
Таблиця 1. 
Перелік вулиць та історичні довідки 

на  осіб та події чиїми іменами названі вулиці та інші топоніми в м. Городище, що пропонуються до 
перейменування      згідно ЗУ «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та довідки і пояснення на нові назви 
 
№ 
з/
п 

Існуюча назва  Історична довідка  Пропонована 
назва 

Історична довідка 

1. вул.Артема  радянський партійний та державний діяч, революціонер, 
засновник ДонецькоКриворізької Радянської Республіки. 

Срібна   хімічний елемент в періодичній таблиці із атомним 
номером 47, й хімічним символом Ag. Срібло поряд 
з золотом і міддю належить до 
перших металів цивілізації. 

Срібло є малоактивним металом, внаслідок хімічної 
стійкості його відносять до благородних металів.  

 
2. вул. 

Котовського 
український червоний козак і отаман, радянський військовий та 
суспільний, політичний 
діяч, командир червоноармійських загонів та з'єднань у 
період громадянської війни (1918–1922). Зробив стрімку 
кар'єру від простого безробітного, судимого за кримінальні 
злочини до радянського керівника високого рівня, члена 
Союзного, Українського й МолдавськогоЦентрального 
Виконавчого Комітету СРСР, типовий життєпис для багатьох 
радянських керівників того часу. ЧленРеввійськради СРСР. 

В.Чорновола  український політик, публіцист, літературний критик, діяч 
руху опору проти зросійщення та національної 
дискримінації українського народу, політичний в'язень 
СРСР. Провідник українського 
національнодемократичного визвольного руху кінця 
80х — 90х років; Герой України (2000, посмертно). 
Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса 
Томаліна (1975). 

Ініціатор проголошення Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта 
проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. 

3. пров. 
Котовського 

український червоний козак і отаман, радянський військовий та 
суспільний, політичний 
діяч, командир червоноармійських загонів та з'єднань у 
період громадянської війни (1918–1922). Зробив стрімку 
кар'єру від простого безробітного, судимого за кримінальні 
злочини до радянського керівника високого рівня, члена 
Союзного, Українського й МолдавськогоЦентрального 
Виконавчого Комітету СРСР, типовий життєпис для багатьох 
радянських керівників того часу. ЧленРеввійськради СРСР. 

В.Чорновола  український політик, публіцист, літературний критик, діяч 
руху опору проти зросійщення та національної 
дискримінації українського народу, політичний в'язень 
СРСР. Провідник українського 
національнодемократичного визвольного руху кінця 
80х — 90х років; Герой України (2000, посмертно). 
Лауреат Міжнародної журналістської премії ім. Ніколаса 
Томаліна (1975). 

Ініціатор проголошення Декларації про державний 
суверенітет України 16 липня 1990 р. та Акта 
проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. 
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4. вул. Постишева  радянський партійний і державний діяч, натхненник знесення 
пам'яток церковної архітектури в Україні. 

Олеся Гончара  український радянський письменник, літературний 
критик, громадський діяч. Лауреат Сталінської 
премії (1948), перший лауреатпремії імені Тараса 
Шевченка (9 березня 1962), голова Спілки письменників 
України (1959–1971), академік НАН України (1978). 

5. вул. Кірова  російський радянський державний і політичний діяч. Перший 
секретар Ленінградського міського комітету ВКП(б) і член 
Політбюро ЦК ВКП(б). 

Чубинського  український етнолог, фольклорист, поет, громадський 
діяч, автор слів Гімну України. 
 

6. вул. Шишкіна  російський художникпейзажист, живописець, рисувальник і 
гравераквафортист. Академік (1865), професор (1873), 
керівник пейзажної майстерні (1894–1895) Академії Мистецтв. 
Засновник товариства пересувних художніх виставок. 

Чубівська  Історична назва «кутка»м.Городища 

7. пров.Шишкіна  російський художникпейзажист, живописець, рисувальник і 
гравераквафортист. Академік (1865), професор (1873), 
керівник пейзажної майстерні (1894–1895) Академії Мистецтв. 
Засновник товариства пересувних художніх виставок. 

Чубівський  Історична назва «кутка»м.Городища 

8. вул. Куйбишева  Валеріан Володимирович Куйбишев  — російський 
революціонер, а потім радянський партійний і політичний діяч. 

Член ЦВК СРСР 16 скликань, кандидат у члени ЦК ВКП (б) 
(1921–1922), член ЦК ВКП (б) (1922–1923, 1927–1935), член 
Політбюро ЦК ВКП (б) (1930–1935), член Оргбюро ЦК ВКП (б) 
(1922–1923, 1934–1935), секретар ЦК ВКП (б) (1922–1923), 
член ЦКК ВКП (б) (1923–1927). 

 

Філіпченка 
 
 
Мисливська 

Управляючий Мошногородищенський маєтком графині 
Балашової 
 
Пропонована назва, в зв’язку з розміщенням УТМР 

9. вул. 
Р.Люксембург 

німецька діячка робітничого руху, одна із засновниць компартії 
Німеччини 

Затишна  Пропонована назва, в зв’язку з розташуванням  

10. вул. К.Маркса  німецький філософматеріаліст, 
теоретиксуспільствознавець, політеконом, політичний 
журналістпубліцист; протагоніст робітничогосоціалістичного 
руху та один із засновників Першого Інтернаціоналу. Його 
наукові роботи та політекономічні дослідження, об'єднані 
в теоретичне суспільствознавче вчення, що за його іменем 
отримало назву марксизму і стало підґрунтямсоціалістичного і, 
пізніше, комуністичного руху в Європі і світі. 

Георгія Коваля 
(Спаська) 

Краєзнавець, засновник музею ГулакаАртемовського 

11. вул. Крупської  більшовицька революціонерка, доктор педагогічних наук[1], 
теоретик й організатор радянського шкільництва та системи 
народної освіти, радянська суспільна громадська діячка, 
член Академії наук СРСР[1]. 

Верхня  Пропонована назва, в зв’язкуз розташуванням 

12. пров. 
Комсомольськи
й  

комуністичний молодіжний рух вСРСР, скорочення від 
«комуністичний союз молоді». Аналогічні рухи існували й досі 
існують у соціалістичних країнах світу 

Кераміївський  Пропонована назва, в зв’язку з розробкою глиняного 
кар’єру та колишнім виробництвом керамічних виробів. 
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13. вул. 
Петровського 

 український радянський державний і політичний діяч. Був 
одним із ініціаторів створенняВЧК та організації Голодомору 
1932–1933 

Трипільська   археологічна культура часів енеоліту, назва якої 
походить від назви села Трипілля на Київщині 
Трипільська культура є однією з основних 
давньоземлеробських культур мідного віку. 

14. вул. Гамарніка   радянський партійний, державний і військовий діяч. 
Керівниккиївських більшовиків у 1917–1918 роках. Голова 
Київського губревкому, губвиконкому та міськради у 1920–1923 
роках. 

Дашкевича  руський київський шляхтич. Учасник повстання 
князя Михайла Глинського (1507). 
Організатор козацьких загонів. Засновник та 
перший Кошовий отаман (в деяких документах 
згадується як гетьман) Війська Запорізького (1508), з 
1529 — староста черкаський, канівський та кричевський. 

15. вул. Свердлова  російський радянський політичний і державний діяч, 
революціонер єврейського походження. Більшовик, член ЦК 
РСДРП(б), РКП(б). Голова ВЦВК (формальний голова РСФРР) 
у листопаді 1917 — березні 1919 рр. Партійні псевдоніми: 
Андрей, Макс, Михаїл Пермяков, Смирнов та ін. Був одним з 
організаторів розгону Установчих Зборів, розкозачування, за 
висловлюваннями Троцького — розстрілу царської сім'ї. 

Стефанівська  За назвою храму, що розташований поруч 

16. вул. Чапаєва  військовий діяч Російської імперії та більшовицької Росії, 
командир 25ї стрілецької дивізії(згодом — 25а 
стрілецька гвардійська Чапаєвська ордена 
Леніна Червонопрапорна дивізія) Червоної Армії, 
учасник Першої світової та громадянської воєн. Кавалер 
трьох Георгіївських хрестів та однієї медалі. Кавалер ордена 
Червоного Прапора (1919). Загинув у бою. 

Покрівська  Християнське і народне свято, 
відзначається церквами східного обряду 
(православними та грекокатоликами) 14 жовтня. Свято 
Покрови в Україні відзначається як День українського 
козацтва 

17. пров. Чапаєва  військовий діяч Російської імперії та більшовицької Росії, 
командир 25ї стрілецької дивізії(згодом — 25а 
стрілецька гвардійська Чапаєвська ордена 
Леніна Червонопрапорна дивізія) Червоної Армії, 
учасник Першої світової та громадянської воєн. Кавалер 
трьох Георгіївських хрестів та однієї медалі. Кавалер ордена 
Червоного Прапора (1919). Загинув у бою. 

Покрівська  Християнське і народне свято, 
відзначається церквами східного обряду 
(православними та грекокатоликами) 14 жовтня. Свято 
Покрови в Україні відзначається як День українського 
козацтва 

18. вул. Горького   російський, 
пізніше радянський «пролетарський»письменник, драматург та
 публіцист; член РСДРП(б), деякий час дружив з Леніним. 

Дорошенка  визначний український військовий, політичний і 
державний діяч. Гетьман Війська 
Запорозького Правобережної України (1665—1676), 
очільник Гетьманщини (1668—1670). Козацький 
полковник, 
учасник Хмельниччини та козацькомосковської війни. 
Гетьманування, котре припало на добу Руїни, провів в 
постійних війнах, як з зовнішніми так і внутрішніми 
супротивниками. 

19. пров. Щорса  радянський військовий діяч періоду громадянської війни 
1917–1922 років. 

Покасевий  Історична назва «кутка»м.Городища 
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20. вул. Щорса  радянський військовий діяч періоду громадянської війни 
1917–1922 років. 

Покасева  Історична назва «кутка»м.Городища 

21. вул. 
Воровського 

 російський революціонерпольського походження, 
літературний критик, один з перших радянських дипломатів. 

Чуїшанська  Історична назва «кутка»м.Городища 

22. пров. 
Воровського 

 російський революціонерпольського походження, 
літературний критик, один з перших радянських дипломатів. 

Чуїшанський  Історична назва «кутка»м.Городища 

23. вул. 
Володарського 

Діяч російського революційного руху.Вбитий 20 червня 1918 
года. 

Холодноярська  реліктовий лісовий масив, який має історичне та 
природоохоронне значення. 

24. вул. 9 Січня  1905 — у СанктПетербурзі влада жорстоко розігнала мирну 
демонстрацію, учасники якої мали на меті вручити цареві 
«Петицію робітників і жителів Петербурга для подання Миколі 
II». Розстріл велелюдного мітингу, який отримав 
назву «кривава неділя», став одним із поштовхів до революції 
1905 року. 
 

Гранітна  інтрузивна гірська порода кислого складу із зернистою 
(рівномірнозернистою чи нерівномірнозернистою) 
структурою.Запропоновано в зв'язку з наявністю 
родовища граніту. 

25. вул. Я.Галана  український радянський письменник, 
журналіст, компартійний активіст, 
писав українською і польськоюмовами. 

Загреблянська  Історична назва «кутка»м.Городища 

26. вул. Дімітрова  Діяч болгарського та міжнародного комуністичного руху  Павла 
Полуботка 

український військовий та політичний діяч. Полковник 
чернігівський, наказний гетьман Війська 
Запорозького Лівобережної України (17221724). Під 
час Північної війни виступив на боці Петра I. 
Заарештований за підписання Коломацьких 
чолобитних та супротив діяльності Малоросійської 
колегії. Помер в ув'язненні на території Петропавлівської 
фортеці. 

27. вул. 1 Травня  1886 — В Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, 
котра була атакована поліцією. 4 травня на мітингу протесту 
від вибуху бомби загинуло 7 поліцейських і 60 цивільних. 
Організатори мітингу були заарештовані і засуджені. У липні 
1889 року на Паризькому конгресі 2го Інтернаціоналу 1 травня 
в пам'ять про ці події проголошено міжнародним революційним 
святом трудящих. 
 

Михайлівська  За назвою Михайлівської церкви, розташованої на цій 
вулиці 

28. пров. 
Піонерський  

рух дитячих комуністичних організацій в СРСР та інших 
країнах. 

Створений за зразком скаутського руху, піонерський рух 
відрізнявся від нього за суттєвими аспектами: система мала 
всеосяжний державний характер і ставила собі на меті 
ідеологічну індоктринацію дітей та їхнє виховання в якості 

Козацький  Козакичлени самоврядних чоловічих військових громад, 
що з 15 століття існували на 
теренах українського «Дикого поля», в районі середніх 
течій Дніпра та Дону, на 
межі християнського і мусульманського світів. Основним 
заняттям козаків булавійськова справа: охорона і 
патрулювання торгових шляхів, морські рейди на чайках 
проти турецького флоту в Криму таЧорному морі, захист 
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громадян, цілковито відданих комуністичній партії та 
радянській державі.  

 

українських земель від татарських «полювань на рабів», 
участь у військових кампаніях сусідніх володарів та 
захист кордонів сусідніх держав. 

29. вул. 
Будьонного 

один з найвідоміших радянськихвоєначальників. Брав участь у 
збройній інтервенції в Україну 19171921 років. Один з перших 
п'яти Маршалів Радянського Союзу (1935). Голова Товариства 
радянськомонгольської дружби. Повний Георгіївський 
кавалер, один з трьох тричі Героїв Радянського Союзу. 

Данила 
Кушніра 

Мліївський титар Данило Кушнір, якого, заживо було 
спалено польською шляхтою напередодні Коліївщини. 
Образ Данила Кушніра, борця за віру і свій народ, 
використав Тарас Шевченко в поемі «Гайдамаки». 

30. пров. 
Будьонного 

один з найвідоміших радянськихвоєначальників. Брав участь у 
збройній інтервенції в Україну 19171921 років. Один з перших 
п'яти Маршалів Радянського Союзу (1935). Голова Товариства 
радянськомонгольської дружби. Повний Георгіївський 
кавалер, один з трьох тричі Героїв Радянського Союзу. 

Данила 
Кушніра 

Мліївський титар Данило Кушнір, якого, заживо було 
спалено польською шляхтою напередодні Коліївщини. 
Образ Данила Кушніра, борця за віру і свій народ, 
використав Тарас Шевченко в поемі «Гайдамаки». 

31. вул. 
Соціалістична 

  Григорія 
Сковороди 

 український просвітительгуманіст, філософ, поет, педаг
ог. 

32. вул. 
Ворошилова 

радянський (український) військовий та політичний діяч, 
двічіГерой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, 
перший Маршал Радянського Союзу. У 1925–1940 роках 
нарком з військових і морських справ і нарком оборони СРСР. 
У 1953–1960 роках номінальний глава Радянської 
держави(Голова Президії Верховної Ради СРСР). 

Обирався Депутатом Верховної Ради УРСР 1го 
(1938–1947), 2го (1947–1951), 3го (1951–1955) та 4го 
(1955–1959)скликань, а також протягом кількох скликань 
Депутатом Верховної ради Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. 

 

Сагайдачного  український полководець та політичний діяч, 
гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман 
Запорізької Січі. Організатор успішних походів 
запорозьких козаків проти Кримського 
ханства, Османської імперії таМосковського 
царства. Меценат православних братств та опікун 
слов'яногреколатинських та братських шкіл. 

33. вул. Радянська    Вишнева   За назвою дерева вишня, в зв’язку з наявністю великої 
кількості цих дерев на вулиці. 

34. вул. Фурманова  російський радянськийписьменник, військовий і політичний 
діяч. 

Яхненка  родина багатих українських 
промисловцівцукрозаводчиків, походила з заможних 
селянкріпаків з міста Сміли (нині Черкаська область). 

35. вул. Фрунзе  революціонер, радянський державний і військовий діяч, 
військовий теоретик, один з 
основних воєначальників у Червоній армії під 
час Громадянської війни. 

Наливайка  український військовий діяч, козацький ватажок. Один з 
керівників повстання 1594–1596 років в Речі Посполитій. 

36. вул. 
Островського 

Островський Микола Олексійович (1904–1936) Письменник, 
автор роману «Як гартувалася сталь». Причет ний до 
каральних експедицій проти населення, запідозреного в 
контрреволюції. Народився в сім’ї робітника гуральні. Під час 
німецької оку пації 1918 р. брав участь у підпільній діяльності 
більшовиків Ше петівки. 20 липня 1919 р. вступив до 

Різдвяна  Різдвовелике християнське свято, згідно з 
християнським віросповіданням це день 
народження Ісуса Христа,Спасителя світу і Відкупителя 
людей з полону гріха (Спасителя від влади гріха). 
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комсомолу, пішов на фронт добровольцем. Воював в 
кавалерійській бригаді Г. Котовського і в 1ї Кінній армії. У 
серпні 1920 р. під Львовом був важко поране ний у спину і 
демобілізований. Повернувшись у Шепетівку, став працювати 
в місцевому ревкомі. Брав участь у нічних обшуках і прямому 
пограбуванні, організованому владою – ходив по квар тирах і 
відбирав продовольство, книги та інше майно у людей, 
оголошених буржуями. У 1924 р. значився комунаром Окремо 
го Шепетівського батальйону Особливого призначення, котрий 
проводив зачистки місцевості – каральні експедиції проти на 
селення, запідозреного в контрреволюції. З 1928 р. втратив зір 
і був прикутий до ліжка. Придумав сис тему письма, написав 
роман про становлення радянської влади «Як гартувалася 
сталь» (1932–1934), який був офіційно визнаний одним з 
кращих творів соціалістичного реалізму. У 1935 р. Ост 
ровський нагороджений орденом Леніна, йому були подаровані 
будинок в Сочі і квартира в Москві, присвоєно звання бригад 
ного комісара. Вже будучи прикутим до ліжка, майже осліплий 
109 інвалід закидали р 

37. вул.Боженка  Боженко Василь Назарович (1871–1919) Один з організаторів 
загонів Червоної Гвардії і партизан ських загонів на території 
України. Брав участь у бойових діях проти Центральної Ради, 
Директорії і в захопленні Києва 5 лю того 1919 р. Народився в 
сім’ї селянина. Працював столяром в Одесі, включився в 
діяльність місцевої організації РСДРП. В чині фель дфебеля 
брав участь у російськояпонській війні 1904–1905 рр. В 1907 р. 
за революційну діяльність засуджений до трьох років 
ув’язнення. У 1915–1917 рр. – столяр механічних майстерень, 
один з керівників профспілок Києва. Після Лютневої револю 
ції став членом Київського ради робітничих депутатів, у жовтні 
1917 р. командир загону червоногвардійців. У січні–березні 
1918 р. брав участь у боях проти Центральної Ради. Наприкінці 
вересня 1918 р. призначений командиром 2го батальйону, а в 
листопаді – командиром Таращанського полку, пізніше – 
коман диром Таращанської бригади, що входила до складу 1ї 
Україн ської радянської дивізії, якою командував М. Щорс. 
Помер на станції Славута 19 серпня 1919 р. 
 

Івана Сірка  Іван 
Сірко подільський шляхтич, козацький ватажок, кальниц
ький полковник, легендарний кошовий 
отаман Запорозької Січі й усього Війська 
Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 
боях. Герой багатьох українських пісень і казок. Після 
своєї смерті вважався характерником. 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
http://xn--j1abid/
http://xn--j1abid/
http://xn--80aa9afby/
http://xn--80aa9afby/
http://xn--q1am8b/
http://xn--80akebpwagk6j/
http://xn--80akebpwagk6j/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

