
ЗВІТ 

 про проведення громадського обговорення щодо перейменування 

вулиць та провулків населених пунктів Калинівської селищної 

територіальної громади  

  

З метою з’ясування громадської думки з питання перейменування вулиць 

та провулків Калинівської селищної територіальної громади та залучення 

представників громадськості до розгляду пропозицій з даного питання було 

підготовлено розпорядження Калинівського селищного голови від 18.03.2022 

№25 «Про проведення  громадських обговорень щодо перейменування вулиць та 

провулків населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади» та 

19 березня 2022 року на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради 

https://www.kalynivskarada.gov.ua/ у розділі «Оголошення» оприлюднено 

інформаційне повідомлення про початок громадського обговорення. 

Відповідно до Порядку проведення громадського обговорення, під час 

розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, 

які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, 

імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій (затвердженого постановою КМУ від 24.10.2012№989) строк 

проведення громадського обговорення обчислюється з дня оприлюднення 

відповідного інформаційного повідомлення і повинен становити не менш як два 

місяці. Термін надання пропозицій в рамках громадського обговорення з даного 

питання закінчився 20.05.2022 року. 

Починаючи з 19 березня 2022 року всі бажаючі (як прості жителі, так і 

юридичні особи, організації, установи, громадські організації тощо) могли 

надавати свої пропозиції чи зауваження письмово (поштою та на електронну 

адресу), особисто звернувшись до Калинівської селищної ради або в 

телефонному режимі. 

Обговорення нових назв вулиць та провулків складалося з декількох етапів 

та видів. Насамперед, найбільшу активність жителі громади проявили у 

соціальних мережах: фейсбуці та телеграм-каналі. Загалом було представлено від 

жителів 38 варіантів перейменування, де взяли участь 335 осіб. Також депутатами 

Калинівської селищної ради було проведено опитування щодо назв вулиць 

Пушкіна, Чкалова, Механізаторів серед мешканців цих вулиць та обрані варіанти 

Шкільна, Берегова та Героїв Азову відповідно. Дискусію викликали нові назви 

для вулиць Ватутіна та Олега Кошового. Для визначення назви було проведено 

опитування у Google-формі, відповіді отримані від 32 осіб. 

20 травня 2022 року об 11:00 в приміщенні Калинівської селищної ради по 

вул. Центральна, 57 відбулись громадські слухання з питань винесених на 



громадське обговорення. На громадських слуханнях було зареєстровано 21 

учасник. Учасник одноголосно проголосували за нові назви вулиць та провулків 

Калинівської громади. 

Беручи до уваги протоколи проведення громадських слухань з 

перейменування вулиць та провулків, пропозиції Робочої групи з проведення 

громадського обговорення з  питання перейменування вулиць та провулків 

населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади Калинівська 

селищна рада повідомляє наступне: 

за поданими пропозиціями пропонується перейменувати: 

Населений 

пункт 

Попередня назва Нова назва 

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 Яблунева 
(звернення жителів вулиці 

Ватутіна) 

 Вулиця Матросова 
(Олександр Матросов - рядовий-піхотинець, 

Герой Радянського Союзу. Відношення до 

селища не має) 

Вулиця Стуса 
(Василь Стус - український 

поет, перекладач, публіцист, 

мислитель, літературознавець, 

правозахисник, борець за 

незалежність України у XX 

столітті) 

 Вулиця Механізаторів 

Провулок Механізаторів 
(Бойовий загін колективу радгоспу, створений в 

період Радянського Союзу) 

Вулиця Героїв Азову 

Провулок Героїв 

Азову 
(Формування Національної 

гвардії України (НГУ). 

Підрозділ бере участь у 

бойових діях війни на сході 

України, переважно в межах 

Приазов'я, у складі сил ООС. 

«Азов» звільняв Маріуполь у 

червні 2014 року, брав 

епізодичну участь у боях під 

Іловайськом, обороняв 

Маріуполь з кінця серпня 2014 

року, здійснював наступ на 

Широкине у лютому 2015 

року. 

Під час російського 

вторгнення в Україну 2022 

року брав участь в обороні 

міста Маріуполь та в 

подальшому, героїчному 

утриманні комбінату 

Азовсталь. 
 Вулиця Пушкіна Вулиця Шкільна 



(Олександр Пушкін – російський поет, 

драматург. Прославляє завоювання росіянами 

Кавказу, російську державність) 

(звернення жителів вулиці 

Пушкіна, на якій знаходиться 

ЗОШ №2) 

 Вулиця Чкалова 
(Валерій Павлович Чкалов - радянський льотчик-

випробувач, комбриг) 

Вулиця Берегова 
(звернення жителів вулиці 

Чкалова) 

 Вулиця Кошового 
(Олег Кошовий - один з учасників підпільної 

організації «Молода гвардія», що  існувала в 

місті Краснодон Луганської області під час 

Другої світової війни) 

Вулиця Бузкова 
(звернення жителів вулиці 

Кошового) 

 

 Вулиця Мічуріна 
(Іван Мічурін - російський біолог і селекціонер-

помолог) 

Вулиця Віталія 

Лазарєва 
Лазарєв Віталій 

Олександрович – 

калинівчанин, який героїчно 

загинув 2022 року, захищаючи 

Україну у повномасштабному 

наступі РФ 

 Вулиця Гагаріна 
(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. 

Відношення до села не має) 

Вулиця Каденюка 
(Леонід Каденюк - український 

льотчик-випробувач 1-го 

класу, генерал-майор авіації, 

перший і єдиний астронавт 

незалежної України) 

Діброва Вулиця Райдужна 
(русизм) 

Вулиця Веселкова 

 Вулиця Мічуріна 
(Іван Мічурін - російський біолог і селекціонер-

помолог) 

Вулиця Симиренка 
(Левко́ Симиренко - 

український помолог і 

плодовод) 

 Вулиця Янтарна  
(русизм) 

Вулиця Бурштинова 

 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) 

Пров. Житневий 
(звернення жителів пров. 

Жовтневий) 

 

Багрин Вулиця Горького 
(Максим Горький - російський, пізніше 

радянський «пролетарський» письменник, 

українофоб) 

Вулиця Гончара 
(Олесь Гончар - український 

письменник, літературний 

критик, громадський діяч) 

 Вулиця Гагаріна 
(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. 

Відношення до села не має) 

Вулиця Антонова 
(Олег Антонов - 

літакобудівельник, один із 

провідних авіаконструкторів) 
 Вулиця Пушкіна 

(Олександр Пушкін – російський поет, 

драматург. Прославляє завоювання росіянами 

Кавказу, російську державність) 

Вулиця Стуса 
(Василь Стус - український 

поет, перекладач, публіцист, 

мислитель, літературознавець, 

правозахисник, борець за 



незалежність України у XX 

столітті) 
 Вулиця Островського  

(Микола Островський - радянський письменник, 

учасник встановлення радянської влади в 

Україні та боротьби з повстанським рухом, 

українофоб) 

Вулиця Сікорського 
(Ігор Сікорський - видатний 

авіаконструктор українського 

походження, творець перших у 

світі літаків, конструктор 

першого в США літака-

амфібії) 
 Вулиця Механізаторів 

(Бойовий загін колективу радгоспу, створений в 

період Радянського Союзу) 

Вулиця Медова 
(звернення жителів вулиці 

Механізаторів) 

Велика 

Солтанівка 

Вулиця Мічуріна 
(Іван Мічурін - російський біолог і селекціонер-

помолог) 

Вулиця Симиренка 
(Левко́ Симире́нко - 

український помолог і 

плодовод) 

 

 Провулок Гагаріна 
(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. 

Відношення до села не має) 

Провулок Каденюка 
(Леонід Каденюк - український 

льотчик-випробувач 1-го 

класу, генерал-майор авіації, 

перший і єдиний астронавт 

незалежної України) 
 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 Святкова 
(звернення жителів вулиці 

Першотравнева) 

 Вулиця Радужна 
(русизм) 

Вулиця Веселкова 

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 Святкова 

Провулок Святковий 
(звернення жителів вулиці 

Першотравнева) 

 Вулиця Гагаріна  
(Юрій Гагарін - льотчик-космонавт СРСР. 

Відношення до села не має) 

Вулиця Степана 

Бандери 
(Степан Бандера - український 

політичний діяч, один із 

чільних ідеологів і теоретиків 

українського 

націоналістичного руху XX 

століття, після розколу 

Організації українських 

націоналістів — голова 

Проводу ОУН) 

Порадівка Вулиця Радгоспна 
(Радгоспи запроваджувалися більшовиками 

примусово шляхом відбирання від селян землі та 

реманенту) 

Вулиця Затишна 
(звернення жителів вулиці 

Радгоспна) 



Руликів Вулиця Боженко 
(Василь Боженко - більшовицький польовий 

командир та військовий діяч часів війни 1917—

1921 років, українофоб, колаборант) 

Вулиця Європейська 
(звернення жителів вулиці 

Боженка) 

 Вулиця Космонавтів 

Провулок Космонавтів 
(Космонавти – астронавти, в Україні та інших 

країнах колишнього СРСР для позначення 

власних підкорювачів космосу вживається 

термін космонавт) 

Вулиця Чабанівська 

Провулок Зелений 
(звернення жителів вулиці та 

провулку Космонавтів) 

 Вулиця Трудова 
(русизм) 

Вулиця Щаслива 

Плесецьке Вулиця Пушкіна 

Провулок Пушкіна 
(Олександр Пушкін – російський поет, 

драматург. Прославляє завоювання росіянами 

Кавказу, російську державність) 

Вулиця Валова 

Провулок Валовий 
(звернення жителів вулиці 

Пушкіна) 

 Вулиця Чкалова 
(Валерій Павлович Чкалов - радянський льотчик-

випробувач, комбриг) 

Вулиця Лесі Українки 
(звернення жителів вулиці 

Чкалова) 

 Вулиця Радужна 
(русизм) 

Вулиця Веселкова 

 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 Григорія 

Сковороди 
(Григорій Сковорода - 

український філософ-містик, 

богослов, поет, педагог, 

композитор літургійної 

музики) 

 Вулиця Дімітрова 
(Георгій Дімітров - діяч болгарського та 

міжнародного комуністичного руху. Відношення 

до села не має) 

Вулиця Затишна 
(звернення жителів вулиці 

Дімітрова) 

 Вулиця Островського 
 (Микола Островський - радянський письменник, 

учасник встановлення радянської влади в 

Україні та боротьби з повстанським рухом, 

українофоб) 

Вулиця Ярослава 

Мудрого 
(Ярослав Мудрий - Великий 

князь київський) 

 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) 

Вулиця Святкова 

Провулок Святковий 
(звернення жителів вулиці 1 

Травня) 

 Провулок Чехова 
(Антон Чехов – російський письменний.  

Відношення до села не має) 

Провулок Стуса 
(Василь Стус - український 

поет, перекладач, публіцист, 

мислитель, літературознавець, 

правозахисник, борець за 

незалежність України у XX 

столітті) 



 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 Каштанова 

Провулок 

Каштановий 
(звернення жителів вулиці та 

провулка Павлова) 

 Вулиця Єсеніна 
(Сергій Єсенін – російський поет. Відношення до 

села не має) 

Вулиця Дачна 
(звернення жителів вулиці 

Єсеніна) 

 Провулок Комарова 
(Володимир Комаров - льотчик-космонавт СРСР. 

Відношення до села не має) 

Провулок Небесний 
(звернення жителів провулку 

Комарова) 

 Провулок Локомотивний 
(Локомотив - тягова машина для 

пересування потягів рейками, що мала 

популярність у Радянському Союзі) 

Провулок Тихий 
(звернення жителів провулку 

Локомотивний) 

Кожухівка 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 Святкова 

Провулок Святковий 
(звернення жителів вулиці та 

провулку Першотравнева) 

 

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

