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УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Громадська рада при виконавчому комітеті 
Ніжинської міської ради 

 
16600, м. Ніжин, пл. Леніна, 1, каб. 65, тел. 5-49-99, e-mail: vvp_nezhsn@ukr.net 

 
 

“ 01 ” липня 2013 р. 
 

Про перейменування і повернення назв  
топонімічних об’єктів Ніжина 

 
Робоча група з питань найменування, перейменування і повернення назв топонімічних 

об’єктів Ніжина Громадської ради при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради Чер-
нігівської області (далі – Робоча група) на своєму засіданні 19 червня 2013 р. розглянула 
назви урбанонімів (вулиць, провулків і площ) поза межами центрального історичного аре-
алу за історико-архітектурним опорним планом м. Ніжин Чернігівської обл. й ухвалила: 

1. Визнати доцільним змінити назви наступних урбанонімів, запропонувавши при-
своїти нові назви: 

вул. 15 Вересня на вул. Визволення; вул. 40 років ВЛКСМ на вул. Обжарівська; вул. 
Гайдара на вул. Ізраїля Хайтовича; вул. 5 Грудня на вул. Конституції; вул. Єсипенка на 
вул. Війтівська; вул. Калініна на вул. Гетьмана Мазепи; вул. Комінтерна на вул. Вадима 
Доброліжа; вул. Корнійчука на вул. Пантелеймона Куліша; вул. Коротченка на вул. Сергія 
Шишка; вул. Куйбишева на вул. Мигалівська; вул. Морозова на вул. Петра Прокоповича; 
вул. 30 років Перемоги на вул. Перемоги; вул. Пролетарська на вул. Георгія Вульфа; вул. 
Сивкова на вул. Мозирська; вул. 9 Січня на вул. Багратіоні; вул. Чубаря на вул. Ковалівсь-
ка; вул. Шаумяна на вул. Гуньківська; вул. Шмідта на вул. Олександра Грузинського. 

2. Визнати доцільним змінити назви наступних урбанонімів, запропонувавши при-
своїти нові назви, узявши такі нові назви зі Списку резервних назв: 

вул. Афганців; вул. 2-а Бабушкіна; пров. Бакинський; вул. 26 Бакинських комісарів; 
вул. Безбородька; вул. Белінського; вул. Будьонного; вул. Власенко; вул. Вокзальна МПС; 
вул. Вокзальна слободка; вул. Вокзальна 731 км; вул. Вокзальна 732 км; вул. Воровського; 
вул. Воронова; вул. Гагаріна; вул. Гастелло; вул. Георгіївська; вул. Герцена; вул. Громо-
вої; вул. Димитрова; вул. Добролюбова; вул. Дундича; мікрорайон Залізничник; вул. За-
слонова; вул. Кирпоноса; вул. Ковпака; вул. Колгоспна; вул. Комарова; вул. Космо-
дем’янської; пров. Котляревського; вул. Кошового; вул. Кривця; вул. Лазо; пров. Липіврізь-
кий; пров. 2-й Луговий; пров. 3-й Луговий; вул. Малиновського; вул. Матросова; МПС-
730 км; МПС-4 730 км; МПС-50 730 км; вул. Нахімова; вул. Панфілова; вул. Паризької 
Комуни; вул. Радіщева; вул. Рилєєва; вул. Семашка; вул. Тимошенка; вул. Тімірязєва; вул. 
Фіолетова; вул. Чернишевського; вул. Шевцової; вул. Шевченка МПС; вул. Шліхтера; вул. 
Якіра; 1-а Лінія; 2-а Лінія; 3-а Лінія; 4-а Лінія; 5-а Лінія; 6-а Лінія; 187 км пікет 1; 728 км 
пікет 9; 728 км пікет 5; 732 км пікет 1; 732 км пікет 2; 733 км пікет 5. 

3. Схвалити Список резервних назв до подальшої зміни назви урбанонімів, запропо-
нованих до такої зміни, але щодо яких не визначено безпосередню нову назву: 

– за іменами державних, громадських, наукових і культурних діячів (українські діячі та 
діячі, пов’язані з Ніжином): Академіка Грушевського, Академіка Карського, Академіка 
Харламповича, Архітектора карта шевського, Бантиш-Каменських, В’ячеслава Чорновола, 
Варвари Адріанової-Перетц, Василя Симоненка, Василя Стуса, Віктора Забіли, Віталія 
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Боровика, Вовк-Карачевських, Володимира Рєзанова, Генерала Шухевича, Георгія Кони-
ського, Гетьмана Виговського, Гетьмана Орлика, Гетьмана Скоропадського, Домініка Де-
ляфліза, Євгена Коновальця, Івана Горбачовського, Івана Орлая, Івана Сошенка, Івана 
Фундук лея, Іполита Ковалевського, Княгині Ольги, Князя Володимира, Лесі Коцюби, Ле-
ся Гомона, Миклух-Маклаїв, Миколи Кропив’янського, Миколи Росіневича, Миколи Сай-
ка, Миколи Шуста, Митрофана Кузьменка, Олександра Кониського, Олександра Лазарев-
ського, Петра Буштедта, Петра Вітгенштейна, Петра Нестерова, Петра Одарченка, Пилипа 
Климента, Пилипа Морачевського, Полковника Гуляницького, Симона Петлюри, Степана 
Бандери, Тарновських, Хведора Вовка; 

– за політичними та соціальними назвами: Ассірійська, Банківська, Ветеранів, Героїв 
України, Господарська, Княжа, Магдебурзького права, Машиністів, Машинобудівників, 
Мистецька, Народна, Наукова, Селянська, Січових Стрільців, Слов’янська, Університет-
ська, Художня, Центральної Ради, Чумацька; 

– за історико-географічними назвами-напрямками: Батуринська, Бахмацька, Веркіївсь-
ка, Глухівська, Конотопська, Крупичпільська, Роменська, Талалаївська. 

– за назвами міст-побратимів Ніжина та міст, де є урбаноніми з назвами “ Ніжинсь-
ка/Ніжинський”: Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Одеська, Острогозька, Парду-
біцька, Санкт-Петербурзька, Свідницька, Харківська, Чернівецька, Янінська. 

– за містобудівними, поетичними тощо назвами (“нейтральні” назви): Весела, Вітря-
на, Весняна, Водна, Вузька, Горіхова, Гостинна, Дальня, Житня, Заболотна, Заміська, За-
озерна, Заповідна, Затишна, Зоряна, Зустрічна, Калинова, Квітнева, Кругова, Крута, Ку-
рінна, Кутова, Листопадна, Лісова, Літня, Малинова, Меблярська, Медова, Межова, Низо-
ва, Огіркова, Олійна, Паркова, Поетична, Полунична, Природна, Простора, Пшенична, 
Ранкова, Ромашкова, Світанкова, Світла, Соснова, Тиха, Тіниста, Тюльпанова, Хлібна, 
Черемхова, Ювілейна, Яблунева, Ялинкова, Ярмаркова, Ясна. 

*  *  *  *  * 
Ухвалене рішення підтверджено голосуванням на засіданні 19 червня 2013 р.:  
“ЗА” – 9 (дев’ять), “ПРОТИ” – 0 (нуль), “УТРИМАЛИСЯ” – 0 (нуль), “НЕ ГОЛОСУ-

ВАЛИ” – 0 (нуль)). 
Рішення Робочої групи є правоможним згідно з Положенням: на засіданні 19 червня 

2013 р. присутні 9 (дев’ять) членів (радників) при кворумі 8 (вісім) членів (радників). 
*  *  *  *  * 

Додаток 1: Зведена таблиця назв урбанонімів поза межами центрального історичного 
ареалу м. Ніжин Чернігівської обл. за історико-архітектурним опорним планом, розглянутих, 
погоджених і затверджених на засіданнях Робочої групи з питань найменування, переймену-
вання і повернення історичних назв топонімічних об’єктів Ніжина Громадської ради при ви-
конавчому комітеті Ніжинської міської ради Чернігівської області на 3 (трьох) аркушах. 

Додаток 2: Обґрунтування до зміни назви урбанонімів поза межами центрального істо-
ричного ареалу за історико-архітектурним опорним планом м. Ніжин, запропонованих Ро-
бочою групою з питань найменування, перейменування і повернення назв топонімічних 
об’єктів Ніжина Громадської ради при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради Чер-
нігівської області на 18 (вісімнадцяти) аркушах. 

Додаток 3: Список резервних назв до подальшої зміни назви урбанонімів поза межами 
центрального історичного ареалу за історико-архітектурним опорним планом м. Ніжин, 
запропонованих Робочою групою з питань найменування, перейменування і повернення 
назв топонімічних об’єктів Ніжина Громадської ради при виконавчому комітеті Ніжинської 
міської ради Чернігівської області на 2 (двох) аркушах. 

 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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