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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 

 
 

“ 15 ” січня 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 28 листопада 2012 р. розгляну-
ла назви урбанонімів (вулиць, провулків і площ) та на засіданні 14 січня 2013 р. уточнила 
деякі пропозиції щодо назв урбанонімів (вулиць, провулків і площ) у межах центрального 
історичного ареалу за історико-архітектурним опорним планом м. Ніжин Чернігівської 
обл. й ухвалила: 

1. Визнати доцільним залишити назви наступних урбанонімів без змін: 
вул. Березанська, вул. Богдана Хмельницького, вул. Бондарська, вул. Братів Галицьких, 

пров. Будівельний, вул. Василівська, вул. Воздвиженська, пров. Дорожний, вул. Євлашів-
ська, пров. Інститутський, пров. Кільцевий, пров. Короткий, вул. Липіврізька, вул. Мос-
ковська, вул. Овдіївська, вул. Поштова, вул. Преображенська, вул. Редькінська, пров. Ту-
пий., вул. Успенська, вул. Чернігівська, вул. Широкомагерська, вул. Шолом-Алейхема. 

2. Визнати доцільним залишити назви наступних урбанонімів, змінивши редакцію 
їх написання: 

– керуючись українською традицією вживання імені та прізвища особи, а також для 
кращої розуміння походження назви урбаноніма, вказувати в офіційній назві урбаноніма 
ім’я діяча, на честь котрого даний урбанонім був найменований: вул. Батюка на вул. Яко-
ва Батюка, вул. Богуна на вул. Івана Богуна, вул. Богушевича на вул. Францішека Богуше-
вича, вул. Гербеля на вул. Миколи Гербеля, вул. Гребінки на вул. Євгена Гребінки, вул. 
Загуменного на вул. Івана Загуменного, пл. Заньковецької на пл. Марії Заньковецької, вул. 
Коцюбинського на вул. Михайла Коцюбинського, вул. Франка на вул. Івана Франка, вул. 
Шевченка на вул. Тараса Шевченка, вул. Яворського на вул. Стефана Яворського. 

– керуючись нормами правопису сучасної української літературної мови: вул. Братів 
Зосим на вул. Братів Зосимів, пров. Річний на пров. Річковий. 

3. Визнати доцільним змінити назви наступних урбанонімів, повернувши їм істо-
ричну назву в історичній редакції написання: 

вул. Баумана на вул. Йоффе, вул. Бородіна на пров. Косий, вул. Володарського на пров. 
Фурманський, вул. Глібова на пров. Земський, вул. Гоголя на вул. Гоголівська, вул. Дзер-
жинського на вул. Гімназійна, вул. Жовтнева на вул. Купецька, вул. Заньковецької на 
пров. Сучківський, вул. Клари Цеткін на пров. Прямий, вул. Крапив’янського на вул. 
Графська, вул. Леніна на вул. Ліцейська, вул. Маяковського на пров. Кукольників, вул. 
Некрасова на вул. Глібовська, вул. Піонерська на вул. Галатівська, вул. Подвойського на 
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вул. Замкова, вул. Радянська на вул. Думська, вул. Свердлова на вул. Горбівська, вул. 
Студентства на вул. Міщанська, вул. Тургенєва на пров. Ремісницький, вул. Червона Гре-
бля на вул. Чернова Гребля, вул. Червоноармійська на вул. Журавська, вул. Червонокозача 
на вул. Козача, пров. Шкільний на пров. Волосний. 

4. Визнати доцільним змінити назви наступних урбанонімів, повернувши їм істо-
ричну назву, змінивши редакцію їх написання: 

пл. Гоголя на пл. Безбородьків, вул. Інтернаціональна на вул. Покровська, вул. Завод-
ська на вул. Спаська, вул. Орджонікідзе на наб. Вороб’ївська, пров. Прорізний на пров. 
Стефана Бубби. 

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

вул. Артема на вул. Академіка Лавровського, вул. Боженка на вул. Тимофія Докшице-
ра, вул. Горького на вул. Обідовська, вул. Енгельса на вул. Савелія Ковнера, вул. Чкалова 
на вул. Федора Проценка, вул. Комсомольська на вул. Уненізька, вул. Кутузова на вул. 
Козирівська, вул. Лащенка на вул. Кушакевичів, пл. Леніна на пл. Центральна, вул. Набе-
режна [лівобережна частина] на наб. Старого Міста, вул. Набережна [правобережна час-
тина] на наб. Нового Міста, вул. Революції на вул. Петра Розумовського, вул. Урицького 
на вул. Тернавіотів, вул. Чайкіної на вул. Осипа Твердовського. 

6. Визнати доцільним повернути статус неіснуючим на сьогодні урбанонімам, по-
вернувши їх історичні назви: 

пров. Грецький [тупикове відгалуження вул. Гребінки перед церквою Всіх Святих, іс-
торично з’єднувався із сучасною вул. Гоголя], проїзд Троїцький [тупикове відгалуження 
вул. Гребінки перед Троїцькою церквою, історично з’єднувався із сучасною вул. Гоголя], 
пл. Соборна [простір перед Миколаївським собором і міським Будинком культури, обме-
жений указаними будовами, вул. Батюка, вул. Гоголя та сквером ім. М.В. Гоголя]. 

7. Визнати доцільним утворити на місці сучасного безіменного простору перед цер-
квою Преображення Господнього [обмеженого огорожею Ніжинського лісгоспу, ТОВ 
ПВКФ «Сяйво», вул. Московською та вул. Березанською] площу та присвоїти їй назву:  
пл. Спаський Майдан. 

8. Зазначити (за наполяганням) осібну думку членів (радників) Робочої групи відносно 
зміни назв урбанонімів: 
М.П. Шкурка: вул. Баумана на вул. Георгія Вульфа, вул. Леніна на вул. Тарновських, 

вул. Ломоносова на вул. Григорія Гуляницького, вул. Сивкова на вул. 
Іполита Ковалевського, вул. Урицького на вул. Сергія Шишка, вул. 
Яворського на вул. Івана Мазепи. 

9. Рекомендувати розробити і виготовити оригінального дизайну анонсери з подвій-
ними (потрійними) назвами (сучасною й історичною (історичними)) для урбанонімів, 
яким не рекомендовано повертати історичні назви: 

вул. Івана Богуна (вул. Введенська), вул. Францішека Богушевича (пров. Бословський), 
вул. Василівська (вул. Роменська, Роменський шлях), вул. Гоголівська (вул. Мостова), пл. 
Марії Заньковецької (пл. Торгова), вул. Овдіївська (вул. Міліонна), вул. Революції (вул. 
Кривцово-Вакулкина), вул. Івана Франка (вул. Дорогінська), вул. Богдана Хмельницького 
(вул. Кониська, вул. Широка), вул. Тараса Шевченка (вул. Київська). 

*  *  *  *  * 
Ухвалене рішення підтверджено голосуванням на засіданні 28 листопада 2012 р.:  
“ЗА” – 8 (вісім), “ПРОТИ” – 0 (нуль), “УТРИМАЛИСЯ” – 0 (нуль), “НЕ ГОЛОСУВА-

ЛИ” – 0 (нуль)). 
Рішення Робочої групи є правоможним згідно з Положенням: на засіданні 28 лис-

топада 2012 р. присутні 8 (вісім) членів (радників) при кворумі 8 (вісім) членів (радників). 
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Ухвалене рішення (щодо уточнення деяких пропозицій) підтверджено голосуванням 
на засіданні 14 січня 2013 р.:  

а) вул. Гоголя на вул. Гоголівська (“ЗА” – 8 (вісім), “ПРОТИ” – 0 (нуль), “УТРИМА-
ЛИСЯ” – 0 (нуль), “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 (нуль)) 

б) вул. Заньковецької на пров. Сучківський (“ЗА” – 5 (п’ять), “ПРОТИ” – 1 (один), 
“УТРИМАЛИСЯ” – 2 (два), “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 0 (нуль)) 

в) пл. Заньковецької на пл. Марії Заньковецької, вул. Набережна [лівобережна частина] 
на наб. Старого Міста, вул. Набережна [правобережна частина] на наб. Нового Міста 
(“ЗА” – 7 (сім), “ПРОТИ” – 1 (один), “УТРИМАЛИСЯ” – 0 (нуль), “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – 
0 (нуль)). 

Рішення (щодо уточнення деяких пропозицій) Робочої групи є правоможним згід-
но з Положенням: на засіданні 14 листопада 2013 р. присутні 8 (вісім) членів (радників) 
при кворумі 8 (вісім) членів (радників). 

*  *  *  *  * 
Додаток 1: Зведена таблиця назв урбанонімів у межах центрального історичного ареа-

лу м. Ніжин Чернігівської обл. за історико-архітектурним опорним планом, розглянутих, 
погоджених і затверджених на засіданнях Робочої групи з питань найменування, перейме-
нування і повернення історичних назв топонімічних об’єктів Ніжина Громадської ради 
при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради Чернігівської області (з указанням осі-
бної думки щодо окремих назв членів (радників) Робочої групи) на 3 (трьох) аркушах. 

Додаток 2: Обґрунтування до зміни назви урбанонімів у межах центрального історич-
ного ареалу за історико-архітектурним опорним планом м. Ніжин, запропонованих Робо-
чою групою з питань найменування, перейменування і повернення назв топонімічних 
об’єктів Ніжина Громадської ради при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради Чер-
нігівської області на 46 (сорока шести) аркушах. 

 
 
 
 
Голова Робочої групи С.Ю. Зозуля 
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