
Інформаційне повідомлення про проведення громадського 

обговорення щодо перейменування вулиць та провулків населених пунктів 

Калинівської селищної територіальної громади 

Калинівська селищна рада інформує про початок проведення громадського 

обговорення пропозицій щодо перейменування вулиць та провулків населених 

пунктів Калинівської селищної територіальної громади. 

Організатор громадського обговорення - Калинівська селищна рада. 

 

Перелік назв вулиць, які пропонуються до перейменування: 

Населений 

пункт 

Назва вулиці та провулка, яка буде перейменовуватися 

Калинівка Вулиця Ватутіна 
(Микола Ватутін - радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського 

Союзу. Один з 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки 

німецько-радянської війни. Член Ревізійної Комісії КП(б) України в 1940—1944 р. 

Відношення до селища не має) 
 Вулиця Матросова 

(Олександр Матросов - рядовий-піхотинець, Герой Радянського Союзу. 

Відношення до селища не має) 
 Вулиця Механізаторів 

Провулок Механізаторів 
(Бойовий загін колективу радгоспу, створений в період Радянського Союзу) 

 Вулиця Пушкіна 
(Олександр Пушкін – російський поет, драматург. Прославляє завоювання 

росіянами Кавказу, російську державність) 
 Вулиця Чкалова 

(Валерій Павлович Чкалов - радянський льотчик-випробувач, комбриг) 
 Вулиця Кошового 

(Олег Кошовий - один з учасників підпільної організації «Молода гвардія», що  

існувала в місті Краснодон Луганської області під час Другої світової війни) 
 Вулиця Мічуріна 

(Іван Мічурін - російський біолог і селекціонер-помолог) 
 Вулиця Гагаріна 

(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. Відношення до села не має) 

Діброва Вулиця Райдужна 
(русизм) 

 Вулиця Мічуріна 
(Іван Мічурін - російський біолог і селекціонер-помолог) 

 Вулиця Янтарна  
(русизм) 

 Пров. Жовтневий 
(Жовтнева революція - державний переворот, заколот у Російській республіці 1917 

року. У ході перевороту Тимчасовий уряд заарештували, у результаті чого 

центральну владу перебрав на себе Другий Всеросійський З'їзд рад та група 

більшовиків на чолі з Леніним) 

Багрин Вулиця Горького 
(Максим Горький - російський, пізніше радянський «пролетарський» письменник, 

українофоб) 
 Вулиця Гагаріна 

(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. Відношення до села не має) 



 Вулиця Пушкіна 
(Олександр Пушкін – російський поет, драматург. Прославляє завоювання 

росіянами Кавказу, російську державність) 

 Вулиця Островського  
(Микола Островський - радянський письменник, учасник встановлення радянської 

влади в Україні та боротьби з повстанським рухом, українофоб) 

 Вулиця Механізаторів 
(Бойовий загін колективу радгоспу, створений в період Радянського Союзу) 

Велика 

Солтанівка 

Вулиця Мічуріна 
(Іван Мічурін - російський біолог і селекціонер-помолог) 

 Провулок Гагаріна 
(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. Відношення до села не має) 

 Вулиця Першотравнева 
(Після Жовтневої революції 1917 в РРФСР Міжнародний день трудящих називався 

"День Інтернаціоналу", пізніше він став "Днем міжнародної солідарності трудящих 

- Перше Травня" та відзначався 1 і 2 травня) 
 Вулиця Радужна 

(русизм) 

Мала 

Солтанівка 

Вулиця Першотравнева 

Провулок Першотравневий 
(Після Жовтневої революції 1917 в РРФСР Міжнародний день трудящих називався 

"День Інтернаціоналу", пізніше він став "Днем міжнародної солідарності трудящих 

- Перше Травня" та відзначався 1 і 2 травня) 

 Вулиця Гагаріна  
(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. Відношення до села не має) 

Порадівка Вулиця Радгоспна 
(Радгоспи запроваджувалися більшовиками примусово шляхом відбирання від 

селян землі та реманенту) 

Руликів Вулиця Боженко 
(Василь Боженко - більшовицький польовий командир та військовий діяч часів 

війни 1917—1921 років, українофоб, колаборант) 

 Вулиця Космонавтів 

Провулок Космонавтів 
(Космонавти – астронавти, в Україні та інших країнах колишнього СРСР для 

позначення власних підкорювачів космосу вживається термін космонавт) 

 Вулиця Трудова 
(русизм) 

Плесецьке Вулиця Пушкіна 

Провулок Пушкіна 
(Олександр Пушкін – російський поет, драматург. Прославляє завоювання 

росіянами Кавказу, російську державність) 

 Вулиця Чкалова 
(Валерій Павлович Чкалов - радянський льотчик-випробувач, комбриг) 

 Вулиця Радужна 
(русизм) 

 Вулиця Жовтнева 
(Жовтнева революція - державний переворот, заколот у Російській республіці 1917 

року. У ході перевороту Тимчасовий уряд заарештували, у результаті чого 

центральну владу перебрав на себе Другий Всеросійський З'їзд рад та група 

більшовиків на чолі з Леніним) 
 Вулиця Дімітрова 



(Георгій Дімітров - діяч болгарського та міжнародного комуністичного руху. 

Відношення до села не має) 
 Вулиця Островського 

(Микола Островський - радянський письменник, учасник встановлення радянської 

влади в Україні та боротьби з повстанським рухом, українофоб) 

 Вулиця 1 Травня 

Провулок 1 Травня 
(Після Жовтневої революції 1917 в РРФСР Міжнародний день трудящих називався 

"День Інтернаціоналу", пізніше він став "Днем міжнародної солідарності трудящих 

- Перше Травня" та відзначався 1 і 2 травня) 
 Провулок Чехова 

(Антон Чехов – російський письменний.  Відношення до села не має) 

 Вулиця Павлова 

Провулок Павлова 
(Іван Павлов - російський фізіолог, творець науки про вищу нервову діяльність і 

уявлень про процеси регуляції травлення; засновник найбільшої російської 

фізіологічної школи) 

 Вулиця Єсеніна 
(Сергій Єсенін – російський поет. Відношення до села не має) 

 Провулок Комарова 
(Володимир Комаров - льотчик-космонавт СРСР. Відношення до села не має) 

 Провулок Локомотивний 
(Локомотив - тягова машина для пересування потягів рейками, що мала 

популярність у Радянському Союзі) 

Данилівка Вулиця Першотравнева 

Провулок Першотравневий 
(Після Жовтневої революції 1917 в РРФСР Міжнародний день трудящих називався 

"День Інтернаціоналу", пізніше він став "Днем міжнародної солідарності трудящих 

- Перше Травня" та відзначався 1 і 2 травня) 

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються в 

усній формі (під час громадського слухання та інтернет-консультації) чи 

письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи 

(найменування, місцезнаходження – для юридичної особи), яка їх подає протягом 

45 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення на наступну 

адресу: 08623, Київська область, Фастівський район, смт Калинівка, вул. 

Центральна, 57,  або на електронну пошту: kalinovkapossovet@ukr.net, тел. 

(04571)41130. 

Громадське обговорення заплановано провести у формі електронної 

консультації з  використанням офіційного веб-сайту селищної ради, громадських 

слухань в строк до 20 травня 2022 року. 

Громадські слухання відбудуться 20 травня 2022 року об 11:00 в 

приміщенні Калинівської селищної ради по вул. Центральна 57,  смт Калинівка. 

Реєстрація учасників за 30 хвилин до початку слухань. 

Консультації з питання, що винесено на громадське обговорення можна 

отримати в Калинівській селищній раді –  поштова адреса: 08623, Київська 

область, Фастівський район, смт Калинівка, вул. Центральна, 57; електронна 

пошта: kalinovkapossovet@ukr.net, тел. (04571)41130. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%B4


Відповідальна особа за проведення громадського обговорення – керуюча 

справами виконавчого комітету Калинівської селищної ради – Анна Зозуля. 

Результати громадського обговорення будуть оприлюдненні на офіційному 

веб-сайті Калинівської селищної ради за посиланням 

https://www.kalynivskarada.gov.ua/  впродовж 5 днів після проведення 

громадських слухань. 

 

 


