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від 2 0 . 0 5 . 2 0 1 6 _________ № 41R
м. Краматорськ

Про перейменування вулиць та інших 
о б ’єктів топоніміки в межах населених 
пунктів Д онецько ї області

З метою  упорядкування назв вулиць та інших о б ’єктів топоніміки в 
межах населених пунктів Д онецької області, на виконання Закону України 
«Про засудж ення комуністичного та  націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних реж имів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», згідно із законами У країни «П ро географічні 
назви», «П ро присвоєння ю ридичним особам та о б ’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ю вілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», постановою  Кабінету М іністрів  України від 
24 жовтня 2012 року №  989 «Про затвердж ення П орядку проведення 
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння 
юридичним особам та о б ’єктам права власності, які за ними закріплені, 
о б ’єктам права власності, які належать ф ізичним особам, імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ю вілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», 
методичними рекомендаціям и У країнського інституту національної п ам ’яті, 
враховуючи ріш ення колегії обласної держ авної адм іністрації від 17 травня 
2016 року «П ро виконання Закону України «П ро засудж ення комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої символіки» та відповідно до Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»:

1. Па підставі пропозицій обласної комісії з питань реалізації положень 
Закону України «П ро засудження комуністичного  та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних реж им ів  в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», громадських о б ’єднань, політичних партій, 
меш канців області перейменувати вулиці та інші о б ’єкти топоніміки в межах 
населених пунктів  Д онецької області згідно з додатком.
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2. М іським, сільським, селищ ним  головам, головам 
райдержадміністрацій, керівникам в ійськово-цивільних адміністрацій 
перейменування вулиць, інших о б ’єктів топонім іки в межах населених 
пунктів області, назви яких містять символіку комуністичного режиму, 
здійснити без зміни нумерації ж итлових будинків та споруд.

3. В.о. Волноваського міського голови Гукай Т.Є. в двотижневий 
термін вжити заходів з дем онтаж у п ам ’ятника Чапаєву, що знаходиться у 
комунальній власності територіальної громади міста, та  забезпечити його 
зберігання.

4. У правлінню  інформаційної політики та  з питань преси 
облдерж адміністрації (Ф есенко) забезпечити інформування населення 
про перейменування вулиць, інших о б ’єктів топоніміки  в межах населених 
пунктів області ш ляхом оприлю днення інформації в обласній газеті «Вісті 
Донбасу» та на веб-сайті облдержадміністрації.

5. Це розпорядж ення набирає чинності з дня його оприлю днення.

6. К оординацію  роботи з виконання розпорядж ення покласти на 
департамент з питань внутріш ньої політики облдерж адміністрації 
(М еланченко), контроль залиш аю  за собою.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адм іністрації



Д одаток
розпорядж ення голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
в ійськово-цивільної 
адм іністрації 

2 0 .0 5 .2 0 1 6  №  415

Перелік вулиць та інших об’єктів топоніміки що перейменовуються  
в межах населених пункт ів Д онецької області

Стара назва
місто А

пул. Карла Маркса 
пул. Островського

Н ова назва
івдіївка

вул. Центральна 
вул. Весняна

вул. Котовського вул. Виноградна
вул. Семашка вул. Рубінова

місто Краматорськ
вул. Блюхера вул. Горіхова
вул. Анрі Барбюса вул. Пантелеймона Куліша
вул. Дем'яна Бедного вул. Пилипа Орлика
вул. Тевельова вул. Промениста
вул. Чикериса вул. Ясна
вул. Корнійчука
вул. 26 Бакінських Комісарів
вул. Гпрону

емт Новосслівка Новоселівська
вул. Красі на

вул.Івана Гонти 
вул. Червона Рута 

вул. Петриісівська

сільська рада Л иманського р-ну
вул. Семенівська

ем г ІЛабельківка Краматорська міська рада
вул. ГІолєтаєва \ вул. Бібліотечна

емт Ясногірка Краматорська міська рада
пров. Піонерський 
нров. Кіровоградський

пров. Волонтерський  
пров. Мирний

вул. Радгоспна вул. Магістральна
вул. 3 З 'їзду Колгоспників вул. Мальовнича
вул. Марини Раскової вул. Софії Русової

емт Красноторка Краг
вул. Валентини Терешкової

емг Біленьке Крама
вул. Ульянівська

місто М
проспект Маршала Жукова  
вул. Войкова 
пров. Крупської

иаторська міська рада
вул. Сергія Параджанова  

горська міська рада
вул. Софіївська  

аріуполь
проспект Захисників України 
вул. Січових стрільців  
пров. Богдана Тищенко

вул. Ярославського вул. Олександра Мартиненка
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Стара_назва ______  ] _ Мова назва
місто С лов’янськ

вул. Воїнів-інтернаціоналістів вул. Українських воїнів
пул. З'їздівська вул. Вернадського
пров. З'їздівський пров. Вернадського
вул. Карнаухова вул. Володимира Чернявського
пров. КІМа пров. Національний
вул. Корчагіна вул. Остапа Вишні
пров. Корчагіна пров. Остапа Вишні
вул. Молодогвардійська вул. Героїв України
в'їзд Молодогвардійський в'їзд Героїв України
11 ро в. Мол о до  г вар д  і й с ь к и й пров. Героїв України
вул. Островського вул. Острозька
вул. І Іаризької Комуни вул. Богдана Ступки
бульвар Пасова бульвар Героїв Круг
пров. І Ііонерський пров. Степана Васильченка
вул. Правди вул. Пилипа Орлика
вул. Смольна вул. Данила Галицького
пров. Смольний пров. Данила Галицького
вул. 1 Травня вул. Шнурківська
пров. 1 Травня пров. ІІІнурківський
вул. Горького вул. Січових стрільців
вул. Жукова вул. Залізнична
пров. Жукова пров. Залізничний
в'їзд Жукова в'їзд Залізничний
пров. Колонтаївський пров. Журналістів
вул. Павленка вул. Володимира Івасюка
пров. Павленка пров. Володимира Івасюка
вул. Пролетарська вул. Солідарна
пров. Пролетарський пров. Солідарний
в'їзд Пролетарський в'їзд Солідарний
вул. Сакко і Ван цс тті вул. Фортечна
вул. Радгоспна (Залізничний) в у л . Рибгоспна
вул. Радгоспна (Семенівка) вул. Турецька
пров. Совхозний пров. Турецький
вул. Тухачсвського вул. Теплична
пров. Тухачевського пров. Тепличний
вул. Червоної Зірки вул. 6-го вересня
вул. Чичеріна вул. Таврійська
пров. Щорса пров. Миколи Хвильового

вул. Сременка вул. Бориса Грінченка
пров. Жуковського пров. Хрестини Алчевської

вул. Корнійчука вул. Миколи Гайворонського

пров. Корнійчука пров. Миколи Гайворонського

вул. Раскової вул. Прська
пров. Раскової пров. Гірський
вул. Федорова вул. Івана Кавалерідзс
вул. Союзна вул. Анатолія Свиридюка

м і сто М икол аї вка С л о в ’ ямська мі ська рада
пул. Горького _  ~ [в у л . Січових стрільців ...
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Стара назва Мова назва
вул. Колгоспна вул. Дмитра Багалія
пров. Колгоспний пров. Дмитра Багалія
пров. ІІершотравневий пров. Незалежності
вул. Піонерська вул. Михайла Петренка
вул. Чсрвоноармійська вул. Бориса Г'рінченка

вул. 1 Травня 
про в. ] Травня 
в'їзд 1 Травня 
вул. Героїв Сталін граду 
вул. Горького 
пров. Горького 
вул. Островського

вул. Жовтнева
вул. Горького
вул. Чсрвоноармійська

місто Святогірськ С лов’янська міська рада
вул. Незалежності
нров. Незалежності 
в'гіді'Іезалежності 
вул. Володимира Сосюри  
вул. Січових стрільців  
пров. Січових стрільців  
вул. Івана Мазепи  

гський район

вул. ГІокровська
вул. Івана Франка
вул. Доломітників

Вел и коновосіл кі вськи й район 
емт Велика Новосілка

вул.А ртем а  
вул. Горького
вул.Інтернаціональна  
вул. Колгоспна

вул. Андрія Ш ептицького
вул. Тараса Шевченка
вул. Азовська
вул. Вишнева

............  -.......... пров. Аграрний  
пров. Затишний 
пров. Урожайний

нров. ГІершотравневий 
нров. Чумакова 
нров. Шашко

с-іце Роздольне Роздольненська сільська рада
вул. Першотравнева   __________  } вул. Ц ентральна_____

с. Ялинське Н овопетриківська сільська рада_
вул. Жовтнева _   _ _[^вул. Блакитна _ _ ______

с. Костянтинопіль Костянтинопільська сільська рада
вул. Сонячна  
вул. Миру

вул. Комсомольська
вул. Кірова _  ________________

__________с. Улакли К остянтинопільська сільська рада
вул. Куйбишева
вул. Октябрська _

вул. Свободи

вул. Леніна  
вул. Крунської

вул. Піонерська

вул. Першотравнева

вул. Першотравнева

вул. М олодіжна  

ще Розлив Костянтинопільська сільська рада
вул. Центральна 
вул. Квітуча 

Доброиільський район 
с. Добропілля

] вул. М олодіжна  

с. Никанорівка ______
[ вул. Ш овковична____________

Новокри воріжжя
вул. Травнева



4

Стара назва 

пул. Колгоспна  

пул. ! Іершотравнева _ _  

пул. Першотравнева

Мова назва

пул. Колхо'ша 
пул. 1 Травня

с. Н овофедо рівка____
________ 3  вул. К ринична

с. Весна
вул. Зарічна

смт С вятогорівка__
_]_в_ул- Травнева

С лов’янський район 
с. Х р ести те

вул. Василя Стуса  
вул. Соборна

Заступник голови-керівник 
апарату облдерж адміністрації С.Л. Попов

Перелік вулиць та інших о б ’єктів топоніміки що перейменовую ться в межах 
населених пунктів Д онецької області підготовлено департаментом  з питань 
внутріш ньої політики облдерж адміністрації

Директор департаменту з питань -о .
внутріш ньої політики облдерж адміністрації О.І. М еланченко


