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ВСТУП 

Гостро у будь-якій країні постають мовні питання, адже одномовних та 

мононаціональних держав практично не існує, за винятком Ісландії та 

Угорщини, але й у цих країнах частина населення спілкується не державною 

мовою.  

Особливо актуальними мовні питання є для України, де протягом усієї 

історії існування держави створювалися умови для мовної асиміляції українців. 

Одним із найгостріших питань для нашої країни є питання білінгвізму, що бере 

свій початок ще від перших визвольних змагань Української держави з 

Російською імперією. Найяскравіше явище білінгвізму представлене на Півдні 

та Сході України.  

Актуальність роботи. Державна мовна політика України на сьогодні 

спрямована на активне поширення української мови як державної у всіх сферах 

суспільного життя. Одним із напрямів сучасної мовної політики постав процес 

ухвалення низки законів про декомунізацію, який є базисом для викорінення 

явища білінгвізму на території нашої держави, а також для витіснення 

пережитків радянських постулат, ідеологій, символів тощо. Не оминула дія 

згаданих законів і Херсонську область, де було перейменовано низку геонімів, 

що мали комуністичну семантику. 

Найменування вулиць, провулків, проспектів та інших геоназв утворюють 

особливий складник «пам’яті» міста, оскільки їх поява відображає систему 

цінностей того періоду, коли виник той чи інший геонім, і ставлення сучасного 

соціуму до таких найменувань – від нейтрального чи терпимого і до 

остаточного заперечення. Граничним виявом подібного ставлення постає 

цілковите несприйняття певної назви як репрезентанта минулої епохи. 

Хвиля масового заперечення пережитків минулого, зокрема реалій СРСР, 

почалася в Україні з квітня 2014 року, із початком Антитерористичної операції 

на Сході нашої держави, що поступово вилилося в процес так званої 

«декомунізації» і прийняття ряду Законів «Про декомунізацію», наслідком яких 

стало перейменування населених пунктів, а також місцевих об’єктів, зокрема 
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вулиць, проспектів, провулків, площ тощо, номінації яких мають відношення до 

радянської ідеології.  

Об’єктом дослідження є мовна політика, що спричинила перейменування 

міського простору, предметом – новостворені геоніми міста Херсона. 

Мета дослідження полягає у вивченні процесу перейменування міського 

простору, характеристиці новостворених геонімів міста Херсона. 

Метою дослідження передбачено розв’язання таких завдань: 

 визначити особливості мовної ситуації в Україні та на Херсонщині; 

 проаналізувати концепцію державної мовної політики; 

 прослідкувати дію законів про декомунізацію на просторах міста 

Херсона; 

 виявити основні ідеї та пропозиції щодо перейменування геонімів 

міста; 

 дослідити систему топонімів та їх класифікації; 

 схарактеризувати новостворені та повернені історичні геоніми. 

У роботі використано такі методи дослідження: аналіз і синтез, індукція, 

психолінгвістичний метод, анкетування та опитування. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 41 сторінка, із них 

основного тексту – 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ПИТАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

  

1.1. Мовна ситуація в Україні 

  Чимало дискусій у нашій державі сьогодні точиться навколо таких 

понять, як «мовна ситуація», «мовна політика», «мовна концепція», 

«двомовність» тощо.  І це не дивно, адже в Україні живе понад 130 

національних меншин, які послуговуються сімдесятьма дев’ятьма мовами світу. 

Найпоширенішими є російська, білоруська, польська, румунська, словацька, 

болгарська, чеська, литовська, латиська,  німецька мови тощо.   

Наслідком такої полілінгвальності у нашій країні є дія Статті 10 

Конституції України про державну мову, що гарантує вільний розвиток і 

використання російської та інших мов національних меншин в Україні. 

Проблеми мовного характеру стосуються не лише нашої держави. Як 

відзначає український мовознавець О. Селіванова, мовна ситуація будь-якої 

країни світу є складною і неоднорідною. Рідко вона буває монолінгвістичною 

(наприклад, в Ісландії національною мовою послуговується 99% населення, в 

Угорщині – 99,4%). Зазвичай мовна ситуація є полілінгвістичною, тому в її 

дефініціях нерідко акцентується на явищі мультилінгвальності. 

Монолінгвістичних й одночасно моноглосних держав практично не існує в 

чистому вигляді (до такої близька мовна ситуація в Ісландії, де відсутнє 

протиставлення літературної та народно-розмовної мов) [32, с. 336-337]. 

Мовну ситуацію в Україні не можна назвати полілінгвістичною, адже для 

нашої держави характерне явище білінгвізму. Лінгвіст В. Аврорін наголошує, 

що двомовність є актуальною у тому випадку, коли окрім рідної мови соціум 

послуговується іще однією, що функціонує на одному рівні з національною, є 

рівноцінним її замінником. Двомовність можлива тоді, коли ступінь володіння 

другою мовою максимально близький до рівня володіння першою [1, с.51]. 

Питання білінгвізму є одним із найгостріших і найактуальніших для 

сьогодення в Україні. Узаконений білінгвізм за умов домінування російської 
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мови у радянський період і політика мовного нігілізму впродовж багатьох  

років незалежності послугували зрівнянню «прав» української та російської 

мов.  

Часто національна мова – українська – сприймається широкими колами  як 

«непрестижна», «другосортна». Трапляються навіть випадки мовного 

диференціювання: українська – мова села, російська – мова міста. Це 

послугувало прецедентом на всьому пострадянському просторі, де російська 

мова є допоміжним засобом спілкування (наприклад, між грузином і білорусом, 

які не знають мови співрозмовника, однак обидва володіють російською). 

Український мовознавець Л.Масенко відзначає, що мовна війна 

української та російської мов бере свій початок від поразки українців у перших 

визвольних змаганнях понад триста шістдесят років тому, коли Російська 

імперія лишала підкореним народам, особливо братнім словʼянам, небагато 

шансів для збереження національної ідентичності [22, с.4]. Такої ж думки 

дотримуються й автори монографії про результати соціологічного моніторингу 

мовної ситуації в Україні [24, с.12]. 

Поява мовних проблем в Україні пов’язана з деформацією мовної ситуації, 

успадкованої з колоніального минулого. Російська мова деякою мірою замінила 

українську і стала засобом спілкування на значній території, зокрема на Сході 

та Півдні України. Однак, не можна обійти і той факт, що велика частина 

населення Західної України розмовляє польською, словацькою чи угорською 

мовами. 

Для виявлення явища білінгвізму серед жителів міста Херсона та області, 

ми повинні з’ясувати сфери функціонування обох мов, чинники, що впливають 

на вибір тої чи іншої мови залежно від ситуації, соціальні фактори, що 

впливають на вибір української чи російської мови як основного засобу 

спілкування для молоді, ставлення громадян до української мови як державної. 

Використавши такий поширений метод соціолінгвістичного дослідження, 

як анкетування, ми проаналізували відповіді 400 респондентів віком від 17 до 



7 
 

23 років, жителів Херсона та області. І виявили доволі невтішні результати. 

Об’єктивність результатів анкетування гарантувала його анонімність.  

Із 400 респондентів 72% рідною назвали українську мову, 21% – російську, 

7% – суржик, 0%  – іншу. 

За результатами анкетування виявилося, що більшість респондентів 

розмовляє в родині суржиком – 42%, російськомовна атмосфера панує в 40% 

родин, україномовна – у 18%, іншу мову спілкування в родині обрали 2% 

опитаних. 

Із 400 опитаних 35% бажали б ввести в україномовний обіг другу 

державну мову (зокрема російську), 60 % були проти такої ідеї, інші 5 % – не 

знали, що відповісти. 

На запитання «Якою мовою Ви зазвичай спілкуєтесь?» 55% респондентів 

дали відповідь – російською, 30% – суржиком, і лише 15% – українською. 

Ми виявили, що молодь Херсонщини вільно володіє як українською, так і 

російською мовами, хоча 64% виявили бажання удосконалити свої знання з 

рідної мови.  

Щодо літератури, публіцистики та інших друкованих видань, то для 28% 

респондентів зручніше читати українською, для 22%  – російською і для 50%  – 

як українською, так і російською. 

Виявили, що 90% респондентів здобувають чи вже здобули освіту 

українською мовою, однак лише 60% хотіли б, щоб їх діти спілкувалися 

українською, 33%  – російською, 7% – іншою. 

За результатами анкетування відзначаємо, що явище білінгвізму широко 

побутує на Херсонщині. Це, безумовно, пов’язане з явищем інтерференції з 

боку російської мови протягом століть, а також свідомим вживанням жителями 

регіону нерідної мови у ролі другої державної та небажанням змінювати мовну 

ситуацію у межах зазначеної території. 

 

1.2. Концепція державної мовної політики 



8 
 

Мовна політика посідає центральне місце в системі державних пріоритетів, 

оскільки її основним завданням є забезпечення беззаперечного дотримання 

конституційних гарантій щодо розвитку і функціонування української мови як 

державної на всій території України у всіх сферах суспільного життя, а також 

надання вільного функціонування мов національних меншин у країні. 

Мовній політиці та становищу мов у різних країнах присвячено чимало 

публікацій та праць. Це дослідження В.Авроріна, М.Балко, Є.Верещагіна, 

І.Іваненко, Л.Масенко, О.Селіванової та інших учених. 

Незважаючи на те, що з дати проголошення державної незалежності 

України минуло 27 років, дискусії щодо мовної моделі, яка б була 

припустимою для нашої держави, не вщухають. Навпаки, в останні три-чотири 

роки ця тема набула нової актуальності. 

Концепція державної мовної політики – це система засадничих 

нормативних постанов, які ґрунтуються на компетентній оцінці мовної ситуації 

в Україні, і якими мають керуватися органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування у своїй практичній діяльності, регулюючи суспільні 

відносини в мовній царині [30]. 

Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні є 

Конституція України, Закон України «Про мови в Українській РСР», «Рішення 

Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року щодо застосування 

державної мови органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних 

закладах України» [24].  

Починаючи з 2014 року, а саме, з початком російської збройної агресії 

проти України та після захоплення Російською Федерацією півострову Крим, 

мовна ситуація в країні змінилася. Чимала кількість українців почала 

розмовляти державною мовою, звернула увагу на традиції та звичаї рідного 

краю. 

Більше уваги на мовні  питання почав звертати й уряд України. Особливо 

яскраво проявилася мовна політика в таких галузях, як телебачення, реклама, 
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радіо. Якщо раніше більшість телепередач, кінофільмів транслювалися 

переважно російською мовою, то нині основною мовою українського 

телепростору стала українська, або, поряд із російськомовним озвучуванням 

йдуть паралельні субтитри українською. Такі ж зміни торкнулися й рекламної 

та радіо індустрії. 

Здійснення державної мовної політики забезпечує система органів, яку 

репрезентують Національна рада з мовної політики при Президенті України, 

департамент з мовної політики Міністерства юстиції України, Національна 

комісія з питань правопису та мовних норм Національної академії наук 

України, Національна рада з питань радіо та телебачення. 

Значні зміни в мовній політиці України сталися після схвалення 

Верховною Радою України чотирьох проектів декомунізаційних законів на 

засіданні Кабінету Міністрів України 31 березня 2015 року: 

 «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у XX столітті» (закон № 314-VIII); 

 «Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 

1939–1945» (закон № 315-VIII); 

 «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років» (закон № 316-VIII); 

 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої 

символіки» (закон № 317-VIII). 

Слід звернути увагу на прийняття Закону «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який був 

підписаний Президентом України Петром Порошенком 15 травня 2015 року. 

Дбаючи про забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, 

прагнучи розвивати і зміцнювати незалежну, демократичну державу, 

керуючись статтею 11 Конституції України, що зобов’язує державу сприяти 

консолідації та розвитку української нації, залдя збереження територіальної 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_1939-1945_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D1%83_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_1939-1945_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_1917-1991_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%83_1917-1991_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%C2%BB
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%C2%BB
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цілісності та національної безпеки України було прийнято цей закон, що 

засуджує тоталітарні режими в Україні, визначає правові основи заборони 

пропаганди їх символіки та встановлює порядок ліквідації символів 

комуністичного тоталітарного режиму. 

Згідно зі статею 4 Закону «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» забороняється присвоювати географічним 

об’єктам назви, що є іменами або псевдонімами осіб, які були діячами будь-якої 

радянської галузі (окрім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та 

культури), займали керівні посади; назви, пов’язані з діяльністю комуністичної 

партії та радянською владою загалом. 

 Дію Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» названо декомунізацією – це система заходів, теоретична і 

практична діяльність, спрямовані на звільнення від впливу та 

наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя країни та суспільства 

після падіння правлячих комуністичних режимів [29]. 

Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» зумовив масове перейменування геонімів у всіх областях України, 

такі зміни торкнулися й Херсонської області та, безпосередньо, міста Херсона. 

Згідно з абзацем 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи 

історичну самобутність, багатонаціональний та полікультурний склад 

населення міста Херсона, пропозиції громадських обговорень, численні 

звернення громадян міста, громадських об’єднань міста, представників 

духовенства, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» було перейменовано низку геонімів 

(Додаток А). 
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РОЗДІЛ 2 

    РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНІВ ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ НА ПРОСТОРАХ 

МІСТА ХЕРСОНА 

      2.1. Історія створення міста Херсона 

Херсон – один із 24 обласних центрів України, розташований на правому 

березі Дніпра. Територія сучасного Херсона була заселена з давніх часів. 

Віднайдені в різних частинах міста захоронення і речові знахідки свідчать про 

перебування на вказаних територіях людини вже в епоху міді та бронзи (ІІІ-ІІ 

тис. до н.е.). 

У ІV-III ст. до н.е. на території, яку займає сучасний Херсон, кочували 

скіфи, а на межі нашої ери – сармати. Пізніше, в період Київської Русі (ІХ-ХІІІ 

ст.), Дніпром повз майбутнє місто проходив шлях «із варяг у греки», який 

слов’яни використовували в торгових цілях. На Великому Потьомкінському 

острові було слов’янське поселення [18, с.3]. 

У 1737 році на місці нинішнього Херсона з’явилося російське укріплення 

Олександр-Шанц, збудоване в ході російсько-турецької війни 1735-1739 рр.  

18 червня 1778 року вийшов указ Катерини ІІ новоросійському генерал-

губернатор Григорію Потьомкіну, щоб він знайшов у гирлі Дніпра місце для 

побудови гавані й верфі і назвав його Херсоном. Так було засновано місто, 

назване на честь давньогрецької колонії Херсонес (у середні віки – Херсон) [27, 

с.8]. 

Головним будівником міста було названо Івана Ганнібала, який через 

декілька місяців повідомляв, що 19 жовтня 1778 року було закладено 

укріплення та два корабельних еллінги.  

 До спорудження Херсона були залучені відомі архітектори та інженери  

І. Старов, І. Ситников, К. Боржуа, М. Корсаков, І.Герма та багато інших. За 

кілька років був розроблений план міста, якому притаманні риси чіткої і ясної 

впорядкованості. Центром стала фортеця, площею близько 100 га. Це був 

комплекс військово-фортифікаційних, громадських та культових споруд. В 

оборонну систему входили високі насипні вали, бастіони, равеліни, підземні 
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мінні галереї, рів, колодязь, Московські та Очаківські ворота з підйомними 

мостами.  

Жителями новозбудованого міста були українці та росіяни, греки, 

французи, німці, представники інших національностей. Уже в перші роки 

існування Херсона сформувалися й отримали свої назви історичні райони міста: 

Фортеця, Воїнське та Купецьке передмістя, Млини, Сухарне, Забалка [27]. 

У 1803 році Херсон став центром губернії. У місті розвивалося цивільне 

суднобудування, створювалися підприємства з переробки продукції сільського 

господарства. Після 1861 року значно зріс економічний потенціал краю. Із 

проведенням днопоглиблювальних робіт у руслі Дніпра Херсон  набув значення 

важливого морського порту.  

16 квітня 1920 року до міста вступила Червона армія.  Із закінченням 

громадянської війни у Херсоні почалася робота з відбудови промисловості та 

господарства. 1925 року в місті збудовано великі промислові підприємства: 

кондитерська фабрика, консервний завод. У 1941 році в Херсоні був відкритий 

аеропорт.  

30 березня 1944 року Херсон знов отримав статус міста обласного 

значення. У повоєнні роки Херсон перетворився на крупний промисловий, 

сільськогосподарський та культурний центр на Півдня України.  

У 60 роки ХХ ст.. в місті відкрито тролейбусне сполучення. З 1961року 

розпочався регулярний рух суден на підводних крилах за маршрутом Херсон-

Одеса.  У березні 1977 р. в Херсоні почалося будівництво автомобільного мосту 

через Дніпро, який зв’язав місто з лівобережжям та Кримом. 

Після 1991 року Херсон доволі стабільно пережив економічну та соціальну 

кризу. Було відкрито нові підприємства, зокрема автомобілебудівний 

завод «СКІФ», підприємство «Анто-Рус», що випускає автобуси. 

Було проведено структурну перебудову великих херсонських підприємств. 

Суднобудівний завод отримав багато замовлень з-за кордону, на 

нафтопереробний завод прийшли потужні інвестори із зарубіжжя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%9A%D0%86%D0%A4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81
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На сьогодні місцеве населення Херсона нараховує більш ніж 350 тисяч 

осіб. Сучасний Херсон – адміністративний, індустріальний і культурний центр 

області, значний науковий і культурний центр. 

Територія міста – 68,7 км2.  Відстань від Херсона до Києва автошляхами – 

603 км. Місто поділяється на три адміністративні райони: Дніпровський, 

Суворовський, Корабельний. Херсон – морський та річковий порт на Дніпрі. 

2.2. Ідеї та пропозиції щодо перейменування геонімів міста 

Питання про перейменування геонімів міста Херсона вперше постало 

значно раніше затвердження політики декомунізації. У квітні 1992 року до 

обласної держадміністрації надійшла урядова телеграма від Президента 

України, у якій йшлося про необхідність «ліквідації символів неіснуючого 

СРСР та застарілих символів нашої держави» [25]. Схожі пропозиції було 

надіслано до відповідних органів ще декілька разів, зокрема у 1995 та 1997 

роках. Однак, топонімічні назви Херсона так і залишилися без змін. 

Не раз у Херсонську міськраду та міськвиконком надходили пропозиції 

від жителів Херсона та області щодо вшанування пам’яті Т. Шевченка. 

Наприкінці вересня 2001 року до керівництва міста з відповідним листом 

звернувся голова Голопристанської районної громадської організації 

«Суспільна служба України» Федір Морозюк, якого підтримали голова 

Херсонської обласної організації Національної Спілки письменників України 

Микола Братан та голова Херсонської обласної організації «Всеукраїнське 

товариство Просвіта» Олег Олексюк.  

Розпорядженням міського голови від 26 лютого 2000 року при 

міськвиконкомі створено Комісію з питань найменувань (перейменування) 

вулиць, скверів та майданів міста. За період роботи Комісії було розглянуто 

всі звернення від різних об’єднань та організацій міста стосовно найменувань 

та перейменувань вулиць, скверів, майданів міста. Чимало громадян 

зверталися до відповідних органів стосовно перейменування вулиці Леніна 

на вулицю Соборну, вулиці К.Маркса на вулицю Потьомкінську. 
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У 2009 році представники Херсонського обласного відділу Конгресу 

української інтелігенції (далі ХОВ КУІН) вносили пропозиції щодо 

перейменування вулиць, площ Херсона та населених пунктів Херсонської 

області. Було внесено пропозиції щодо повернення вулицям міста Херсона 

історичних назв (15 одиниць) та надано орієнтовні пропозиції ХОВ КУІН щодо 

перейменування херсонських вулиць (35 одиниць). Більшість пропонованих 

назв ХОВ КУІН зорієнтовані на присвоєння вулицям назв, пов’язаних із 

відомими діячами, що мають безпосереднє відношення до міста. А пропоновані 

історичні назви сягають ще часів заснування Херсона. Однак, пропозиції ХОВ 

КУІН так і не знайшли підтримки у місцевої влади.  

Лише у 2014 році після анексії АР Крим та окупації Донбасу, у зв’язку з 

політикою декомунізації, вулиці Херсона таки перейменували і, як виявилося, 

близько половини назв, пропонованих ХОВ КУІН, зайняли законні позиції у 

списках геонімів міста, крім того, було враховано чимало пропозицій жителів 

міста, які намагалися повернути історичні назви геонімів або присвоїти нові 

топонімічні найменування, починаючи ще з 1992 року. 

2016 року в Херсоні було перейменовано 104 міських об’єкти, із них 80 

вулиць, 14 провулків, 4 парки, 2 площі, 2 проїзди, 1 проспект та 1 шосе. 

Місто Херсон поділене на 3 райони: Дніпровський, Суворовський та 

Корабельний район (до 22 лютого 2016 року — Комсомольський). 

У Дніпровському районі було перейменовано 23 об’єкти, із них 19 вулиць, 

3 провулки, 1 шосе, що становить 22% від загальної кількості перейменувань. 

У Корабельному районі було перейменовано 41 об’єкт, із них 30 вулиць, 8 

провулків, 1 проспект, 1 площа, 1 парк, що становить 39% від загальної 

кількості перейменувань. 

У Суворовському районі було перейменовано 42 об’єкти, із них 31 вулиця, 

3 провулки, 2 проїзди, 1 площа, 2 сквери, 3 парки, що становить 39% від 

загальної кількості перейменувань. 
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                                2.3. Система топонімів 

Розгляд перейменувань передбачає дослідження географічних назв, тобто 

заглиблення у таку науку, як топоніміка, розділ мовознавства, що вивчає 

топонімію [6, с.1462]. В Україні топоніміка почала формуватися у другій 

половині ХІХ – першій половині ХХ століття, коли власні географічні назви, у 

зв’язку з дослідженням земель, історії та мови, розглядали М.Максимович, 

М.Сумцов, І.Філевич, І.Франко, В.Ястребов та багато інших вітчизняних 

дослідників. Як галузь мовознавства і як окремий розділ ономастики українська 

топоніміка утвердилася в повоєнні роки після заклику 

академіка Л.Булаховського вивчати власні назви, насамперед топоніми.  

Однак топоніміка – поняття загальне. У сукупності її значень існує 

своєрідна градація. 

Топоніміка включає такі поняття: 1) гідроніми (назви річок, озер, колодязів 

тощо); 2) фоніми (назви курганів); 3) ойконіми (назви населених пунктів); 4) 

спелеоніми (назви печер, скельних навісів); 5) ороніми (назви хребтів, гір, 

долин, ярів, впадин і ущелин); 6) хороніми (назви країв і країн). 

У процесі дослідження виникає потреба детальнішого розгляду 

географічних назв. Серед гідронімів виділяють: потамоніми (назви річок),  

лімноніми (назви озер), гелоніми (назви боліт). Серед ойконімів виділяють 

полісоніми (назви міст). У містах можуть існувати годоніми (назви вулиць),  

агороніми (назви площ), ергоніми (назви підприємств), геоніми 

(топонім містобудівних обʼєктів, узагальнююче поняття для назв вулиць, 

провулків, проспектів, алей, майданів, набережних, ліній, бульварів, доріг, 

проїздів тощо) тощо [34, с.87-93]. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження постав широкий пласт топонімів 

(вулиці, провулки, проїзди, площі, сквери, парки, шосе) із метою уникнення 

повторень, застосовуватимемо узагальнений термін геонім. 

Своєрідну класифікацію географічних назв розробив професор А.Селіщев. 

Учений поділяє топоніми на: 

1) похідні від імен людей і їх прізвиськ;  

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bulakhovskyj_L
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
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2) від назв людей за родом діяльності; 

3) за соціально-майновою ознакою і за положенням; 

4) повʼязані з адміністрацією і владою;  

5) такі, що відображають етнічний характер населення; 

6) такі, що відображають специфіку ландшафту і особливості 

забудови населених міст; 

7) із абстрактною семантикою [31]. 

Топонімічну класифікацію за категоріями об’єктів розробила  дослідниця 

О. Суперанська, розділивши топоніми на фізико-географічні та суспільно-

культурні [33; 34]:  
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На нашу думку, класифікація топонімів О. Суперанської є найбільш 

вдалою, оскільки охоплює широке коло географічних назв. Використовуючи усі 

попередньо згадані класифікації, охарактеризуємо перейменовані геоніми міста 

Херсона. 

За нашими підрахунками із 104 новостворених геонімів  2% припадає на 

деформовані назви; 3%  – на назви, пов’язані з історичними подіями; 3% на  – 

назви, пов’язані з певним міським об’єктом; 16% назв пов’язані з іменами 

визначних діячів України та зарубіжжя; 23% – із визначними діячами 

Херсонщини. Найбільшу групу складають повернені історичні назви – 53%. 

Усі новостворені геоніми, що стали результатом дії Закону «Про 

декомунізацію» класифікуємо за такими тематичними групами: 

1) назви, пов’язані з історичними подіями (3%); 

2) назви, пов’язані з визначними діячами Херсонщини (23%); 

3) назви, пов’язані з визначними діячами України та зарубіжжя 

(16%); 

4) назви, пов’язані з певним міським об’єктом (3%); 

5) повернені історичні назви (53%); 

6) деформовані назви (2%) (Додаток Б). 

власних імен 

людей 

Хороніми Назви країн і 

областей 

  

Теоніми Назви релігійних 

об’єктів  

  

Дромоніми Назви доріг, 

шляхів  

  

Урбаноніми Назви міських 

об’єктів  
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Назви, пов’язані з історичними подіями. Колишню вулицю 40 років 

Жовтня (від вулиці 295-тої Херсонської стрілецької дивізії до вулиці 

Кременчуцької) було перейменовано на вулицю Небесної сотні. Назва 

«Небесна Сотня» досить нова,  це прийнята в Україні збірна назва загиблих 

протестувальників, які мали безпосереднє відношення до ідеї та акції 

Євромайдану (Революції Гідності) у грудні – лютому 2014 року (вулиця 

Небесної сотні, колишня назва – 40 років Жовтня). 

Вулицю Калініна перейменовано на вулицю Січових стрільців. Нова 

назва пов’язана з українським національним військовим формуванням у 

складі австро-угорської армії (вулиця Січових стрільців, колишня назва – 

Калініна). 

Дніпропетровську вулицю було перейменовано на вулицю Героїв Крут. 

Тим самим було вшановано пам'ять київських студентів, гімназистів та юнаків 

військової школи, які 1918 року поклали своє життя за незалежність 

Батьківщини (вулиця Героїв Крут, колишня назва – Дніпропетровська). 

Назви, пов’язані з визначними діячами Херсонщини. В основу цієї 

тематичної групи покладено антропоніми – власні імена людей. Вона охопила 

широкий пласт інтелігенції Херсонщини.  

На карті Херсона є ім’я відомого кіноактора, виконавця більш ніж 130 

ролей, уродженця Херсона Миколи Гринька (вулиця Миколи Гринька, колишня 

назва – Бегми); української оперної співачки, артистки Херсонського 

українського музично-драматичного театру Оксани Петрусенко [15] (вулиця 

Оксани Петрусенко, колишня назва – Карла Лібкнехта); українського 

художника авангардизму, живописця, скульптора, уродженця Херсона 

Володимира Баранова-Росіне (проїзд Баранова-Росіне, колишня назва – 

Ватутіна); українського драматурга, актора, режисера, театрального діяча, 

уродженця Херсонської губернії, перший «Збірник драматичних творів» якого 

вийшов 1886 року в Херсоні Івана Карпенка-Карого (вулиця Івана Карпенка-

Карого, колишня назва – Луначарського); українського актора, режисера, 

театрального діяча, письменника, перекладача, випускника херсонської гімназії 
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Миколи Садовського (вулиця Миколи Садовського, колишня назва – Сакко і 

Ванцетті); сестер Софії, Марії та Олени Гозадінових, діячок народного 

просвітництва, які, відмовившись від сімейного життя, всі свої сили упродовж 

кількох десятиліть віддавали організації в Херсоні жіночої освіти [27, с.56] 

(провулок Сестер Гозадінових, колишня назва – Любарської). 

Геоніми Херсона увінчані іменами державних, громадських і політичних 

діячів: українського державного і політичного діяча, публіциста, полковника 

Армії УНР, вихідця із Херсонщини Володимира Кедровського [27, с.44] (вулиця 

Полковника Кедровського, колишня назва – Будьонного); громадського діяча, 

прибічника ідеї української державності, одного з учасників створення спілки 

«Просвіта» у Херсоні Івана Челюка (вулиця Івана Челюка, колишня назва – 

Плеханова); українського громадського і державного діяча, правника, 

письменника Дмитра Марковича, який більше десяти років поширював свою 

діяльність на Херсонщині (вулиця Дмитра Марковича, колишня назва – 

Урицького); генерала-хорунжого Армії УНР, уродженця Херсона Олексія 

Алмазова (вулиця Генерала Алмазова, колишня назва – Безродного). 

Деякі вулиці та провулки міста названо іменами видатних українських 

діячів науки: фольклориста, етнографа і громадського діяча Андрія Грабенка, 

який більшу частину свого життя перебував у центрі громадської та культурно-

просвітницької діяльності міста Херсона (вулиця Андрія Грабенка, колишня 

назва – Петра Алексеєва); історика, публіциста і літературознавця, випускника 

херсонської гімназії Ілька Борщака (вулиця Ілька Борщака, колишня назва – 

Артема); етнографа, земського статистика, громадського діяча, який проводив 

статистичні дослідження, зокрема і на Херсонщині, Олександра Русова (вулиця 

Олександра Русова, колишня назва – Бабушкіна); українського і польського 

ботаніка, дослідника херсонської флори і фауни, засновника природничо-

історичного музею в Херсоні Йосипа Пачоського (провулок Йосипа 

Пачоського, колишня назва – Спартаківський); археолога Півдня України, 

засновника першого музею в Херсоні Віктора Гошкевича (вулиця Віктора 

Гошкевича, колишня назва – Дзержинського); українського астронома Олени 
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Казимирчак-Полонської, що з 1945 до 1948 року жила в місті Херсоні, 

працювала викладачем математики та астрономії в Херсонському 

педагогічному інституті (вулиця Олени Казимирчак-Полонської, колишня 

назва – Дибенка). 

 Міська влада не оминула вшанування пам’яті засновників міста: 

будівника Херсона, інженер-полковника Миколи Корсакова (провулок 

Інженера Корсакова, колишня назва – 40 років Жовтня, засновника Херсона, 

генерал-фельдмаршала, князя Григорія Потьомкіна-Таврійського [35, с.81] 

(вулиця Потьомкінська, колишня назва – Карла Маркса). 

Серед геонімів Херсона сьогодні є й імена тих, хто активно сприяв 

розвиткові економіки міста: Ісаака Гуревича – засновника крупних 

промислових підприємств у містах Херсоні та Каховці [26] (провулок Ісаака 

Гуревича, колишня назва – Баумана); Армане Еммануїла дю Плессі де Рішельє 

– одеського градоначальника, херсонського воєнного губернатора, який у часи 

економічної кризи сприяв розвиткові промисловості міста (вулиця 

Рішельєвська, колишня назва – Жовтневої революції); цілого покоління 

розбудовників херсонських чавуноливарних та суднобудівних заводів – родини 

Вадонів (провулок Родини Вадонів, колишня назва – Сергія Лазо).  

Колишня вулиця Комунарів нині названа на ім’я Новоросійського і 

Бесарабського генерал-губернатора, власника великої кількості маєтків на 

Херсонщині князя Михайла Воронцова (вулиця Воронцовська, колишня назва – 

Комунарів), а провулок Рози Люксембург тепер уславлений ім’ям легендарного 

капітана вітрильника «Товариш», начальника Херсонського морехідного 

училища, який зростив не одне покоління курсантів – Олега Ванденка 

(провулок Капітана Ванденка, колишня назва – Рози Люксембург). 

Одна із вулиць Херсона увінчана ім’ям  відомого українського хірурга, 

доктора медичних наук, професора, який працював головним лікарем однієї з 

лікарень міста, директором і професором хірургії Херсонського виробничого 

медичного інституту, відомого першою у світі клінічною пересадкою нирки 
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реципієнтові від загиблої людини Юрія Вороного (вулиця Хірурга Вороного, 

колишня назва – Клари Цеткін). 

Велику групу становлять назви, пов’язані з визначними діячами України 

та зарубіжжя. Зокрема, вулиці міста уславлені іменами визначних діячів 

культури та мистецтва: українського письменника, критика, літературознавця 

Василя Стуса (вулиця Василя Стуса, колишня назва – Енгельса); українського 

поета, художника, мислителя Тараса Шевченка (Шевченківський парк, 

колишня назва –  Міський); вірменського й українського кінорежисера, 

народного артиста УРСР Сергія Параджанова (вулиця С.Параджанова, 

колишня назва – Махарадзе). Також серед нових геонімів є імена визначних 

політичних та державних діячів: кримсько-татарського просвітителя, 

письменника, педагога, культурного та громадсько-політичного діяча Ісмаїла 

Гаспринського (вулиця Ісмаїла Гаспринського, колишня назва – 

Червоноповстанська); українського політичного і державного діяча, голови 

Народного руху України В’ячеслава Чорновола (шосе В’ячеслава Чорновола, 

колишня назва – Кіндійське). 

Назви декількох  вулиць увіковічнені іменами відомих науковців, зокрема 

археолога, дослідника скіфської старовини, поета Бориса Мозолевського [25, 

с.49] (вулиця Бориса Мозолевського, колишня назва – Фрунзе); Людвіка 

Заменгофа – польського лікаря і лінгвіста, творця штучної мови есперанто 

(вулиця Людвіка Заменгофа, колишня назва – вулиця Благоєва). 

Окрему групу серед використаних номінацій геонімів, пов’язаних із  

державними, громадськими і політичними діячами, становлять гетьмани, 

кошові отамани, полководці Війська Запорозького, до них належать такі 

визначні постаті: гетьман українського реєстрового козацтва 1614-1616, 1620-

1622 років Петро Сагайдачний (вулиця Гетьмана Сагайдачного, колишня 

назва – Михайловича); козацький кошовий отаман, командувач Чорноморської 

козацької флотилії Антон Головатий (вулиця Антона Головатого, колишня 

назва – Морозова); козацький полководець часу Хмельниччини, український 

військовий і державний діяч Іван Богун (вулиця Івана Богуна, колишня назва – 
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Ілліча); український військовий, політичний і державний діяч, гетьман Війська 

Запорозького, голова козацької держави у Наддніпрянській Україні Іван 

Виговський (вулиця І.Виговського, колишня назва – Щорса); український 

політичний, державний і військовий діяч, гетьман Війська Запорозького у 

вигнанні, поет, публіцист Пилип Орлик (вулиця Пилипа Орлика, колишня назва 

– 9-го Січня); гетьман Правобережної України 1665-1676 рр. Петро Дорошенко 

(вулиця Гетьмана Дорошенка, колишня назва – Чапаєва); останній кошовий 

отаман Запорозької Січі у 1762 та 1765-1775 роках Петро Калнишевський 

(вулиця Петра Калнишевського, колишня назва – Червоноармійська). 

Не оминуло перейменування і часів княжої доби. Так, вулицю Ворошилова 

було перейменовано на честь великого князя Київського, правителя і 

хрестителя Київської Русі Володимира Великого (вулиця Володимира 

Великого, колишня назва – Ворошилова), а вулиця Радянська отримала ім’я 

іншого великого князя Київського, визначного державного діяча Ярослава 

Мудрого (вулиця Ярослава Мудрого, колишня назва – Радянська). 

Сягнуло перейменування і часів створення першої слов’янської азбуки, так 

колишній проспект Георія Димитрова було перейменовано на честь 

слов’янських просвітителів та проповідників християнства, творців першої 

слов’янської азбуки братів Кирила та Мефодія (проспект Святих Кирила та 

Мефодія, колишня назва – Георгія Димитрова). 

У процесі перейменування геонімів міста також використано назви, що 

пов’язані з певним міським об’єктом та деформовані назви. Так, колишню 

вулицю 40 років Жовтня було перейменовано на Університетську, тим самим 

відзначивши Херсонський державний університет, що знаходиться на цій 

вулиці (вулиця Університетська, колишня назва – 40 років Жовтня). Сквер 

Діви Марії отримав таку назву, оскільки розташований неподалік церкви 

Пресвятого Серця Ісуса (сквер Діви Марії, колишня назва – Піонерський), а 

вулиця Стрітенська – від Стрітенського собору, що знаходиться в її межах 

(вулиця Стрітенська, колишня назва – Рози Люксембург). Щодо 

деформованих назв, то такий підхід було використано при підборі нових назв 
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для колишньої площі Героїв Сталінграду та вулиці Червоноармійської. Нову 

назву першої було утворено шляхом переробки, що призвело до уникнення 

комуністичного значення та звуження її семантики взагалі, у результаті чого 

площа отримала назву Героїв (площа Героїв, колишня назва – Героїв 

Сталінграду). У другому випадку назва вулиці зберегла семантику присвяти 

Збройним силам держави, однак не минулої СРСР, а незалежної України – 

Української Армії   (вулиця Української Армії, колишня назва – 

Червоноармійська). 

Таким чином, проаналізувавши перейменування геонімів Херсона, можемо 

відзначити, що більше 80 % перейменувань, які базуються на антропонімах, 

стосуються визначних діячів культури та мистецтва, науки і техніки,  учених, 

засновників заводів та підприємств, лікарів, політичних та громадських діячів, 

просвітителів, князів, гетьманів. Низка нових геонімів представлена іменами 

персоналій, що мають пряме відношення до міста Херсона або Херсонщини 

взагалі. Також у сучасних назвах геонімів було використано елементи 

урахування розташування міських об’єктів і шляхи деформації структури та 

семантики назв. 

        2.4. Повернення історичних геонімів міста 

Окрему об’ємну групу складають повернені історичні геоніми, тобто старі 

назви, що існували до приходу радянської влади. Таких нараховується 52 

одиниці, що становить 53 % відсотки від загальної кількості перейменувань. 

Більшість повернених назв сягають ще часів заснування міста Херсона, однак, 

із приходом радянської влади їх було змінено на такі, що відповідали 

тогочасним реаліям. 

Ураховуючи специфіку класифікацій, наведених у попередньому 

підрозділі, ми розробили власну, яка відповідає особливостям етимології та 

семантики геонімів міста Херсона, що почали функціонувати в результаті дії 

Законів про декомунізацію.  Усі реабілітовані геоніми можна умовно поділити 

за такими тематичними групами: 
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1. Геоніми, що описують рельєф місцевості (2%). 

2. Ергонімічні геоніми – лексеми, що позначають назви 

предметів, речовин і матеріалів, пов’язаних із виробничим життям міста 

(12%). 

3. Назви людей за професією, родом занять, військовими 

званнями, національністю, характером місця проживання село / місто 

(17%). 

4. Антропонімічні геоніми, що пов’язані із власними іменами 

людей (12%). 

5. Лексеми з локативною семантикою, тобто такі, що 

відображають топонімію населених пунктів регіону, країни, інших країн 

(15%). 

6. Теонімічні геоніми, що мають прямий зв’язок із 

конфесійними реаліями, релігійними установами тощо (10%). 

7. Абстрактні геоніми, що походять від назв на позначення 

абстрактних нематеріальних понять (2%). 

8. Флоронімічні геоніми, що відображають особливості 

місцевого рослинного світу (5%). 

9. Темпоральні геоніми, тобто такі, що свідчать про час 

утворення того чи іншого топонімічного об’єкта (4%). 

10.  Геоніми, що пов’язані з певним міським об’єктом (21%) 

(Додаток В). 

До геонімів, що описують рельєф місцевості відносимо вулицю Нижню, 

назва якої свідчить про її розташування відносно інших тономінічних об’єктів 

(вулиця Нижня, колишня назва – Дмитра Ульянова). 

Чималу низку нових назв представлено ергономічними геонімами: Вулиця 

Кузнецька (колишня назва – Підпільна) сформувалася у першій половині  

ХІХ століття і мала назву Кузнечна (оскільки в районі цієї вулиці знаходилися 

кузні). Назву Підпільна отримала у 1922 році у зв’язку з подіями громадянської 

війни. Нині вулиці повернено історичну назву [18, с.61-62]. Вулиця Торгова 
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(колишня назва – 21-го Січня)  на плані міста 1855 року була відзначена як 

Торговий провулок. У кінці XVIII – на початку XIX століття між вулицями 

Соборною та Семінарською існував Грецький ринок, через центр якого і 

проходив Торговий провулок. Він проходив східним кордоном ринку, 

починаючи від річки Дніпро, де знаходився ще один прибережний ринок 

«Зелений базар». Нині жоден із вказаних ринків не існує, однак назва 

«Торговий» активно побутувала серед місцевого населення, тому, у зв’язку з 

політикою декомунізації історичну назву було повернено [27, с.133]. 

Вулиці Медова (колишня назва – Тарана),  Молочна Балка (колишня 

назва – Бородіна),  Гончарна (колишня назва – Котовського) отримали свої 

назви у дорадянський період від сфер виробничого життя міста. Вулиця 

Канатна (колишня назва – Георгія Полякова) отримала таке  найменування у 

зв’язку з будівництвом канатного заводу, назви вулиць із такою ж семантикою 

у дорадянський період мали вулиці Фабрична, Тютюнова, Ковальська, 

Ливарна тощо. Провулок Млинний (колишня назва – Крупської) своєю назвою  

семантично повʼязаний із борошномельною діяльністю певної частини 

населення міста. 

Назви деяких вулиць старого Херсона свідчать про різноманітність 

національного складу населення міста: вулиця Єврейська (колишня назва – 

Войкова) свідчить про проживання на території Херсона представників 

єврейської спільноти; вулиця Лютеранська (колишня назва – Кірова); 

отримала свою назву після закінчення будівництва на ній лютеранської кирхи у 

70-х роках ХІХ століття [27, с.70];  вулиця Грецька (колишня назва – Леніна) 

отримала назву від представників грецької спільноти, що проживає в місті;  

дублюють назви людей за професією, родом занять, військовими званнями: 

вулиця Теплоенергетиків (колишня назва – Партизана Железняка); вулиця 

Офіцерська  (колишня назва – Шмідта); провулок Старшинський (колишня 

назва – Шмідта). Провулки 1-й Селянський, 2-й Селянський, 3-й Селянський 

(колишні назви – провулки 1-й Радгоспний, 2-й Радгоспний, 3-й Радгоспний) 

отримали назви від населення за характером їх місця проживання село / місто. 
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Низка історичних геонімів представлена антропонімічними назвами. 

Колишню вулицю Червонопрапорну було перейменовано на Олександрівську, 

найменування якої пов’язане з відвідуванням Херсона імператором 

Олександром ІІ у серпні 1878 року (вулиця Олександрівська, колишня назва – 

Червонопрапорна). Мають відношення до назв людей і вулиці Рішельєвська 

(колишня назва – Жовтневої революції), Воронцовська (колишня назва – 

Комунарів) та Потьомкінська (колишня назва – Карла Маркса), номінація 

яких стосується засновників міста Херсона. До цієї ж групи зараховуємо вулиці 

Олексіївську (колишня назва – Воровського), назву якої умовно пов’язують із 

іменем Ф. Алексєєва – засновника напрямку міського пейзажу в живописі та 

Михайлівську (колишня назва – Петренка), етимологія якої невідома.  

До геонімів із локативною семантикою відносимо вулиці 1-а Олешківська, 

2-а Олешківська, 3-а Олешківська (колишні назви – 1-а Цюрупинська, 2-а 

Цюрупинська, 3-а Цюрупинська), а також провулок Олешківський (колишня 

назва – Цюрупинський), назви яких походять від топоніму сусіднього міста 

Олешки (назва якого походить від Олешківської січі, що проіснувала до 1734 

року), яке до ухвалення Закону Про декомунізацію мало назву Цюрупинськ. 

Вулицю Тягинську (колишня назва – Дем’яна Бєдного), номінація якої 

походить від Тягинки – важливого населеного пункту на старовинному шляху 

до Криму. Біля турецької фортеці Тягинь у 1492 році кагівські та черкаські 

козаки напали на судно кримського хана. Це перша історична згадка про 

українське козацтво.  Вулиця Форштадська (колишня назва – Свердлова) 

отримала таку номінацію, оскільки у місті існував Військовий форштадт – старе 

передмістя Херсона, що виникло одночасно з містом. Форштадськими 

йменувались кілька вулиць на околиці старого Херсона. Сюди ж зараховуємо 

нову назву парку Георгія Димитрова – Шуменський, названого на честь 

дружби містян Херсона з містянами болгарського міста Шумен, а також площі 

Білозерська (колишня назва – Цюрупи), що походить від сусіднього міста 

Білозерка. 
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Серед нових геонімів широко побутують теонімічні: вулиця 

Преображенська (колишня назва – Декабристів), назва якої пов’язана з 

Преображенською церквою, що знаходилася в центрі вулиці; Соборна вулиця 

(колишня назва – Леніна) отримала назву від найбільшого храму в місті – 

Успенського собору. Припускаємо, що провулок Успенський (колишня назва – 

Спартаківський) теж завдячує назвою Успенському соборові. Вулиця 

Богородицька (колишня назва – Червонофлотська) отримала найменування 

від старообрядницької церкви Пресвятої Богородиці [27, с.34-35]. Пов’язана з 

конфесійними реаліями і вулиця Церковна, що свого часу була перейменована 

на Фортечну, із приходом радянської влади – на Старостіна, нині вулиці 

повернено історичну назву (вулиця Церковна, колишня назва – Старостіна). 

Із низки історичних геонімів повернено флоронімічні, а саме: вулиця 

Вишнева (колишня назва – Блюхера); вулиця Мала Садова (колишня назва – 

Владимирова); вулиця Вільхова  (колишня назва – Куйбишева), назви яких 

відображають історичні особливості місцевого рослинного світу. 

До темпоральних геонімів відносимо вулиці Староколодязну (колишня 

назва – Красіна) та Старообрядницьку (колишня назва – Комсомольська). 

Номінації вказаних вулиць є темпоральними, тобто їх назви свідчать про те, що 

вулиці було створено вже після існуючих із подібними назвами (вулиці 

Колодязна та Обрядницька). 

Широкий пласт складають геоніми, що пов’язані з певним міським 

об’єктом. Вулиця Качельна (колишня назва – Сорокіна) отримала таку назву, 

оскільки на площі неподалік знаходилися качелі. Із 1972 року вулиця мала 

назву Сорокіна (радянського більшовика)[18, с.67]; вулиця Гімназична 

(колишня назва – Червоностудентська) свою назву отримала від 1-ї чоловічої 

гімназії; вулиця Театральна (колишня назва – Горького) отримала назву від 

розташованого у межах вулиці театру ім. М. Куліша; вулиця Портова 

(колишня назва – Краснощокіної) від річкового порту; вулиця Поштова 

(колишня назва – Орджонікідзе) від розташованого в межах вулиці поштового 

відділення. Вулиця Мостова (колишня назва – Доброхотова) отримала таку 
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номінацію, оскільки на час її створення було замощено невелику ділянку. 

Провулок Флотський та провулки 1-й Флотський, 2-й Флотський, 3-й 

Флотський (колишні назви – провулок Червоний, провулки 1-й Червоний, 2-й 

Червоний, 3-1 Червоний) мають такі назви, оскільки розташовані неподалік 

пристані та річки Дніпро. 

Назва парку Херсонська Фортеця (колишня назва – Ленінського 

Комсомолу) походить від фортифікаційного укріплення у місті, збудованого у 

1778–1787 роках.  

Проаналізувавши повернені історичні геоніми, можемо відзначити, що 

більшість із них не відповідає сучасним реаліям міста, однак вони сприяють 

поверненню історичної пам’яті міста, підвищують інтерес містян до подій та 

персоналій попередніх століть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Мовна політика всередині країни сьогодні спрямована на розширення меж 

функціонування української мови як державної, а також розвиток різних її 

аспектів. Мовна ситуація в Україні не є монолінгвістичною, оскільки для нашої 
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країни характерне явище білінгвізму, особливо для Східних та Південних 

регіонів. Білінгвізм є одним із найгостріших мовних питань для нашої держави, 

бо домінування російської мови за радянської доби і політика мовного нігілізму 

впродовж років незалежності призвели до національного регресу українців, 

ставлення до рідної мови як до другосортної, немодної, розвитку такого 

дефекту, як суржик. 

 Досліджуючи білінгвізм серед молоді Херсонщини, можемо відзначити, 

що це явище широко побутує серед представників прогресивного покоління, 

оскільки 21% опитаних називають рідною російську мову, а для 55% 

респондентів російська є основною мовою спілкування. Однак не слід залишати 

без уваги той факт, що 90% із 400 респондентів здобувають чи вже здобули 

освіту українською і те, що 60% опитаних хотіли б, щоб їх діти спілкувалися 

державною мовою. 

Пріоритетним завданням для нашої держави є створення такої мовної 

моделі, що була б допустимою як для населення, так і для державних органів. 

Проте ідеальної мовної моделі, основою якої була б єдина державна мова – 

українська, – у нашій країні не може бути, хоча б через дію Статті 10 

Конституції України про державну мову, що передбачає вільний розвиток і 

використання російської та інших мов національних меншин України, та й 

громадяни держави навряд чи готові перейти до моноглосся, принаймні, те 

покоління, що жило за радянської влади, коли державною мовою СРСР була 

російська. 

Одним із інструментів мовної політики України на сьогодні є Закони «Про 

декомунізацію», результатом дії яких стало перейменування географічних 

об’єктів на всій території України, що мають безпосереднє відношення до 

постулат радянської влади, а також до тоталітарної системи. Упровадження 

згаданих законів стало базисом для викорінення явища білінгвізму на території 

України, а також остаточного витіснення пережитків радянського режиму: 

постулат, ідеологій, символіки тощо. Не оминула дія цих законів і місто 

Херсон, зокрема його вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків, 
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проїздів, шосе.  Усього було перейменовано 104 міських об’єкти, із них 80 

вулиць, 14 провулків, 4 парки, 2 площі, 2 проїзди, 1 проспект та 1 шосе. 

Усі новостворені геоніми пов’язані з певними історичними подіями, 

визначними діячами, певним міським об’єктом, є деформованими або такими, 

що існували до приходу радянської влади. Слід відзначити, що великий пласт 

нових назв географічних об’єктів тепер знаменуються іменами видатних діячів, 

що мають безпосереднє відношення до Херсонщини. Велика кількість геонімів 

є антропологічними, тобто такими, що пов’язані з власними іменами людей.   

Новостворені геоніми міста мають безпосереднє відношення до місцевих 

реалій, є актуальними, увіковічнюють ті імена та міські об’єкти, що раніше 

були проігноровані або не включені до списку таких, назви яких мали б місце 

на географічній карті міста Херсона. Повернені ж історичні назви дають змогу 

новій генерації познайомитися із тими іменами, подіями, історичними 

процесами, що існували до початку становлення радянської влади, є 

репрезентантами тієї чи іншої епохи, відбивають систему цінностей того 

періоду, коли виник повернений геонім, і хоча більшість із історичних геонімів 

не відповідають сучасним реаліям міста, проте вони є свідченням ушанування 

історичної пам’яті Херсона, яку було заміщено радянськими номінаціями у 

період існування СРСР. 

Дія Законів «Про декомунізацію» у нашій державі започаткувала процес 

реабілітації історичної минувшини, сформувала підґрунтя для активного 

залучення соціуму до процесів збереження державності. 
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ДОДАТОК А 

 

СПИСОК НОВОСТВОРЕНИХ ГЕОНІМІВ 

 

Додаток до розпорядження міського голови 

від 19.02.2016  № 80 p 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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  Перелік 

геонімів міста Херсона, що перейменовуються 

  

По

р 

№ 

Топ. 

 од. 

Назва 

  

Місце 

розташування 

Назви, що 

пропонуються 

1 вул. Петра Алексеєва 

(Алексеєва 

Петра) 

Дніпровський р-н 

  

Андрія Грабенка 

2. вул. Артема Суворовський р-н, 

(з №2 по №28; 

з №1 по №21) 

Комсомольський р-н 

(з №30 та з №23 до 

кінця). 

Ілька Борщака 

3. вул. Бабушкіна Дніпровський р-н Олександра Русова 

4. пров. Баумана Дніпровський р-н Ісаака Гуревича 

5. вул. Бегми Суворовський р-н Миколи Гринька 

6. вул. Безродного Суворовський р-н Генерала Алмазова 

7. вул. Д.Благоєва 

(Благоєва Д.) 

Комсомольський р-н Людвіка Заменгофа 

8. вул. Блюхера Суворовський р-н Вишнева 

  

9. вул. Бородіна Комсомольський р-н Молочна балка 

10. вул. Будьонного Суворовський р-н Полковника 

Кедровського 

11. Проїзд Ватутіна Суворовський р-н Баранова-Росіне 

12. вул. Влади-мирова Комсомольський р-н Мала Садова 

13. вул. Войкова Комсомольський р-н Єврейська 

14. вул. Воровського Дніпровський р-н Олексіївська 

15. вул. Ворошилова Суворовський р-н Володимира 

Великого 

16. пл. Героїв 

Сталінграду 

Суворовський р-н Героїв 

17. вул. Горького Суворовський р-н Театральна 

18. вул. Дзержинського Суворовський р-н Віктора Гошкевича 

19. Парк Георгія 

Димитрова 

(Димитрова 

Георгія) 

Комсомольський р-н Шуменський 

20. просп. Георгія 

Димитрова 

(Димитрова 

Георгія) 

Комсомольський р-н Святих Кирила та 

Мефодія 
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21. вул. Дибенка Суворовський р-н Олени Казимирчак-

Полонської 

22. вул. Декабристів Суворовський р-н Преображенська 

23. вул. Дем’яна Бєдного Дніпровський р-н Тягинська 

24. вул. Дніпро- 

петровська 

Дніпровський р-н Героїв Крут 

25. вул. Доброхотова Комсомольський р-н Мостова 

26. вул. Енгельса Комсомольський р-н Василя Стуса 

27. вул. Жовтневої 

революції 

Суворовський р-н Рішельєвська 

28. вул. 40 років Жовтня Дніпровський р-н, 

(з №2 до кінця та 

з №27 до кінця) 

Суворовський р-н 

(з №1 по №25) 

від вул. 295-тої 

Херсонської 

стрілецької дивізії 

до вул. 

Кременчуцької – 

вул. Небесної сотні; 

далі – вул. 

Університетська 

29. пров. 40 років Жовтня Суворовський р-н Інженера Корсакова 

30. вул. Ілліча Комсомольський р-н Івана Богуна 

31. вул. Калініна Дніпровський р-н Січових стрільців 

32. шосе. (від вул. 

Перекопської до 

вул. 

Херсонської) 

Кіндійське 

(пл. 

В.Чорновола) 

Дніпровський р-н В’ячеслава 

Чорновола 

33. вул. Кірова Суворовський р-н Лютеранська 

34. вул. Комсомольська Суворовський р-н, 

(з №2 по №28; 

з №1 по №29) 

Комсомольський р-н 

(з №30 та з №31 до 

кінця) 

Старообрядницька 

35. вул. Комунарів Суворовський р-н, 

(з №2 до кінця) 

Комсомольський р-н 

(з №1 до кінця) 

Воронцовська 

36. вул. Котовського Суворовський р-н, 

(з № 2 по № 106; 

з № 1 по № 93) 

Дніпровський р-н 

(з №108 та №95 до 

Гончарна 
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кінця) 

37. вул. Красіна Комсомольський р-н Староколодязна 

38. вул. Краснощокіної Суворовський р-н Портова 

39. пров. Крупської Суворовський р-н Млинний 

40. вул. Куйбишева Комсомольський р-н Вільхова 

41. пров. Сергія Лазо 

(Лазо Сергія) 

Дніпровський р-н родини Вадонів 

42. вул. Леніна Суворовський р-н, 

(з №2 по №34 та з 

№1 по №9) 

Комсомольський р-н 

(з №36 та №11 до 

кінця) 

від вул. Ушакова до 

вул. Комунарів – 

вул. Соборна; далі – 

вул. Грецька 

43. Парк Ленінського 

комсомолу 

Суворовський р-н Херсонська фортеця 

44. вул. Карла Лібкнехта 

(Лібкнехта 

Карла) 

Дніпровський р-н Оксани Петрусенко 

45. вул. Луначарського Дніпровський р-н Івана Карпенка-

Карого 

46. пров. Любарської Суворовський р-н сестер Гозадінових 

47. вул. Рози 

Люксембург 

(Люксембург 

Рози) 

Комсомольський р-н Стрітенська 

48. пров. Рози 

Люксембург 

(Люксембург 

Рози) 

Комсомольський р-н Капітана Ванденка 

49. вул. Карла Маркса 

(Маркса Карла) 

Суворовський р-н Потьомкінська 

50. вул. Махарадзе Комсомольський р-н С. Параджанова 

51. Парк Міський Суворовський р-н Шевченківський 

52. вул. Михайловича Комсомольський р-н Гетьмана 

Сагайдачного 

53. вул. П.Морозова 

(Морозова П.) 

Комсомольський р-н Антона Головатого 

54. вул. Орджо-нікідзе Комсомольський р-н Поштова 

55. вул. Партизана 

Желєзняка 

Дніпровський р-н Теплоенергетиків 

56. вул. Петренка Суворовський р-н, 

(з №2 по №30, з №1 

по №31) 

Комсомольський р-н 

Михайлівська 
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(з №32 та з №33 до 

кінця) 

57. вул. Підпільна Комсомольський р-н Кузнецька 

58. вул. Піонерська Комсомольський р-н Купецька 

59. Сквер Піонерський 

(в межах вул. 

Комсо-

мольської та 

пров. Спарта-

ківського). 

Суворовський р-н Дитячий 

  

60. Сквер Піонерський 

(на розі вулиць 

Суворова та 

Комсо-

мольської) 

Суворовський р-н Діви Марії 

61. Проїзд Плеханова Суворовський р-н Івана Челюка 

62. вул. Георгія 

Полякова 

(Полякова 

Георгія) 

Суворовський р-н, 

(з №2 по №12; 

з №1 по №11) 

Комсомольський р-н 

(з №14 та з №13 до 

кінця) 

Канатна 

63. вул. Про-летарська Комсомольський р-н Весела 

64. пров. 1-й Радгоспний, 

2-й Радгоспний, 

3-й Радгоспний 

Дніпровський р-н 1-й Селянський, 

2-й Селянський, 

3-й Селянський 

65. вул. Радянська Суворовський р-н, 

(з №2 по №48; 

з №1 по №33) 

Комсомольський р-н 

(з №50 та з №35 до 

кінця) 

Ярослава Мудрого 

66. вул. Сакко і Ванцетті Дніпровський р-н Миколи 

Садовського 

  

67. вул. Свердлова Суворовський р-н Форштадтська 

68. вул. 21-го Січня Суворовський р-н Торгова 

69. вул. 9-го Січня Суворовський р-н, 

(з №2 по №34; 

з №1 по №27) 

Комсомольський р-н 

(з №36 та з №29 до 

кінця) 

Пилипа Орлика 

70. вул. Сорокіна Комсомольський р-н Качельна 
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71. пров. Спарта-ківський Суворовський р-н від вул. 

Маяковського до вул 

К.Цеткін – 

пров. Йосипа 

Пачоського 

далі – пров. 

Успенський 

72. вул. Старостіна Дніпровський р-н Церковна 

73. вул. Тарана Дніпровський р-н Медова 

74. вул. Дмитра 

Ульянова 

(Ульянова 

Дмитра) 

Суворовський р-н, 

(з №2 по №58; 

з №1 по №41) 

Комсомольський р-н 

(з №60 та з №43 до 

кінця) 

Нижня 

  

75. вул. Урицького Дніпровський р-н Дмитра Марковича 

76. вул. Фрунзе Суворовський р-н, 

(з №2 по №68; 

з №1 по №55) 

Комсомольський р-н 

(з №70 та з №57 до 

кінця) 

Б.Мозолевського 

  

77. вул. Клари Цеткін 

(Цеткін Клари) 

Суворовський р-н Хірурга Вороного 

  

78. вул. Цюрупинська Комсомольський р-н Олешківська. 

79. вул. 1-а 

Цюрупинська, 

2-а 

Цюрупинська, 

3-а 

Цюрупинська, 

4-а 

Цюрупинська. 

Комсомольський р-н 1-а Олешківська, 

2-а Олешківська, 

3-а Олешківська, 

4-а Олешківська. 

80. пров. Цюрупинський Комсомольський р-н Олешківський 

81. вул. Чапаєва Дніпровський р-н Гетьмана 

Дорошенка 

82. вул. Чекістів Суворовський р-н Петра 

Калнишевського 

83. вул. Червоно-

армійська 

Комсомольський р-н Української Армії 

84. вул. Червоно-

повстанська 

Дніпровський р-н Ісмаїла 

Гаспринського 

85. вул. Червоно-

прапорна 

Суворовський р-н, 

(з №1 по №55) 

Олександрівська 
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Комсомольський р-н 

(з №2 та з №57 до 

кінця) 

86. вул. Червоно-

студентська 

Суворовський р-н Гімназична 

87. вул. Червоно-

флотська 

Суворовський р-н, 

(з №2 по №34; 

з №1 по №31) 

Комсомольський р-н 

(з №36 та з №33 до 

кінця) 

Богородицька 

88. пров. Червоний 

1-й Червоний, 

2-й Червоний, 

3-й Червоний 

Комсомольський р-н 

  

Флотський, 

1-й Флотський, 

2-й Флотський, 

3-й Флотський 

89. пров. Шмідта Дніпровський р-н Старшинський 

90. вул. Шмідта Дніпровський р-н Офіцерська 

91. вул. Щорса Дніпровський р-н І.Виговського 

92. пл. Цюрупи О.Д. Комсомольський р-н Білозерська 

93. Парк Ювілейний (50 

років Жовтня) 

 Суворовський р-н Дубки 

 

 

 

      В.о. заступника міського голови                           С.М.Черевко 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б 

 

ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ НОВОСТВОРЕНИХ ГЕОНІМІВ 
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ДОДАТОК В 

 

ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ПОВЕРНЕНИХ ІСТОРИЧНИХ ГЕОНІМІВ 
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