
Стара назва 

топоніму 

Нова назва топоніму Інформаційна довідка 

 площа Піонерська площа  Петропавлівська За назвою церкви, що була розташована на даній території 

 

вулиця Воровського вулиця Орлика Пилипа 

 
   Український політичний, державний і військовий діяч, Генеральний писар, 

Гетьман Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742), поет, публіцист. Один із 

упорядників «Договорів і постанов» — конституційного акту, який є першою 

українською Конституцією, фактично — козацьким суспільним договором. 

вулиця 

Дзержинського 

та  

провулок 

Дзержинського 

 

вулиця Михайлівська 

 

 

 провулок Михайлівський 

 

За назвою церкви 

 

вулиця Енгельса 

та  

провулок Енгельса 

вулиця Гончара 

та  

провулок Гончара 

 
Олесь Гончар. 

   Українский письменник, літературний критик, громадський діяч. перший 

лауреат республіканської премії ім. Шевченка (1962), голова Спілки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


письменників України (1959—1971), академік НАН України (1978), Герой 

України  (2005, посмертно), Герой Соціалістичної праці (31.03.1978).  

вулиця Калініна вулиця Староковальська Повернення історичної назви 

 

вулиця Крупської вулиця Бороховича 

 
Михайло Борохович 

   Український військовий та державний діяч доби Гетьманщини, дипломат, 

гадяцький полковий «обозний» (1672—1687), полковник Гадяцького 

полку (1687—1704), лютенський сотник (1671) 

вулиця 

Комсомольська 

вулиця Героїв Крут    На честь київських студентів-курсантів та «Вільного Козацтва», які захищали 

Київ в добу УНР від військ Радянської Росії в бою під Крутами.  

   Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918р. поблизу залізничної станції Крути 

(нині с. Пам'ятне Борзнянського р-ну Чернігівської обл.) під час наступу 

більшовицьких загонів Муравйова на Київ. Уранці 29 січня 1918 року на позиції 

крутян розпочав наступ шеститисячний загін червоноармійців. Бій тривав до 

вечора. Бойові втрати склали до 300 чоловік убитими, пораненими та 

полоненими. Під час відступу частина студентської сотні потрапила в оточення і 

була атакована ворогом. Одна чота втративши орієнтир вийшла на вже зайняту 

більшовиками станцію Крути, де потрапила в полон. 27 юнаків після жорстоких 

тортур були розстріляні. Командував студентським загоном під час бою сотник 

Аверкій Гончаренко (22.10.1890 – 12.04.1980) – уродженець Полтавщини. У бою 

брали участь і юнаки з Полтавщини: Гончаренко Федір Матвійович, 

Божинський-Божко Микола Васильович; Шульгин Володимир Якович. 

Учасниками бою були полтавці: Вороний Юрій Юрійович; Коваленко Василь; 

Шарий Іван Ількович та ін. Цей бій зупинив на кілька днів наступ російських 

більшовиків, відтак Центральна Рада змогла протриматися в Києві, що було 

надзвичайно важливо для делегації УНР на мирних переговорах у Бресті, яка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA.html
https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE).html


готувала документи про визнання Центральними державами незалежності 

України. Тобто завдяки саме цій жертовності 9 лютого 1918 року Німеччина, 

Австро-Угорщина, Болгарія і Туреччина визнали УНР самостійною державою, в 

результаті чого їй було надано військову допомогу. 

вулиця 

Луначарського 

вулиця Мазепи 

 
Іван Мазепа 

   Український військовий, політичний і державний діяч доби Гетьманщини, 

діяльність якого пов’язана з Гадячем.. Гетьман Війська Запорозького, голова 

козацької держави на Лівобережній (1687–1704) і всій Наддніпрянській 

Україні (1704–1709).  

   Одні із найперших Універсалів на гетьманському уряді Іван Мазепа видав у 

Гадячі в серпні 1687 року. У Гадячі Іван Мазепа був: серпень 1687 р., червень 

1689 р., січень-лютий 1690 р., серпень 1692 р., травень-вересень 1698 р., січень 

1699 р., листопад-січень 1708-1709 рр. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1687
https://uk.wikipedia.org/wiki/1704
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1704
https://uk.wikipedia.org/wiki/1709


вулиця Маркса вулиця Квітки Климента 

 
Климент Квітка 

   Засновник української музичної етнографії, музикознавець. Працював 

товаришем Генерального секретаря судових справ і заступником Міністра 

юстиції УНР у 1917–1918 роках. Був серед ініціаторів створення Українського 

правничого товариства у Києві. За гетьмана Павла Скоропадського у травні–

жовтні 1918 року входив у Комісію з питань правничої термінології, очолював її 

лексикографічну секцію.На початку 1920-х років поринув у музикознавство. 

Працював у Всеукраїнській академії наук, де організував Кабінет музичної 

етнографії. Одночасно викладав у Київському вищому музично-драматичному 

інституті імені  Лисенка. 

    Розробив методику польових досліджень – як робити, як опрацьовувати і як 

записувати. Завдяки цьому зібрав і зберіг шість тисяч народних пісень. Понад 

200 з них композитори використали як теми для симфонічно-інструментальних 

творів. Автор понад сотні наукових праць з етнографії та музикознавства. 

Відігравав важливу роль в збереженні кобзарської музики за допомогою запису 

звуку нещодавно винайденим фонографом. Зробив унікальні записи дум кобзаря 

Гната Гончаренка, голосів Лесі Українки та Івана Франка. Багато теоретичних 

робіт присвятив українському музичному фольклору. Йому належать також праці 

з вивчення народних музичних інструментів, навчальні та методичні посібники. 

Розробив теоретичні основи етномузичної соціології та історико-порівняльного 

вивчення музики етнічно споріднених народів (слов'ян, тюрків). Зробив низку 

важливих відкриттів, як за піснею можна зрозуміти розвиток або асиміляцію 

етносів; величезний внесок у збереження спадщини Лесі Українки.  

 



вулиця Островського 

та 

провулок 

Островського 

 

вулиця Преображенська 

та 

провулок Преображенський 

 

 

Історичної назви  

(за назвою церкви, що була розташована у цьому мікрорайоні) 

 

 

вулиця 

Паризької Комуни 

 

вулиця 

Чижевських 

 
Павло Іванович Чижевський. Микола Павлович Чижевський; Григорій Павлович 

Чижевський 

 

 ав о  Іва нов        в  к й  - український громадський і політичний діяч 

родом з Полтавщини, депутат 1-ї Державної думи від Полтавської губернії 

(підписав Виборзьку відозву). Студіював фізику в Київському Університеті, 

згодом у Швейцарії (1884). Ще студентом був за політичну діяльність засланий 

на Сибір. 

Земський діяч, член Української Радикально-Демократичної Партії і ТУП. 

Депутат Першої Державної Думи (входив до складу Української парламентської 

Громади). Член Української Центральної Ради від Полтавської губернії, член 

ЦК УПСФ. З 1918 — голова укр. торгової делегації у Швейцарії, голова 

закордонного бюра УПСФ у Відні, член екзильного уряду УНР в Тарнові. 

    в  к й М ко а  ав ов   — український військовий 

діяч, підполковник артилерії Армії УНР, син Павла Івановича Чижевського. 

Народився 1 жовтня 1891 року у селі Ціпки Полтавської губернії.  

У 1919-1920 роках був учасником Першого зимового походу на посаді 

командира 4-ї гарматної сотні 3-го кінного полку. У 1920–1921 роках— помічник 

командира 3-ї гарматної бригади 3-ї Залізної дивізії Армії УНР. У жовтні-

листопаді 1921 року у складі Волинської повстанської групи підполковник узяв 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1884
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A3%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:H_Czyzhevskyi.jpg


участь у Другому зимовому поході як командир комендантської 

сотні штабу Повстанчої армії. 

Гр горій  ав ов       в  к й - Міністр внутрішніх справ УНР (1919). 

учасник Другого Зимового походу Армії УНР, полковник Армії УНР, 

артилерист,  син Павла Івановича Чижевського. 

З 14 лютого 1918 р — командир 1-ї батареї 1-го Українського гарматного полку 

(Синьожупанників). З 3 березня 1918 р — командир 1-го Українського 

гарматного полку до часу його офіційного розформування німцями (27—28 

квітня 1918 р). З 1 травня 1918 р.— губернський комісар Центральної 

Ради на Полтавщині, 15 травня 1918 р.— відданий Гетьманом Скоропадським під 

суд у справі гетьманського перевороту. З 27 листопада 1918 р. — губернський 

комісар Директорії у Полтавській губернії. 

З 14 лютого 1919 р. — міністр внутрішніх справ УНР. 1 квітня 1919 р. — у 

резерві старшин при штабі Дієвої армії УНР. З 18 квітня 1919 р. — командир 

гарматного куреня 16-го пішого загону Дієвої армії УНР, з 10 червня 1919 р. — 

командир 3-ї гарматної бригади 3-ї (згодом — Залізної) дивізії Дієвої армії УНР. 

З 6 січня 1920 р. — помічник командира 3-го збірного кінного полку Дієвої армії 

УНР, з 18 квітня 1920 р. — т. в. о. командира та командир 3-го збірного кінного 

полку Дієвої армії УНР. З 12 червня 1920 р. — начальник 3-ї гарматної 

бригади 3-ї Залізної дивізії Армії УНР. Учасник Другого Зимового походу, 

начальник артилерії Української повстанчої армії. Під час Походу був поранений 

 

вулиця Радянська вулиця Зелена Повернення історичної назви 

вулиця Свердлова 

та 

провулок Свердлова 

вулиця Підлісна 

та 

провулок Підлісний 

 

Географічно дотична до місцевості 

вулиця Тельмана 

та 

провулок Тельмана 

вулиця Захисників України 

та 

провулок захисників 

України 

Для вшанування пам’яті про загиблих воїнів, полеглих у боях за свободу та 

територіальну цілісність України 

вулиця Терешкової вулиця Героїв Чорнобиля На честь ліквідаторів Чорнобильської катастрофи 

вулиця Фрунзе вулиця Граб’янки Григорій Іванович Граб’янка 

Полковник Гадяцького полку, видатний вітчизняний літописець, автор знакового 

козацького літопису — «Літопису Граб'янки» (унікальна оповідь про історію 

козацтва з часів його виникнення і до 1709 року). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A6%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A6%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0


Кар’єра Григорія Граб’янки нерозривно пов’язана із Гадячем: обіймав посади 

гадяцького сотника, гадяцького полкового осавула, гадяцького полкового 

обозного, а із 1717 р. став Гадяцьким полковим суддею. У 1729 – 1738 рр. – 

полковник Гадяцького козацького полку. Учасник Азовсько-Дніпровських 

походів 1695 – 1696 рр., Північної війни 1700 – 1721 рр. та війни з Туреччиною 

1735 – 1739 рр.  

Григорій Граб’янка підтримував гетьмана Павла Полуботка. Обидва прагнули 

унеможливити остаточне знищення Російською імперією прав і вольностей 

Гетьманщини. За такі самостійницькі патріотичні настрої переслідувався з боку 

московитів.  

вулиця Чапаєва 

та  

провулок Чапаєва 

вулиця Гадяцького 

Договору 

 та 

провулок Гадяцького 

Договору 

На честь знакової події в історії України-Гадяцького договору. 16 вересня 1658р. 

у місті Гадяч гетьман Іван Виговський підписав Договір,згідно з яким Україна 

мала укласти союз із Польським королівством та великим князівством 

Литовським як велике князівство Руське. Входячи у вищезазначену унію, 

Україна забезпечувала собі повне внутрішнє самоврядування, отримувала право 

мати свою скарбницю, військо, монету, суди, державні установи, тощо. На 

території Речі Посполитої мала бути скасована церковна унія, відновлювалися 

церковні суди, було обіцяно повернути усе конфісковане церковне майно. 

Передбачався широкий розвиток освіти та української культури, гарантувалися 

свободи друку й слова та відкриття друкарень. Після цього московські війська 

рушили на Україну. Проте 17 липня 1659р. у битві на річці Соснівці під 

Конотопом московське військо було розгромлене українськими козацькими 

військами на чолі з гетьманом Іваном ВИГОВСЬКИМ при підтримці польських і 

татарських загонів. 

вулиця Щорса 

та  

провулок Щорса 

вулиця Пагорбна 

та 

провулок Пагорбний  

 

Географічно дотична до місцевості 

провулок Ватутіна  провулок Красногірський 

 

Історична назва 

провулок 

Володарського 

провулок Козацький Історична назва 



провулок Гайдара провулок Косачів 

  
Петро Антонович Косач; Юрій Миколайович Косач 

 

Петро Антонович Косач - український юрист, громадський діяч, 

освітянин, дійсний статський радник, меценат, член «Старої громади». 

Батько Лесі Українки, Михайла Косача, Ольги Косач-Кривинюк, Оксани 

Косач, Миколи Косача та Ізидори Косач-Борисової, чоловік Олени Пчілки, 

старший брат Григорія, Олени, Олександри. 

У 1859 вступив до Петерб. ун-ту на мат. ф-т, через рік перевівся на правничий. За 

участь у студентських заворушеннях виключений з 2-го курсу. Переїхав 

до Києва і вступив до Київ. ун-ту на юрид. ф-т, який закінчив 1864 із ступенем 

кандидата законодавства. 1865 був призначений секретарем київ. присутствія в 

сел. справах. 1866 відряджений до м. Новоград-Волинський для виконання 

обов'язків голови з'їзду мирових посередників (див. Мировий посередник), 

згодом затверджений на цій посаді (потім переведений на аналогічну посаду в 

м. Ковель), прихильно ставився до селян і дбав про захист їхніх інтересів. 

Ще навчаючись у Києві, став чл. громади (див. Громади), працював у недільних 

школах, видавав "метелики" (невеличкі брошури для просвіти нар. мас). 

Товаришував з М.В.Лисенком (видав за свої кошти перший збірник його 

пісень), М.Драгомановим, К.Михальчуком та ін. Одружився із сестрою 

М.Драгоманова Ольгою. Добре знав світ. літературу, був першим критиком і 

цінителем творів своїх рідних – дружини, доньки, сина (Михайла Обачного – 

М.Косача), невістки (Грицька Григоренка – О. Судовщикової-Косач), фінансував 

більшість їхніх видань, а також укр. періодичні часописи, альманахи. В його 

оселях на Волині у с. Колодяжне (нині село Ковельського р-ну Волин. обл.) й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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=Kyiv_mst
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=Novohrad_V
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=Myrovy_poserednyk
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=Kovel_mst
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=Gromady
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=Nedilni_shkoly
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=Nedilni_shkoly
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=Lysenko_M_V
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=Dragomanov_M
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=Mykhalchuk_K_P
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=Grygorenko_G


Полтавщині на х. Зелений Гай гостювали укр. громад. діячі й 

письменники І.Франко, М.Лисенко, М.Старицький та ін. 

Похований у Києві на Байковому цвинтарі. 

 

Юрій Миколайович Косач - український поет, прозаїк, драматург, редактор, 

племінник Лесі Українки та онук Олени Пчілки. Він першим ґрунтовно 

досліджував історію родини. 

Інтелектуал, один із найобдарованіших митців-емігрантів, який здобув найбільш 

суперечливі оцінки в середовищі української діаспори. 

 провулок 

Жовтневий 

провулок Виговського 

 
Іван Виговський 

 Український державний і військовий діяч, дипломат, гетьман України в 1657 – 

1658 рр., що уклав знаменитий Гадяцький договір. Наприкінці 1630-х років був 

юристом земського суду в Луцьку. У 1637 – 1638 рр. – писар при польському 

комісарі в Україні. Входив у коло найближчого оточення Хмельницького.  

У 1650 р. став у ієрархії Гетьманщини другою людиною після  гетьмана - обійняв 

посаду генерального писаря. Після смерті Богдана Хмельницького став регентом 

при малолітньому Юрію Хмельницькому. На Військовій Раді у м. Корсунь 

(25.Х.1657 р.) обраний гетьманом України. На початку серпня 1658 р. відкрито 

виступив проти Москви, що почала втручатися у внутрішньополітичне життя 

України. Тобто вже через три роки після Переяславської ради вдався до її 

денонсації, уклавши 16 вересня 1658 р у місті Гадяч на Полтавщині знаменитий 

договір, що став першою спробою євроінтеграції України. Саме цей договір став 

причиною агресії Московщини проти Гетьманщини.  

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=Franko_I
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=Lysenko_M_V
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=Starytskyj_M
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=Bajkovyj_tsvyntar
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%87%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0


провулок 1-й 

Червоний 

провулок Пасічний перший Географічно дотична до місцевості (садок інституту бджільництва,  неподалік 

воско-вощинний завод)  

провулок 2-й 

Червоний 

провулок Пасічний другий 

провулок Кірова провулок Сотенний Історична назви 

провулок 

Котовського 

провулок Героїв Майдану На честь учасників всеукраїнських протестних акцій у листопаді 2013 — лютому 

2014 років. 

провулок 

Піонерський 

провулок Петропавлівський За назвою церкви, що була розташована на даній території 

 

 
У зв’язку із перейменуванням вищезазначених вулиць та провулків  у багатьох жителів громади виникає занепокоєння та безліч питань. 

Зокрема: 

 

1.     потрібно н гайно змінюват  відмітку у па порті про мі ц  р є трації пі  я п р йм нування ву  ці? 

Ні.  

По-перше, зміна назви вулиці не є зміною місця проживання, а, по-друге, чинним законодавством не передбачено обов’язку 

змінювати «штамп» у паспорті у зв’язку зі зміною назви вулиці. 

Змінити назву вулиці у паспорті можна буде пізніше: під час його заміни, оновлення фотокартки, зміни прізвища тощо, тобто коли в особи 

виникає потреба. 

 

2.  і н обхідно змінюват   відоцтво про право в а но ті фіз  н м о обам пі  я п р йм нування ву  ці? 

Ні. 

Чинним законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документа про право власності на нерухоме майно (свідоцтво 

про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиці, на 

якій розміщена нерухомість. Тому докум нт  за  шают  я   нн м  й ніхто не має права вимагати їх заміни. Більше того, стаття 19 

Конституції України гарантує, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 
Водночас, зміни до документів про право власності на нерухоме майно необхідно буде вносити лише якщо власник захоче продати, 

подарувати або передати у спадок свою нерухомість. У такому випадку в документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже 

буде вказана нова назва. Проте на вартості послуг нотаріуса це не позначатиметься: покупець і продавець платитимуть нотаріусові таку ж 

суму, як і в тих випадках, коли назва вулиці не змінюється. 

 

3. Як потрібно діят  підпр ємцям у зв’язку з п р йм нуванням? 
 

В разі перейменування вулиці, виникає необхідність змін у найменуванні чи відомості про місцезнаходження юридичної особи шляхом 

внесення відповідних змін до її установчих документів та змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб. При цьому суб’єкти підприємницької діяльності зможуть змінити дані про назву 

вулиці і в загальному порядку при внесенні ними чергових змін до своїх установчих документів, пов'язаних зі зміною складу учасників 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD


(засновників, власників), структури управління, розміру статутного фонду, зміни видів економічної діяльності тощо. Щоправда, певних 

додаткових витрат можуть зазнати ті юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають бланки і штампи зі старими назвами. Проте, 

далеко не всі вони мають печатки і штампи, оскільки для багатьох категорій суб’єктів підприємницької діяльності ці атрибути не є 

обов'язковими. Окрім того, більшість юридичних осіб друкують свої бланки на звичайному робочому принтері, тому для заміни назви чи 

адреси в тексті достатньо, щонайбільше, декількох хвилин. 
 

4. Якщо ву  цю п р йм нут ,    пр зна ат   уб  дію? 

Так. 

Про зміну назви вулиці повідомляються всі державні органи, соціальні служби, тому вони мають приймати документи як із новими 

назвами у адресах, так і зі старими. Усі реєстри громадян мають бути приведені у відповідності до нових назв, певний час там паралельно 

«співіснуватимуть» старі та нові назви. Тому зміна найменування вулиці не є підставою для відмови в отриманні субсидії. 

 

5. Д  мо на отр мат  ріш ння про п р йм нування ву  ці? 
 

У разі необхідності здійснити нотаріальні дії з нерухомістю ( у разі продажу, успадкування, дарування майна тощо) рішення про 

перейменування вулиці можна отримати у відділі організаційної та кадрової робот  в конав ого коміт ту Гадяц кої мі  кої рад  за 

адр  ою: мі то Гадя , ву  ця Л  і Українк , 2, каб. 5 

 


