
 

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 

 
 

“ 20 ” травня 2013 р. 
Додаток 2 

 

Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Бабушкіна 
пропонована назва – вул. Старокунашівська 

 
Історична назва: вул. Старо-Кунашівська (перша назва); сучасна назва з 1938 р. 
Утворилася ймовірно в ХVІІ–ХVІІІ ст. як радіальний виїзд із Ніжина поза його аграр-

ним передмістям Мигалівка в напрямку с. Кунашівка, з назвою якого пов’язана назва да-
ного урбаноніма. Вказана історична назва закріпилася, ймовірно, після трасування в ХІХ 
ст. нового, більш прямого й зручного виїзду – сучасної вул. Кунашівської. 

Нині названа на честь Бабушкіна Івана Васильовича (1873–1906) – російського револю-
ціонера, діяча робітничого соціал-демократичного руху в Російській імперії наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст.; одного з керівників збройного робітничого повстання в Читі у 
1906 р.; страченого каральною експедицією урядових військ за спробу переправити з Чити 
до Іркутська залізничний ешелон зі зброєю для організації там аналогічного збройного 
повстання; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає особливості містобудівного 
розвитку Ніжина – планування вуличної системи за радіально-променевим принципом, 
змінивши редакцію написання історичної першоназви згідно з нормами правопису сучас-
ної української мови. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. 8 Березня 
пропонована назва – вул. Бабичівська 

 
Історична назва: вул. Бабичівська (перша назва); сучасна назва з 1938 р. 
Утворилася ймовірно в ХVІІІ ст. поза міськими укріпленнями між Київською дорогою, 

форштадтом і Лихкутівкою, сформувавши вздовж вулиці історичний мікрорайон Бабичівка. 
Назва походить від оз. Бабичевого (засипаного наприкінці ХІХ ст.), що – ймовірно – зафіксу-
вало прізвище Бабич – когось із мешканців або землевласників, що свого часу проживав по-
руч із озером, або володів тут нерухомістю. 

Нині названа як увіковічення Міжнародного жіночого дня, що святкується щорічно  
8 березня. Традиція святкування сягає початку ХХ ст., коли відбулися масові соціальні 
виступи жінок за рівні права з чоловіками. В повоєнний час, паралельно з одержавленням 
цього свята й установленням його як неробочого вихідного дня, установилася діаметраль-
но протилежне його значення – як свята сексизму жінок. 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає особливості містобудівного 
розвитку Ніжина, відображає топографічні відмінності, де розташована вулиця – історич-
ний мікрорайон Бабичівка. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Волочаєва 
пропонована назва – вул. Жеребківська 

 
Історична назва: вул. Жеребківська, пров. 4-й Кунашівський; сучасна назва з 1938 р. 
Утворилася ймовірно наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. у межах аграрного передмі-

стя Мигалівка. Перша назва ймовірно пов’язана з поміщиком Жеребківським, що мав неру-
хомість і проживав у межах даної вулиці; інша назва – один із 12-ти провулків, котрі відга-
лужувалися від більш ранньої вул. Старо-Кунашівської та більш нової вул. Кунашівської. 

Сучасна назва – наслідок помилки в написанні; вірна редакція назви – пров. Волочаїв-
ський. Названий на честь бою 5–14 лютого 1922 р. біля ст. Волочаївка (поблизу Хабаров-
ська) між Білоповстанською армією та Народно-революційною армією Далекосхідної Рес-
публіки, унаслідок котрого у Примор’ї завершився розгром білого руху й установлення 
радянської (більшовицької) влади. 

Пропонується повернути історичну першоназву, яка відображає певні особливості іс-
торичної топографії Ніжина. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Ворошилова 
пропонована назва – вул. Каталеївська 

 
Історична назва: вул. 2-га Каталеївська (перша назва); сучасну назву ймовірно отрима-

ла в міжвоєнний період. 
Утворилася ймовірно наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на території аграрного перед-

містя Овдіївка Вознесенська. Одна з двох паралельних вулиць названих на честь Каталея 
Василя Васильовича (1817–1877) – генерала російської армії, учасника російсько-турецької 
війни 1877–1878 рр.; загинув під час облоги Плевни в Болгарії (1877 р.); навчався в Ніжин-
ському фізико-математичному ліцеї (навчальний заклад-наступник реорганізованої Ніжин-
ської гімназії вищих наук) у 1832–1840 рр.; народився у с. Плоске, що неподалік від Ніжина. 

Нині названа на честь Ворошилова Климента Єфремовича (1881–1969) – радянського 
партійного, державного та військового діяча, голови Луганської міської думи в 1917 р., 
учасника подій 1918–1919 рр. громадянської війни на території України та Росії; наркома 
внутрішніх справ РНК УСРР у 1918 р.; одного з керівників придушення антирадянського 
повстання в Кронштадті в 1918 р.; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується повернути історичну першоназву, яка пов’язана з відомим випускником 
одного із закладів Ніжинської вищої школи. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Генерала Корчагіна 
пропонована назва – пров. Сінний 

 
Історична назва: Дорогінська дорога, пров. Сінний; сучасна назва з 1980 р. 
Утворилася ймовірно в першій половині ХІХ ст. як відгалуження від Прилуцької дороги в 

напрямку с. Дорогинка. Значення радіального виїзду втратила в 1860-х роках, коли була пе-
рерізана полотном Курсько-Київської залізниці. Наступна назва пов’язана з розташуванням 
уздовж вулиці Сінного базару: спершу тваринницько-фуражного, а згодом універсального 
продовольчого базару. 

Нині названа на честь Корчагіна Івана Петровича (1898-1954) – учасника подій ІІ Сві-
тової війни, генерала-лейтенанта танкових військ, командира 7-го Гвардійського Ніжин-
сько-Кузбаського механізованого корпусу, що брав участь у звільненні Ніжина від військ 
вермахту 15 вересня 1943 р.; герой Радянського Союзу. 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає певні особливості історичної 
топографії Ніжина. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – пров. Залізничний 
пропонована назва – вул. Васильків хутір 

 
Історична назва: вул. Васильків хутір (перша назва); сучасна назва з 1938 р. 
Утворився в другій половині ХІХ ст. біля залізничної станції Ніжин. Вулиця трансформова-

на з ізольованого містобудівного утворення в межах тогочасного Ніжина – Василькового хуто-
ру, назва якого пов’язана з прізвищем або прізвиськом його мешканця (можливо засновника). 

Сучасна назва відображає територіальну близькість урбаноніма до залізничної станції, 
а також опосередковано фіксує факт проживання тут на момент перейменування праців-
ників-залізничників. 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає певні особливості історичної 
топографії Ніжина. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Комунарів 
пропонована назва – вул. Шепелівська 

 
Історична назва: вул. Шепелівська (перша назва); сучасну назву отримала ймовірно у 

міжвоєнний період. 
Утворилася в другій половині ХVІІІ ст. як дорога, що вела до від магістральної вул. Липо-

ворізької до садиби поміщика Шепеля (розташована на місці ймовірного давньоруського го-
родища Уненіж, сучасне ур. Узруй-Комуна). Назву отримала за прізвищем власників садиби 
зі збіднілої в другій половині ХІХ ст. дворянської родини; один із останніх її представників – 
ніжинський лікар Л.М. Шепель, його донька – В.Л. Шепель була дружиною українського іс-
торика-антикознавця, релігієзнавця, суспільствознавця, радянознавця (в еміграції), випускни-
ка й професора одного із закладів Ніжинської вищої школи К.Т. Штеппи. 

Сучасна назва фіксує факт розташування на початку 1920-х років на території націона-
лізованої садиби Шепелів сільськогосподарської комуни. 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає певні особливості історичної 
топографії Ніжина. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Котовського 
пропонована назва – вул. Трушівка 

 
Історична назва: пров. Труханівський, вул. Трушівка; сучасну назву отримала ймовірно 

у повоєнний час. 
Утворилася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на околиці аграрного передмістя Овдіїв-

ка Воскресенська. Назва походить від прізвища Труш, носії якого ймовірно становили по-
мітну частину населення цієї частини Ніжина, сформувавши в подальшому більш-менш 
щільно заселений «куток» із мешканців, що перебували в близькій і віддаленій кревній 
спорідненості, частина з яких успадкувала по чоловічій лінії вказане прізвище. 

Нині названа на честь Котовського Григорія Івановича (1881–1925) – у дорадянський 
час – карного злочинця; радянського військового діяча; учасника подій громадянської вій-
ни на території Молдови та України у 1918–1921 роках, до середини 1919 р. командувача 
одним із самоутворених вільних військових загонів, котрі займалися переважно грабунка-
ми у Бессарабії та на Півдні України (згодом перейшов разом зі своїм загоном на бік Чер-
воної Армії – подібно до воєнізованих угрупувань Н.І. Махна та кількох інших); загинув у 
результаті замаху неподалік Одеси; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – історичний мікрорайон Трушівка. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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“ 20 ” травня 2013 р. 
Додаток 2 

 

Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Крилова 
пропонована назва – вул. Линівка 

 
Історична назва: вул. Линівка (перша назва); сучасну назву отримала ймовірно у пово-

єнний час. 
Утворилася в ХІХ ст. на околиці Ніжина – Сучківки внаслідок заселення простору між 

Старим містом і аграрним передмістям Мигалівка. Назва походить від прізвища Линь, но-
сії якого ймовірно становили помітну частину населення цієї частини Ніжина, сформува-
вши в подальшому більш-менш щільно заселений «куток» із мешканців, що перебували в 
близькій і віддаленій кревній спорідненості, частина з яких успадкувала по чоловічій лінії 
вказане прізвище. 

Нині названа на честь Крилова Івана Андрійовича (1769–1844) – російського поета-
байкаря, драматурга, письменника, журналіста; під час мандрів територією Російської ім-
перії проживав на Черкащині в 1798–1800 роках; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – історичний мікрорайон Линівка. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Лібкнехта 
пропонована назва – вул. Старообрядницька 

 
Історична назва: вул. Старообрядницька (перша назва) ; сучасну назву отримала ймо-

вірно у 1920-х роках. 
Утворилася ймовірно в ХVІІІ ст. поряд із аграрно-ремісницьким передмістям Ніжина 

Ковалівкою. Назву отримала від течії російського православ’я, прихильники якої не ви-
знали церковних реформ патріарха Никона в другій половині XVІІ ст., продовжували до-
тримуватися старого традиційного обряду в богослужінні, й через переслідування чи ути-
ски з боку влади й офіційної церкви вели замкнутий або відокремлений спосіб життя. 
Ймовірно у даній частині Ніжина проживала громада старообрядців. 

Нині названа на честь Лібкнехта Карла (1871–1919) – німецького революціонера та гро-
мадського діяча; одного з лідерів міжнародного комуністичного робітничого руху І чверті 
ХХ ст., одного з організаторів і керівників спроби збройного перевороту, здійсненої комуні-
стичною групою “Союз Спартака”, в Німеччині у січні 1918 р. (після придушення цієї спро-
би страчений разом із Розою Люксембург); із Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає певні особливості історичної 
топографії Ніжина. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Молодогвардійців 
пропонована назва – пров. Черновський 

 
Історична назва: пров. Черновський (перша назва); сучасну назву отримала у повоєнний 

час (орієнтовно в 1970–1980-х роках). 
Утворилася в ХІХ ст. у результаті заселення простору між Старим містом і аграрним пе-

редмістям Мигалівка. Назву отримала за прізвищем родини Чернових – ніжинських купців 
грецького походження, представник котрої або проживав, або мав нерухомість у даній час-
тині міста. 

Нині названа на честь молодіжної антинацистської підпільної організації “Молода гвар-
дія”, що діяла на території м. Краснодон Луганської обл. у 1942–1943 роках. Іменем окре-
мих учасників цієї організації нині названі кілька інших урбанонімів Ніжина: вул. Кошо-
вого, вул. Громової, вул. Шевцової 

Пропонується повернути історичну назву, яка відображає певні особливості історичної 
топографії Ніжина. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. 2-га Садова 
пропонована назва – пров. Гармашин 

 
Історичні назви відсутні, дана назва є першою; сучасну назву отримала в повоєнний 

період. 
Утворилася в другій половині ХХ ст. Трасована паралельно до вул. Садової, від котрої й 

отримала назву. 
Назва походить від прізвища Гармаш, носії якого ймовірно становили помітну частину 

населення цієї частини Ніжина, сформувавши в подальшому більш-менш щільно заселе-
ний «куток» із мешканців, що перебували в близькій і віддаленій кревній спорідненості, 
частина з яких успадкувала по чоловічій лінії вказане прізвище. 

Оскільки вул. Садова є історичною і має історичну назву (до 1938 р. – пров. Гармашин), 
але її повернення – з огляду на однойменний урбанонім, розташований поруч, якому зміню-
вати назву не рекомендується – не бажане. Відтак, пропонується присвоїти назву, пов’язану з 
історичною топографією місцевості саме цій вулиці. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Сакко і Вацетті 
пропонована назва – вул. Кононцівська 

 
Історична назва: пров. 1-й Кононцівський та пров. 2-й Кононцівський; сучасну назву 

отримала ймовірно в міжвоєнний час. 
Утворилася в першій третині ХХ ст. внаслідок заселення південної околиці Ніжина поза 

історичним мікрорайоном Щербинівка. Назва походить від прізвища Кононець, носії яко-
го ймовірно становили помітну частину населення цієї частини Ніжина, сформувавши в 
подальшому більш-менш щільно заселений «куток» із мешканців, що перебували в близь-
кій і віддаленій кревній спорідненості, частина з яких успадкувала по чоловічій лінії вка-
зане прізвище. 

Нині названа на честь Сакко Ніколи (1891–1927) та Ванцетті Бартоломео (1888–1927) – 
одних із лідерів робітничого руху в США першої чверті ХХ ст., які були заарештовані за 
участь у першотравневій демонстрації у Чикаго (США) і згодом страчені на електричному 
стільці за формальним звинуваченням у кримінальному злочині; обидва з Ніжином безпо-
середньо не пов’язані. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – історичний мікрорайон Кононцівка. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Таращанська 
пропонована назва – вул. Бородавчина 

 
Історична назва: вул. Бородавкіна (перша назва); сучасну назву отримала ймовірно у 

міжвоєнний період. 
Утворилася в ХІХ ст. на північній околиці Ніжина внаслідок заселення простору між 

аграрними передмістями Магерки та Козирівка. Назва походить від прізвища Бородавка, 
носії якого ймовірно становили помітну частину населення цієї частини Ніжина, сформу-
вавши в подальшому більш-менш щільно заселений «куток» із мешканців, що перебували 
в близькій і віддаленій кревній спорідненості, частина з яких успадкувала по чоловічій лі-
нії вказане прізвище. 

Нині названа на честь Таращанського полку 44-ї стрілецької дивізії Української Черво-
ної армії, що воювала на боці радянської влади в Україні (зі столицею в Харкові) з війсь-
ками Директорії УНР; силами вояків даного полку було звільнено Ніжин від українських 
військ у 1919 р. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Тельмана 
пропонована назва – вул. Лихокутівська 

 
Історична назва: вул. 1-а Лихокутівська (перша назва); сучасну назву отримала в 1938 р. 
Утворилася у ХVІІІ ст. на території аграрного передмістя Лихокутівка. Назва походить 

від поняття «лихий кут», що пояснювало несприятливі умови для ведення тут сільського 
господарства – високі ґрунтові води та часткова заболоченість місцевості (всупереч іншої 
версії про недобру славу цієї місцини через переховування у ближчому лісі антисоціаль-
них і кримінальних елементів – лихих людей). 

Нині названа на честь Тельмана Ернста (1886–1934) – політичного діяча Німеччини; 
одного з керівників міжнародного комуністичного робітничого руху в 1920-х – середини 
1930-х років; керівника Комуністичної партії Німеччини на межі 1920–1930-х років; стра-
ченого за сфабрикованим нацистами звинуваченням в організації підпалу рейхстагу в 
1934 р.; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – історичний мікрорайон Лихокутівка. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Фурманова 
пропонована назва – вул. Бóрисова 

 
Історична назва: вул. Бóрисова (перша назва); сучасну назву отримала в 1938 р. 
Утворилася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на північній околиці Ніжина поза аграр-

ним передмістям Круча. Назва походить від прізвища Бóрис, носії якого ймовірно стано-
вили помітну частину населення цієї частини Ніжина, сформувавши в подальшому більш-
менш щільно заселений «куток» із мешканців, що перебували в близькій і віддаленій кре-
вній спорідненості, частина з яких успадкувала по чоловічій лінії вказане прізвище. Один 
із носіїв цього прізвища, що можливо проживав у цій частині міста, в 1852 р. уславив Ні-
жин, знайшовши випадково під час оранки знаменитий Ніжинський (Єгерський) скарб 
срібних монет часу Київської Русі. 

Нині названа на честь Фурманова Дмитра Андрійовича (1891–1926) – російський ра-
дянського військового діяча та письменника; учасник подій 1918–1920 рр. громадянської 
війни на території Росії та України; політкомісара 25-ї стрілецької дивізії Червоної армії 
під командуванням В.І. Чапаєва; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Халтуріна 
пропонована назва – вул. Іванівська 

 
Історична назва: вул. Іванівська (перша назва); сучасну назву отримала ймовірно у між-

воєнний період. 
Утворилася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на північній околиці Ніжина поза аграр-

ним передмістям Круча. Назва походить від прізвища Іванов, носії якого ймовірно стано-
вили помітну частину населення цієї частини Ніжина, сформувавши в подальшому більш-
менш щільно заселений «куток» із мешканців, що перебували в близькій і віддаленій кре-
вній спорідненості, частина з яких успадкувала по чоловічій лінії вказане прізвище. 

Нині названа на честь Халтуріна Степана Миколайовича (1857–1882) – російського 
революціонера-народника, прихильника тактики терористичної боротьби; організатора 
невдалого замаху в Зимовому палаці Санкт-Петербурга на життя російського імператора 
Олександра ІІ в 1880 р.; страченого за організацію й участь у вбивстві військового проку-
рора Одеси генерала В.С. Стрєльнікова в 1882 р.; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Чапаєва 
пропонована назва – вул. Овдіївка Вознесенська 

 
Історична назва: вул. Овдіївка Вознесенська, вул. Сидоровича; сучасну назву отримала 

ймовірно в міжвоєнний період. 
Утворилася у ХVІІІ або першій половині ХІХ ст. на території однойменного аграрного 

передмістя. Перша частина назви походить від імені Овдій – ймовірного першого, хто осе-
лився в даній частині сучасного Ніжина, друга – від назви храму Вознесіння Господнього, 
до парафії якого належали мешканці мікрорегіону. 

Нині названа на честь Чапаєва Василя Івановича (1887–1919) – радянського військово-
го діяча; учасника подій 1918–1919 рр. громадянської війни на території Росії; командува-
ча 25-ї стрілецької дивізії РСЧА; міфологізованого радянською пропагандою після виходу 
на екрани художнього фільму «Чапаєв»; з Ніжином безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – історичний мікрорайон Овдіївка Воскресенська. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Челюскіна 
пропонована назва – вул. Ветхинська 

 
Історична назва: вул. Ветхинська (перша назва); сучасну назву отримала в 1938 р. 
Утворилася у ХVІІ ст. як дорога, що вела від розташованих із заходу аграрних передмість 

Ніжина до Георгіївського Ветхоріздвяного (Красноострівського) чоловічого монастиря, одна 
з назв якого трансформувалася в топонім Ветхе – назву урочища, де розташовувався коли-
шній монастир і згодом утворилося найбільш західне передмістя Ніжина. 

Нині названа на честь Челюскіна Семена Івановича (біля 1700 – 1764) – російського 
мореплавця; керівника одного із загонів під час Великої російської експедиції для пошуку 
невідомих північних земель у 1733–1743 рр.; визначив крайню північну материкову точку 
Азії [Євразії] в 1739 р., названу його ім’ям і дослідив берег півострову Таймир; у ХХ ст. 
його ім’ям було названо криголам, на якому експедиція О.Ю. Шмідта намагалася пройти 
Північний морський шлях (від Мурманська до Владивостока) за одну навігацію і котрий 
затонув у 1934 р. під час цієї спроби, розчавлений кригою в Чукотському морі; з Ніжином 
безпосередньо не пов’язаний. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – урочище Ветхе. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – вул. Чехова 
пропонована назва – вул. Нечвалівська 

 
Історична назва: вул. Нечвалівська (перша назва); сучасну назву отримала в 1938 р. 
Утворилася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. унаслідок заселення місцевості навколо 

Ніжин-озера – території між колишнім аграрним передмістям Мигалівка, залізничною станці-
єю та Полем (пустирем між Ніжин-озером і Вокзальним шосе). Назва походить прізвища 
Невчаль, носії якого ймовірно становили помітну частину населення цієї частини Ніжина, 
сформувавши в подальшому більш-менш щільно заселений «куток» із мешканців, що пе-
ребували в близькій і віддаленій кревній спорідненості, частина з яких успадкувала по чо-
ловічій лінії вказане прізвище. 

Нині названа на честь Чехова Антона Павловича (1860–1904) – російського письмен-
ника та драматурга з українським корінням; певний час проживав поблизу Сум; після зна-
йомства з М.К. Заньковецькою виявляв бажання придбати будинок і оселитися в Ніжині. 

Пропонується присвоїти назву, пов’язану з історичною топографією місцевості, де роз-
ташована вулиця – історичний мікрорайон Невчалівка. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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Обґрунтування до 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 
 

сучасна назва – 3-й мікрорайон 
пропонована назва – вул. Старокиївська 

 
Історичні назви відсутні, дана назва є першою; сучасну назву отримала в 1980-х роках. 
Утворився внаслідок забудови території Обжарівщини – південної околиці Ніжина, за-

нятого здебільшого Іоанно-Милостивим (Богословським) кладовищем, а також приватною 
забудовою навколо нього. 

Територія сучасного мікрорайону нової багатоповерхової забудови поглинула давній 
урбанонім – вул. Старо-Київську, трасовану приблизно по контуру існуючого нині проїзду 
вглиб мікрорайону, що фактично прив’язує забудову до даного безіменного урбаноніму.  

Історична назва знищеного через облаштування поруч території військової частини у 
повоєнний час урбаноніму пов’язана з існуванням (до заснування військової частини) тут 
радіального виїзду з Ніжина в напрямку м. Київ, з назвою якого пов’язана назва даного 
урбаноніма. Вказана історична назва закріпилася, ймовірно, після трасування в ХVІІІ ст. 
нового, більш прямого й зручного виїзду – колишнього Київської дороги (частини Санкт-
Петербурзького поштового тракту). 

Пропонується надати історичну назву знищеного урбаноніму безіменному на сьогодні 
проїзду, яка відображає особливості містобудівного розвитку Ніжина – планування вули-
чної системи за радіально-променевим принципом, змінивши редакцію написання істори-
чної першоназви згідно з нормами правопису сучасної української мови. 

 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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