою сторіччя», 

коли був потоплений німецький 

корабель «Вільгельм Ґустлофф». 

Герой Радянського Союзу 

(посмертно, 1990). 

Перейменувати. Вулиця 

назва у 2016 р. завдячу-

ючи міфу про народження 

Маринеско на Полтав-

щині. У книзі О. О. Крона 

«Капитан дальнего пла-

вания. Повесть о друге» 

немає жодної згадки про 

зв’язок Маринеско з 

Полтавщиною. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A2%D0%A1%D0%9E%D0%90%D0%92%D0%86%D0%90%D0%A5%D0%86%D0%9C%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A2%D0%A1%D0%9E%D0%90%D0%92%D0%86%D0%90%D0%A5%D0%86%D0%9C%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A2%D0%A1%D0%9E%D0%90%D0%92%D0%86%D0%90%D0%A5%D0%86%D0%9C%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1898
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
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39. Моргуна Федора 

вул. 

Моргун Федір Трохимович (1924-

2008) – письменник, аграрій, 

доктор сільськогосподарських 

наук, академік УААН, перший 

секретар Полтавського обкому 

КПУ (1973-1988), перший голова 

Державного комітету СРСР з 

охорони природи, Член ЦК КПРС 

у 1976-1990 р. 

Назва підлягає 

перейменуванню 

відповідно до Закону 

«Про засудження 

комуністичного та 

націонал-соціалістичного 

(нацистського) 

тоталітарних режимів в 

Україні та заборону 

пропаганди їхньої 

символіки»». 

40. Матросова вул. Матросов Олександр Матвійович 

(1924-1943) – рядовий-піхотинець, 

Герой Радянського Союзу. 

Перейменувати. Не має 

жодного відношення до 

історії Полтави і 

Полтавщини. 
41. Матросова пров. 

42. Молодогвардійська 

вул.  

На честь молодіжної 

антинацистської підпільної 

організації «Молода гвардія», яка 

діяла у м. Сорокиному (тоді 

Краснодон) у період німецько-

радянської війни. Історія 

«Молодої гвардії», описана 

О.Фадеєвим у романі на 

замовлення Сталіна до 30-річчя 

Жовтневого перевороту, а потім 

зображена в однойменному 

фільмі, сильно відрізнялась від 

свідчень очевидців тих подій. 

Перейменувати. 

Організація не має 

жодного відношення до 

історії Полтави і 

Полтавщини. Суто 

радянська назва. 

43. Муравйова пров.  Судячи з тексту Постанови 1958р., 

мова йде про страченого в 1826 р. 

декабриста Сергія Івановича 

Муравйова-Апостола (1796-1826). 

Пропонуємо вул. 

Декабристів 

перейменувати на 

Кирило-Мефодіївську, 

вул. і пров., названим на 

честь декабристів, дати 

імена членів Кирило-

Мефодіївського братства. 

44. Нахімова вул. Нахімов Павло Степанович (1802-

1855) – російський флотоводець, 

адмірал, переможець у Синопській 

битві, один із організаторів та 

керівників оборони Севастополя у 

1854-1855 рр., герой Кримської 

війни. 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 45. Нахімова пров.  

46. Нестерова бульвар  Нестеров Петро Миколайович 

(1887-1914)— російський пілот, 

перший виконавець «петлі 

Нестерова» та повітряного тарана. 

Перейменувати. На нашу 

думку не є визначною 

постаттю в історії краю і 

України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1914
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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47. Нікіченка вул.  Нікітченко Микола Степанович 

(1901-1975) – командир 95 

гвардійської Полтавської 

стрілецької дивізії, яка визволяла 

Кременчук в 1943 році. 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

48. Осипенко вул.  Осипенко Поліна Денисівна (1907-

1939) — радянська льотчиця 

українського походження, одна з 

перших жінок, ушанована званням 

Героя Радянського Союзу(1938). 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 

49. Панфілова вул. Панфілов Іван Васильович (1892-

1941) – радянський військовий 

діяч, генерал-майор, Герой 

Радянського Союзу, (росіянин). 

Колишня вул. Заводська 

перейменована у 1962 році 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

50. Панфілова пров.  

51. Паскевича Івана 

вул. 

Паскевич Іван Федорович (1782-

1856) — російський військовий 

діяч українського походження, 

генерал-фельдмаршал(з 1829-го). 

Командував військами, які 

придушували повстання за 

національне визволення народів, 

поневолених російською імперією 

– українські, польські, вірменські. 

Перейменувати. Топонім, 

що звеличує, увічнює, 

пропагує і символізує 

державу-окупанта або її 

визначні, пам’ятні, 

історичні та культурні 

місця, міста, дати, події, її 

діячів, які здійснювали 

військову агресію проти 

України та інших 

суверенних країн. 

52. Півненка вул. Достеменно не визначено, чиє 

прізвище носить ця  вулиця. 

На нашу думку потрібно 

притримуватися 

принципу: якщо невідомо, 

на чию честь названа 

вулиця чи провулок, то 

такі вулиці і провулки 

повинні бути 

перейменовані. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1907
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1782
https://uk.wikipedia.org/wiki/1856
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
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53. ПолОвки вул. Імовірно на честь більшовика, 

розстріляного денікінцями (судячи 

з публікацій у пресі 1980-х років). 

Достеменна інформація про цю 

особу відсутня в архівах. 

На нашу думку потрібно 

притримуватися 

принципу: якщо невідомо, 

на чию честь названа 

вулиця чи провулок, то 

такі вулиці і провулки 

повинні бути 

перейменовані. 

54. Пугачова вул.  Пугачов Омелян Іванович (1742–

1775) – донський козацький 

отаман, один із керівників 

селянської війни 1773-1775 рр. 

(має українське коріння). 

Перейменувати, як діяча з 

історії царської Росії, не 

пов’язаного із 

вітчизняною історією і 

Полтавщиною. 

55. Разіна Степана 

вул.  

Разін Степан Тимофійович (бл. 

1630-1671) – ватажок Селянської 

війни 1670-1671 р.р. в Московії. 

Батько Степана належав до 

козацької старшини Війська 

Донського, мати, швидше за все, 

була кримською татаркою. 

Перейменувати, як діяча з 

історії царської Росії, не 

пов’язаного із 

вітчизняною історією і 

Полтавщиною. 

56. Ракова вул.  За домовими книгами назва 

провулку з'явилася у 1920-х роках, 

що дає можливість припустити: 

Раков Олександр Семенович 

(1885-1919) – учасник 

революційного руху і 

громадянської війни. Достеменно 

особа невідома. 

На нашу думку потрібно 

притримуватися 

принципу: якщо невідомо, 

на чию честь названа 

вулиця чи провулок, то 

такі вулиці і провулки 

повинні бути 

перейменовані. 

57. Рилєєва вул. Рилєєв Кіндрат Федорович (1795-

1826) – російський поет і 

революціонер-декабрист, один із 

нечисленних російських 

прихильників ідеї національного 

визволення України. 

Частину вул. Декабристів 

перейменовано у 1958 році. 

Пропонуємо вул. 

Декабристів 

перейменувати на 

Кирило-Мефодіївську, 

вул. і пров., названим на 

честь декабристів, дати 

імена членів Кирило-

Мефодіївського братства. 

58. Сазонова 

Олександра вул. 

Сазонов Олександр Михайлович 

(1897-1955) – генерал-майор, 

командир 9-ї гвардійської 

Полтавської повітрянодесантної 

дивізії, яка брала участь у 

звільненні Полтави. 

Перейменувати. 

Враховуючи ціну, якою 

здобувалася перемога, ми 

не можемо вшановувати 

радянських 

воєначальників. Їх імена 

не повинні слугувати 

прикладом для 

українських військових. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
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59. Сакко вул. Сакко Нікола (1891-1927) – 

північноамериканський робітник-

анархіст італійського походження. 

Разом з Бартоломео Ванцетті був 

засуджений на смертну кару. Цей 

об’єкт топоніміки є яскравим 

втіленням радянської практики 

пропаганди. 

Не має відношення до 

історії Полтави і 

Полтавщини. 

Пропозиція учасників 

війни: перейменувати на 

вул. Охтирська. 

60. Сапіго С. вул. Сапіго Сергій Терентійович (1911-

1942) – один з керівників 

підпільної комсомольсько-

молодіжної "Нескорена 

полтавчанка". 

Для прийняття рішення 

про перейменування 

вулиці потрібні додаткові 

дослідження.  

61. Серьогіна вул.  Серьогін Володимир Сергійович 

(1922-1968) – військовий льотчик, 

Герой Радянського Союзу (1945), 

льотчик-випробувач,інженер-

полковник. Трагічно загинув в 

авіакатастрофі разом з 

Ю.А.Гагаріним. 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 

62. Сєрова вул. Сєров Анатолій Костянтинович 

(1910-1939) – радянський 

військовий льотчик-винищувач. 

Герой Радянського Союзу (1938). 

Загинув разом з П. Осипенко 

(вулиця її імені поряд). 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 

63. Скобелєва пров.  Скобелєв Михайло Дмитрович 

(1843-1882) – російський 

воєначальник, генерал від 

інфантерії, генерал-ад'ютант 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 

64. Смирнова пров.  

(в рішенні 

ім.Ю.Смірнова) 

Смирнов Юрій Васильович (1925-

1944) – червоноармієць, стрілець 

1-ї стрілкової роти77-го 

гвардійського стрілкового полку. 

Герой Радянського Союзу(1944). 

Перейменувати. Не має 

стосунку до історії 

Полтави і Полтавщини. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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65. Спартака вул. Спартак (109-71 р. до н. е.) – 

гладіатор, вождь і лідер рабів під 

час Третьої Рабської війни, 

великого повстання рабів проти 

Римської республіки. 

Перейменувати. Суто 

радянська назва. Культ 

виник після 1917 р., коли 

комуністи прийшли до 

влади в Росії. Тема 

повстання Спартака 

виявилася вкрай 

політизованою: Радянська 

влада бачила в цьому русі 

першу «міжнародну 

революцію трудящих», 

віддалений прообраз 

Жовтневої революції. 

66. Степовика вул. Ім’я особи не встановлено. 

Назва від 1920-х років. 

На нашу думку потрібно 

притримуватися 

принципу: якщо невідомо, 

на чию честь названа 

вулиця чи провулок, то 

такі вулиці і провулки 

повинні бути 

перейменовані. 

67. Степовика пров. 

68. Степового фронту 

вул.  

Степовий фронт — оперативно-

стратегічне об'єднання радянських 

військ, що існувало з 9 липня до 

20 жовтня 1943 у ході німецько-

радянської війні. 

Колишня вул. Польова 

перейменована у 1983 році. 

Перейменувати. Вигнання 

німецьких нацистів з 

Полтавщини і України в 

цілому призвело до нової 

окупації Україну 

радянським режимом. 

69. Суворовський 

пров.  

Суворов Олександр Васильович 

(1730-1800) – генералісимус, 

російський полководець. Був 

організатором придушень 

національно-визвольних повстань 

та депортацій, зокрема 

придушення Коліївщини в 

Правобережній Україні й 

повстання Костюшка. 

Перейменувати, як діяча 

колонізаційної політики 

царської Росії 

70. Талалихіна пров.  

(в рішенні 

пров.В.Таллалихіна) 

Талалихін Віктор Васильович 

(1918-1941) – військовий льотчик, 

перший в СРСР застосував нічний 

таран, Герой Радянського Союзу, 

росіянин 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0
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71. Тюленіна пров.  
(в рішенні 

пров.ім.С.Тюленіна) 

Тюленін Сергій Гаврилович (1925-

1943) – член штабу підпільної 

молодіжної організації «Молода 

гвардія», Герой Радянського 

Союзу. 

Перейменувати. 

Організація і персона не 

мали стосунку до 

Полтавщини. 

72. Убийвовк Лялі 

вул. 

Убийвовк Олена Костянтинівна 

(1918-1942) – Герой Радянського 

Союзу. Народилась у Полтаві в 

сім'ї фельдшера. 

Попри невияснені 

обставини в її діяльності, 

схиляємося, щоб назву 

вулиці залишити. 

73. Халтуріна Степана 

вул. 

Халтурін Степан Миколайович 

(1857-1882) – російський робітник, 

революціонер, який здійснив 

терористичний акт в Зимовому 

палаці (1880). Організатор 

«Північно-російського 

робітничого союзу». 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 

74. Халтуріна Степана 

пров.  

75. Чайкіной Лізи вул. Чайкіна Єлизавета Іванівна (1918-

1941) – секретар Пеновського 

підпільного райкому комсомолу 

Калінінської області, одна з 

організаторів партизанського 

загону в роки Великої Вітчизняної 

війни. Герой Радянського Союзу. 

Колишня вул. Окремі Хатки 

перейменована у 1955 році. 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 76. Чайкіной Лізи 

пров.  

 

77. Чкалова вул. Чкалов Валерій Павлович (1904-

1938) – радянський льотчик-

випробувач, комбриг, Герой 

Радянського Союзу. 

Перейменувати. Не має 

відношення до історії 

Полтави і Полтавщини. 78. Чкалова пров.  

79. Шевцової Любові 

вул.  

Шевцова Любов Григорівна (1924-

1943) – радянська підпільниця, 

член штабу підпільної молодіжної 

організації «Молода гвардія». 

Герой Радянського Союзу. 

Перейменувати. 

Організація і персона не 

мали стосунку до історії 

Полтавщини. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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80. Яценка вул. Яценко Г. Ф. – секретар 

підпільного обкому КП(б)У, 

колишній заступник редактора 

обласної газети "Зоря 

Полтавщини", загинув у бою. 

До 1965 р. – пров. Київський. 

Перейменувати. 

Вважаємо, що вшанування 

відбулося тільки 

завдячуючи посаді 

секретаря Полтавського 

підпільного обкому 

КП(б)У, який не спромігся 

організувати 

партизанського руху на 

Полтавщині. 
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5б. Список вулиць і провулків 

сільських старостинських округів Полтавської ОТГ, названих 

на честь російських (радянських) військових діячів, героїв війн, 

політиків чи подій 

№ 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 
Рекомендації громадської 

експертної групи 

 С. Абазівка Абазівського старостинського округу 

1. Білоуська вул. Старший лейтенант Білоусько 

Іван Васильович (1920, с. 

Лаврики-1945, Берлін), 

командуючи ротою, одним із 

перших увірвався в Берлін. 28 

квітня 1945 р. в жорстокому бою 

з фашистами загинув смертю 

хоробрих. Йому посмертно 

присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу. 

Уточнити ім’я Героя: 

Вулиця Івана Білоуська 

2. Матросова вул. Матросов Олександр Матвійович 

(1924-1943) – російський 

рядовий-піхотинець, Герой 

Радянського Союзу. Входить до 

радянського і російського 

комуністичного пантеону так 

званої «Великої Вітчизняної 

війни».  

Топоніми на честь 

Матросова були елементом 

комуністичної наочної 

агітації та пропаганди. Ніяк 

не пов’язаний із 

Полтавщиною. Доцільно 

перейменувати. 

3. Гагаріна вул. Російський радянський 

космонавт. Ніяк не пов'язаний з 

історією громади. Топоніми на 

честь Юрія Гагаріна були 

елементом комуністичної 

наочної агітації та пропаганди, 

яка втратила своє значення після 

здобуття Україною незалежності. 

Вважаємо за доцільне 

перейменувати назву вулиці 

на честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. 

 С. Бричківка Бричківськогостаростинського округу 

4. Ватутіна вул.  Ватутін Микола Федорович 

(1901-1944) – генерал армії, 

Герой Радянського Союзу. Цей 

топонім символізує тоталітарні 

політику і практику СРСР; діяча, 

який воював проти УНР. 

Бажано перейменувати 

назву на честь Героїв або 

подій війни українського 

народу проти російських 

загарбників. 

М.Ватутін винний у 

злочинній загибелі тисяч 

українців. 
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 С. Гринівка Бричківського старостинського округу 

5. Ватутіна вул.  Ватутін Микола Федорович 

(1901-1944) – генерал армії, 

Герой Радянського Союзу. Цей 

топонім звеличує, увіковічує й 

символізує тоталітарні політику і 

практику СРСР, його діяча, який 

здійснював військову агресію 

проти УНР. 

Перейменувати назву на 

честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. 

 М.Ватутін винний у 

злочинній загибелі тисяч 

українців. 

 С.Петрівка Бричківського старостинського округу 

6. Кондратка  вул.  Кондратко Г. П. (1886-1938) – 

борець за Радянську владу член 

Губвійськревкому, похований на 

Монастирському кладовищі 

міста Полтави 

Активний більшовицький 

діяч  партизансько-

повстанського руху проти 

УНР і Української держави. 

Необхідно перейменувати. 

 С. Гожули Гожулівського старостинського округу 

7. Полбіна вул. Полбін Іван Семенович (1905-

1945), генерал-майор, двічі Герой 

Радянського Союзу, льотчик 

Не має стосунку до 

Полтавщини. Бажано дати 

ім’я льотчика – Героя 

України  
8. Полбіна пров. 

9. Чкалова вул. Чкалов Валерій Павлович (1904-

1938) – радянський льотчик-

випробувач, комбриг, Герой 

Радянського Союзу. 

Топоніми на честь Чкалова були 

елементом комуністичної 

наочної агітації та пропаганди, 

яка втратила своє значення. 

Перейменувати назву на 

честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. 

10. 9 травня вулиця Цей день в СРСР і 

пострадянський період 

святкувався як День Перемоги. 

Російська державна пропаганда 

перетворила це свято на день 

перемоги у війні виключно росії. 

Бажано перейменувати  

на вул. 8 Травня (День 

пам'яті та примирення, 

присвячений пам'яті жертв 

Другої світової війни) 

 С. Бугаївка Пальчиківського старостинського округу 

11. Гагаріна вул. Радянський космонавт. Топоніми 

на честь Юрія Гагаріна були 

елементом комуністичної 

наочної агітації та пропаганди, 

яка втратила своє значення після 

здобуття Україною незалежності. 

Вважаємо за доцільне 

перейменувати назву вулиці 

на честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. 
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 с. Сем’янівка Сем’янівського старостинського округу 

12. Нікітченка вул. Нікітченко Микола Степанович – 

командир 95 гвардійської 

Полтавської стрілецької дивізії, 

яка брала участь у вигнанні 

нацистів з Кременчука в 1943 р. 

Миколи Нікітченка пров. 

Миколи Нікітченка вул. 

(вулиці можна дати й іншу 

назву, наприклад, 

вул. Захисників України) 

13. Нікітченка пров. 

 с. Патлаївка Сем’янівського старостинського округу 

14. Ватутіна вул.  Ватутін Микола Федорович 

(1901-1944) – генерал армії, 

Герой Радянського Союзу.  Цей 

топонім звеличує, увіковічує й  

символізує тоталітарні політику і 

практику СРСР, його  діяча, який 

здійснював військову агресію 

проти УНР. 

Перейменувати назву на 

честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. 

 М.Ватутін винний у 

злочинній загибелі тисяч 

українців. 

 С. Супрунівка Супрунівського старостинського округу 

15. Гагаріна вул.  Топоніми на честь Юрія Гагаріна 

були елементом комуністичної 

наочної агітації та пропаганди, 

яка втратила своє значення після 

здобуття Україною незалежності. 

Перейменувати назву на 

честь Героїв або подій 

війни українського народу 

проти російських 

загарбників. 

16. Комуністична вул. Підлягає декомунізації (Закон 

2016 р.) 

Зробити запит старості. У 

разі підтвердження змінити 

назву 

17. Рибалко вул. Маршала Петра Рибалко вул.  

Брав участь у боротьбі з УНР 

Пропозиція: перейменувати 

на вул. Богоявленську 

18. Кондратенка вул. Кондратенко Степан Федорович 

(1906-1942) – секретар 

Полтавського підпільного 

обкому КП(б)У. Загинув 01.1942 

у Гадяцькому районі при облаві 

німецьких окупантів. 

Змінити назву на підставі 

законодавства про 

декомунізацію. Його 

могила вже 

меморіалізована, цього 

вважаємо за достатнє. 

19. Харитоненка вул. Д.А.Харитоненко, активний 

учасник революції 1905-1907 рр.; 

голова ревкому в 1919 р. 

Потрібно  перейменувати у 

зв’язку із Законом про 

декомунізацію (2016 р.). 

 С. Тахтаулове Тахтаулівського старостинського округу 

20. Матросова вул. Матросов Олександр Матвійович 

(1924, Дніпропетровськ —1943) 

— рядовий-піхотинець, Герой 

Радянського Союзу. Входить до 

радянського пантеону так званої 

«Великої Вітчизняної війни».  

Топоніми на честь 

Матросова були елементом 

комуністичної наочної 

агітації та пропаганди. Ніяк 

не пов’язаний із 

Полтавщиною. Потрібно 

перейменувати. 

21. Матросова пров. 



47 
 

 С. Жуки Тахтаулівського старостинського округу 

22. Вул. 40-річчя 

Перемоги 

Варто подумати над зміною 

назви 
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6а. Список вулиць і провулків м. Полтави, 

названих на честь російських (радянських) діячів 

культури і науки 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка Пропозиції групи 

1.  Белінського пров.  

(в рішенні 

Бєлінського) 

Бєлінський Віссаріон 

Григорович (1811-1848) – 

російський революційний 

демократ, літературний критик і 

публіцист, філософ-матеріаліст. 

Шовініст, вважав шкідливим і 

неіснуючим українське питання. 

Колишній пров. Баденський 

перейменовано у 1951 році. 

Перейменувати. 

Автор концепції про 

росіян як 

«найвизначнішої нації 

серед слов’ян». 

Паплюжив творчість 

Тараса Шевченка. У 

баченні Бєлінського 

росіяни – це раса зі 

світовим значенням. На 

його думку, українці не 

мають права на історію, 

вони ніколи не були 

нацією, їх можна назвати 

лише племенем. 

Бєлінський вважав 

необхідністю асиміляцію 

підбитих народів. 

2. Бразова Леоніда 

вул. 

Бразов (Безобразов) Леонід 

Петрович(1916-1997) – 

письменник. Радянський 

письменник, автор повісті 

«Фортеця», де поширено 

радянсько-імперські міфи про 

гетьмана Івана Мазепу. 

Перейменувати. Зважаючи 

на наявність меморіальної 

дошки, увічнення відбулося. 
Факти біографії свідчать про 

його не одіозність. Обласна 

літературна премія Бразова 
скасована через відсутність 

подання здобувачів 

протягом 2 років. 

3. Буніна Івана вул.  Бунін Іван Олексійович (1870-

1953) — російський 

письменник, поет, перекладач, 

почесний академік 

Петербурзької Академії наук 

(1909), лауреат Нобелівської 

премії з літератури (1933 р.) 

Походив з дворянського роду 

Бунянських, що бере свій 

початок з XV століття на 

Полтавщині, проживав і 

працював у м. Полтаві. 

Не перейменовувати, 

оскільки жив у Полтаві, 

опублікував тут перші 

твори. У своїх творах 

боровся з більшовизмом. 

Не ставив під сумнів 

право України на 

незалежність.  
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4. Вільямса вул.  Вільямс Василь Робертович 

(1863-1939) – російський 

радянський вчений-

ґрунтознавець і агробіолог. 

Академік АН СРСР. Герой 

Праці. Один з 

основоположників 

агрономічного ґрунтознавства. 

Член ВКП(б). Допустив чимало 

помилок, як агроном-науковець. 

Колишня вул. Селянська 

перейменована у 1951 році, до 

того – пров. Хліборобський. 

Перейменувати.  

До Полтавщини прямого 

стосунку не мав. Брав 

активну участь у 

шельмуванні колег – 

"ворогів народу" в 1937-

1938 роках. Пропозиція: 

вул. Старий Хутір, як 

згадка про хутір, з якого 

пішло Дослідне поле. Зі 

Старим хутором пов’язані 

імена багатьох вчених. 

5. Гаршина пров.  Гаршин Всеволод Михайлович 

(1855-1888) – російський 

письменник. У Старобільську, 

де пройшли дитячі роки 

майбутнього письменника, у 

1969 році встановлено 

пам'ятник. 

Перейменувати, не є 

письменником світового 

рівня. Не пов’язаний із 

Полтавою та 

Полтавщиною. 

6. Герцена вул.  Герцен Олександр Іванович 

(1812-1870) – російський 

письменник, публіцист, 

літературний критик, філософ, 

революціонер-демократ. Один із 

небагатьох представників 

російської революційної 

інтелігенції, що прихильно 

ставилися до повної державної 

незалежності України та 

Польщі. 

Перейменувати. Попри 

погляди Герцена він 

належить до радянського і 

російського політичного 

наративу, у якому 

незалежність України є 

неприйнятною. 

Якби Ленін свого часу не 

написав про те, що 

декабристи розбудили 

Герцена, то й вулиці б не 

було. 

7. Глінки пров.  Глінка Михайло Іванович (1804-

1857) – російський композитор, 

засновник російської класичної 

музики («Жизнь за царя»). 

Назва до 1958 р. – пров. 

Нєвєтовський. 

Перейменувати, посідає 

місце українця. 

Пропозиція: Тарапуньки 

провулок,оскільки 

розташований на берегах 

річечки Тарапунька (або 

Тарапуньківський пров.) 

8. Головка вул. Головко Андрій Васильович 

(1897-1972), український 

радянський письменник, критик. 

Лауреат Шевченківської премії 

(1969). Дезертирував із армії 

УНР. 

Перейменувати: психічно 

хвора людина, яку 

використовував 

радянський режим, 

просував радянські ідеї 
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9. Гончарова вул.  Гончаров Іван Олександрович 

(1812-1891) – російський 

письменник, літературний 

критик, член-кореспондент 

Імператорської Академії наук по 

Розряду Російської мови і 

словесності. 

Перейменувати, посідає 

місце українця  

10. Горького вул. 

 

Максим Горький (Пєшков 

Олексій Максимович; 1868-

1936) – російський, пізніше 

радянський «пролетарський» 

письменник, драматург та 

публіцист. 

Перейменувати. За 

великим рахунком продав 

своє ім’я для створення 

привабливості радянської 

влади і прикриття її 

злочинів. 

11. Грибоєдова вул. Грибоєдов Олександр 

Сергійович (1795-1829) – 

російський письменник, 

дипломат, драматург, піаніст, 

композитор. 

Перейменувати, не має 

стосунку до Полтави та 

Полтавщини, посідає 

місце українця 

12. Добролюбова вул. Добролюбов Микола 

Олександрович (1836-1861) – 

російський літературний критик, 

публіцист, представник 

революційної демократії 

Перейменувати, не має 

стосунку до Полтави та 

Полтавщини, посідає 

місце українця. 

Повернути історичну 

назву вул. Репалівський 

Яр. 

13. Добролюбова пров.  

14. Докучаєва вул.  Докучаєв Василь Васильович 

(1846-1903) – природознавець, 

засновник сучасного наукового 

генетичного ґрунтознавства та 

зональної агрономії, очолив 

експедицію, ініціював складання 

ґрунтових карт Полтавської 

губернії. 

Колишня вул. В.Елана 

перейменована у 1952 році 

Залишити цю назву, як 

видатного ученого, 

діяльність якого мала 

позитивний внесок у 

розвиток науки й 

просвітництва на 

Полтавщині (ініціатор 

створення в Полтаві 

краєзнавчого музею). 

15. Достоєвського пров.  Достоєвський Федір 

Михайлович (1821-1881) – 

російський письменник, 

вважається першим 

представником персоналізму в 

Росії. Мав яскраво виражені 

шовіністичні та українофобські 

погляди. 

Фактично провулок 

відсутній, історична назва 

пров. Кривохатський. 

Якщо провулок не буде 

ліквідований, то 

перейменувати його.  
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16. Дунаєвського вул. Дунаєвський Ісак Осипович 

(1900-1955) – радянський 

композитор. Народний артист 

РРФСР (1955). 

Перейменувати, на має 

вагомого впливу на 

українську культуру і 

музику, жодного стосунку 

до Полтави, доцільно 

впровадити ім’я місцевого 

композитора. 

17. Духова Генерала 

вул.  

Духов Микола Леонідович 

(1904-1964) – радянський 

конструктор бронетехніки, 

ядерної і термоядерної зброї. 

Народився у Миргородському 

районі. 

Колишня вул. Турбінна 

перейменована у 1974 році. 

Перейменувати з метою 

уточнення імені, 

акцентуючи увагу на 

тому, що він вчений, а не 

військовий. Пропозиція: 

вул. Миколи Духова. 

18. Капельгородського 

пров. 
(в рішенні від 9.11.1962 –

П. Капельгородського 

пров.). 
Попередні назви: 

пров. Гончарний; 

Гончарна гора. 

Капельгородський Пилип 

Йосипович (1882-1942) – 

український письменник і 

журналіст. 

Його публікації свідчать, що як 

журналіст газети «Більшовик 

Полтавщини» брав участь в 

інформаційному забезпеченні 

репресій 1920-х/1930-х років. 

Повернути історичну 

назву пров. Гончарна 

Гора. 

19. Ковалевської Софії 

вул.  

Ковалевська Софія Василівна 

(1850-1891)— російська вчена- 

математик, письменниця і 

публіцистка. Професорка 

Стокгольмського університету. 

Колишня вул. Пассіонарії 

перейменована у 1957 році. 

Перейменувати, посідає 

місце українця. 

20. Короленка вул. Короленко Володимир 

Галактіонович (1853-1921) – 

письменник, публіцист, 

літературний критик. 

Перебуваючи в Полтаві, 

виступав проти шовінізму та 

антисемітизму, терору й 

насильства, засуджував 

міжнаціональну ворожнечу (за 

ЕСУ). 

Не прийшли до 

одностайної думки щодо 

перейменування вулиці. 

Окремі думки див. нижче. 
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Пустовгар О. М. У Полтаві функціонує музей російського письменника Володимира 

Короленка. На його честь названо педагогічний університет. Державою охороняється 

пам’ятник. На відміну від плеяди видатних українських письменників, які досі не пошановані 

взагалі, цей росіянин у Полтаві увічнений більш ніж достатньо. Він не послуговувався у своїй 

творчості українською мовою, не ідентифікував себе з українською культурою, що 

засвідчують його мемуари та листування. Їх проаналізував кандидат історичних наук Андрій 

Жив’юк. 

Наприклад, Короленко про себе писав так: «я ніколи українцем не був. Мати моя 

полька, батько російський урядовець-русифікатор у спольщеному місті Житомирі; весь свій 

вік я прожив у Великоросії та на засланні в Сибіру і батьківщиною своєю завжди вважав 

«русскую літературу». У відповіді Королєнка своєму багаторічному адресатові 

Бєлоконскому. Той інформував Королєнка про відзначення його 50-річного ювілею в 

Харкові, при чому представники в ювілейному комітеті від української громадськості 

наполягли, щоб у програмі святкування було зазначено, що Королєнко – російський 

письменник. Королєнко відписав на це: «Не было надобности в повторении того, что и без 

того известно, но все же я не понимаю, что собственно в этом эпитете такого для меня 

обидного и что обидного в этом увидел Комитет? Ну да, – я руський писатель, Владимир 

Короленко. Что ж из этого? Должен сказать, что я уже к этим благоглупостям давно привык и 

смотрю на них философски». В іншому листі до Бєлоконского Королєнко зазначив: «Верю, 

что россия не погибнет, а расцветет, хоть мы последнего и не увидим. Пережить предстоит, 

конечно, еще очень много. Кризис будет тяжелый и бурный, но россия – страна не только 

большая, но и с великими возможностями. У нее мало культуры, в том числе особенно 

нравственной. Но это дело наживное, а натура у руського человека хорошая, хотя пока он еще 

слишком склонен к порокам и – увы! – особенно к воровству… Но, повторяю: натура у нас 

здоровая, крепкая. Попадем на некоторое время в изрядную перепалку, наука дается дорого, – 

но «рассея не пропала!». 

Історикиня Тетяна Осташко, упорядниця спогадів і щоденника Євгена Чикаленка, 

cтверджує, що той наводить Королєнка «як приклад обрусіння українців, які одержали 

«російську університетську освіту» і через те стали «російськими письменниками», а 

визнаючи себе «московськими демократами», не сприймали українського національно-

визвольного руху». 

Таким чином пропонується внести вулицю Володимира Короленка до списку на 

перейменування. 

Тристанов Б. Ю. Євген Чикаленко у своєму Щоденнику (див. запис від 15.03.1912 р.), 

розповідає про те, як гімназіальний сторож навернув Короленка до українства і як 

Міхновський відштовхнув Короленка від українства. Завершує цю розповідь Чикаленко 

такими словами: «І так, малограмотний педель був навернув до українства одного з 

найбільших сучасних російських письменників, а освічений інтелігент своїм безтактовним 

поводженням відштовхнув його». 

Щодо мови, якою писав Короленко, процитую «Чудацькі думки про українську 

національну справу» Михайла Драгоманова: «Навіть заборона 1863 р. перешкоджала, напр. 

Костомарову, друкувати в Росії по-українському Біблію та популярно педагогічні книжки, 

але не забороняла йому друкувати по-українському «Богдана Хмельницького», «Мазепи» й т. 

і. Чого ж він писав їх по-московському? Чого пишуть по-московському наукові твори всі 

теперішні українські вчені, навіть патентовані українофіли? Чого сам Шевченко писав по-

московському повісті або навіть інтимний «Дневник»? Очевидячки, того, що всі ті 

інтелігентні українці зовсім не так почувають свою відрубність від москалів, як, напр., 

поляки». Докоряючи чимось одному, потрібно докоряти тим самим і іншим. 
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21. Коцюбинського вул. Рішення, яким вулиці надано 

назву, не знайдено. У газетній 

публікації 1970-х років 

зазначено, що вулиця названа на 

честь Коцюбинського Юрія 

Михайловича (1896-1937) — 

більшовицького державного, 

політичного і військового діяча, 

дипломата. 

Перейменувати на вул. 

Михайла 

Коцюбинського. 

22. 

 

Крамського вул. Крамський Іван Миколайович 

(1837-1887) – російський 

художник-портретист, теоретик 

образотворчого мистецтва, один 

з організаторів та керівник 

Товариства пересувних виставок 

(1870 рік), академік живопису. 

Перейменувати, посідає 

місце українця. У Полтаві 

працювали чи народилися 

чудові художники. 

Наприклад: Михайло 

Бойчук, Всеволод 

Максимович, Андрій 

Сербутовський, Соломон 

Розенбаум та ін. 

23. Крилова пров.  Крилов Іван Андрійович (1769-

1844) – російський байкар-

перекладач. 

Колишній пров. Гордіївський 

перейменовано у 1951 році 

Перейменувати, посідає 

місця українця. 

З Полтавщиною не 

пов’язаний. 

24. Курчатова вул.  Курчатов Ігор Васильович 

(1903-1960) – російський фізик, 

організатор і керівник робіт в 

галузі атомної науки і техніки в 

СРСР, академік АН СРСР. Під 

його керівництвом створено 

першу в СРСР атомну бомбу, 

першу у світі термоядерну 

бомбу і АЕС. Дитинство 

пройшло у м. Сімферополь 

Перейменувати, посідає 

місця українця.  

Із Полтавщиною не 

пов’язаний. 

25. Лебедєва-Кумача 

пров.  

Лебедєв-Кумач Василь Іванович 

(1898-1949) — російський 

радянський поет, офіційний 

автор багатьох 

пропагандистських та 

патріотичних компартійних 

віршів та популярних пісень 

сталінської доби, а також гімну 

більшовиків. Лауреат 

Сталінської премії (1941). 

Пропонується анулювати, 

оскільки фактичне місце 

розташування – це проїзд 

між багатоквартирними 

будинками і 

зареєстроване лише одне 

домоволодіння. 

26. Лермонтова вул.  Лермонтов Михайло Юрійович 

(1814-1841) – російський поет, 

прозаїк, драматург. 

Перейменувати, посідає 

місце українця. 
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27. Лисенка вул. Рішення ВК ПМР депутатів 

трудящих № 646 від 05.08.1957 

"Про перейменування вулиці ім. 

Кагановича та провулка ім. 

Кагановича" віднайти не 

вдалося. Не можна точно 

встановити на честь якого саме 

Лисенка названі вулиця і 

провулок. 

Лисенко Микола Віталійович 

(1842-1912) – український 

композитор, етнограф, диригент, 

піаніст, громадський діяч. Або 

Лисенко Трохим Денисович 

(1898-1976) – агроном, глава т. 

зв. "мічуринської біології". 

Перейменувати на: 

вул. Миколи Лисенка 

пров. Миколи Лисенка 
28. Лисенка пров. 

29. Лідова вул.  Лідов Петро Олександрович 

(1906-1944) – український і 

російський письменник, 

журналіст, військовий 

кореспондент газети "Правда", 

був похований в Петровському 

парку, 1969 року прах загиблих 

перепоховали на території 

меморіального комплексу 

Солдатської Слави. 

Колишня вул. Ново-

Кременчуцька перейменована у 

1965 році 

Перейменувати, 

радянський пропагандист, 

посідає місце українця. 

Пропозиція: вул. Олекси 

Левицького, голови 

Полтавської Просвіти 

1917-1919 рр., який 

працював на цій вулиці. 

30. Лобачевського вул. Лобачевський Микола Іванович 

(1792-1856) – відомий 

російський математик, творець 

неевклідової геометрії, діяч 

університетської освіти та 

народної просвіти. 

Перейменувати, посідає 

місце українця. 

31. Ломоносова вул. Ломоносов Михайло 

Васильович (1711-1765) – 

російський учений-натураліст, 

геохімік, поет, заклав основи 

російської літературної мови. 

У Полтаві частину вул. 

Нариманівської названо у 1958 

році. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, 

пропагандист імперії,  
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32. Макаренка вул. Макаренко Антон Семенович 

(1888-1939) – педагог і 

письменник. Але, разом з тим, 

працював у системі ЧК – ДПУ – 

НКВС на офіцерських посадах. 

До 1951 р. – Валеріана 

Підмогильного; до 1920 р. – 

Темно-Єлізаветинський 

провулок. 

Перейменувати у 

відповідності до 

підпункту "є" пункту 4 

статті 1 Закону України 

«Про засудження 

комуністичного та 

націонал-соціалістичного 

(нацистського) 

тоталітарних режимів в 

Україні та заборону 

пропаганди їхньої 

символіки» (9 квітня 2015 

року № 317-VIII). 

33. Маяковського вул.  Маяковський Володимир 

Володимирович (1886-1938) – 

російський радянський поет, 

публіцист, драматург. 

Перейменувати, посідає 

місце українця 

34. Менделєєва вул.  

( у рішенні 

Менделеєва) 

Менделєєв Дмитро Іванович 

(1834-1907) – російський хімік, 

один з авторів періодичної 

таблиці хімічних елементів. 

Перейменувати, посідає 

місце українця 

35. Мічуріна вул. Мічурін Іван Володимирович 

(1855-1935) – російський біолог 

і селекціонер-помолог, автор 

багатьох сортів плодово-ягідних 

культур, почесний член АН 

СРСР, академік ВАСГНІЛ. 

Перейменувати, його 

школа є лженауковою, за 

його сприяння знищена 

прогресивна наукова 

школа генетики у СРСР та 

УРСР. 

Одіозно роздута в 

середині ХХ ст. 

персоналія. Чітка 

асоціація з 

лисенківщиною. 

36. Можайського вул.  Можайський Олександр 

Федорович (1825-1890) – 

російський морський офіцер, 

капітан І рангу, винахідник 

першого у Росії літака. 

Перейменувати, посідає 

місце українця 

37. Мусоргського вул. Мусоргський Модест Петрович 

(1839-1881) – російський 

композитор, один із членів 

«Могутньої купки». 

У м. Полтаві пров. 2-й 

Шведський був перейменований 

у 1962 році. 

Перейменувати, посідає 

місце українця. 

Пропонуємо надати ім’я 

музиканта, пов’язаного з 

Полтавою (наприклад, 

Володимир Кабачок, 

Анатолій Коломієць, 

Михайло Фісун). 
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38. Нежданової пров. Нежданова Антоніна Василівна 

(1873-1950) – російська оперна і 

камерна співачка, педагог. 

Народна артистка СРСР, 

народилась у передмісті Одеси. 

Колишній пров. Циганський 

перейменовано у 1962 році 

Перейменувати, посідає 

місце українського діяча 

39. Некрасова вул.  Некрасов Микола Олексійович 

(1821-1878)— видатний 

російський поет, письменник і 

публіцист. 

Є припущення, що у 1917 р. 

селище Некрасівка отримало 

назву на честь Миколи 

Віссаріоновича Некрасова 

(1879-1940) — російський 

політичний діяч, інженер. Член 

Державної думи III та IV 

скликань. Міністр шляхів 

сполучень і міністр фінансів 

Тимчасового уряду (1917). Від 

назви селища отримала назву і 

вулиця Некрасівська, яка згодом 

була перейменована на вул. 

Некрасова-письменника. 

Незалежно від того, хто 

такий Некрасов, потрібно 

перейменовувати вулицю. 

40. Павлова вул.  Павлов Іван Петрович (1849-

1936) – російський фізіолог; 

лауреат Нобелівської премії в 

галузі фізіології або медицини. 

Доказів, що названа на честь 

саме цього Павлова, немає.  

Перейменувати. 

Пропозиція: 

Привокзальний проїзд 

41. Пашенної вул.  Пашенна Віра Миколаївна 

(1887–1962) – актриса театру і 

кіно, театральний педагог, 

народна артистка СРСР (1937), 

лауреат Сталінської (1943) та 

Ленінської премії (1961), 

росіянка. 

Колишній пров. 3-й весняний 

перейменовано у 1962 році 

Перейменувати, посідає 

місце українця. 

Пропозиція нової назви: 

вул. Федора Попадича, 

українського диригента, 

скрипаля, пов’язаного з 

Полтавою. 

42. Петрашева вул.  

(Рибці) 

Петрашів Петро Васильович 

(1738-1772) – український 

маляр-іконописець, портретист і 

пейзажист. Уродженець с. Рибці 

Уточнити, внести 

правку:вул. Петра 

Петрашіва 
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43. Писарєва вул.  

(в рішенні вул. 

Пісарева) 

Писарєв Дмитро Іванович (1840-

1868) – російський публіцист і 

літературний критик, 

революційний демократ. 

Перейменувати, посідає 

місце українця 

44. Побєдоносцева Ю. 

бульвар  

(у рішенні Юрія 

Победоносцева) 

Побєдоносцев Юрій 

Олександрович (1967-1973) – 

вчений в галузі ракетно-

космічної техніки, росіянин, 

працював і вчився у Полтаві 

Група вважає, що назву 

треба залишити. 

45. Ползунова вул. Ползунов Іван Іванович (1728-

1766) – російський шахтар і 

винахідник . Йому приписують 

створення перших парових 

двигунів у Росії, і перших 

двоциліндрових двигунів у світі. 

Колишній пров. Джона Уатта 

перейменовано у 1951 році. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

46. Попова вул. Попов Олександр Степанович 

(1859-1906) – російський фізик 

та електротехнік, винахідник 

радіо. 

Колишня вул. Ткаченківська 

перейменована у 1951 році 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави, 

пропозиція вул. Івана 

Пулюя, український 

фізик, перекладач Біблії 

української мовою, 

громадський діяч. 

47. Пушкіна вул. Пушкін Олександр Сергійович 

(1799-1837) – російський поет, 

драматург і прозаїк. 

Група вважає, що вулицю 

слід перейменувати. Крім 

поеми «Полтава» 

Пушкіна з Полтавою 

нічого не пов’язує. 

Судячи з кількості вулиць 

його імені по всій Україні, 

використовувався як 

провідник російської 

культури. 

48. Радіщева вул. Радищев Олександр 

Миколайович (1749-1802) – 

російський письменник, просві-

титель, дисидент. Виборював 

ідеї демократії та республіка-

нізму, участі народу в управ-

лінні державою. Топонім, що 

звеличує, увіковічує, пропагує 

або символізує державу-окупан-

та або її визначні, пам’ятні та 

культурні місця, її діячів. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

Пропонуємо повернути 

історичну назву вул. 

Тараса Трясила, 

козацького отамана, 

ватажка повстання першої 

половини 17 ст. проти 

Польщі. 

49. Радіщева пров.  

(у рішенні вул. 

Радищева) 
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50. Серафимовича вул. 

(в рішенні вул. 

Серафімовича) 

Серафимович Олександр 

Серафимович (справжнє 

прізвище Попов; 1863-1949) – 

російський письменник. З 1918 

р. член ВКП(б), очолював 

літературний відділ газети 

«Известия», був військовим 

кореспондентом газети 

«Правда». У 1919-21 рр. брав 

участь у встановленні 

радянської комуністичної влади 

в Україні, зокрема у 

Херсонській області. 

Колишній Щемилівський тупик 

перейменовано у 1962 році. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

51. Собінова пров.  

(в рішенні пров. 

Собинова) 

Собінов Леонід Віталійович 

(1872-1934) – російський співак. 

Колишній пров. 1-й Весняний 

перейменовано у 1962 році 

Перейменувати, посідає 

місце українських 

культурних діячів у сфері 

музичного мистецтва, не 

має стосунку до Полтави 

52. Станіславського 

вул. 

Станіславський Костянтин 

Сергійович (1863-1938) – 

російський театральний діяч; 

актор, педагог, режисер. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

Пропозиція: Леся Курбаса 

53. Сурікова вул. Суриков Василь Іванович (1848-

1916) – російський художник, 

автор монументальних полотен з 

історії Росії та портретів. 

Походить з родини українських 

козаків Сибіру. 

Колишня вул. ім. Гайдаренка 

перейменована у 1958 році. 

Перейменувати, оскільки 

він не має стосунку до 

Полтави. Пропозиція: 

Вул. Соломона 

Розенбаума 

54. Тімірязєва вул. Тімірязєв Климент Аркадійович 

(1843-1920) – російський 

природознавець-дарвініст, 

біолог, фізіолог, один з 

основоположників російської і 

радянської школи фізіологів 

рослин. 

Перейменувати, оскільки 

він не має стосунку до 

Полтави. 55. Тімірязєва пров.  
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56. Толстого вул.  

(в рішенні 

Л.Толстого) 

Толстой Лев Миколайович 

(1828-1910)— один із 

найвідоміших російських 

письменників і мислителів. 

Колишня вулиця Доманицького 

перейменована у 1951 році. 

Перейменувати і вулицю і 

провулок. Вулиці 

повернути історичну 

назву:вул. Василя 

Доманицького, 

українського історика, 

етнографа, фольклориста 

57. Толстого пров. 

58. Тургенєва вул. Тургенєв Іван Сергійович (1818- 

1883) – російський письменник. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

Пропозиція: повернення 

історичної назви – вул. 

Тарновщинська 

59. Ціолковського вул. Ціолковський Костянтин 

Едуардович (1857-1935) – 

радянський вчений-теоретик, є 

одним із засновників 

ракетобудування та сучасної 

космонавтики, педагог, 

письменник. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

60. Чайковського вул. Чайковський Петро Ілліч (1840-

1893) – російський композитор, 

диригенті педагог. Має частково 

російське, французьке та 

українське походження. 

Залишити назву. 

61. Челюскіна вул. Челюскін Семен Іванович (бл. 

1700-1764) – російський 

полярний мореплавець. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

62. Черепанова вул. Вірогідно на честь Юхима 

Олексійовича або Мирона 

Юхимовича Черепанових 

(батько Юхим (1774-1842) и син 

Мирон (1803-1849) – російські 

промислові інженери-

винахідники. Відомі тим, що 

побудували перший паровоз и 

залізницю в Росії. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 

63. Чернишевського 

вул.  

Чернишевський Микола 

Гаврилович (1828-1889) – 

російський публіцист і 

письменник, ідеолог 

революційно настроєної 

інтелігенції, відстоював право 

українців творити власну 

культуру рідною мовою 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави. 
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64. Чехова вул.  Чехов Антон Павлович (1860-

1904) – російський письменник, 

загальновизнаний класик 

світової літератури, мав 

українське походження 

Позитивно ставився до 

України, Полтавщини. 

Залишаємо. 

65. Шишкіна вул.  Шишкін Іван Іванович (1832-

1898) – російський художник-

пейзажист. 

Перейменувати, посідає 

місце українця, не має 

стосунку до Полтави 
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6б. Список вулиць і провулків у селах Полтавської ОТГ, 

названих на честь російських діячів культури і науки 

№ 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 
Рекомендації громадської 

експертної групи 

 С. Бричківка Бричківськогостаростинського округу 

1. Некрасова вул.  Некрасов Микола Олексійович 

(1821-1878) – російський поет, 

письменник і публіцист. 

Бажано дати назву вулиці від  

прізвища українського мистця 

2. Горького вул. Максим Горький (Пєшков Олексій 
Максимович; 1868-1936) – 

російський, пізніше радянський 

«пролетарський» письменник, 
драматург та публіцист. Голова 

Спілки письменників СРСР, тобто 

став першим очільником духовної 

в’язниці-резервації для творчої 
еліти, яка повинна була під 

контролем влади «правильно» 

вихваляти злочинний режим. 

Перейменувати, оскільки він  
виправдовував звірства 

радянського режиму, 

створював радянський режим. 
Бажано дати вулиці  ім’я 

українського мистця або 

Героя визвольної війни. 

 С. Супрунівка Супрунівського старостинського округу 

3. Пушкіна вул.  Пушкін Олександр Сергійович 
(1799-1837) – російський поет, 

драматург і прозаїк. Оспівував 

загарбницькі війни Російської 

імперії, заперечував право народів 
на державність, виправдовував 

воєнні злочини російської армії. 

Про те, що ім'я Пушкіна росіяни 
використовують як ідеологічну 

зброю. 

Рекомендували б надати 
вулиці ім’я українського 

мистця 

 С. Жуки Тахтаулівського старостинського округу 

4. Мічуріна вул.  Мічурін Іван Володимирович (1855-

1935)– звеличений Йосипом 

Сталіним російський біолог і 
селекціонер-помолог, уродженець 

Рязанської губернії Росії.  

Рекомендуємо вулицю для 

перейменування як названу на 

честь діяча, звеличеного 
радянською пропагандою 
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7. Список вулиць і провулків міста Полтави, 

які відсутні на місцевості і топографічних планах 

і запропоновані для анулювання 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 

Обґрунтування анулювання 

назви елемента вулично-

дорожньої мережі 

1. Дублянська вул.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє, на старих 

картах позначена  

паралельно вул. Низовій, але 

фактично співпадає з пров. 

Дублянським. 

фактично домоволодіння 

зареєстровані по пров. 

Дублянському, по вулиці 

реєстрації адрес не існує  

2. Достоєвського пров.  Перейменовано на честь 

російського письменника в 

1962 році. Історична назва 

пров. Кривохатський. 

На старих картах позначений 

між вулицею Тунельною та 

пров. Блакитним, але 

фактично провулок (проїзд ) 

на топографії відсутній, 

реєстрації адрес немає. 

Можна залишити провулок, 

позначивши ним на карті 

існуючий проїзд до 

залізничної станції 

«Кривохатки»  

3. Замковий пров.  Назву присвоєно в 1958 році 

в районі вул. Опитної 

Під час забудови 109 

мікрорайону житловими 

будинками по вул. Опитній, 8, 

10, 12 провулок фізично 

зникає з топографії, реєстрація 

адрес по провулку відсутня 

4. Коротка вул.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє 

Фактичне місце розташування 

вулиці не встановлене, 

реєстрація адрес відсутня 

5. Котовського пров.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє 

Фактичне місце розташування 

вулиці не встановлене, 

реєстрація адрес відсутня 

6. Лимана Леоніда 

пров.  

Колишній пров. Урицького, 

перейменований в 2016 році 

в рамках декомунізації . До 

1951 року був пров. Гольца 

(російський архітектор, 

театральний художник) 

Фактично співпадає з 

нинішньою вулицею Вузькою,  

реєстрація адрес по провулку 

відсутня 

7. Межова вул.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє 

Фактичне місце розташування 

вулиці не встановлене, 

реєстрація адрес відсутня 
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8. Меліоративний 

пров.  

 в процесі забудови 109 

мікрорайону з провулку 

залишився лише проїзд між 

вул. Опитною та пров. Заячим, 

реєстрація адрес відсутня 

9. Коваля Миколи вул.  Колишній провулок 

Кирпичний перейменовано 

на вул. Миколи Коваля  у 

1965 році 

Фактично співпадає з вул. 

Коваля, реєстрація адрес 

прив’язана до вул. Коваля 

10. Саратовський пров.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє 

В архівних записах в 

знаходиться в районі вул. 

Нижньомлинської, але місце 

знаходження не встановлено 

11. Свободи пров.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє 

З архівних даних знаходиться 

за Алмазним заводом, але 

точне місце знаходження не 

встановлено. На старих картах 

позначено як вул. Свободи 

проїзд з вул. Республіканської 

між НВК №86 та житловим 

будинком по вул. Грабчака, 2, 

реєстрація адрес за вулицею та 

провулком відсутні 

12. Юріївський пров.  Названий у 1946 році у 

зв’язку з новим плануванням 

району Юрово-Некрасовки 

Фактично це продовження 

вулиці Юріївської, усі садиби 

зареєстровані по 

вул.Юріївській 
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8. Список вулиць і провулків міста Полтави, 

які відсутні на місцевості і топографічних планах, але мають 

реєстрацію домоволодінь з адресною прив’язкою і можуть бути 

анульовані з заміною адрес 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 

Обґрунтування анулювання 

назви елемента вулично-

дорожньої мережі 

1. Виставочна вул.  Рішення про присвоєння 

назви відсутнє 

В процесі забудови 

мікрорайону 

багатоквартирними 

будинками вулиця зникла з 

топографії, фактично є 

продовженням пров. 

Кустарного, залишилось одне 

домоволодіння зареєстроване 

за адресою вул. Виставочна, 

20  

2. Лебедєва-Кумача 

вул.  

Колишній пров. 4-й 

Рибальський у 1962 році 

перейменовано на вул. 

Лебедєва Кумача – 

радянського російського 

поета  

Фактичне місце розташування 

– це проїзд між 

багатоквартирними 

житловими будинками по вул. 

небесної сотні, 108, 110, 112.  

Зареєстроване одне 

домоволодіння по вул. 

Лєбедєва-Кумача, 13, але на 

планах 1986 року має адресу 

вул. Небесної Сотні, 108а   

3. Обозний пров.  Названий у 1957 році при 

затвердженні проекту 

планування мікрорайону 

Браїлки  

Знаходився між вул. Ковпака 

та пров. Механізаторів, 

фактично відсутній (відсутнє 

покриття, перегороджено 

парканами). Зареєстроване 

одне домоволодіння за 

адресою пров. Обозний, 2, яке 

фактично виходить на вул. 

Ковпака. 

4. Пестеля вул.  Названа у 1957 році при 

затвердженні проекту 

планування мікрорайону 

Браїлки  

Фактично вулиця відсутня,  

зареєстроване одне 

домоволодіння за адресою 

вул. Пестеля, 26/27, яке 

фактично виходить на пров. 

Бригадний  
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9. Список вулиць міста Полтави, 

які є на місцевості і топографічних планах, але мають 

реєстрацію 1-2 домоволодінь з адресною прив’язкою і можуть 

бути анульовані з заміною адрес 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 

Обґрунтування анулювання 

назви елемента вулично-

дорожньої мережі 

1. Павлова вул.  До 1940-х років будівлі 

відносилися до вул. 

Привокзальної. Вул. Павлова 

має один будинок (Павлова 

№1). Походження прізвища не 

встановлено 

Надати будинку новий № по 

вул. Кондратенка (при 

перейменуванні – Київській). 

На карті позначати як 

«Привокзальний проїзд». 

2. ХТЗ пров.  Час надання назви не 

встановлений (швидше за 

все, кінець 1930-х років). 

Наявне одне? Домоволодіння 

(№ 3) 

Надати будинку новий № по 

вул. Художній (продовженням 

якої фактично є провулок) 

3. Горбанівський пров. Має єдиний буд. № 6 Надати №6а по вул. Освітянській 
(?) 

4. Заслонова 

Костянтина пров. 

Перевірити, чи є реєстрація 

адрес по цьому провулку  

(У разі відсутності – анулювати 

або приєднати до іншої вулиці) 

5. Московський пров. Раніше був безіменним 

провулком від вул. Правди (з 

2016 р. – вул. Героїв Крут) 

Пропонуємо розглянути 

можливість реєстрації 

домоволодінь по 

вул. Героїв Крут 

а в разі неможливості – 

перейменувати  

пров. Московський на  

пров. Підмонастирський 
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10а. Назви вулиць і провулків міста Полтави, 

які потребують уточнення або перейменування 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Причина уточнення або 

перейменування 

Обґрунтування можливої 

назви при перейменуванні 

1.  Агітаційна вул.  Назви несуть відтінки 

радянської (комуністичної) 

ідеології; їх бажано було б 

перейменувати 

Вул. Просвітянська 

2. Барикадна вул.  Вул. Івана Павловського (?) 

3. Безвірницька вул. Вул. Петропавловська 

4. Гвардійська вул. Вул. і пров. Національної 

Гвардії 

5. Гвардійський пров. 

6. Героїв праці вул. Продовжити вул. Сакко 

(нова назва – Охтирська)? 

7. Богуна вул. Невстановлена особа Було б доцільно 

перейменувати на 

вул. Івана Богуна. 

8. Бородая вул. Невстановлена особа Перейменувати. 

9. Валерія Гасановича 

Германа-Шахли 

пров. 

Немає відомостей про 

заслуги, які б давали 

підстави для вшанування 

особи. 

Перейменувати. 

10. Жданюка вул. (з 

2009 р.) 

Мешканець Супрунівки 

Петро Іванович Жданюк (?) 

Для прийняття рішення 

потрібно встановити 

біографію Жданюка. 

11. Тобілевича вул. Йдеться про одну й ту ж 

особу (псевдо і прізвище). 

Це виходить з інформації з 

довідника «Полтавщина» 

під ред. Кудрицького. 

Було б доцільно перейменува-

ти вул. Тобілевича на вул. 

Родини Тобілевічів (Микола 

Садовський і Панас 

Саксаганський у Полтаві не 

вшановані), а пров. Карпенка-

Карого, враховуючи, що 

поряд провулки Заньковецької 

і Паторжинського, надати 

ім’я, наприклад, Любові 

Ліницької, яка грала роль 

Наталки у виставі «Наталка 

Полтавка» під час свята 

відкриття пам’ятника Іванові 

Котляревському. Разом з нею 

у виставі грали Садовський 

(Микола) і Карпенко-Карий  

12. Карпенка-Карого 

пров. 
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13. Кривоносівська вул. Очевидно, йдеться про 

лідера стаханівського руху 

на залізничному транспорті, 

але точно не встановлено. 

Було б доцільно 

перейменувати на вул. 

Максима Кривоноса. 

14. Латишева пров.  

(в рішенні від 

26.02.1973 – ім. 

Латишева М.А.) 

Точна інформація про особу 

відсутня. Є припущення, що 

у рішенні допущена 

помилка в ініціалах і мова 

йде про Латышева Олексія 

Семеновича (1901-1971), 

Голову Комуністичного 

союзу робітничої молоді в 

Полтаві у 1919 році (в 

підпіллі), у 1919-1920 роках 

- член губернського 

Ревкому. Походив із 

єврейської родини. В 

останні роки жив у Москві, 

похований на 

Востряковскому кладовищі. 

Достеменно невідомо ім’я 

особи, на честь якої названа 

вулиця. Перейменувати. 

Пропозиція: назвати  пров. 

Литовський 

15. Матвієнка Федора 

вул. 

У рішенні й матеріалах про 

перейменування від 

21.09.1999 року інформація 

про цю особу відсутня (із 

архівної  довідки). 

Перейменувати. 

Пропозиція: вул. Українська; 

вул. Федора Борківського 

16. Микитенко пров. 

(до 1962 р. – 1-й 

Гожулівський) 

Особа точно не встановлена Перейменувати. 

17. Михайличенка 

пров. 

Особа точно не встановлена Перейменувати. 

18. Павлова вул. Особа точно не встановлена Перейменувати. 

19. Паскаля пров. Особа точно не встановлена У довіднику «Полтавщина» за 

ред. Кудрицького йдеться про 

Блеза Паскаля, але невідоме 

рішення про надання назви, як 

не відомий і рік присвоєння 

імені. Колишній пров. 

Мазепинський. 

Можна розглядати питання 

про перейменування 
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20. Першотравневий 

пров. 

Топоніміки є втіленням 

радянської практики 

ідеологічної номінації. 

Перейменувати. 

21. Першотравневий 

просп. 

22. Півненка вул. Особа точно не встановлена Перейменувати. 

23. Пушкаря вул. Пушкар Мартин (?-1658) – 

військовий і державний діяч, 

полтавський полковник 

(1648-1658). Виступав за 

воєнно-політичний союз з 

Московською державою. 

Перейменувати. 

Пушкар належав до тієї 

частини козацької старшини, 

яка виходячи з 

вузькоособистих інтересів 

виступала за воєнно-

політичний союз з 

Московською державою. 

Разом з Барабашем влаштував 

проти І. Виговського заколот, 

який став початком Руїни. 

За Великою радянською 

енциклопедією «руководитель 

народного восстания на 

Левобережной Украине 

против гетмана И. 

Выговского», 

«последовательный сторонник 

русской ориентации». 

24. Ставицького вул. Особа точно не встановлена Перейменувати. 

25. Степовика вул. Особа точно не встановлена Перейменувати. 

26. Степовика пров. 

27. Цитовський пров. 

(Цітовський пров.) 

Особа точно не встановлена Перейменувати. 
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10б. Назви вулиць і провулків сіл Полтавської 

ОТГ, які потребують уточнення або перейменування 

№ 

з/п 

Назва елемента 

вулично-дорожньої 

мережі 

Історична довідка 

Рекомендації 

громадської експертної 

групи 

 С. Абазівка Абазівського старостинського округу 

1. Першотравнева вул. Топоніміки є втіленням 

радянської практики ідеологічної 

номінації. 

Перейменувати. 

 С. Андріївка Гожулівського старостинського округу 

2. Первомайська вул. Топоніміки є втіленням 

радянської практики ідеологічної 

номінації. 

Перейменувати. 

 С. Верхоли Ковалівського старостинського округу 

3. Першотравнева вул. Топоніміки є втіленням 

радянської практики ідеологічної 

номінації. 

Перейменувати. 

 С. Супрунівка Супрунівського старостинського округу 

4. Кіприча вул. Уточнити ім’я й інформацію про 

особу. 

У разі, якщо інформацію 

знайти не вдасться – 
перейменувати. 

5. Мокієнка вул. Уточнити ім’я й інформацію про 

особу. 

У разі, якщо інформацію 

знайти не вдасться – 

перейменувати. 

 С. Жуки Тахтаулівського старостинського округу 

6. Копиленка О. вул. Уточнити ім’я й інформацію про 
особу. 

Уточнити назву (з повним 
іменем). 

7. ім. Копиленка О. 

пров. 

8. Першотравнева вул. Топоніміки є втіленням 

радянської практики ідеологічної 

номінації. 

Перейменувати. 

9. Першотравневий 

пров. 
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 С. Бершадське Чорноглазівського старостинського округу 

10. Палапи вул. Уточнити назву (з повним іменем). У разі, якщо інформацію 
знайти не вдасться – 

перейменувати. 

 С. Чорноглазівка Чорноглазівського старостинського округу 

11. Першотравнева вул. Топоніміки є втіленням 

радянської практики ідеологічної 

номінації. 

Перейменувати. 

12. Першотравневий 

пров. 
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Біографічні та інформаційні 

довідки 

«Героїв Сталінграду» вулиця. Назва є незаконною, оскільки, як 

зазначається на офіційному сайті УІНП, «назва походить від міста, названого на 

честь Сталіна (псевдонім, справжнє прізвище Джугашвілі) Йосипа 

Віссаріоновича (1878-1953) – особи, яка причетна до Жовтневого перевороту 

1917 р., діяльності комуністичної партії та яка обіймала керівні посади в 

комуністичній партії та вищих органах влади та управління СРСР (у 1922-1925 

рр. – Генеральний секретар ЦК РКП(б), у 1925-1934 рр. – Генеральний секретар 

ЦК ВКП(б), з 1941 р. – Голова Раднаркому СРСР, у 1946-1953 рр. – Голова 

Ради Міністрів СРСР, Генералісимус Радянського Союзу. За постановою 

Київського апеляційного суду від 13 січня 2010 р. визнаний винним в 

організації вчинення злочину геноциду частини української національної групи, 

внаслідок чого було знищено 3 млн. 941 тис. осіб)». 

«Молода гвардія» — молодіжна комсомольська підпільна організація, яка 

діяла у Сорокиному (тоді Краснодон) Луганська область у період німецько-

радянської війни. Організацію міфологізовано російським письменником О. 

Фадєєвим у романі «Молода гвардія». Його було написано на особисте 

замовлення Сталіна до 30-річчя Жовтневого перевороту. Особливих масштабів 

міфологізація набула у терористичних ДНР/ЛНР. Входить до російського і 

радянського комуністичного пантеону так званої «Великої Вітчизняної війни». 

Топоніми на честь «Молодої гвардії» були елементом комуністичної наочної 

агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною 

незалежності. 

1905 року вулиця На честь подій у Російській імперії, під час яких 

відбувалася політична боротьба між російським царатом та російськими 

революціонерами-прихильниками лівої ідеології. У 1905 році у найбільших 

містах відбулися численні страйки, демонстрації, мітинги з соціальними, 

політичними і економічними вимогами. У російській історіографії ці події 

отримали назву «Перша російська революція». 

Першотравневий провулок і Першотравневий проспект. Об’єкти 

топоніміки, названі на честь 1-го травня формально не підпадають під дію 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». Разом з тим радимо враховувати ту обставину, що вказані об’єкти 
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топоніміки є яскравим втіленням радянської практики ідеологічної номінації, 

пов’язаної з масовими комемораціями Міжнародного дня солідарності 

трудящих, що використовувалися для пропаганди комуністичного 

тоталітарного режиму. 

Інформуємо, що перейменування згаданих об’єктів топоніміки рішенням 

відповідної місцевої ради згідно загальної процедури перейменування у 

порядку ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не 

суперечить чинному законодавству. 

23 вересня вул. На честь так званого «визволення» Полтави. Згідно з 

законом України «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 1939-1945 років» юридичного терміну «визволення» не існує, натомість 

впроваджено «вигнання». 

Бєлінський Віссаріон – російський шовініст, літературний критик і 

публіцист, філософ-матеріаліст. Автор концепції про росіян як «найвизначнішої 

нацією серед слов’ян». У баченні Бєлінського росіяни — це раса зі світовим 

значенням. «Колиска її була не в Києві, але в Новгороді, що з нього перейшла, 

через Володимир, вона в Москву. Суворе небо побачили її дитинні очі, гульливі 

завірюхи співали їй колискові пісні, а жорстокі морози загартували її тіло 

здоров’ям і міццю» (Бєлінський. Избр. филос. соч., т. І, стор. 341). В цьому 

фантастичному виведенні початків російського народу від Новгороду і у 

відмежовуванні від Києва бачимо намагання обґрунтувати історіотворчі 

властивості росіян, підкреслити расову вищість росіянина у порівнянні з 

українцем. Праці Бєлінського використовуються путінськими ідеологами для 

обґрунтування сучасної російської агресії. «Малоросія ніколи не була 

державою, — каже він, — отже і історії у властивому цього слова значенні не 

мала. Історія Малоросії є не більше, як епізод із царювання царя Олексія 

Михайловича: довівши оповідання до зіткнення інтересів Росії з інтересами 

Малоросії, історик російський повинен, перервавши на час нитку своєї 

розповіді, викласти епізодично долю Малоросії, з тим, щоб потім знову 

вернутися до сього оповідання. Історія Малоросії, це — бічна ріка, що 

вливається у велику ріку російської історії». 

Таку структуру історичного викладу, як запропонував Бєлінський, 

прийняли російські історики як у минулому,так і тепер. На його думку, українці 

не мають права на історію, вони ніколи не були нацією, їх можна назвати лише 

племенем. Процитуємо слова, написані у час, коли російська царська влада 

щойно розправилась із цвітом української інтелігенції. Дізнавшись про це 

вибухнув гнівною тирадою: «Здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, 

дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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патріотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля — 

один на государя императора, другой — на государыню императрицу. Я не 

читал этих пасквилей, но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть 

возмутительно гадок. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, 

будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого 

рода либералам». Як людина послідовна, не залишаючи жодних сумнівів, 

Бєлінський продовжує: «Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш 

(экая свинская фамилия!), напечатал историю Малороссии, где сказал, что 

Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть… Ох эти мне 

хохлы! Ведь бараны — а либеральничают во имя галушек и вареников с 

свиным салом!». Історичною необхідністю вважав Бєлінський асиміляцію 

підбитих народів. Про Австрію він казав: «В Европі є одна… штучна держава, 

склеєна із багатьох національностей, але кому ж не відомо, що її міць і сила — 

до слушного часу?..» (Белинский, Избр. фил. соч., т. ІІ, стор. 295). 

Бірюзов Сергій. Російський комуністичний радянський військовий діяч. 

Народився у Разянській області Росії, член ЦК КПСС у 1961-1964 роках. 

Депутат Верховної ради РРФСР 3-го скликання. Депутат Верховної ради СРСР 

2-го, 4—6-го скликань. 15 вересня 1922 року добровільно вступив до Червоної 

армії. З 1922 по 1923 рік — курсант 48-х піхотно-кулеметних курсів (Ростов) і 

10-х Владикавказьких курсів РСЧА. У жовтні 1923 року переведений як один з 

кращих курсантів в Москву в Об'єднану Військову школу імені ВЦВК, яку 

закінчив в 1926 році.Член ВКП (більшовиків) з 1926 року. 

Ватутін Микола. У 1920 р. вступив до Червоної армії. Член ВКП(б) з 1921 

р. З 1922 р. командир взводу, потім на командних і штабних посадах. Служив 

заступником начальника і начальником штабу Київського військового округу. 

У 1920-21 роках Ватутін придушував український визвольний рух за 

незалежність України, воював проти загонів Армії УНР на Полтавщині. У 1939 

році командує Українським фронтом при вторгненні СССР в Польщу, за що 

отримав Орден Леніна. З 1940 р. начальник Оперативного управління та 

заступник начальника Генштабу РСЧА. Під час 2 світової війни начальник 

штабу Північно-Західного фронту, заступник начальника Генштабу. З 1942 р. – 

командувач військами Воронезького, Південно-Західного і 1-го Українського 

фронтів. 

Важливо знати про його злочини у 1943 році, під час 2 світової війни. 

Форсування Дніпра і штурм німецьких фортифікацій на Букринському 

плацдармі (біля Києва). Радянське комуністичне «геніальне» командування тоді 

вирішило завалити німців трупами українців. Тільки на одному цьому 

плацдармі Ватутін поклав у землю десятки тисяч українців. З огляду на це 



74 
 

тодішній командувач Центрального фронту, генерал армії Рокосовський сказав 

на військовій раді: «Це не війна, а геноцид народу». Він спробував через 

кур’єра сповістити про це Й.Сталіна, але Ватутін заборонив посланцеві 

повідомляти про це в Генштаб. Жахливим злочином проти українського народу 

Ватутіна та інших командирів Червоної армії є те, що на «звільненій» від німців 

лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без 

зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі 

кулемети. Німецькі кулеметники весь час розстрілювали неозброєних людей в 

цивільному, але на місце одних вбитих, йшли шеренги нових. Це той злочин 

проти українців, за який персонально відповідальний генерал Микола Ватутін. 

Використовував солдат української національності як гарматне м’ясо; 

згідно з дослідженнями доктора історичних наук Володимира Сергійчука, 

Ватутін «кидав сотні людей беззбройними під німецькі танки, особливо на 

території України. І тільки завдяки гарматному м’ясу такі генерали як Ватутін 

вигравали битви». 

Відомий російський письменник Віктор Астаф’єв, який брав участь у 

форсуванні Дніпра, згадує: «Двадцять п’ять тисяч воїнів входить у воду, а 

виходить на тому березі три тисячі, максимум п’ять. Через п’ять-шість днів усе 

це спливає. Уявляєте?». 

У своїй повісті «Батальйон не обмундированих» Дмитро Міщенко 

зазначає: «Цілий батальйон щойно мобілізованих українських чоловіків восени 

1943 року, не обмундированих і неозброєних, кинули на форсування Дніпра й 

втопили всіх до одного». Вояки у цивільному йшли, як на ешафот. Попереду – 

ріка, німецькі кулемети, бомби, а позаду – «заградотряди» автоматників-

енкаведистів. 

На Волині 29 лютого 1944 року червоний російський кат отримав кульове 

поранення від українських партизанів з УПА і через невдале лікування помер. 

Максим Горький (Пєшков Олексій Максимович, також Горький Олексій 

Максимович;16 [28] березня 1868, Нижній Новгород, Нижньогородська 

губернія, Російська імперія — 18 червня 1936, Горки, Московська область, 

РРФСР, СРСР) — російський, пізніше радянський «пролетарський» 

письменник, драматург та публіцист; член РСДРП(б), один із провідних 

ідеологів комуністичного тоталітарного режиму. 

Він був засновником унітарного, псевдохудожнього напряму і методу 

соціалістичного реалізму в літературі, який насильно нав’язувався владою і 

сприяв закріпленню ідеології комуністичного тоталітаризму в СРСР.У 1934–

1936 роках – голова Спілки письменників СРСР, тобто став першим очільником 

духовної в’язниці-резервації для творчої еліти, яка повинна була під контролем 
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влади «правильно» вихваляти злочинний режим. Всі інші творчі об’єднання 

письменників і поетів, можливість самостійно творити унеможливлено. 

Максим Горький підтримував та схвалював систему комуністичних 

концентраційних таборів ГУЛАГ. Так, у 1931 році керівництво ВКП(б) 

організувало Горькому відвідування Соловецького табору особливого 

призначення, після чого він написав схвальний відгук про режим утримання 

в'язнів. 25 серпня 1933 року М. Горький виступив з промовою у місті Дмитрові 

Московської області перед в'язнями — «ударниками Беломорстроя», 

освячуючи наступні будівництва під контролем чекістів-агентів ОДПУ, яких 

він назвав «інженерами перековки душ». 

Цей російський письменник — ворог української незалежної державності. 

Так, у 1926-1927 роках був одним із співтворців наклепницької 

комуністичної кампанії, спрямованої проти провідника українського 

визвольного руху, видатного борця за незалежність, голови Директорії УНР 

Симона Петлюри. Взяв участь у процесі над убивцею Петлюри, поширив 

наклепи щодо його, начебто, антисемітизму, виступив на захист 

більшовицького вбивці Самуїла Шварцбарда. Показав себе активним 

комуністичним пропагандистом, що укорінював у масовій свідомості поняття 

«петлюрівщина», «петлюрівці» як «ворожі, буржуазні, антибільшовицькі 

явища». 

Він не визнавав української мови, називав її «украинским наречием». 

Так, у 1926 році видавництво «Книгоспілка» вирішило видати українською 

мовою повість М. Горького «Мати» для молоді. У зв'язку з цим головний 

редактор видавництва, письменник Олекса Слісаренко, звернувся із листом до 

автора твору, аби той надав дозвіл на друк україномовного перекладу. Горький 

написав лист-відповідь на це звернення, де категорично заборонив переклади 

своїх творів українською: «Мне кажется, что и перевод этой повести на 

украинское наречие тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, 

ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различие наречий 

— стремятся сделать наречие языком, но еще и угнетают тех великороссов, 

которые очутились меньшинством в области данного наречия». 

«В цьому слові [«наречие» – авт.], громадянине Горькій, – цілий 

політично-національний світогляд. В йому ціла історія взаємовідносин двох 

слов’янських народів. В йому багато страждання, насильства, зла, громадянине 

Горькій. Початок історії цього слова припадає до історії всієї імперіялістично-

колоніяльної політики руського царизму на Україні. Воно та ще слівце 

«Малоросія» служили тією димовою завісою, під якою Москва, Санкт-

Петербург і навіть Петроград впродовж кількох століть експлуатували і 
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руйнували український народ матеріяльно і духовно», — так 20 червня 1928 

року оцінивпозицію росіянина у своїй публічній відповіді під назвою 

«Одвертий лист В. Винниченка до М. Горького» Володимир Винниченко, 

український політичний та державний діяч, прозаїк та драматург, один із 

лідерів Української революції початку XX століття. 

До речі, саме Горькому належить гасло: «Если враг не сдаётся, – его 

уничтожают». Його широко використовували в СРСР під час проведення 

терористичної політики, а зараз воно на озброєнні сучасної імперіалістичної 

росії… 

Отже, ця постать належить до найпоширеніших російських комуністичних 

топонімів, що звеличують, увіковічують, пропагують й символізують державу-

окупанта, її культуру, літературу. Після смерті Максіма Горького за вказівкою 

Сталіна, вулицям, провулкам, паркам культури і відпочинку присвоювали ім’я 

цього улюбленця кремлівського диктатора. Це відбувалось у значній кількості 

міст і сіл Радянського Союзу. Важливо від неї остаточно визволити 

топонімічний та й меморіальний простір Полтавщини, як і всієї України. 

Декабристи – російські дворяни-революціонери, які у грудні 1825 року за 

допомогою збройного виступу прагнули встановити в Російській імперії 

конституційний лад. Більшість декабристів в Україні прагнули перетворити 

Росію на централізовану республіку, і лише меншість як федерацію 

демократичних республік слов'янських народів. Русифікаторська політика за 

режиму декабристів була би набагато інтенсивнішою, ніж за реакційної 

монархії. Бо абсолютна більшість заколотників національне розмаїття 

Російської імперії сприймали як серйозну проблему, котру будь-що треба 

вирішувати. Більшість бачили виключно жорсткою централізованою державою. 

Будь-яка форма федералізму вважалась шкідливою для різнорідної Росії. 

Заради кращої централізації навіть столицею він визначав Нижній Новгород, 

виходячи, зокрема, з того, що це місто розташоване в центрі держави. А от один 

із ідеологів Північного товариства Микита Муравйов бачив майбутню Росію 

федеративною державою на кшталт США. В розробленій ним Конституції 

імперія розподілялась на 13 держав і дві області. Втім, Муравйов, як і Пестель, 

бачив усіх громадян саме росіянами, а столицю також планував перенести до 

Нижнього Новгорода 

Достоєвський Федір Михайлович. Російський письменник, Російський 

шовініст, українофоб. Мав яскраво виражені проросійські шовіністичні та 

українофобські погляди. Він вважав Російську імперію найвеличнішою 

державою, а російську літературу — провідною літературою світу та рушієм 

цивілізаційного прогресу. Достоєвський відмовляв у праві на існування не лише 
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українцям, а й іншим слов'янським народам, вважаючи існування їхніх 

національних культур перешкодою на шляху розвитку російської цивілізації. 

Відоме його висловлювання з цього приводу за 1876 рік: «Серб, малоросс и т. 

д., сочувствующий родному языку, родной литературе, положительно 

зловредный член общества, он тормозит работу всеобщего просвещения, 

всеобщей великорусской литературы, в которых все спасение, вся надежда. Он 

тормозит ход цивилизации, созданной одним великорусским народом, 

сумевшим создать величайшее из государств. Один великоросс великодушно и 

честно смотрит на все национальности, без всякой злобы и преднамеренности, 

тогда как малоросс, например, вечно держит камень за пазухой и не может 

отнестись к великороссу иначе, как с враждой».У своїх вченнях Достоєвський 

неодноразово описував російський народ як «спадкоємця цілого світу», прагнув 

«все єднання слов'ян під крилом Росії» і вважав, що «треба, щоб політичне 

право і першість великоросійського племені над усім слов'янським світом 

відбулася остаточно і вже беззаперечно». 

Єрмак Тимофійович (1534-1585) — розбійник, ватажок походу на 

Сибірське ханство, «підкорювач Сибіру», московитський загарбник, що поклав 

початок завоюванню споконвічно тюркських сибірських земель Московським 

царством. 

Жадов Олексій Семенович – радянський військовий діяч, генерал армії 

(1955), Герой Радянського Союзу (1945), уродженець Орловської області (нині 

РФ), росіянин, у РСЧА з 1919 року, діяч комуністичної партії, закінчив 

військову академію імені Фрунзе (1934). Під час 2 світової війни з червня по 

серпень 1941 року командир 4-го повітряно-десантного корпусу, начальник 

штабу 3-ї армії, із травня 1942 року командир 8-го кавалерійського корпусу. З 

жовтня 1942 року командувач 66-ї армії (у квітні 1943 року перейменована у 5-

у гвардійську армію). Головнокомандувач Центральної групи військ (Австрія, 

Угорщина). 

Желваков Микола – революціонер, російський терорист, уродженець 

міста Вятка, один з керівників терористичної організації «Народна Воля». 

Желябов Андрій- революціонер, російський терорист-народник, один з 

керівників партії «Народна Воля». 

Заслонов Костянтин, уродженець Тверської губернії Російської імперії, у 

роки 2 світової війни радянський партизан, комуніст, диверсант. 

Ковпак Сидір – з 1919 р. член ВКП(б), у 1917-19 рр. брав участь у боях 

проти армії Української Держави та загонів вільного козацтва. У 1930-х 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/66-%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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закінчив спецшколу ОГПУ. З 1937 р. очолює радянський окупаційний 

виконком м. Путивль. Учасник численних боїв проти загонів УПА. З 1944 р. 

депутат Верховної Ради УРСР, з 1947 р. по 1967 р. – заступник керівника 

Президії ВР УРСР. Член ЦК КП(б)У в 1942-1943 та 1949-1967 роках. Брав 

активну участь у розшуку та репресіях проти антирадянських діячів. 

Корзун Павло Петрович – білоруський радянський комуністичний 

військовий діяч, учасник військової операції більшовицької Росії з окупації у 

1919-20 рр. держави «Бухарський емірат», яка існувала в Центральній Азії 

протягом 16-20 століть. Народився селі Клешево, яке нині перебуває в складі 

Мінської області. Учасник Першої світової війни, воював у рядах 2-го 

Курляндського лейб-гвардії уланського полку. У Червоній армії більшовицької 

Росії — з 1918 року: служив у штабах на канцелярських посадах, потім 

командував кавалерійським ескадроном. Брав активну участь у придушенні 

масового військово-політичного повстанського національного руху народів 

Центральної Азії проти поневолення ленінською Росією (поширена назва руху 

– басмацтво). За участь у окупації у 1919-20 рр. держави «Бухарський емірат», 

був нагороджений орденом «Бухарської Червоної Зірки і півмісяця» 2-го 

ступеня маріонеткової проросійської напівдержавної структури – так званої 

«Бухарської Народної Республіки». Після завершення навчання в 

Ленінградській кавалерійській школі (1924) командував кавалерійським полком 

в Середній Азії. У 1932-1934 роках – помічник інспектора кавалерії РСЧА. 

Закінчив особливий факультет Військової академії імені Фрунзе). Із 1937 року – 

командир 9-ї кавалерійської дивізії. Із 1939 року – викладач Військової академії 

імені Фрунзе. На початку німецько-радянської війни генерал-майор Корзун 

командував 219-ю моторизованою дивізією 25-го механізованого корпусу. 19 

серпня 1941 року звільнений з посади комдива за відступ в районі Гомеля. 

Загинув під час боїв за Гадяч. 

Космодем’янська Зоя. Як зазначається на офіційному сайті УІНП: 

«радянська, комуністична диверсантка, партизанка загону, що діяв по завданню 

Західного фронту на Можаєвському напрямку. Відповідно до сталінської 

тактики «випаленої землі», яка й зараз використовується послідовником 

Сталіна – Путіним, диверсійному загону було поставлено завдання спалити 10 

населених пунктів. Двічі була перекинута у тил ворога; схоплена у с. Петріщево 

Московської області за підпал трьох будинків місцевих мешканців. Входить до 

російського і радянського комуністичного пантеону так званої «Великої 

Вітчизняної війни». На вказаний топонім не поширюється виняток, що 

передбачений пп. «є» п.4. частини першої ст. Закону, оскільки військова 
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діяльність Космодем’янської безпосередньо не пов’язана з опором та 

вигнанням нацистів з України». 

Кошовий Олег (08.06.1926-09.02.1943) – діяч ВЛКСМ. Ніяк не пов'язаний 

з історією громади. Один з учасників підпільної організації «Молода гвардія», 

що існувала в місті Краснодон (нині Сорокине) Луганської області під час 

Другої світової війни, Герой Радянського Союзу. Літературний герой, 

створений О. Фадєєвим у романі «Молода гвардія», написаного на особисте 

замовлення Сталіна (до 30-річчя Жовтневого перевороту. Входить до 

російського і радянського комуністичного пантеону так званої «Великої 

Вітчизняної війни». Топоніми на честь Олега Кошового були елементом 

комуністичної наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після 

здобуття Україною незалежності. 

Кирпонос Михайло. Перегляд ключових фактів із біографії Кирпоноса 

Михайла Петровича показує таке. 

У січні 1918 року, після демобілізації з лав російської армії, повернувся в 

рідні краї. На той час 3-м Універсалом УЦР 20 листопада 1917 року вже була 

проголошена Українська Народна Республіка. Однак подався до російських 

більшовицьких загонів, воював на Чернігівщині проти Української держави 

гетьмана Павла Скоропадського. Згодом опинився в більшовицьких гібридних 

військах, замаскованих під українські (повний аналог сучасних маріонеткових 

«ЛНР/ДНР»). Надалі вже безпосередньо служив в «офіційних» формуваннях 

російської Червоної армії. Отже, М. Кирпонос свідомо й послідовно служив 

російському комуністичному агресору проти Української державності. Таких 

людей фактично і юридично називають колабораціоністами — зрадниками 

України. Він засуджується за це й законодавчо – як такий, що взяв активну 

участь у процесі «встановлення радянської влади на території України або в 

окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті» (згідно пункту 2 частини 1 

статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки»). 

М. Кирпонос – активний комуніст, успішно робив військову кар’єру, в 

чому йому сильно допомагала абсолютна відданість сталінській політиці. Про 

вірність «генеральній лінії комуністичної партії» він сам писав в одній з 

автобіографій. Серед іншого, важливо відзначити його активну участь у 

реалізації такого комуністичного злочину як «Великий терор» — репресіях 

командних кадрів Червоної Армії в 1937—1938 роках.  
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Під час агресії СРСР проти незалежної та демократичної Фінляндії М. 

Кирпонос командував 70-ою стрілецькою дивізією 7-ої армії загарбників. На 

початку березня 1940 року дивізія під його командуванням протягом 6-ти днів 

здійснила обхід Виборзького укріпленого району по льоду Фінської затоки і 

вибила фінів з укріплень на північному березі Виборзького затоки, перерізавши 

дорогу Виборг-Гельсінкі. За таку участь в загарбницькій війні відзначили 

званням Героя СРСР.  

Як воєначальник вищого рівня в збройних силах СРСР він повністю несе 

свою долю відповідальності за катастрофу Червоної армії 1941 року. 

Окреслимо  деякі з невдач Червоної армії, до яких він причетний як командувач 

фронту: 

— катастрофічна поразка у найбільшій танковій битві в Другій світовій 

війні, яка відбулася 23-29 червня 1941 року у районі міст Дубно, Броди та 

Луцьк (він ділить відповідальність разом із Георгієм Жуковим, начальником 

Генштабу). Війська під його керівництвом менше ніж за 10 днів втратили понад 

2500 танків із 3356-ті (за іншими даними з близько 4 тисяч), а німецькі війська 

— 260 із 728 танків… 

— знищення радянських військ в «котлі» під Києвом (23 серпня – 26 

серпня). В оточення потрапили понад 650 тис. червоноармійців, цей «котел» 

був і залишається найбільшим оточенням в світовій історії. Ця катастрофа стала 

для нього самого фатальною – був вбитий. 

Таким чином справі увічнення у назві вулиці життя та діяльність Михайла 

Кирпоноса маємо однозначно оцінювати як негативний та сумний приклад. 

Курчатов Ігор – російський радянський фізик, «батько» радянської 

атомної бомби, лауреат Ленінської і Сталінської премій, організатор і керівник 

робіт в галузі атомної науки і техніки в СРСР, академік АН СРСР, не мав 

стосунку до Полтавщини. 

Ломоносов Михайло (8(19) листопада 1711 року, село Денисовка, 

Архангелогородська губернія, Московське царство – 4(15) квітня1765 року) – 

російський учений-натураліст, геохімік, поет, художник. Автор мозаїчного 

портрета московського царя, ката України Петра I та картини для монумента 

Петрові – «Полтавська баталія» (про Полтавську битву, наслідком якої стали 

знищення Гетьманщини та поява Російської імперії), автор трактатів з 

російського віршування та од російській армії й царям; ці оди були 

обов'язковою частиною всіх урочистостей при дворах російських імператорів. 

Макаренко Антон - радянський педагог і письменник. Автор низки 

російськомовних літературно-педагогічних творів. Організатор і керівник 

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1711
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
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трудової колонії ім.. Максима Горького в с. Ковалівка Полтавської області, 

(1920-1927), а також після її переїзду – Харкова (1927-1928). Упродовж 1927-

1932 очолював Комуну ім.. Ф. Дзержинського у с. Новий Харків. Від квітня 

1932 до липня 1935 – заступник начальника Комуни , керівник її навчально-

педагогічної частини.1 липня 1935 р.— Макаренко призначений на посаду 

помічника начальника відділу трудових колоній та трудкомун НКВС УРСР, 

підрозділу, що створений відповідно до Наказу НКВС від 7 червня 1935 р. «Про 

організацію роботи щодо ліквідації дитячої безпритульності та безнаглядності». 

У його віданні знаходились 42 дитячих установи, в тому числі 10 трудколоній 

та 2 трудкомуни — ім. Балицького В. А. (Ладан) та ім. Дзержинського Ф. 

Е.(Харків). Брат Віталій – офіцер Збройних сил Півдня Росії, білоемігрант, 

заперечував існування української нації і мови. 

Малиновський Родіон Якович, радянський військовий, у 1919 вступив до 

Червоної Армії. Активний діяч комуністичної армії , з 1926 член ВКП(б). Член 

ЦК КПРС (1956–1967). Маршал Радянського Союзу (1944). Учасник 2 світової 

війни. Як міністр оборони СРСР) у 1962 р наказав придушити 

антикомуністичний робітничий виступ у Нововчеркаську (СРСР, нині РФ). 

Мічурін Іван – звеличений Йосипом Сталіним російський біолог і 

селекціонер-помолог, уродженець Рязанської губернії Росії. Ніяк не пов’язаний 

з історією громади. Улюбленець Сталіна вивів сорт вишень «Надія Крупська» 

невеличкий розсадник якого в містечку Козлов у Тамбовській області набув 

статусу державного за часів Леніна. Завжди вітав усі кремлівські ініціативи і 

схвалював ідеологічні рішення партійних з’їздів. Коли наприкінці 1920 років 

Сталін висунув ідею глобального перетворення природи, Мічурін у зверненні 

до XVI з’їзду ВКП(б) у 1930 році запропонував свій «проєкт», який передбачав 

зменшення негативного впливу сибірського клімату на європейську територію 

Росії шляхом створення грандіозної лісосмуги між Уральськими горами і 

Каспійським морем, пустелі Середньої Азії він пропонував перетворити на 

оази, висадивши там посухостійкі рослини та їстівні кактуси. Ці «ідеї» були 

сприйняті серйозно і отримали гарячі оплески на партійному з’їзді. Докорінне 

перетворення природи збігалося з більшовицькими намірами докорінної зміни 

людського суспільства, шляхом «разрушения до основанья» всього світу та 

творення нового «советского человека». У професійному середовищі більшість 

положень так званого мічурінського вчення сприймалися як окультні дійства. 

Кремлівській владі імпонувала авантюрна можливість успадкування 

біологічних ознак рослинами (насамперед гібридними) під впливом дії 

природних чинників або у процесі цілеспрямованого їхнього «виховання». У 

1931 році Івана Мічуріна нагородили орденом Леніна. З нагоди ювілею 
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радянська влада перейменувала містечко Козлов на Мічурінськ, а самого Івана 

Мічуріна призначила академіком союзної академії наук. Сам ювіляр у той час 

не втомлювався прославляти Сталіна. У період сталінських репресій за критику 

«мічурінської науки» постраждало багато відомих вчених-біологів і генетиків. 

Серед них одним із перших був український професор Володимир Симиренко. 

Муравйов Микита Михайлович — декабрист, капітан Гвардейського 

генерального штабу. Керівник Північного товариства, автор одного з 

програмних документів декабристів — Конституції. У багатьох містах і селах 

Полтавського краю, і підозрюю всієї України досі зберігся такий російський 

маркер "вулиця Декабристів". Ні, панове, захисники збереження старої 

російської топоніміки в українських містах і селах Полтавщини,не все так 

просто. Судіть самі. Декабристи – російські дворяни-революціонери, які у 

грудні 1825 року за допомогою збройного виступу прагнули встановити в 

Російській імперії конституційний лад. Більшість декабристів в Україні 

прагнули перетворити Росію на централізовану республіку – як, приміром, 

Пестель. Будь-яка форма федералізму вважалась шкідливою для різнорідної 

Росії. Заради кращої централізації навіть столицею він визначав Нижній 

Новгород, виходячи, зокрема, з того, що це місто розташоване в центрі 

держави. Меншість бачила Росію як федерацію демократичних республік 

слов'янських народів. Маю на увазі ідеологів Північного товариства. Скажімо, 

Микита Муравйов бачив майбутню Росію федеративною державою на кшталт 

США. В розробленій ним Конституції імперія розподілялась на 13 автономних 

частин. Втім, Муравйов, як і Пестель, бачив усіх громадян саме росіянами, а 

столицю також планував перенести до Нижнього Новгорода. Ви запитаєте: а де 

у цих баченнях розвитку Росії місце ідеї незалежної соборної Української 

держави? Правильно, НІДЕ! Русифікаторська політика за режиму декабристів 

була би набагато інтенсивнішою, ніж за реакційної монархії-при російському 

імператорові, проти якого вони виступили. Бо абсолютна більшість 

декабристів-заколотників національне розмаїття Російської імперії сприймали 

як серйозну проблему, котру будь-що треба вирішувати. 

Нахімов Павло Степанович — флотоводець Російської імперії, адмірал, 

переможець у Синопській битві, один з організаторів та керівників оборони 

Севастополя у 1854-1855 рр., герой Кримської війни. 

Панфілов Іван Васильович, радянський військовик, генерал-майор, 

Герой Радянського Союзу, уродженець Саратовської області (нині РФ). У 

Червону Армію вступив добровільно в жовтні 1918 року. Противник 

незалежності України: з вересня 1920 року брав участь у боях проти військових 

формувань УНР, тобто причетний агресії більшовицької Росії проти УНР й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A7%D0%90
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незаконного встановлення радянської комуністичної влади в Україні. Учасник 2 

світової війни: брав участь у оборонних боях проти німецьких військ аж до 

своєї загибелі на московському напрямі у перший рік німецько-радянської 

війни; 8-й гвардійській стрілецькій дивізії було присвоєно його ім’я, тому 

бійців цієї дивізії називали панфіловцями, особливо комуністичною 

пропагандою роздувався пропагандистський міф про 28 воїнів-панфіловців, які 

загинули жертвуючи собою, але призупинили просування німецьких військ. За 

даними офіційного сайту УІНП, назване на честь комуніста Панфілова с. 

Панфілівка Чернігівського району Запорізької області було перейменовано . 

Паскевич Іван – князь, фельдмаршал Російської імперії, царський 

сатрап, душитель угорської свободи, народів Кавказу і права рука жандарма 

Європи, російського імператора Ніколая Першого. Судив учасників Кирило-

Мефодіївського братства, придушував селянські повстання. А ще малорос з 

Полтави є катом польського народу. Кандидат історичних наук Володимир 

Володько у статті «Іван Паскевич-полководець на службі жандарма Європи» 

розповідає: «1830 рік. Польща в складі Російської імперії. У Варшаві 

починається антиросійське народне повстання. Паскевич терміново 

виїжджає до Польщі як головнокомандуючий. З кривавими боями російські 

імперські війська пробиваються до міського валу та облаштовують там 

артилерійські батареї, щоб обстрілювати стару красиву Варшаву.  Поляки 

називають цей час «ніччю Паскевича». Їхня автономія  скасована, сейм 

розпущений, територія поділена на губернії, запроваджений надзвичайний 

стан, а фінансові розрахунки тільки в рублях. Передусім, у Варшаві Паскевич 

зводить цитадель - символ російського панування і закриває місцевий 

університет - оплот «вільнодумства». Радісну звістку про падіння Варшави 

везе до Петербургу князь Суворов, онук славнозвісного генералісимуса, який 37 

років тому підніс покорену Варшаву імператриці Катерині ІІ. «Ти помстився 

за Росію, ти підкорив Варшаву - відтепер ти світлійший князь Варшавський!» - 

відповідає Паскевичу російський імператор Микола І. 

Пушкін Олександр (1799-1837) – російський письменник. Оспівував 

загарбницькі війни Російської імперії, заперечував право українського і 

польського народів на державність. Один із ідейно-культурних маркерів 

російського імперіалізму, автор поетичних і прозових творів, придворний 

імператорський співець тої епохи. Брав участь у каральних акціях геноцидного 

характеру армії Російської імперії проти народів Кавказу, автор віршів циклу 

оповідань кавказького циклу, у яких возвеличив російські військові злочини; 

його перу належить поема «Кавказький бранець» і слова «Смирись,Кавказ, 

идьот Єрмолов». Автор поеми «Полтава», де змальовує видатного українського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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гетьмана Івана Мазепу максимально негативним дідом, збоченцем і 

маразматиком. Пушкіни в топоніміці українських міст і сіл - це тавро власника 

на тілі об’єкта привласнення. Пушкін з’явився в символічному просторі Україні 

через колоніальний статус України. Обраний росією на місце поета №1, Пушкін 

разом із іншими символами російської культури мав промаркувати підкорену 

територію, створити простір спільної історії. 

Творчість Пушкіна нині використовується ворожою пропагандою для 

виправдання агресії проти України: нещодавно в окупованому Херсоні росіяни 

встановили банер з цитатою поета, де він називає Херсон «полуденным краем 

России», у якості ідеологічної зброї також задіяно вірш «Клеветникам России». 

Рибалко Павло Семенович (23 жовтня (4 листопада) 1894, Малий 

Вистороп, Лебединський повіт, Харківська губернія — 28 серпня 1948, Москва) 

— радянський військовий діяч, маршал танкових військ (1945); у Другій 

світовій війні командувач танкового корпусу і армії, з 1947 — командувач 

танковими та механізованими арміями. Двічі Герой Радянського Союзу (1943, 

1945). Більшовицький військовий діяч, який встановлював радянську владу на 

території України. «З 1919 року в Червоній армії, починав службу в 

українському Червоно-Козачому корпусі Віталія Примакова (Українській 

Радянській армії 1920х), який згодом було переформовано і включено до 

структур загальносоюзної Червоної армії, закінчив військову академію 

ім.Фрунзе (1934). Під час становлення радянської влади 1917-1921 брав участь 

у боях проти військ УНР.В 1919 році вступив в Російської комуністичної партії 

(більшовиків). З червня 1919 року командир роти Лебединського стрілецького 

полку, з вересня того ж року — командир цього полку. З травня 1920 року 

комісар 84-го кавалерійського полку 14-ї кавалерійської дивізії армії під 

командуванням Семена Будьонного, потім 1-ї бригади 14-ї кавалерійської 

дивізії. Брав участь у загарбницькій війні ленінської Росії проти Польщі  під 

Замостям». 

Сакко Нікола – анархіст, виходець з Італії, який мешкав у США, у 1920 

році йому було пред’явлено звинувачення у терористичних актах ум. Саут-

Брейнтрі,у 1927 році було страчено. Комуністична пропаганда використовувала 

його ім’я як символ «соціалістичної робітничої боротьби проти капіталізму». 

Серафимович Олександр Серафимович (справжнє прізвище Попов) 

(1863-1949). Уродженець Ростовської обл. (нині РФ) Під час світової війни 

Серафимович на фронті, кореспондент «Русских ведомостей». Діяч 

комуністичної партії, 1918 року вступив до партії більшовиків, очолював 

літературний відділ газети «Известия», був військовим кореспондентом газети 
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комуністичної партії «Правда». У 1919-21 рр. брав участь у встановленні 

радянської комуністичної влади в Україні, зокрема у Херсонській області. 

Суворовський провулок. Топоніми на честь російського військового 

діяча Суворова були елементом комуністичної наочної агітації та пропаганди, 

яка втратила своє значення після здобуття Україною незалежності.  

Суворов має явну негативну репутацію в історії України, Польщі та 

національних меншин півдня нашої держави. Як зазначається на офіційному 

сайті Українського інституту національної пам’яті, у 1768‒1769 роках 

російський полководець Суворов був безпосереднім учасником жорстокого 

придушення Коліївщини ‒ козацько-селянського повстання в Правобережній 

Україні. Під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька 

депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 

тис. кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько 

половини переселенців. Суворов причетний до винищення частини ногайців ‒ 

народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я – території 

південних областей сучасної України. У 1794 р. очолюваний Суворовим 

російський каральний корпус жорстоко придушив польське визвольне 

повстання на чолі з Тадеушем Костюшком. 

Російською православною церквою порушено питання про канонізацію 

цього полководця. Ініціатива у зарахуванні Олександра Суворова до лику 

святих РПЦ належить російському бізнесмену Костянтину Малафєєву та його 

оточенню – громадським рухам «Царьград» та «Двуглавий Орел». Саме цей 

російський бізнесмен вважається одним із головних організаторів збройної 

агресії Російської Федерації проти України. Його начальником охорони був 

російський терорист І. Стрєлков-Гіркін. Телеканал, який належить К. 

Малафєєву, «Царьград.ТВ», не лише просуває О. Суворова у російські святі, а 

ще й є одним з головних російських рупорів антиукраїнської пропаганди. У 

сучасній російській ідеології постаті О. Суворова відведено одне з ключових 

місць, зокрема – у військово-історичному аспекті. У 2014 році цей 

воєначальник був визнаний найбільш видатним полководцем Росії. Його ім’я на 

території Російської Федерації та Республіки Білорусь носять: десятки 

військових училищ та спеціальних шкіл з посиленою військовою підготовкою; 

сотні площ та вулиць у різних населених пунктах; низка військових об’єктів, 

військових частин Російської Федерації. Поза цим, чимало військових частин 

збройних сил Російської Федерації  нагороджені орденами Суворова, і зберегли 

їх у своїх назвах. 

23 травня 2022 року Міністр оборони (війни) РФ Шойгу запропонував 

визнати Суворова святим. 
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Халтурін Степан (1856-1882). Російський робітник-терорист, уродженець 

Вятської губернії Російської імперії, учасник терористичної організації 

«Народна воля». Вже у перші роки становлення радянської влади уведений до 

«пантеону» радянської тоталітарної пропаганди, оскільки про нього позитивно 

відгукувався Володимир Ленін. 

Довідки підготовлені представником 

Українського інституту національної пам'яті 

у Полтавській області Олегом Пустовгаром 

 


