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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства власні географічні назви 

виконують функції важливих репрезентантів сучасної ноосфери і як науково-

культурні, суспільно-політичні реалії привертають усе більшу увагу. Ойконіми, 

урбаноніми є унікальними мовними пам’ятками, маркерами історичної, 

географічної, етнокультурної ідентичності, які містять інформацію про час, 

особливості виникнення населених пунктів, внутрішньоміських об’єктів, про 

їхніх мешканців, природні й географічні умови місцевості, про господарське 

життя на відповідних територіях, культурно-політичні зв’язки між сусідніми 

етносами, їхню мовну взаємодію тощо.  

Різноманітні проблеми регіональної топоніміки вивчали такі науковці: 

К. К. Цілуйко, Ю. О. Карпенко, В. О. Горпинич, Д. Г. Бучко, В. В. Лучик, 

Л. О. Белей, М. М. Торчинський, С. Л. Ковтюх, О. Б. Галай, Л. Л. Белей, 

А. А. Титаренко, О. В. Шульган та ін.  

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» (від 09.04.2015 № 317-VIII) спричинив низку 

перейменувань, адже в географічних назвах було віддзеркалено комуністично-

радянську пропаганду: імена вождів, військовослужбовців, відомих діячів 

компартії, символіку СРСР. Україна переживає важкі часи та нестабільну 

воєнно-політичну ситуацію, тому виникла потреба в переосмисленні свого 

минулого, зміцненні патріотизму та відповідальності за майбутнє. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою комплексного 

мовознавчого аналізу топонімікону Кіровоградської області в умовах 

декомунізації як на діахронному, так і на синхронному рівнях. Оскільки ця 

проблема відображає взаємозв’язок мови і суспільства, важливо розглядати її в 

соціолінгвістичному, соціоономастичному, лінгвокультурологічному, 

етнолінгвістичному та еколінгвістичному аспектах, що уможливить визначення 

місця регіональних пропріативів у загальноукраїнському контексті. 
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Мета роботи – з’ясувати загальні тенденції та регіональні особливості 

здійснених перейменувань населених пунктів та внутрішньоміських об’єктів 

Кіровоградщини з позицій закону про декомунізацію.  

Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язати такі завдання: 

1) з’ясувати теоретичні засади соціоономастики; 

2) визначити внутрішньо- та позамовні чинники зміни власних назв 

топонімічних об’єктів; 

3) здійснити семантико-структурний аналіз назв населених пунктів та 

внутрішньоміських об’єктів, схарактеризувати особливості вибору нових назв, 

репрезентовані в топоніміконі Кіровоградщини; 

4) обґрунтувати та довести випадки порушення принципів номінації, 

мовних норм у процесі перейменування населених пунктів; 

5) установити причини несприйняття таких явищ і нових топонімів 

частиною суспільства, деякими органами державної влади, місцевого 

самоврядування.  

Об’єктом вивчення є топонімія Кіровоградщини з погляду 

перейменувальних процесів, зумовлених дією закону про декомунізацію. 

Предмет дослідження – лексико-семантичні, структурно-словотвірні, 

функційні характеристики назв населених пунктів та внутрішньоміських 

об’єктів на соціоономастичних засадах. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і досягнення 

мети дослідження використано такі методи: описово-аналітичний (для 

комплексного вивчення й аналізу власних назв населених пунктів та 

внутрішньоміських об’єктів); діахронний; компонентний аналіз уможливив 

установлення семантичної організації та структури власних назв. Для 

систематизації й класифікації ойконімів та урбанонімів, інтерпретації їхніх 

функційних особливостей використано метод лінгвістичного спостереження та 

узагальнення. Почасти застосовано метод кількісних підрахунків та 

етимологічний метод. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському 

мовознавстві ґрунтовно досліджено екстра- та інтралінгвальні чинники вибору 

назв населених пунктів та внутрішньоміських об’єктів на Кіровоградщині у 

зв’язку з декомунізаційними процесами в Україні.  

Теоретичне значення роботи вмотивоване тим, що отримані результати 

поглиблюють розуміння декомунізаційних процесів не тільки як 

антирадянських, а й антиколоніальних, антиімперських. Ідеї та висновки 

роботи розширили знання про специфіку назовництва в регіональній 

топоніміці, уможливили увиразнення соціоономастичних тенденцій у галузі 

урбанонімії.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що викладені в ньому положення, спостереження, висновки сприятимуть 

подальшому упорядкуванню й унормуванню ойконімікону та урбанімікону в 

українській мові. Матеріали роботи можуть бути використані при написанні 

навчальних посібників із соціоономастики, ономастики, для укладання 

топонімічних словників, для читання теоретичних спецкурсів, у науково-

пошуковій роботі студентів, аспірантів.  

Структура роботи зумовлена логікою дослідження й складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (83 джерела) 

та чотирьох додатків. Загальний обсяг розвідки – 50 сторінок, основний текст – 

27 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІООНОМАСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ТОПОНІМІЇ  

 

Перейменувальні процеси в топонімії пов’язані із загальними 

соціокультурними тенденціями розвитку суспільства та державною ідеологією. 

Вони є виявом національної ментальності народу. Зважаючи на події, які 

відбуваються в нашій країні впродовж останніх років, зауважимо, що 

перейменування географічних об’єктів у сучасних умовах є виразником 

активних процесів націєтворення, показником національної свідомості та 

відображенням картини світу тієї території, де відбулися перейменування з 

огляду на декомунізацію. 

 

1.1. Соціоономастика як нова лінгвістична галузь 

На сучасному етапі актуалізовано лінгвістичні дослідження, у яких мовні 

явища аналізують у контексті соцільних процесів, у яких віддзеркалено 

суспільну свідомість: ідеологію, політику, право, мораль, науку, мистецтво, 

релігію тощо. Закономірності розвитку й існування мови, що залежать від 

певних соціальних умов життя суспільства вивчає соціолінгвістика (соціальна 

лінгвістика). За визначенням професора М. П. Кочергана, це «наука, яка вивчає 

проблеми, пов’язані із соціальною природою мови, її суспільними функціями, 

механізмом впливу соціальних чинників на мову і роллю мови в житті 

суспільства» [34, с. 176]. У «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» 

(1990 р.) зазначено, що ця дисципліна «розвивається на стику мовознавства, 

соціології, соціальної психології й етнографії» [37, с. 481].  

Комплекс соціолінгвістичних проблем узагальнено в таких питаннях: 

1) як соціальний чинник упливає на функціонування мов; 2) як він 

відображається в мовній структурі; 3) як мови взаємодіють. Дослідниця 

Н. Б. Мечковська вбачає предмет соціолінгвістики в широкому розумінні: «це 

«Мова й суспільство», тобто всі види взаємовідношень між мовою і 

суспільством (мова й культура, мова й історія, мова і етнос, і церква, і школа, і 
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політика, і масова комунікація тощо)» [50]. Розрізняють два аспекти 

соціолінгвістичних досліджень – перший зосереджує увагу на впливі соціальної 

структури суспільства на мову, другий – на мові як чинникові впливу на 

соціум. 

Потреба виокремлення соціолінгвістики в системі мовознавчих дисциплін 

була зумовлена як внутрішніми чинниками узагальнення й систематизації 

аспектів зв’язку мови та суспільства, так і зовнішніми чинниками – передовсім 

процесом деколонізації та створенням численних незалежних держав, яким 

необхідно було розв’язати нагальні питання статусу державної мови, її 

унормування та співіснування з іншими мовами в межах незалежних країн. 

На початку ХХІ ст. на стику соціолінгвістики та власне ономастики 

сформувалася соціоономастика як окремий напрямок мовознавства. У 

вітчизняній науці вона представлена працями таких учених, як: Д. Г. Бучко, 

Г. Є. Бучко, Б. М. Ажнюк, Л. О. Белей, В. В. Лучик, Г. П. Мацюк, Л. В. Нуждак, 

О. І. Михальчук, Л. Л. Белей та ін., які досліджували різноманітні проблеми на 

межі соціолінгвістики та ономастики. 

Уперше в українській лінгвістиці значення, завдання, здобутки та 

перспективи вітчизняної соціоономастики в контексті європейських досягнень 

окреслила О. І. Михальчук. Соціоономастика – це нова галузь мовознавства, 

«що вивчає власні назви у зв’язку з мовною ситуацією та суспільним 

середовищем» [52, с. 505]. Дослідниця зазначає, що ця мовознавча дисципліна 

має теоретичний і прикладний аспекти. Теоретичний розкриває суть 

предметного поля дослідження, методології та принципів аналізу, а практичний 

пов’язаний з мовною політикою. О. І. Михальчук виокремила такі 

першочергові питання української соціоономастики:  «1. Проблеми 

ідентичності власних назв: а) етномовна (пов’язана з мовною ситуацією, 

специфікою мовних контактів, міжмовною адаптацією та асиміляцією); б) 

юридична (у межах правової та законодавчої діяльності, коли онім стає знаком, 

основним ідентифікатором денотата). 2. Мовні права та власна назва. Проблеми 

законодавчого врегулювання найменувань і ономастична практика. 3. Власна 
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назва з погляду екології мови. Мовна ситуація в українському ономастичному 

середовищі. 3. Вплив соціально-культурних та соціально-політичних рухів на 

зміну власних назв (перейменування). 4. Динаміка антропонімної системи 

(мода на ім’я, вплив соціально-стратифікаційних чинників на вибір імені). 

5. Проблеми прикладної ономастики (зокрема міжмовних перетворень) в 

контексті різних соціолінгвістичних ситуацій» [52, с. 504]. 

Соціоономастика, як і соціолінгвістика загалом, використовує здобутки 

низки суміжних галузей: лінгвокульторології, етнолінгвістики, еколінгвістики, 

психолінгвістики, психології, віктимології тощо. У кінці XX ст. однією з 

провідних була ідея про те, що мова найтісніше пов’язана з культурою, 

оскільки вона зароджується в ній, розвивається в ній і виражає її.  

Предметом дослідження соціоономастики також є загальні 

закономірності та специфічні особливості чергової хвилі перейменувальних 

процесів, зумовлених прийняттям пакету законів про декомунізацію в Україні. 

Наступ шовіністично налаштованих політиків на українську мову, опір зміні 

тоталітарних власних назв на нові – це боротьба проти української державності; 

мовний чинник використовують як засіб дестабілізації українського 

суспільства, оскільки без української мови, питомої ономастики не буде 

української держави. Такі думки висловлює відомий український мовознавець, 

професор М. П. Кочерган [35, с. 170]. 

На думку С. Л. Ковтюх, у процесі назовництва, зокрема перейменувань, 

необхідно брати до уваги національні критерії етнолінгвістики, а саме: 

акціональні (обряди), вербальні (лексику, фразеологію, зокрема пареміологію, 

усну народну творчість), ментальні (звичаї, вірування), національномовну 

картину світу, міжетнічні зв’язки, комунікативну поведінку тощо. Важливо в 

перейменувальних процесах, на думку дослідниці, «враховувати національну 

(українську та ін.) ментальність, проводити соціодіагностику й соціотерапію з 

метою прогнозування, виявлення та подолання тих чи тих деструктивних 

процесів, явищ у соціумі, серед яких й ентропійні – нестабільність, 

невизначеність, непередбачуваність» [34, с. 161–162]. 
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Отже, соціоономастика як нова галузь на стику соціолінгвістики та 

ономастики оперує системою теоретичних положень, методів та методик 

необхідних для ґрунтовного аналізу чергової хвилі перейменувань. 

 

1.2. Екстра- та інтралінгвальні чинники зміни власних назв 

українських топонімічних об’єктів 

Використання власних назв з ідеологічною метою засвідчено в усьому 

світі, адже через називання топонімічних об’єктів на честь знакових фігур та 

подій у політичному чи культурному житті народу держава проголошує своє 

політичне кредо та ідеали в різних сферах суспільного буття. Як зауважує 

Л. О. Белей, «топонімія народів із давньою, а головне неперервною державною 

традицією часто віддзеркалює різні її періоди: чимало паризьких або 

лондонських назв вулиць і площ ніколи не змінювали, а їхню збережену 

впродовж століть первісну форму справедливо вважають набутком 

національної культури. Натомість народи з «молодою» або перерваною 

державною традицією приречені на «новотворення» національної системи 

топонімів, бо, зберігаючи ідеологеми колишньої бездержавної, колоніальної 

епохи, вони таким чином ставлять під сумнів своє теперішнє незалежне 

існування» [8, с. 12]. Тож постколоніальні чи посттоталітарні держави, які 

намагаються самостійно й незалежно розвиватися повинні позбутися 

заідеологізованих власних назв із попередньої, підімперської чи тоталітарної, 

доби своєї історії. Тому декомунізація національної топонімії є невід’ємним 

елементом демократизації політичного та суспільно-економічного життя 

України. За визначенням І. Л. Дрогушевської, декомунізація – це «система 

заходів, теоретична і практична діяльність яких спрямована на звільнення від 

впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя країни та 

суспільства після падіння правлячих комуністичних режимів» [25, с. 12]. 

Подібні явища були характерні для багатьох колишніх країн соціалістичного 

табору: Естонії, Латвії, Литві, Чехії, Словаччини, Польщі та ін. 
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У незалежній Україні засвідчено дві хвилі перейменувань: перша – 1991–

2000 рр., друга – 2014–2016 рр. Процес декомунізації топонімії в державі 

розпочався ще в 1990-і рр., але охопив він переважно західні та частково 

центральні області. Тільки невелику частку географічних об’єктів, пов’язаних з 

комуністичною ідеологією, було перейменовано на сході та півдні країни. 

Визначальним чинником такої ситуації був неналежний рівень уваги з боку 

держави щодо політики національної стандартизації географічних назв та 

відсутність єдиної державної стратегії в питаннях національної топонімії 

держави. Оскільки топоніміка є специфічним інструментом утвердження 

державного суверенітету та національної ідентичності населення, країна 

постала перед важливим вибором, який полягає в запровадженні української 

топонімії на своїх теренах й поверненні географічним об’єктам їх історичних 

назв. При цьому не варто зловживати історичним принципом, оскільки багато 

первісних власних назв топооб’єктів зберігають колоніальні символи російсько-

імперської епохи. Створення законодавчого підґрунтя для декомунізації 

національної топонімії було необхідним кроком. 

У квітні 2015 р. Верховна Рада України ухвалила 4 закони про 

декомунізацію: «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті», «Про 

увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939–1945 рр.», «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимівта заборону пропаганди їхньої символіки».  

Згідно з останнім законом унесено зміни до статей 5, 8 Закону України 

«Про географічні назви»: заборонено присвоєння географічним об’єктам назв, 

що є іменами або псевдонімами осіб, які обіймали керівні посади в 

комуністичній партії, вищих органах влади СРСР, УРСР та інших союзних 

республік, а також назв, пов’язаних з діяльністю компартії та встановленням 

радянської влади. Це не стосується назв, пов’язаних з розвитком української 

науки і культури та вигнанням нацистських окупантів з України. У рамках дії 
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закону впродовж шестимісячного терміну органам державної влади й місцевого 

самоврядування необхідно було провести громадські слухання та подати до 

Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів й 

адміністративних одиниць та перейменувати об’єкти топонімії населених 

пунктів, які містять символіку комуністичного режиму.  

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди 

їхньої символіки» передбачив: 1. Засудити тоталітарні режими – визнання 

Україною злочинними комуністичного та нацистського режимів, жертвами 

яких стали мільйони наших співвітчизників. 2. Зупинити пропаганду – 

запровадження відповідальності за пропаганду комуністичного та нацистського 

режимів та публічне використання їхньої символіки. 3. Очистити мапу країни – 

встановлення процедури та строків перейменування об’єктів, які носять 

комуністичні назви. 4. Встановити справедливість – розслідування злочинів 

геноциду, злочинів проти людства та людяності, військових злочинів, 

здійснених представниками тоталітарних режимів. 5. Вшанувати пам’ять – 

встановлення Дня пам’яті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних 

режимів 23 серпня, коли сталінськи СРСР та гітлерівський Третій Райх уклали 

угоду, яка розпочала Другу світову війну [28]. 

Відповідальною установою за декомунізацію топонімії території України 

визначено Український інститут національної пам’яті. Він оприлюднив перелік 

із 520 осіб, чия діяльність підпадає під дію законів про декомунізацію, та 

сформував інформаційну базу найменувань населених пунктів, що містять 

символіку комуністичного режиму, їх історичних назв і пропозицій щодо 

перейменування. З лютого 2016 р. Верховна Рада України розпочала 

перейменування населених пунктів. Ця процедура складалася з таких етапів: 

1) ініціатива перейменування; 2) подання пропозицій до сільської, селищної, 

міської ради; 3) громадські слухання; 4) результати громадських обговорень та 

пропозиції щодо перейменування; 5) подання пропозицій щодо перейменування 

до Верховної Ради; 6) рішення про перейменування.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/317-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/317-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/317-19


12 

 

В основу концепції декомунізації топонімів покладено низку принципів. 

Основними серед них є науковість, комплексність і системність, поєднання 

загальнонаціонального, регіонального і краєзнавчого підходів, публічність. 

Рекомендовано повертати населеним пунктам їх історичні некомуністичні 

назви. У випадках, коли таких не існувало (або неможливо їх установити), коли 

історичні назви немилозвучні (або невідповідні сучасності), коли ці назви 

апелюють до російської імперської спадщини, запропоновано надавати 

пропозиції щодо присвоєння населеним пунктам нових назв, підібраних за 

результатами досліджень та обговорень. При цьому варто враховувати 

рекомендації краєзнавців, науковців, місцевих просвітницьких організацій, 

притомних, національно налаштованих громадських активістів. 

В умовах незалежної України вивчення еколінгвістики є важливим не 

тільки для опису взаємодії мови та середовища, але й для виявлення 

проблемних зон, які негативно впливають на становлення та розвиток 

національної мовної політики. Соціально-культурне середовище 

пострадянської України творять явища, різноманітні за своєю природою: 

ідеологічні, демографічні, національні, світоглядні, релігійні, економічні, 

психологічні та ін. Уплив таких екстралінгвальних чинників, як: лібералізація 

суспільно-політичного життя, деідеологізація культурної сфери, надання 

широкої культурної автономії національним меншинам України, офіційна 

легалізація приватної власності та законодавче визнання багатоукладності 

української економіки – потребує детального розгляду лінгвістів. 

Серед ономастичних, внутрішньомовних чинників зміни власних назв 

вітчизняних топооб’єктів С. Л. Ковтюх виокремлює такі: мотиваційно-

номінативний, семантичний, структурно-словотвірний, акцентуаційний, 

граматичний, етимологічний. На думку дослідниці, «соціолінгвістика 

допомагає визначити й схарактеризувати екстралінгвальні аспекти 

перейменувальних явищ: геополітичні, суспільно-політичні, економічні, 

юридичні, наукові, науково-технічні, соціально-психологічні, наявність або 

відсутність цензури, певних табу, естетичні, етичні, яким чином впливає на це 
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політика влади, які пропріативи є політично заангажованими відповідно до 

часу виникнення, значення й символізму твірних основ, які цінності 

акумулюють чи пропагують, як мода на ті або ті власні назви, словотвірні 

моделі й типи впливає на вибір суспільства та ін.» [34, с. 161]. 

Отже, рушійною силою перейменувальних процесів в системі топонімів 

України, зокрема Кіровоградщини, стали закони про декомунізацію. Чергова 

хвиля зміни назв географічних об’єктів характеризується низкою внутрішньо- 

та позамовних чинників, частина з яких має вагоме значення (обов’язкове до 

виконання), а частина – факультативне. 

 

Висновки до Розділу 1 

На сучасному етапі актуалізовано дослідження, у яких мовні явища 

вивчають у контексті соцільних процесів. Мова має глибоко суспільний 

характер не тільки за своєю природою, а й за роллю в суспільстві. Розвиток і 

функціювання мови значною мірою зумовлені станом соціальних відносин у 

державі. На мовні процеси та явища впливають диференціація суспільства, 

демографічні процеси, рівень загальної освіти народу, розвиток науки, 

створення державності тощо. Вищевказані проблеми є прерогативою 

соціолінгвістики як науки про функціональну природу мови в суспільстві. 

На початку ХХІ ст. на межі ономастики та соціолінгвістики виникла нова 

галузь – соціоономастика, що комплексно досліджує суспільну сутність 

власних назв різних класів і підкласів. Адже тільки в соціумі пропріативи 

мають певну значимість, що зумовлено номінативною, ідентифікаційною, 

диференційною функціями оніма. Урахування суспільної зумовленості 

номінації певного об’єкта з використанням власної назви засвідчує необхідність 

соціономастичних підходів до вивчення топонімії. При цьому необхідно 

враховувати міжмовні контакти, адаптацію імен, історичні процеси, юридичну 

специфіку, особливості мовної політики у сфері назовництва. 

І соціолінгвістика, і соціоономастика послуговуються результатами 

наукових досліджень суміжних дисциплін: власне мовознавчої науки, 
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лінгвокульторології, етнолінгвістики, еколінгвістики, психолінгвістики, 

психології, віктимології тощо.  

Головним інтралінгвальним чинником перейменувальних процесів є 

низка законів, видана у квітні 2015 р. Верховною Радою України, про 

декомунізацію, мета яких – засудити тоталітарний режим, повернути історичну 

пам’ять. Це стало причиною чергової хвилі зміни власних назв географічних 

об’єктів. Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону 

пропаганди їхньої символіки» дещо змінено статті 5, 8 Закону України «Про 

географічні назви». Зокрема йдеться про заборону використання у власних 

назвах географічних об’єктів лексем, пов’язаних з комуністичною ідеологією.  

Згідно із чинним законодавством засуджено злочинні комуністичний і 

нацистський режими, заборонено їхню пропаганду та публічне використання 

відповідної символіки (оприлюднено перелік 520 осіб, чия діяльність підпадає 

під дію законів про декомунізацію), запроваджено процедуру та терміни 

перейменування топооб’єктів, рекомендовано використовувати історичні назви, 

проте не російсько-імперські. 

Наразі зміна власних географічних назв ґрунтується на системі екстра- та 

інтралінгвальних чинників. Група перших залежить від впливу політичних, 

економічних, юридичних, психологічних, цензурних, культурних, релігійних, 

науково-технічних, естетичних та ін. факторів. Власне мовні причини вибору 

нових пропріативів пов’язані з низкою підсистем лігвістики: фонетичною, 

акцентуаційною, морфемно-дериваційною, лексико-семантичною, 

морфологічною, синтаксичною, етимологічною тощо. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/317-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/317-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ КІРОВОГРАДЩИНИ 

В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ 

 

Перейменувальна кампанія на території Кіровоградської області 

розпочалася задовго до прийняття декомунізаційних законів, унаслідок чого 

частина заідеологізованих пропріативів зникли з карти України. Проте варто 

відзначити не завжди системний, послідовний, почасти неконструктивний 

характер перейменувальних процесів у досліджуваному регіоні. 

 

2.1. Проблеми вибору назви обласного центру 

Під закон про декомунізацію підпали дві назви обласних центрів –

Дніпропетровськ і Кіровоград, що спричинило найбільше суперечливих гіпотез 

щодо вибору нових онімів. 

Упродовж свого існування місто Кіровоград мало такі назви: 1) 1775 р. – 

7 серпня 1924 р. – Єлисаветград; 2) 7 серпня 1924 р. – 27 грудня 1934 р. – 

Зінов’євськ; 3) 27 грудня 1934 р. – 10 січня 1939 р. – Кірове; 4) від 10 січня 

1939 р. – Кіровоград. Ситуація з перейменуванням цього міста була 

надзвичайно складною. 11 червня 2015 р. було проведено наукову конференцію 

«Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського 

суспільства», на якій експерти – дослідники різних галузей (філології, історії, 

географії, лінгвістики, психології), громадські діячі запропонували й науково 

обґрунтували варіанти назви міста. 

Конференція продемонструвала консолідацію зусиль українських учених 

навколо ідеї декомунізації, зокрема генералізацію ідеї про історичну 

самобутність та європейськість нації і держави, а також позбавлення ознак 

тоталітарного минулого в просторовому вимірі. Одним з головних завдань 

конференції стало напрацювання засадничих положень, критеріїв, методичних 

рекомендацій на основі сучасних підходів до реалізації закону про 

декомунізацію. Учасники конференції виокремили основні критерії вибору назв 
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населених пунктів, які викладено в публікації О. М. Ратушняка: 

1) деколонізація: «заміна (та унеможливлення повернення) усіх топонімів, 

накинутих Україні ззовні державою-агресором»; варто широко розуміти 

декомунізацію, зокрема як деколонізацію (дерусифікацію) загалом; «передбачає 

звільнення від назв, що асоціюються з ворожою концепцією «русского мира»; 

2) україноцентризм, державотворчість: «засвідчення давності і спадкоємності 

української історії»; 3) краєцентризм: «зануреність в історію конкретного 

населеного пункту, прив’язка до місцевих географічних об’єктів»; 

4) «першоназва (історична назва), якщо не суперечить законам «про 

декомунізацію» і не увічнює військових, державних та політичних російських 

діячів XIV–XXI ст. (чи співзвучні з їхніми іменами та псевдонімами назви)»; 

5) «відповідність нормам правопису української мови»; 6) «унікальність, 

самобутність, автентичність»: уникання невиправданої омонімічності, 

урахування історико-культурної специфіки певного населеного пункту; 

«оригінальність назви, апелювання до витоків, першоджерел»; 

7) «неперсоналізованість» [57, с. 92]. Усі вищевказані критерії, крім двох 

останніх, є релевантними для вибору назв вулиць, площ, провулків тощо. 

Науковці дійшли спільного висновку, що Кіровоград потрібно 

перейменувати, це має бути нова, проукраїнська, бажано нейтральна назва, яка 

б дала поштовх для розвитку міста й об’єднання громади. Директор 

Українського інституту національної пам’яті В. М. В’ятрович зазначив, що 

«топонімічні назви виступають маркером того, що справді важливе для 

мешканців села, міста чи цілої країни… Тому топоніміка перестала бути 

питанням лише гуманітарної політики – вона стала одним із інструментів 

забезпечення національної безпеки» [18, с. 12–13]. 

Більшість науковців виступила проти назви Єлисаветград (чи будь-якої з 

таким коренем). Зокрема професор Т. В. Чухліб звернув увагу на те, що, «по-

перше, вона асоціюється зі знищенням давніх державних інституцій України у 

вигляді Гетьманщини та Запорізької Січі; по-друге, буде негативно впливати на 
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формування історичної та національної пам’яті у новітню добу української 

історії, особливо у боротьбі» із загрозою «експансії «русского мира» [80, с. 19]. 

Нова назва міста, на думку С. Л. Ковтюх, «мусить бути не 

комуністичною, не заідеологізованою, не імперською, не радянською, не 

колонізаторською, не зрусифікованою, бажано без компонентів ново-, град та 

ін…, віддзеркалювати національні чинники, місцеві природно-географічні 

маркери, український історико-культурний символізм, якщо можливо, то мати 

позитивне чи нейтральне забарвлення» [33, с. 68]. 

Загалом для перейменування Кіровограда пропонувалося кілька десятків 

назв. Більшість науковців, краєзнавців, громадських активістів уважали, що 

доцільно назвати обласний центр Інгульськом, оскільки цей ойконім відповідав 

низці вищеперерахованих критеріїв. Замість підтримати одну українську назву, 

міська рада на розгляд Верховної Ради подала сім пропріативів: Єлисаветград, 

Інгульськ, Златопіль, Кропивницький, Благомир, Ексампей, Козацький. 

Після тривалих дискусій 14 липня 2016 р. місто отримало компромісну 

назву Кропивницький – на честь Марка Лукича Кропивницького (1840–1910) – 

видатного українського актора, режисера й засновника першого професійного 

українського театру, який жив і працював у цьому місті. За перейменування 

проголосувало 230 народних депутатів Верховної Ради України [Див.: 

ДОДАТОК В ]. Варто звернути увагу на низький рівень активності місцевої 

влади та переважної частини населення в процесі декомунізації топонімії. 

Часом громадськість демонструвала свою неготовність до розв’язання 

проблемних питань та змін загалом. Перейменування супроводжувалося 

поділом громади та суспільними дискусіями, не завжди толерантними. 

Відсутність одностайності стала зрозумілою ще у 2000 р., коли під час 

всеукраїнського референдуму був проведений місцевий щодо зміни назви 

міста. Кінцеві підрахунки: залишити назву (Кіровоград) – 70%; повернути 

історичну назву (Єлисаветград) – 25%; дати іншу назву (Златопіль, 

Центральноукраїнськ, Тобілевичі тощо) – 5%. Такий результат засвідчив 

наявність досить сильного ефекту мовної інерції, небажання змінювати звичну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький_Марко_Лукич


18 

 

й для пересічного мешканця вже експліцитно деідеологізовану назву. У 2015 р. 

пропорції змінилися, проте розбіжності залишилися. До Верховної Ради 

України було подано два судових позови від жителів міста Кропивницького з 

вимогою скасувати рішення Верховної Ради від 14 липня 2016 р. про 

перейменування Кіровограда на Кропивницький як «незаконне», одним з 

ініціаторів цього був народний депутат Верховної Ради С. М. Ларін [Див.: 

ДОДАТОК А]. Проте Вищий адміністративний суд України відмовив у 

задоволенні позовів. 

Наразі назву Кропивницький активно пропагують, розробляють новий 

брендинг міста, започатковано низку мистецько-культурних заходів з метою 

позитивної популяризації нового ойконіма. Проте частина місцевих жителів не 

сприймає новотвору внаслідок інертності, байдужості, необізнаності. 

Отже, незважаючи на складні суспільно-політичні дискусії, відвертий 

спротив декомунізаційним процесам, на маніпулювання громадською думкою, 

лобіювання російсько-імперських інтересів, обласний центр отримав нову 

українську назву Кропивницький. 

 

2.2. Перейменування міст, селищ та сіл 

Власні назви географічних об’єктів є цінним матеріалом для кожного 

народу. Зберігаючи духовну спадщину минулих поколінь, вони становлять 

матеріальну оболонку традицій, вірувань, історичних подій. Це спосіб 

реалізації просторових уявлень місцевого населення з його етнолінгвістичними 

та соціокультурними особливостями.  

Проблема топоніміки, на думку В. А. Брехуненка, «має три головні 

виміри: цивілізаційний, науковий та моральний. Ключовим є… перший, 

оскільки назви населених пунків, вулиць, проспектів, площ» мають «величезне 

ціннісне навантаження, впливаючи на рівні підсвідомого й непомітно 

формуючи наше ставлення до себе, історії свого народу та сусідів» [12, с. 14]. 
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Відповідно до декомунізаційних законів на території Кіровоградської 

області станом на початок 2018 р. перейменовано 43 населених пункти. З них 2 

міста (1 обласний та 1 районний центри), 5 селищ, 36 сіл [Див.: ДОДАТОК Г]. 

Найбільшою групою є ойконіми відландшафтного походження (10 

одиниць): Піщанське, Лісне, Степове, Куца Балка, Заповідне, Гаївка, Садове 

тощо. 8 населеним пуктам повернуто історичні назви. Районному центру 

Ульяновка присвоєно назву Благовіщенське, яку це місто мало в 1921–1924 рр. 

Село Крупське виникло на місці двох населених пунктів, заснованих у кінці 

ХVІІІ ст., перейменоване на Карлівку (повернуто одну з давніх назв). Село 

Кіровка Маловисківського району отримало історичне найменування 

Миролюбівка 1, яке функціювало до 30-х рр. минулого століття. Комуністичну 

назву Червонозорівка (Бобринецький район) змінено на Кривоносове (так це 

село називалося до 1962 р.). Від потамоніма Бокова було утворено назву 

слободи, з 1803 р. – державне поселення Бокова, з 1821 р. – військове поселення 

Бокова, з 1876 до 1938 р. – село Бокова, до 17 лютого 2016 р. – село Кірове 

Долинського району (також відновлено історичну справедливість). Село 

Новомосковське Долинського району заснував виходець з козацько-

старшинського роду Ситаїв – Петро Ситай (у московських документах – 

Ситаєв), відповідно, повернуто давній пропріатив Ситаєве. 

У тематичній групі ойконімів, утворених від апелятивів на позначення 

рослинного світу, зафіксовано 6 одиниць: Яблучко, Кленове, Тернове, Зелене, 2 

омонімічні назви Вишневе. 

По 5 прикладів засвідчено в групах відатропонімних дериватів 

(Кропивницький, Богданівка, Федорівка, Миколаївка, Новоігорівка) та оцінних 

(Благодатне, Медове, Златопілля, Миролюбівка 2, Вільне). 

У результаті перейменувань спорадично пропріативи утворено від назви 

птаха (Лебедине) та релігійного поняття (Покровське). До невмотивованих 

віднесено ойконіми Грузьке та Калаколове. 

Зросійщену назву Апрелівське отримало село Володимиро-Іллінка 

Бобринецького району Кіровоградської області. З погляду еколігвістики такі 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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випадки неприпустимі, бо вони сприяють суржикізація української 

топосистеми.  

Дослідниця С. Л. Ковтюх, аналізуючи перейменувальні процеси в межах 

країни, звертає увагу на один «з лукавих підходів», коли відбувається добір 

«схожих до попередніх за звучанням назв» і наводить приклади: «у 

Кропивницькому вулиця Михайла Єгорова перейменована на Олексія Єгорова, 

у Чернівцях провулок Семена Галицького змінив назву на Данила Галицького, в 

Олександрії вулиця 70 років Жовтня названа 70 років Перемоги, і класичний 

приклад: у Карпатському селі Калини вулиця Леніна отримала найменування 

Джонна Ленона» [34, с. 163–164]. Подібні випадки засвідчено й у процесі 

декомунізації ойконімів: село Володимиро-Ульяновка Олександрійського 

району Кіровоградської області спочатку отримало назву Стецівка, а пізніше 

було повторно перейменовано на Новоулянівку. Так само село Третій 

Інтернаціонал Устинівського району назвали Третє. В Олександрійському 

районі село Пролетарське дали одну з найбільш поширених у радянські часи 

назву Травневе. 

Науковці звертають увагу на завуальовану пропаганду російсько-

імперських цінностей під приводом повернення царських назв. У таких 

випадках засвідчено спекуляцію історичним принципом. Дослідниця 

С. Л. Ковтюх наводить такий приклад: «Районний центр Олександрія 

пойменовано на честь великого князя Олександра, така інформація не подана 

навіть у Вікіпедії, більшість жителів сприймає цей ойконім як позбавлений 

внутрішньої семантики знак, який виокремлює географічний об’єкт серед 

подібних. Мало того, що ніхто не збирається змінювати цю назву (формально 

вона не підпадає під дію закону про декомунізацію), так ще й від назви міста 

Олександрія утворюють пропріатив Олександрійське для перейменування 

селища міського типу Димитрове» [34, с. 164].  

Частина населення не сприймає декомунізаційної кампанії перейменувань 

через небажання вийти із зони комфорту, через інертність мислення, наявність 

бізнес-партнерів у країні-агресорі, близькість до церкви Московського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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патріархату тощо. Спротив перейменувальним процесам деякі громадяни 

здійснюють через так званий «стокгольмський синдром». Після низки 

соціальних, суспільно-політичних катаклізмів ХХ ст., та й нині, у певних 

індивідуумів виникає «успадкований від предків страх, який примушує жертву 

зректися своєї» національної ідентичності «та розчинитися в цінностях 

агресора… заради виживання. Наслідки історичної травми можуть 

передаватися нащадкам і, як правило, тривають» 3–4 покоління [58, с. 85–86]. 

Отже, на території Кіровоградської області перейменовано ті населені 

пункти, що підпали під дію Закону України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки». При цьому містам, селищам, селам 

досліджуваного регіону повернуто історичні найменування, обрано назви, 

пов’зані з особливостями ландшафту, крім того, твірними основами нових 

онімів є апелятивні назви флори, антропоніми тощо. Засвідчено поодинокі 

випадки використання невиправданих кальок з російської мови, формального 

дублювання назв та спекулювання історичним принципом. 

 

2.3. Соціономастичні чинники зміни власних назв лінійних та 

нелінійних об’єктів м. Кропивницького 

З-поміж 143 перейменованих годонімів та агоронімів Кропивницького з 

огляду на семантичне наповнення найбільшу частину становлять назви вулиць і 

провулків, мотивовані антропонімами, у яких відображено прізвища видатних 

історичних постатей. 

У межах відповідного різновиду диференційовано: 1) найменування на 

честь діячів культурно-мистецької та наукової сфери всеукраїнського значення 

(вулиці Юрія Липи, Євгена Сверстюка, Олександра Довженка, Віктора 

Домонтовича, Леоніда Куценка, Олега Ольжича, Марії Примаченко, Миколи 

Садовського, Івана Миколайчука, Олеся Гончара, Юрія Дарагана, Володимира 

Антоновича, Олени Теліги, Академіка Тамма); 2) найменування, що увічнили 

пам’ять суспільно-політичних та військових діячів (вулиці Симона Петлюри, 
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Пилипа Орлика, Гетьмана Сагайдачного, Максима Залізняка, Івана 

Виговського, Павла Полуботка, Романа Шухевича, провулок  Павла Бута). 

Функціональними серед найменувань з локальною семантикою є назви на 

честь осіб, життя й діяльність яких передовсім пов’язані з Кропивницьким або 

Кіровоградщиною: а) суспільно-політичних діячів і учасників військових подій 

(вулиці Івана Усенка, Якима Лелеки, Павла Луньова, Олексія Єгорова, 

Шульгиних, Юрія Краснокутського); б) громадських діячів (вулиці Павла 

Рябкова, Миколи Левитського, Євгена Чикаленка, Панаса Михалевича, Миколи 

Федоровського, Василя Нікітіна, Анни Дмитрян); в) науковців (вулиці Леоніда 

Куценка, Миколи Чеботарьова, Академіка Тамма, Мозеса Гомберга, Бориса 

Завадовського, Віктора Філоретова); г) митців (вулиці Феодосія 

Козачинського, Григорія Синиці, Бориса Вінтенка, Івана Похитонова, Івана 

Олінського, Йосипа Петрова, Дона Амінадо, Архітектора Паученка, Юлія 

Мейтуса, Петра Тодоровського, Миколи Смоленчука). 

Як свідчить аналіз пропріального матеріалу, більшість урбанонімів є 

меморіальними назвами, або назвами-вшануваннями. Актуальним при цьому є 

гуманістичний принцип, реалізований в уславленні осіб, які зробили внесок у 

духовний та культурний розвиток людства, а також національно-патріотичний 

принцип – уславлення борців за волю, становлення та незалежність України. 

Отже, урбаноніми, мотивовані антропонімами, – кількісно найбільша 

група годонімів, які виникли в процесі декомунізації. З-поміж таких 

найменувань, переважно назв вулиць і почасти – провулків, найбільше тих, які 

названі на честь митців (письменників, режисерів, культурних діячів, 

композиторів, диригентів, музикантів, етнографів та ін.), що свідчить загалом 

про загальнолюдські цінності, не підвладні часу, їх важливість у житті 

населення. На відміну від колишніх найменувань вулиць, які складалися, 

відповідно до радянської традиції, тільки з прізвища (напр., вулиці Бєлінського, 

Будьонного, Ватутіна, Куйбишева, Фрунзе, Пархоменка, Тимірязєва, 

Котовського, Фурманова, Щорса, Ватутіна, Калініна та ін.), нові урбаноніми 

поряд із прізвищем містять обов’язково ім’я. 
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Частину відантропонімних годонімів (переважно назв провулків) 

становлять такі, у яких репрезентовано назви посад, звань, професій тощо та 

прізвище в традиційній формі родового відмінка: Академіка Тамма, 

Архітектора Паученка, Козака Мамая, Гетьмана Сагайдачного, Генерала 

Кульчицького. 

Зазначимо, що урбаноніми з естетичною семантикою мають значно 

менше функційне наповнення. Вони представлені годонімами, пов’язаними з 

органічним світом, використанням назв рослин (вулиця Абрикосова, провулок 

Абрикосовий, провулок Ромашковий, тупик Бузковий). Серед апелятивів, 

покладених в основу естетичних назв, трапляється тільки та ботанічна 

номенклатура, яка характерна для майже всієї топонімної системи України. У 

разі переходу ботанічної номенклатури в годоніми актуалізується сема 

«гарний» (вулиця Лавандова, провулок Жасминовий, тупик Барвінковий). 

Урбаноніми – репрезентанти неживої природи – представлено передусім 

назвами географічних об’єктів: а) полісонімами, мотивованими здебільшого 

назвами районних центрів (Бобринецький Шлях), сільських населених пунктів 

(вулиця Неопалимівська (село Неопалимівка)) Кіровоградської області, міст 

України (вулиця Корсунська, вулиця Батуринська, вулиця Вознесенська, 

провулок Вознесенський) чи Болгарії (провулок Добричів (місто Добрич)); 

гідронімами (вулиця Сугокліївська, провулок Біанський), інсулонімами 

(провулок Хортицький); ергонімами (вулиця Фортечна) чи іншими топонімами 

(вулиця Вокзальна, провулок Новомиколаївський). 

У системі урбанонімів Кропивницького також спостережено оцінні назви 

внутрішньоміських об’єктів. Вони з’явилися внаслідок мовної реалізації 

внутрішнього оцінювання мовцем того чи того явища. Іншими словами, 

вулицю названо так за місцем первісного розташування або ж за первісним 

розміром, формою: вулиця Чумацька, провулок Чумацький, Піщанський проїзд, 

вулиця Чечорська, провулок Слобідський.  

Кількісно меншою групою є урбаноніми, мотивовані зв’язком з 

побажаннями жителів добробуту й процвітання своєму місту, закладання 
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позитивної семантики в назви вулиць та провулків (вулиця Затишна, вулиця 

Барвиста, провулок Веселковий).  

Опрацювання матеріалів про перейменування урбанонімних об’єктів в 

інших містах України свідчить загалом про спільні чи подібні тенденції в 

номінації годонімів у контексті декомунізації, оскільки значний відсоток з-

поміж них становлять назви вулиць, мотивовані антропонімами на честь тих 

особистостей, які безпосередньо пов’язані з певною територією. Крім того, 

спостерігаємо процес повернення давніх історичних назв вулиць у 

Кропивницькому (вулиця Петропавлівська, провулок Петропавлівський, 

вулиця Вокзальна, вулиця Михайлівська, вулиця Вознесенська, провулок 

Вознесенський, вулиця Архангельська, вулиця Бобринецький Шлях). 

В Україні спостережена унікальна у світі ситуація: масові найменування 

топооб’єктів на честь новітніх історичних постатей. Низка топонімів 

Кропивницького отримала назви на честь сучасних героїв – загиблих у зоні 

АТО військовослужбовців Юрія Власенка, Івана Усенка, Івана Маркова, 

Станіслава Майсеєва, Вадима Височина, Олега Паршутіна, Сергій Хрипунов, 

Андрія Матвієнка, Руслана Слободянюка, Ігіта Гаспаряна, Віктора Чміленка, 

Олексія Волохова, Ростислава Черноморченка, Євгена Подолянчука, Дмитра 

Придатка, Сергія Гришина, Павла Сніцара, Юрія Коваленка, Сергія Котового, 

Романа Майстерюка, Максима Бендерова, Сергія Сєнчева, Євгенія Тельнова, 

Тараса Карпи, Сергія Кульчицького, Юрія Олефіренка, Ігоря Горовенка, 

Володимира Степанка. 

Перейменовані лінійні та нелінійні міські об’єкти утворено переважно в 

результаті трансонімізації – різновиду лексико-семантичного способу, у 

процесі якого відбувається перехід з одного розряду власних назв до іншого 

(такі урбаноніми пов’язані з увічненням пам’яті про когось). Зазначена 

словотвірна модель є досить продуктивною в найменуванні вулиць, причому 

власна назва зазвичай має форму родового відмінка. Онімний простір інших 

міст теж демонструє переважання таких онімів, які дослідники відносять до 

меморіальних назв-присвят [3, 11]. Урбаноніми, утворені в результаті 
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трансонімізації, мають здебільшого складену структуру. Незначна частина 

аналізованих пропріативів утворена завдяки онімізації – переходу загальної 

назви у власну (вулиця Солдатська, вулиця Захисників правопорядку, вулиця 

Лавандова, вулиця Абрикосова, провулок Жасминовий, вулиця Болгарська). 

Назва площі Героїв Майдану походить від словосполучення, що складається з 

апелятива та оніма. Останній став образним символом Революції Гідності й 

утворений, у свою чергу, від загальної назви, різновиду урбаноніма, агороніма 

– майдан, а саме: майдан Незалежності – центральна площа міста Києва, що 

була епіцентром розвитку суспільно-політичних виступів.  

Структурно більшість зазначених урбанонімів є двокомпонентними: до 

слова вулиця, провулок чи проїзд додано, відповідно до європейської традиції, 

ім’я та прізвище в родовому відмінку: Олекси Береста, Юрія Власенка, Івана 

Маркова, Івана Усенка, Станіслава Майсеєва, Павла Луньова, Миколи 

Чеботарьова, Олександра Кондакова. Вони становлять 71,3% від загальної 

кількості аналізованих назв. Почасти трапляються однокомпонентні назви 

вулиць і провулків (28%): вулиці Корсунська, Батуринська, Солдатська, 

Соборна, Слави, Вокзальна, Сугокліївська, Шульгиних, Старообрядна, провулки 

Грецький, Ромашковий, Абрикосовий, Веселковий, Хортицький, Слобідський та 

інші. Спорадично відзначено трикомпонентні назви вулиць з додаванням імені 

людини, на честь якої названо внутрішньоміський об’єкт (0,7%): Отамана 

Костя Степового. 

Отже, варто констатувати, що в Кропивницькому завдяки зусиллям 

членів міської топонімічної комісії, науковцям, краєзнавцям, громадським 

активістам перейменовано внутрішньоміські лінійні та нелінійні об’єкти, назви 

яких були пов’язані з коміністично-радянською ідеологією. Переважна 

більшість вулиць, провулків, проїздів тощо отримала меморіальні назви на 

честь вітчизняних письменників, науковців, митців, знакових історичних 

особистостей. Серед урбанонімів досить численну групу утворюють 

пропріативи відатропонімного походження, що увічнюють новітні історичні 

постаті героїв російсько-української війни. 
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Висновки до Розділу 2 

У радянську добу перейменування часто використовувалося як засіб 

викорінення історичної національної пам’яті, як інструмент домінування 

комуністичної ідеології. У Кіровоградській області відбулися зміни в 

топоніміконі під впливо законнім про декомунізацію. 

Первісно було запропоновано найменування обласного центру Інгульськ, 

проте активний спротив апологетів радянських і російсько-імперських 

цінностей породив кампанію, спрямовану проти цього пропріатива. Колишні 

члени Партії регіонів, віряни УПЦ РП, підприємці, що мають бізнесові зв’язки з 

Росією, лобіювали власну назву Єлисаветград. Проте обласний центр отримав 

назву Кропивницький, яка відповідає основним критеріям: деколонізації, 

україноцентричності, самобутності, краєцентризму тощо.  

Політична активність місцевих громад була реалізована в процесі 

перейменувань частини населених пунктів Кіровоградської області. На карті 

регіону не залишилося жодної назви радянської доби, тобто відбулася тотальна 

декомунізація й почати відновлено історичну справедливість. На основі 

дериваційної бази ойконімікону досліджуваного регіону виокремлено низку 

тематичних груп, які засвідчують основні мотиви та способи номінації 

топооб’єктів, що підпали під дію законів про декомунізацію. Проте варто 

зважати на відповідність нових власних назв населених пунктів чинним нормам 

сучасної української літературної мови, не допускати повернення давніх 

російських колоніальних онімів під приводом відновлення історичної 

топоніміки. 

На урбанонімний простір Кропивницького, зокрема на найменування 

вулиць, провулків тощо, у контексті декомунізації вплинули передусім 

позамовні чинники, насамперед політичні, культурно-історичні, етнокультурні, 

етноментальні. Водночас нові найменування утворено відповідно до норм 

української дериватології, такі оніми віддзеркалюють загальні тенденції в 

змінах урбанонімного простору України в координатах сучасних реалій, 
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оскільки нові назви лінійних та нелінійних об’єктів відображають явища 

національної культури українців, їхньої історії, а водночас і культурно-

історичного розвитку кожного окремо взятого міста. Мотиваційна структура 

досліджуваних годонімів та агоронімів свідчить про те, що більшість із них 

мотивована антропонімами, значно менше – топонімами, гідронімами, 

ойконімами тощо. Новоутворені урбаноніми мають різну структуру, 

переважають складені найменування. Декомунізація спровокувала активність 

суспільства, яке побачило в цьому процесі можливість для втілення 

національно-патріотичного дискурсу в місцевий, зрадянізований у попередню 

епоху ландшафт.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. У власних географічних назвах у концентрованому вигляді 

віддзеркалено особливості свідомості нації, звичаї, традиції, норми, цінності. 

Закономірності розвитку й існування мови, що залежать від певних соціальних 

умов життя суспільства, вивчає соціолінгвістика. На стику двох наук – 

соціолінгвістики та ономастики – виникла нова галузь – соціономастика. 

Сучасний стан української топонімічної системи позначений вагомими 

змінами, зумовленими низкою законів про декомунізацію. Саме засади 

соціоономастики сприяють системному дослідженню перейменувальних 

процесів, дозволяють виробити їх стратегію, ураховуючи досягнення соціології, 

еколінгвістики, психології, етнолінгвістики, лінгвокульторології та ін. 

2. Зміни назв топооб’єктів відбуваються завдяки екстра- та 

інтралінгвальних чинникам. До перших належать геополітичні, суспільно-

політичні, економічні, юридичні, наукові, науково-технічні, соціально-

психологічні, наявність або відсутність цензури, певних табу, естетичні, етичні. 

Крім того, важливим є вплив політики влади, символізм твірних основ, які 

цінності популяризують певні пропріативи. Внутрішньомовними критеріями є 

мотиваційно-номінативний, семантичний, структурно-словотвірний, 

акцентуаційний, граматичний, етимологічний.  

3. Процес декомунізації ґрунтується на таких принципах: науковість, 

системність, поєднання загальнонаціонального, регіонального і краєзнавчого 

підходів, публічність. Населеним пунктам рекомендовано повертати історичні 

некомуністичні назви, позбавлені російсько-імперських маркерів, обирати 

незаангажовану та політично нейтральну лексику, ураховувати географічні 

особливості населених пунктів, зокрема прив’язку до об’єкта гідрографії тощо.  

Топоніми як сукупність географічних назв мають кілька основних 

функцій, адже не тільки ідентифікують географічні об’єкти (адресна функція), 

але й виділяють та протиставляють їх іншим назвам (диференційно-

індивідуалізуюча), характеризують їхні властивості (характеризувальна), 
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виражають ставлення до об’єкта (експресивна), а також виконують 

меморіальну функцію, тобто увічнюють пам’ять про власників та засновників, 

ідеологічні цінності, лідерів якоїсь держави, партії чи руху. 

4. Історично міста та села Кіровоградщини з’явилися не завдяки, а 

всупереч російській колонізації, у більшості випадків «нові» імперські населені 

пункти розбудовувалися на базі вже давно існуючих українських козацьких 

поселень. Вибір нових назв українським містам замість радянських є вибором 

цивілізаційним. Або нація позбувається комплексу меншовартості, починає 

сама себе шанувати, формує свій пантеон героїв та пам’ятних дат – і тоді 

з’явиться внутрішній потенціал для потрібних змін в усіх інших сферах, з 

економікою включно, або триває життя під нав’язаними радянськими чи 

імперсько-російськими символами.  

З кількох десятків запропонованих назв обласного центру було обрано 

Кропивницький на честь засновника першого українського професійного театру. 

Цей ойконім пов’язаний з історією краю, є культурно-мистецьким маркером, 

наділений позитивною конотацією, позбавлений комуністичного чи 

імперського нашарування, має унікальну можливість зробити місто туристично 

привабливим завдяки асоціації обласного центру зі столицею театрально-

хореографічного мистецтва. 

5. У досліджуваному регіоні на початку 2018 р. перейменовано 43 

населених пункти: 2 міста (1 обласний та 1 районнний центри), 5 селищ, 36 сіл 

відповідно до законів про декомунізацію. З них переважна більшість 

мотивована назвами ландшафтної специфіки певної території, частині 

повернено їх історичні назви, деякі утворено від антропонімів, оціних лексем, 

назв рослин. Спорадично засвідчено ойконіми, мотивовані назвами релігійних 

понять, птахів. 

6. У місті Кропивницькому на 1 липня 2017 р. зафіксовано 1039 

урбанонімів: 556 вулиць, 417 провулків, 43 тупики, 10 проїздів, 5 площ, 5 

проспектів, 1 бульвар, 1 набережна, 1 шосе. Перейменовано 143 годоніми та 

агороніми, переважна більшість яких мотивована іменами та прізвищами діячів 
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культурно-мистецької й наукової сфери світового та всеукраїнського значення, 

суспільно-політичних, військових, громадських діячів, місцевих науковців 

та ін. За структурою серед новоутворених власних назв лінійних та нелінійних 

об’єктів найбільше двокомпонентних (71,3% від загальної кількості 

аналізованих назв), на другому місці – однокомпонентні назви вулиць і 

провулків (28%); спорадичними є трикомпонентні (0,7%). 

7. Засвідчено поодинокі випадки реанімації російсько-імперських власних 

назв, використання суржикових зросійщених лексем для називання 

топооб’єктів. Деякі населені пункти, вулиці, провулки та ін. отримали 

найменування, почасти тотожні тим, що підпали під дію декомунізаційних 

законів. Необхідно провести лінгвістичну експертизу з метою усунення 

вказаних недоліків. 

8. Частина громадян, деякі органи державної влади, місцевого 

самоврядування не сприймають нових перетворень у галузі топонімії, 

допускають спекуляцію історичним принципом з метою відновлення власних 

географічних назв епохи колонізації земель сучасної Кіровоградщини 

Російською імперією в XVII–XVIII ст. Репресії, голодомор, російські агресії 

проти України у ХХ ст. поширили дію так званого «стокгольмського 

синдрому», коли пригноблений ідентифікує себе з агресором з метою 

виживання. У свідомості таких людей усе українське означає «смерть». 

Успадкований страх примушує розчинятися в цінностях загарбника, щоб не 

загинути фізично. Такі трами можуть тривати кілька поколінь. 
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ДОДАТОК А. 

ВИТЯГ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ ПРО ВИЗНАННЯ 

НЕЗАКОНННОЮ ТА СКАСУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО 

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ  
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ДОДАТОК Б. 

 ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ОКРЕМИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА 

РАЙОНІВ; ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВІД 19.05.2016 

№ 1377–VIII  

 

Про перейменування окремих населених пунктів та районів 

 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 24, ст.497) 

 

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 8 статті 7 

Закону України "Про засудження комуністичного та націонал–соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", 

враховуючи рекомендації Українського інституту національної пам’яті, Верховна Рада 

України постановляє: 

 

8) у Кіровоградській області: 

село Володимиро–Іллінка Бобринецького району на село Апрелівське; 

село Свердлове Бобринецького району на село Златопілля; 

село Петрівське Петрівського району на село Козацьке; 

Ульяновський район на Благовіщенський район; 

місто Ульяновка Ульяновського району на місто Благовіщенське; 

село Димитрове Устинівського району на село Новоігорівка; 
 

  

http://zakon.rada.gov.ua/go/1377-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1377-19
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ДОДАТОК В. 

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

ПРО ПРИВЕДЕННЯ НАЗВИ МІСТА КІРОВОГРАД КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ ВИМОГАМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

ЗАСУДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТА НАЦІОНАЛ-

СОЦІАЛІСТИЧНОГО (НАЦИСТСЬКОГО) ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ 

В УКРАЇНІ ТА ЗАБОРОНУ ПРОПАГАНДИ ЇХНЬОЇ СИМВОЛІКИ» 

(ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ (ВВР), 2016, № 32, СТ.563) 

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, 

пункту 8 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» Верховна Рада України постановляє: 

1. Перейменувати місто Кіровоград Кіровоградської області на місто 

Кропивницький. 

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

Голова Верховної Ради України                                                       А. ПАРУБІЙ 

м.Київ  

14 липня 2016 року  

№ 1468-VIII 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran5077#n5077
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/317-19/paran158#n158
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ДОДАТОК. Г 

СПИСОК ТОПОНІМІВ КІРОВОГАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 

ПЕРЕЙМЕНОВАНИХ ВНАСЛІДОК ДЕКОМУНІЗАЦІЇ 

 

Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

смт Димитрове 
Олександрійська 

міськрада 
Олександрійське 

ПВРУ 1353-

VIII 

село 
Володимиро-

Іллінка 
Бобринецький Апрелівське 

ПВРУ 1377-

VIII 

село Кірове Бобринецький Грузьке 
ПВРУ 984-

VIII 

село Жовтневе Бобринецький Яблучко 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Куйбишеве Бобринецький Благодатне 
ПВРУ 984-

VIII 

село Свердлове Бобринецький Златопілля 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Фрунзе Бобринецький Богданівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Червонозорівка Бобринецький Кривоносове 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Котовське Вільшанський Куца Балка 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Жовтневе Гайворонський Кленове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Котовка Гайворонський Покровське 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Орджонікідзе Гайворонський Садове 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Цюрупи Голованівський Тернове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Більшовик Долинський Степове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Кірове Долинський Бокове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Новомосковське Долинський Ситаєве 
ПВРУ 984-

VIII 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

село Крупське Кіровоградський Карлівка 
ПВРУ 984-

VIII 

село Кіровка Маловисківський Миролюбівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Леніна Маловисківський Гаївка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село 
Леніно-

Ульяновка 
Маловисківський Калаколове 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Ленінське Маловисківський Пасічне 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Жовтневе 
Новомиргородськи

й 
Миролюбівка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Крупське 
Новомиргородськи

й 
Миколаївка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Октябрське Новоукраїнський Вишневе 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Петрівське Новоукраїнський Піщанське 
ПВРУ 1037-

VIII 

село 
Володимиро-

Ульяновка 
Олександрійський Новоулянівка 

ПВРУ 1374-

VIII 

село Леніна Друге Олександрійський Медове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Леніна Перше Олександрійський Зелене 
ПВРУ 984-

VIII 

село Пролетарське Олександрійський Травневе 
ПВРУ 984-

VIII 

село Краснофедорівка Онуфріївський Федорівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Петрівське Петрівський Козацьке 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Іллічівка Світловодський Вищепанівка 
ПВРУ 984-

VIII 

село Свердловка Світловодський Вільне 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Димитрове Устинівський Новоігорівка 
ПВРУ 1377-

VIII 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_(%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

село Жовтневе Устинівський Лебедине 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Ленінка Устинівський Степове 
ПВРУ 984-

VIII 

село 
Третій 

Інтернаціонал 
Устинівський Третє 

ПВРУ 1374-

VIII 

селищ

е 
Іллічівка Голованівський Лісне 

ПВРУ 984-

VIII 

селищ

е 
Комсомольське Маловисківський Заповідне 

ПВРУ 984-

VIII 

селищ

е 
Улянівка Маловисківський Вишневе 

ПВРУ 1353-

VIII 

селищ

е 
Комінтерн Олександрійський Новоселівка 

ПВРУ 984-

VIII 

місто Ульяновка Ульяновський Благовіщенське 
ПВРУ 1377-

VIII 

місто Кіровоград 
Кіровоградська 

міськрада 
Кропивницький 

ПВРУ 1468-

VIII
[7]

 

 

Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва Посилання 

смт Димитрове 
Олександрійська 

міськрада 
Олександрійськ

е 

ПВРУ 1353-

VIII 

село 
Володимиро-

Іллінка 
Бобринецький Апрелівське 

ПВРУ 1377-

VIII 

село Кірове Бобринецький Грузьке 
ПВРУ 984-

VIII 

село Жовтневе Бобринецький Яблучко 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Куйбишеве Бобринецький Благодатне 
ПВРУ 984-

VIII 

село Свердлове Бобринецький Златопілля 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Фрунзе Бобринецький Богданівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Червонозорівка Бобринецький Кривоносове 
ПВРУ 1037-

VIII 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

село Котовське Вільшанський Куца Балка 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Жовтневе Гайворонський Кленове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Котовка Гайворонський Покровське 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Орджонікідзе Гайворонський Садове 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Цюрупи Голованівський Тернове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Більшовик Долинський Степове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Кірове Долинський Бокове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Новомосковське Долинський Ситаєве 
ПВРУ 984-

VIII 

село Крупське Кіровоградський Карлівка 
ПВРУ 984-

VIII 

село Кіровка Маловисківський Миролюбівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Леніна Маловисківський Гаївка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село 
Леніно-

Ульяновка 
Маловисківський Калаколове 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Ленінське Маловисківський Пасічне 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Жовтневе 
Новомиргородськи

й 
Миролюбівка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Крупське 
Новомиргородськи

й 
Миколаївка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Октябрське Новоукраїнський Вишневе 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Петрівське Новоукраїнський Піщанське 
ПВРУ 1037-

VIII 

село 
Володимиро-

Ульяновка 
Олександрійський Новоулянівка 

ПВРУ 1374-

VIII 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

село Леніна Друге Олександрійський Медове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Леніна Перше Олександрійський Зелене 
ПВРУ 984-

VIII 

село Пролетарське Олександрійський Травневе 
ПВРУ 984-

VIII 

село 
Краснофедорівк

а 
Онуфріївський Федорівка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Петрівське Петрівський Козацьке 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Іллічівка Світловодський Вищепанівка 
ПВРУ 984-

VIII 

село Свердловка Світловодський Вільне 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Димитрове Устинівський Новоігорівка 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Жовтневе Устинівський Лебедине 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Ленінка Устинівський Степове 
ПВРУ 984-

VIII 

село 
Третій 

Інтернаціонал 
Устинівський Третє 

ПВРУ 1374-

VIII 

селищ

е 
Іллічівка Голованівський Лісне 

ПВРУ 984-

VIII 

селищ

е 
Комсомольське Маловисківський Заповідне 

ПВРУ 984-

VIII 

селищ

е 
Улянівка Маловисківський Вишневе 

ПВРУ 1353-

VIII 

селищ

е 
Комінтерн Олександрійський Новоселівка 

ПВРУ 984-

VIII 

місто Ульяновка Ульяновський Благовіщенське 
ПВРУ 1377-

VIII 

місто Кіровоград 
Кіровоградська 

міськрада 
Кропивницький 

ПВРУ 1468-

VIII[7] 

 

Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва Посилання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_(%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-7
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

смт Димитрове 
Олександрійська 

міськрада 
Олександрійськ

е 

ПВРУ 1353-

VIII 

село 
Володимиро-

Іллінка 
Бобринецький Апрелівське 

ПВРУ 1377-

VIII 

село Кірове Бобринецький Грузьке 
ПВРУ 984-

VIII 

село Жовтневе Бобринецький Яблучко 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Куйбишеве Бобринецький Благодатне 
ПВРУ 984-

VIII 

село Свердлове Бобринецький Златопілля 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Фрунзе Бобринецький Богданівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Червонозорівка Бобринецький Кривоносове 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Котовське Вільшанський Куца Балка 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Жовтневе Гайворонський Кленове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Котовка Гайворонський Покровське 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Орджонікідзе Гайворонський Садове 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Цюрупи Голованівський Тернове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Більшовик Долинський Степове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Кірове Долинський Бокове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Новомосковське Долинський Ситаєве 
ПВРУ 984-

VIII 

село Крупське Кіровоградський Карлівка 
ПВРУ 984-

VIII 

село Кіровка Маловисківський Миролюбівка 
ПВРУ 1037-

VIII 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

село Леніна Маловисківський Гаївка 
ПВРУ 1037-

VIII 

село 
Леніно-

Ульяновка 
Маловисківський Калаколове 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Ленінське Маловисківський Пасічне 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Жовтневе 
Новомиргородськи

й 
Миролюбівка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Крупське 
Новомиргородськи

й 
Миколаївка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Октябрське Новоукраїнський Вишневе 
ПВРУ 1037-

VIII 

село Петрівське Новоукраїнський Піщанське 
ПВРУ 1037-

VIII 

село 
Володимиро-

Ульяновка 
Олександрійський Новоулянівка 

ПВРУ 1374-

VIII 

село Леніна Друге Олександрійський Медове 
ПВРУ 984-

VIII 

село Леніна Перше Олександрійський Зелене 
ПВРУ 984-

VIII 

село Пролетарське Олександрійський Травневе 
ПВРУ 984-

VIII 

село 
Краснофедорівк

а 
Онуфріївський Федорівка 

ПВРУ 1037-

VIII 

село Петрівське Петрівський Козацьке 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Іллічівка Світловодський Вищепанівка 
ПВРУ 984-

VIII 

село Свердловка Світловодський Вільне 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Димитрове Устинівський Новоігорівка 
ПВРУ 1377-

VIII 

село Жовтневе Устинівський Лебедине 
ПВРУ 1353-

VIII 

село Ленінка Устинівський Степове 
ПВРУ 984-

VIII 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_(%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Тип Стара назва Район/міськрада Нова назва 
Посиланн

я 

село 
Третій 

Інтернаціонал 
Устинівський Третє 

ПВРУ 1374-

VIII 

селищ

е 
Іллічівка Голованівський Лісне 

ПВРУ 984-

VIII 

селищ

е 
Комсомольське Маловисківський Заповідне 

ПВРУ 984-

VIII 

селищ

е 
Улянівка Маловисківський Вишневе 

ПВРУ 1353-

VIII 

селищ

е 
Комінтерн Олександрійський Новоселівка 

ПВРУ 984-

VIII 

місто Ульяновка Ульяновський Благовіщенське 
ПВРУ 1377-

VIII 

місто Кіровоград 
Кіровоградська 

міськрада 
Кропивницький 

ПВРУ 1468-

VIII[7] 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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