
 

1 

№ 

з/п 

Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

1. 

(181) 

Б-р. 50-річчя 

Перемоги 

В ознаменування 50-річчя Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні  

бул. Олександрійський перейменовано 

на бульвар 50-річчя Перемоги 

 

1) від клумби до пам’ятника 

Гренадер – вул. Небесної сотні; 

2) від пам’ятника Гренадер до парка 

„Олександрія” – Олександрійський 

б-р 

3) Олександрійський б-р. 

4) б-р. Перемоги 

1) на честь Небесної сотні, серед героїв якої є білоцерківці 

2) повернення історичної назви-пам’ятки 

3) повернення історичної назви-пам’ятки 

2. 

(11) 

1-ий Будьонного 

пров. 

(пров. Будьонного 

перший) 

Будьонний С.М.– воєначальник СРСР. 

Один з перших Маршалів Радянського 

Союзу 

1) Вільного козацтва 

2) пров. Професора Андрія Голуба 

перший 

3) пров. Монастирський перший  

4) пров. Миколи Амосова перший 

5) пров. Шкільний перший 

1) Вільне козацтво – національні добровільні військово-

міліційні формування часів національно-визвольних 

змагань 1917-1921 рр., що діяли в Україні та на Кубані. 

Особливого поширення Вільне козацтво набуло на 

Київщині, Чернігівщині, Полтавщині - землях, що раніше 

входили до складу Гетьманщини і на яких збереглися 

козацькі звичаї та традиції. У 1917-1918 рр. штаб 

Вільного козацтва перебував у Білій Церкві. 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці 

Професора Андрія Голуба 

3) поблизу монастир 

4) Микола Михайлович Амосов (1913—2002) — 

радянський та український лікар, учений в галузі 

медицини та біокібернетики, громадський діяч, академік 

Національної академії наук України (1969) та Академії 

медичних наук України (1993), лауреат державних премій 

України (1978, 1988, 1997). Директор Інституту серцево-

судинної хірургії (1983 – 1988). Доктор медичних наук 

(1953). 

3. 

(13) 

2-ий Будьонного 

пров. 

( пров. Будьонного 

другий) 

Те ж саме 1) пров. Модеста Левицького 

2) пров. Професора Андрія Голуба  

другий 

3) пров. Монастирський другий  

4) пров. Миколи Амосова другий 

5) пров. Шкільний другий 

1) Модест Левицький (1866-1932), відомий український 

письменник, громадський діяч, дипломат. З 1912 р. 

мешкав у Білій Церкві, очолював місцеву Просвіту, в 

1917/18 навч. році був учителем української мови та 

гігієни в Білоцерківських гімназіях. 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці 

Професора Андрія Голуба. 

3) Див. вище 

4) Див. вище 

4. 

(267) 

1-ий  Чапаєвський 

пров. 

(пров. Чапаєвський 

перший) 

Чапаєв В.І. - військовий діяч Російської 

імперії та більшовицької Росії, 

командир 25-ї стрілецької 

дивізії Червоної Армії, учасник Першої 

світової та громадянської воєн.  

1) Івана Гонти 

2) пров. Гайдамацький перший 

3)пров. Павла Вірського 

4) пров. Січовий перший 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці, яку 

запропоновано перейменувати на вул. Гайдамацьку 

3) Павло Павлович Вірський (1905—1975) — український 

танцівник і хореограф, Народний артист СРСР (1960). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=25-%D0%B0_%D1%81%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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=25-%D0%B0_%D1%81%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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
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№ 

з/п 

Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

5. 

(268) 

2-й Чапаєвський 

пров. 

(пров. Чапаєвський 

другий) 

 

Те ж саме 1) пров. Бондаренка 

2) пров. Гайдамацький другий 

3) пров. Івана Піддубного 

4) пров. Січовий другий 

1) Іван Бондаренко — ватажок гайдамацького загону під 

час Коліївщини, один із керівників повстання. Його загін 

оперував під Білою Церквою, дислокувався на 

білоцерківському Заріччі. 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці, яку 

запропоновано перейменувати на вул. Гайдамацьку 

3) Іван Максимович Піддубний (1871—1949) — 

український спортсмен-борець. Шестиразовий чемпіон 

світу з боротьби. 

6. 

(269) 

3-й Чапаєвський 

пров. 

(пров. Чапаєвський 

третій) 

 

Те ж саме 1) пров. Гонти 

2) пров. Гайдамацький третій 

3) пров. Богатирський 

4) пров. Січовий третій 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці яку 

запропоновано перейменувати на вул. Гайдамацьку 

 

 

7. 

(270) 

4-й Чапаєвський 

пров. 

(пров. Чапаєвський 

четвертий) 

 

Те ж саме 1) пров. Гайдамацький четвертий 

2) пров. Марусі Чурай 

3) пров. Січовий четвертий 

1) Гайдамацький рух –національно-визвольний і 

суспільно-політичний рух проти народного гніту на 

правобережній Україні у XVIII ст., який поширився на 

Київщині, Брацлавщині і Волині. Білоцерківці брали 

участь у цьому русі. 

2) Маруся Чура́й (1625–1653) — напівлегендарна 

українська народна співачка та поетеса часів 

Хмельниччини, яка, за переказами, жила в Полтаві. Їй 

приписують авторство низки відомих у народі пісень: «Ой 

не ходи, Грицю», «Котилися вози з гори», «Засвіт встали 

козаченьки» та інші. Також відома як Маруся Чураївна. 

8. 

(271) 

5-й Чапаєвський 

пров. 

(пров. Чапаєвський 

п’ятий) 

 

Те ж саме 1) пров. Котляревського 

2) пров. Гайдамацький п’ятий 

3) пров. Оксани Петрусенко 

4) пров. Січовий п’ятий 

1) Згідно з назвою існуючої вул. Котляревського, від якої 

цей провулок починається. 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці, яку 

запропоновано перейменувати на вул. Гайдамацьку 

3) Оксана Андріївна Петрусенко (1900—1940) — 

українська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано). 

Одна з найкращих  виконавиць українських народних 

пісень і романсів. Народна артистка УРСР (1939). Голос 

Оксани Андріївни є голосом-символом України її часу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

9. 

(272) 

6-й Чапаєвський 

пров. 

(пров. Чапаєвський 

шостий) 

 

Те ж саме 1) пров. Полковника Блаватного 

2) пров. Гайдамацький шостий 

3) пров. Гетьмана Остряниці 

4) пров. Січовий шостий 

 

1) Блаватний Никифор Іванович (1886-1941). Народився в 

околицях Білої Церкви. Український військовий і 

громадський діяч, драматург, журналіст, організатор і 

очільник Вільного козацтва, один з кількох очільників 

оборони Києва від більшовицької навали на початку 1918 

р., вихователь гетьманича Данила Скоропадського, 

активний діяч української діаспори в Чехословаччині і 

Аргентині. 

2) Провулок є відгалуженням однойменної вулиці яку 

запропоновано перейменувати на вул. Гайдамацьку 

3) Яків Стефан Іскра-Острянин (Остряниця) (? —1641) — 

український військовий діяч, козацький отаман, один з 

керівників козацького повстання 1638 року. Вперше 

згадується в документах під 1633 роком як полковник 

реєстрових козаків війська Речі Посполитої в ході 

Смоленської війни. На початку 1638 року був обраний 

гетьманом нереєстрового козацтва. Навесні 1638 року 

очолив козацьке повстання. 

10. 
(273) 

тупик Чапаєвський               

(Чапаєвський тупик) 

 

Те ж саме 1) Завулок Гайдамацький 

2) Завулок Залізняка 

3) Завулок Січовий  

1) Завулок є відгалуженням однойменної вулиці яку 

запропоновано перейменувати на вул. Гайдамацьку 

2) Повернення історичної назви-пам’ятки 

11. 

(56) 

вул. 40-річчя Жовтня 

 

+ 

 

пров. Жовтневий 

Жовтневий переворот — державний 

переворот,заколот у Російській 

республіці, що відбувся 25 жовтня1917 

року. У ході перевороту Тимчасовий 

уряд, що перебував у столиці 

держави Петрограді — було 

заарештовано, а центральну владу 

перебрали на себе 

лідери більшовиків[3]. 

1) вул. Олександра Кошиця 

2) вул. Романа Шухевича 

3) вул. Анатолія Солов’яненка 

1) Олександр Кошиць (1875-1944), відомий музичний 

діяч, диригент, композитор, один із засновників 

Української капели, за комуністичного режиму був під 

забороною. Багато раз бував і концертував у Білій Церкві. 

2) Романа Шухевич –  командуючий Українською 

Повстанською Армією. Загинув у  бою з агентами МГБ у  

1950 р. 

3) Анатолій Борисович Солов'яненко (1932—1999) — 

Герой України (2008, посмертно), всесвітньовідомий 

український співак (лірико-драматичний тенор) та 

громадський діяч. 

12. 

(57) 

вул. 2-га 40-річчя 

Жовтня 

(вул. 40-річчя Жовтня 

друга) 

Те ж саме 1) вул. Еллана Блакитного 

2) вул. Олександра Кошиця друга 

3) вул. Анатолія Солов’яненка друга 

1) Еллан-Блакитний Василь Михайлович – український 

письменник, один з керівників письменницької організації 

„Гарт”, один з лідерів партії боротьбистів, знищеної 

ВКП/б/. 1919 р. у с. Потіївка створив підпільний 

повстанський штаб, маючи на меті паралізувати відступ 

денікінців на Умань. 

2) Вулиця є продовженням  однойменної вулиці яку 

запропоновано перейменувати на вул. Олександра 

Кошиця 

3) Див. вище 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1917)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
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№ 
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Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

13. 

(104) 

1-ий Комсомольський 

пров. 

(пров. 

Комсомольський 

перший) 

означає приналежність до комсомолу 

(Всесоюзний ленінський 

комуністичний союз молоді - політична 

молодіжна організація в СРСР) 

1) Короля Зиґмунта Августа 

2) Княгині Ольги 

3) пров. Молодіжний перший 

4) пров. Української молоді перший 

1) Див. нижче 

2) Див. нижче 

14. 

(111) 

2-ий Комсомольський 

пров. 

(пров. 

Комсомольський 

другий) 

Те ж саме 1) Короля Зиґмунта Августа 

2) Княгині Ольги 

3) пров. Молодіжний другий 

4) пров. Української молоді другий 

1) Див. нижче 

2) Див. нижче 

15. 

(277) 

2-й 

Червоноармійський 

пров. 

(пров. 

Червоноармійський 

другий) 

«червона армія» - загальновживана 

назва Збройних сил радянських 

республік: Росії; військово-політичного 

союзу радянських республік; Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік 

1) пров.Олександрійський  1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

16. 

(7) 

вул. Баумана Бауман М.Е. - російський 

революціонер, діяч більшовицького 

крила РСДРП -соціал-демократична 

партія, заснована в Російській імперії в 

березні 1898 року. 

1) вул.Торгова 

2) вул. Базарна 

3) вул. Ринкова 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Вулиця, яка веде до центрального базару 

3) «Базарна» має більш східну, азіатську етимологію,  

європейська традиційна назва «Ринкова». 

17. 

(9) 

вул.Боженка Боженко В.Н. — польовий командир та 

військовий діяч часів війни 1917—

1921. 

Брав активну участь у знищенні УНР. 

 

1) вул. Полковника Чорниці 

2) вул. Івана Гонти  

3) вул. Криштофа Косинського 

1) Чорниця Павло  Олександрович, отаман 2-го 

Чорноморського кінного полку, який в грудні 1918-січні 

1919 р. відбивав наступ більшовиків на чернігівському 

напрямку. Загинув, похований 11 лютого на садибі 

Преображенського храму Білої Церкви. 

2) Іван Ґонта  керівник українського гайдамацького руху, 

один з очільників Коліївщини — повстання проти 

релігійного, національного та соціального гніту, що 

вибухнуло 1768-го року на землях Правобережної 

України, що входила в ті часи до складу Речі Посполитої 

3) Криштоф Косинський (1545 —1593) — український 

військовий діяч Речі Посполитої. Шляхтич підляський 

гербу Равич, козацький отаман. Полковник Війська 

Запорозького реєстрового (1590), гетьман козаків-

низовиків (1591–1593). Організатор козацького повстання 

1591–1593 років в Україні проти шляхти й урядової 

адміністрації Речі Посполитої, яке почалось захопленням 

Білоцерківського замку. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%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%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
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№ 
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18. 

(16) 

вул. Варинського Людвиг Варинський — один з 

головних діячів та ідеологів польського 

соціалістичного руху. 

1) вул. Цвинтарна 

2) вул. Лютеранська 

3) вул. Модеста Левицького 

4) вул. Івана Сошенка 

5) вул. Костянтина Паустовського  

6) вул. Затишна 

1) Повернення історичної назви вулиці-пам’ятки. 

2) Знаходилося лютеранське кладовище. 

3) Модест Левицький – знаменитий педагог, лікар, 

дипломат. Очільник «Просвіти» в Білій Церкві. 

4) Іван Сошенко–  видатний український художник, який 

працював в Білоцерківській гімназії в 60-х рр. 19 ст. 

5) Костянтин Паустовський –майстер прози, драматург, 

публіцист. Дитячі роки пройшли в с. Пилипча 

19. 

(17) 

вул. Ватутіна Ватутін М.Ф. — радянський  

воєначальник, генерал 

армії (1943), Герой Радянського Союзу 

1) вул. Михайла Дорошенка 

2) вул. Генерала Омеляновича-

Павленка 

3) Залишити без змін 

1) Михайло Дорошенко –  український військовий діяч, з 

1618 р. – козацький полковник, козацький гетьман (1622–

1628 з перервами). За Дорошенка було реорганізовано 

реєстрове козацьке військо, створено 6 реєстрових полків, 

в т. ч. Білоцерківський. 

Восени 1626 козацькі війська на чолі з Дорошенком 

розгромили значний загін кримсько-ногайської кінноти 

під Білою Церквою. 

2) Михайло Омелянович-Павленко – генерал-лейтенант, 

командуючий 1-м Зимовим походом 1920 року. Вивів 

українську армію з «трикутника смерті». 

20. 

(43) 

вул. Антона 

Гординського 

Антон Гординський  належав до грона 

більшовицьких діячів у Білій Церкві 

часів Української революції 1917-1921 

років. 

1) вул. Гетьманська 

2) вул. Героїв Небесної Сотні 

3) вул. Павла Чубинського 

1) Розширення історичної назви-пам’ятки 

2) Вшанування пам’яті героїв 

3) Павло Платонович Чубинський (1839—1884) — 

український етнолог, фольклорист, поет, громадський 

діяч, автор слів Гімну України. 

21. 

(81) 

вул. Інтернаціональна Інтернаціоналізм - політичний рух, 

який виступає за розширення 

політичної, економічної та культурної 

співпраці між країнами для 

теоретичного блага всіх. Прикладами 

такої міжнаціональної співпраці є ООН 

, ЄС,  Існують різні варіанти 

інтернаціоналізму: зокрема, 

пролетарський інтернаціоналізм у 

марксизмі означає солідарність 

пролетарів різних країн у боротьбі 

проти експлуататорів. 

1)вул.  Олега Ольжича  

2) вул. Гайдамацька 

3) вул. Дмитра Яворницького 

4) Залишити без змін 

1) Оле́г О́льжич (справжнє ім'я Олег Олександрович 

Кандиба), (нар. 1907, Житомир – помер 10 червня 1944, 

концтабірЗаксенгаузен) — український поет, археолог і 

політичний діяч. Син українського класика Олександра 

Олеся. Учасник самостійницького руху опору нацизмові, 

загинув в нацистському концтаборі. 

2) Див. вище 

3) Дмитро Іванович Яворницький (1855—1940) — 

український історик, археолог, етнограф, фольклорист, 

лексикограф, письменник, дослідник історії українського 

козацтва. 

22. 

(82) 

вул. 2-га 

Інтернаціональна 

(вул.Інтернаціональна 

друга) 

Те ж саме. 1) вул. Кирила Стеценка 

2) вул. Козача 

3) вул. Дмитра Яворницького друга 

4) Залишити без змін 

1) Кирило Стеценко (1882-1922), видатний український 

композитор, хоровий диригент, педагог, у 1908-1909 

учитель у Білоцерківських гімназіях. 

3) Див. вище 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/1618
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%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1622
https://uk.wikipedia.org/wiki/1628
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1626
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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23. 

(90) 

вул. Кірова Кі́ров С.М.— радянський державний і 

політичний діяч. Перший секретар 

Ленінградського міського 

комітету ВКП(б) і член Політбюро ЦК 

ВКП(б). 

1) вул. Симона Петлюри 

2) вул. Миколи Лисенка 

3) вул. Герасима Смотрицького  

4) вул. Родинна 

1) Си́мон Петлю́ра (1879– 1926) – український державний, 

військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і 

театральний критик. Організатор українських збройних 

сил. Член ГС УЦР (від 28 червня — 31 грудня 1917[1]) на 

посаді Генерального секретаря з військових справ. 

Головний отаман військ УНР (з листопада 1918 р.). 

Голова Директорії УНР (9 травня 1919 — 10 листопада 

1920). У листопаді 1918 перебував у Білій Церкві, 

готуючи і керуючи антигетьманським повстанням. 

2) Микола Віталійович Лисенко (1842—1912) — 

український композитор, піаніст, диригент, педагог, 

збирач пісенного фольклору, громадський діяч. 

Відвідував Білу Церкву. 

3) Смотрицький Герасим Данилович (?—1594) —

письменник, педагог, перший ректор Острозької академії, 

один з видавців «Острозької Біблії». 

24. 

(83) 

вул. Калініна Калі́нін М.І. — політичний 

діяч комуністичної партії СРСР, 

голова ЦВК СРСР. 

1) вул. Кн. Пронського 

2) вул. Кирила Стеценка 

3) вул. Василя Симоненка 

4) вул. Ремісників 

5) вул. Благодатна 

 

1) Князь Семен Пронський у 1552 р. керував 

будівництвом Білоцерківського замку та наступним 

осадженням поруч з них міста Біла Церква. Його 

зусиллями на старовинній пустці знову завирувало міське 

життя. Перший білоцерківський державця. 

2) Кирило Стеценко (1882-1922), видатний український 

композитор, хоровий диригент, педагог, у 1908-1909 

учитель у Білоцерківських гімназіях. 

3) Василя Симоненко – поет, дисидент.  

4) На вулиці розташованна велика кількість приватних 

кустарних майстерень, школа робітничої молоді та 

майстерні на території пенітенціарної установи. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%92%D0%9A_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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25. 

(102) 

вул. Комсомольська означає приналежність до комсомолу 

(Всесоюзний ленінський 

комуністичний союз молоді - політична 

молодіжна організація в СРСР) 

1) вул. Січова 

2) вул. Архітектора Федотова 

3) вул. Героїв Крут 

4) вул. Грушевського 

5) вул. Князя Святослава 

6) вул. Української молоді  

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Володимир Федотов – відомий  український архітектор 

3)  На честь вояків УНР, які прикривали Київ від наступу 

більшовиків. 

4) Грушевський Михайло Сергійович (1866— 1934) — 

український історик, громадський та політичний діяч. 

Голова Центральної Ради Української Народної 

Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської АН (1914), 

ВУАН (1923) та АН СРСР (1929),багаторічний голова 

Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1897–

1913), завідувач кафедри історії Львівського університету 

(1894–1914), автор понад 2000 наукових праць. 

5) Святосла́в І́горович, також відомий як Святослав 

Хоробрий (930 —972) — руський князь, державний діяч, 

політик і військовик з династії Рюриковичів. Великий 

князь Київський, правитель Русі (945, самостійно з 954–

972). Син князя Ігоря і його дружини, княгині Ольги. 

Батько Володимира Великого, дід Ярослава Мудрого. 

Проводив активну зовнішню політику, значно 

розширивши територію держави. 

26. 

(103) 

Комсомольський б-р Те ж саме 1) б-р Короля Зиґмунта Августа 

2) б-р Гетьмана Івана Мазепи 

3) б-р Княгині Ольги 

4) б-р Небесної сотні 

5) б-р Молодіжний  

6) б-р Української молоді 

1) Зиґмунт-Август, великий князь литовський (1544-1572), 

король польський (1548-1572). За його наказом у 1552 р. 

на місці літописного міста Гюргева був побудований 

Білоцерківський замок, а навколо осаджене місто. 

Почалося життя нового міста – Білої Церкви. 

2) Іван Мазепа (1639 – 1709) — український військовий, 

політичний і державний діяч. Гетьман Війська 

Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній 

(1687-1704)  і всій Наддніпрянській Україні (1704-1709). 

3) Ольга або Свята Ольга (хрещене ім'я Олена, 889 - 969) 

— дружина князя Ігоря, київська княгиня, канонізована 

Православною Церквою. Правила Руссю в роки 

неповноліття свого сина Святослава. 957 року прийняла 

християнство. 
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№ 

з/п 

Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

27. 

(115) 

вул. Котовського Кото́вський Г.І.— радянський 

військовий та політичний 

діяч, командир червоноармійських заго

нів та з'єднань у період громадянської 

війни (1918–1922). Зробив кар'єру від 

кримінального злочинця до члена 

Союзного, Українського й 

Молдавського Центрального 

Виконавчого Комітету СРСР. Член 

Реввійськ ради (революційна військова 

рада) СРСР. 

1) вул. Павла Скоропадського 

2) вул. Степана Бандери 

3) вул. Григора Тютюнника 

4) Залишити без змін 

1) Павло́ Скоропа́дський (1873 – 1945) – український 

громадський та політичний діяч, з 29 квітня по 14 грудня 

1918 року гетьман Української Держави. Відвідував Білу 

Церкву. Зокрема головував на 2-му з’їзді Вільного 

козацтва у Білоцерківській гімназії. За його правління 

відбувся значний поступ в розвитку української науки і 

культури. 

2) Степан Андрійович Бандера (1909—1959) — 

український політичний діяч, ідеолог і теоретик 

українського націоналістичного руху ХХ століття, голова 

Проводу ОУН-Б 

3) Григір Михайлович Тютюнник (1931—1980) — 

український письменник-прозаїк. 

4) По вул. Котовського є лише один будинок (недоцільно 

перейменовувати) 

28. 

(99) 

вул. Колгоспна 

 + 

пров. Колгоспний 

Колго́сп — форма 

сільськогосподарського підприємства 

на території колишнього СРСР. 

1) вул. Селянська 

2) вул. Козацька 

3) вул. Полянська 

4) Залишити без змін 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/1922
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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№ 

з/п 

Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

29. 

(154) 

вул. Олега Кошового Олег Кошовий— учасник, один з 

організаторів підпільної 

антифашистської комсомольської 

організації «Молода гвардія», що діяла 

в 1942-1943 роках в окупованому 

гітлерівськими військами місті 

Краснодоні Ворошиловградської 

області Української РСР під час 

Великої Вітчизняної війни. 

1) вул. Оксани Чурко 

2) вул. Героїв-підпільників 

3) вул. Івана Сірка 

4) вул. Ігоря Сікорського 

5) Залишити без змін 

1) Чурко Оксана (рр.народ. і см. невідомі) – легендарна 

співачка та авторка пісень. Після розгрому Коліївщини зі 

своїм дідом переселилися з Білої Церкви на Гуцульщину в 

с. Город біля Косова. Відома як чудова виконавиця 

українських пісень. Легенда каже, що начуваний про її 

красу король листовно просив її стати йому дружиною. 

Розгніваний відмовою послав полк рейтарів, і воєвода 

власноруч відсік вродливиці голову. Наречений, ватаг 

опришків, Г.Кремінь запізнився на виручку з 

повстанським загоном. З розгрому полку карателів 

почалося повстання. 

2)  На честь учасників антифашистського підпілля під час 

Другої світової війни. 

3) Іван Сірко (1605 (1610) —1680) —легендарний 

кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська 

Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 боях. Герой 

багатьох українських пісень і казок. Після своєї смерті 

вважався характерником. Під час Визвольної війни 1648-

1657 рр. загони Сірка провели запеклий бій у Білій Церкві 

4) Ігор Іванович Сікорський (1889—1972) — інженер 

(авіаконструктор) і підприємець, тривалий час мешкав і 

працював на території США. Ідею гелікоптера йому 

навіяли малюнки повітряного ґвинта Леонардо да Вінчі. 

1918 року емігрував до США, де 1923 року заснував 

компанію Sicorski Air Engineering. Автор літаків-велетнів. 

Конструктор першого в США літака-амфібії. 

30. 

(282) 

вул. Маршала 

Чуйкова 

Чуйков В.І. - видатний 

радянський воєначальник, Маршал 

Радянського Союзу (з 1955), 

двічі Герой Радянського Союзу 

1) вул. Транспортна 

2) вул. Воїнів-переможців 

3) Частину вулиці від О.Гончара до 

Водопійної – на вул. Євгена 

Потоцького 

4) вул. Нестора Літописця 

5) Залишити без змін 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) На честь усіх співвітчизників - учасників бойових дій у 

Другій  світової війні. 

3) Євген Потоцький – композитор, музикант, співак. 

Новатор у виконанні рок- і поп- композицій. Музика 

Потоцького переживає ренесанс і має вплив на сучасних 

виконавців у різноманітних музичних стилях.  

4) Нестор Літописець (1056—1114) — преподобний, 

київський літописець та письменник-агіограф. З 1073 

чернець Києво-Печерського монастиря. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/1955
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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№ 

з/п 

Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

31. 

(139) 

вул. Міліцейська Мілі́ція — назва поліції в СРСР, 

країнах колишнього «Соціалістичного 

табору» та деяких сучасних 

країнах СНД. 

1) вул. Петра Лебединцева 

2) вул. Микільська (Миколаївська) 

3) вул. Преображенська 

4) вул. Гетьмана Івана Підкови 

1) Петро Лебединцев (1819-1896), церковний діяч, 

педагог, історик. У 1851-1860 настоятель 

Преображенської церкви, учитель Закону Божого в 

Білоцерківській гімназії, займався просвітницькою 

діяльністю, автор перших публікацій про історію Білої 

Церкви, засновник перших у ХІХ ст. початкових шкіл у 

Білій Церкві. Відновив Мазепинську церкву (св. Миколая) 

– на садибі Преображенського кафедрального собору, що 

виходить на вул. Міліцейську. 

2) Вулиця бере початок від самої древньої церкви Св. 

Миколая на території міста, збудованої за часів гетьмана 

України І. Мазепи 

3) Поруч одноіменний собор. 

4) Іван Підкова (Іван Серпяга, Іван Вода; 1533—1578) — 

козацький гетьман, молдовський господар (1577—1578 

рр.). Історична постать Івана Підкови є надзвичайно 

популярною серед українського народу. 

32. 

(173) 

вул. Запорожця 

(вул. Петра 

Запорожця) 

 

Запоро́жець П. К. — діяч російського 

революційного руху. Член 

марксистського гуртка і в 1895 році під 

керівництвом В. І. Леніна брав участь у 

організації Петербурзького «Союзу 

боротьби за визволення робітничого 

класу» та був учасником центрального 

гуртка цього союзу. Вів соціал-

демократичну пропаганду серед 

робітників у 

районах Нарвської та Московської заст

ав.  

1) Броварна 

2) вул. Івана Гонти 

3) вул. Олекси Береста 

4) Залишити без змін 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Іван Ґонта  керівник українського гайдамацького руху, 

один з очільників Коліївщини — повстання проти 

релігійного, національного та соціального гніту, що 

вибухнуло 1768-го року на землях Правобережної 

України, що входила в ті часи до складу Речі Посполитої 

3) Олексій (Олекса) Прокопович Бе́рест  (1921—1970) — 

український радянський військовик, Герой України, що 

встановив, разом з Михайлом Єгоровим та Мелітоном 

Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького 

Рейхстагу о 21.50 30 квітня 1945. 

33. 

(157) 

вул. Осводівська + 

пров. Осводівський 

ОСВОД — радянська, російська та 

білоруська масова добровільна 

громадська організація, що має на меті 

охорону життя і здоров'я людей на 

водоймах; допомогу рятувальним 

службам; упорядкування використання 

маломірних суден судоводителями-

любителями. 

1) вул.Покровська + 

Покровський пров. 

1) На згадку про втрачену пам’ятку українського 

зодчества – дерев’яну церкву Покрова Пресвятої 

Богородиці, яка у XVIII – першій половині ХІХ ст. стояла 

між нинішніми вул. Осводівською і пров. Осводівським. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%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%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%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%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%94
http://uk.wikipedia.org/wiki/1895
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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№ 

з/п 

Стара назва Обґрунтування Пропозиція Обґрунтування 

34. 

(178) 

вул.Піонерська Піоне́рський рух (піонерія) — рух 

дитячих комуністичних організацій 

в СРСР та інших країнах. 

1) вул. Петра Лебединцева 

2) вул. Євгена Деслава 

1) Протоієрей Петро Гаврилович Лебединцев  – перший 

історик м. Біла Церква, ініціатор створення першої 

народної школи в 1859 р., пізніше ще 3-х шкіл, перший 

настоятель Преображенського Храму, автор багатьох 

наукових праць в галузі історії, археології, етнографії, 

краєзнавства. 

2) Євген Деслав –франц. та ісп. кінорежисер, засновник 

скаутського руху на Наддніпрянщині. Навчався в 

Білоцерківській гімназії. 

35. 

(179) 

пров. Піонерський Те ж саме 1) пров. Голубиний  

36. 

(180) 

Піонерський Тупик  

 

 

 

 

 

Те ж саме 1) завулок Колодязний 

2) вул. Комендатська 

3) вул. Давида Бронштейна 

 

 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Піонерський тупик має ширину в межах червоних ліній 

12,0 м і може бути вулицею. На цій вулиці здавна 

розміщується військова комендатура, тому вулицю 

пропонується назвати Комендантська 

3) Давид Бронштейн  нар. в Білій Церкві – відомий шахіст 

37. 

(167) 

вул. Пархоменка Пархо́менко О.Я. — учасник 

Громадянської 

війни, червоний командир.  В 1917 році 

брав участь у встановленні радянської 

влади в Донбасі. Учасник придушення 

махновського руху. 

1) вул. Гетьмана Пилипа Орлика 

2) вул. Василя Стуса 

1) Орлик Пилип Степанович (1672- 1742)  – український 

політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська 

Запорозького у вигнанні (1710-1742), поет, публіцист. 

Після свого обрання здійснив похід на Правобережжя, 

дислокувався у Білій Церкві. 

2) Стус Василь Семенович (1938-1985)  – український 

поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, 

правозахисник. Один із найактивніших представників 

українського культурного руху шістдесятників. Герой 

України. За власні переконання в необхідності української 

культурної автономії творчість Василя Стуса була 

заборонена радянською владою, а сам поет був на 12 років 

позбавлений волі. 

38. 

(187) 

вул. Примакова Примаков В.М.- радянський 

воєначальник, в Громадянську війну — 

командир Червоного козацтва; 

1) вул. Семена Палія 

2) вул. Марії Заньковецької 

1) Семен Палій (Гурко) (1640–1710) – військовий діяч, 

полковник Фастівського полку, один з керівників 

антипольського повстання на Правобережжі. У 1702–1704 

рр. разом з Самусем очолював повстання на 

Правобережній Україні проти Польщі. З листопада 1702 р. 

перетворив Білу Церкву на козацьку столицю і 

дислокувався тут. 

2) Марія Костянтинівна Заньковецька (справжнє прізвище 

— Адасовська, 1854—1934) — українська актриса і 

театральна діячка, провідна зірка українського театру 

кінця 19 і початку 20 століть. Народна артистка УРСР 

(1922). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1672
https://uk.wikipedia.org/wiki/1742
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1710
https://uk.wikipedia.org/wiki/1742
https://uk.wikipedia.org/wiki/1710
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%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
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39. 

(190) 

вул. Пролетарська 

+ пров. 

Пролетарський 

Пролетаріат — нижчий, 

бідніший соціальний клас суспільства, 

який не має власності і для якого 

основним джерелом засобів для життя є 

продаж власної робочої сили. 

Поняття протелетаріат посідає одне з 

центральних місць у соціології 

марксизму. 

1) вул. Дмитрівська+пров. 

Дмитрівський 

2) вул. Робітників + пров. Робітників 

3) Залишити без змін 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

41. 

(196) 

вул. Радгоспна Радгосп (скор. від радянське 

господарство; рос. совхоз) — державне 

сільськогосподарське підприємство. 

1) вул.Узинська 

2) Залишити без змін 

 

1) Напрям руху на Узин 

42. 

(197, 

198) 

1-га та 2-га Радгоспна 

(вул. Радгоспна 

перша та 

вул. Радгоспна друга) 

Те ж саме 1) вул. Кагарлицька / вул.Узинська 

 

1) Напрям руху на Кагарлик та Узин  

43. 

(217) 

вул. Свердлова Свердлов Я.М. — російський 

радянський політичний і державний 

діяч, революціонер єврейського 

походження. Більшовик, член ЦК 

РСДРП(б), РКП(б). Голова ВЦВК у 

листопаді 1917 — березні 1919 рр.  

1) вул. Січових стрільців 

2) вул. Павла Скоропадського 

3) вул. Павла Поповича 

4) вул. Героїв Крут 

1) Січові́ Стрільці́ — одна з регулярних формацій Армії 

УНР у 1917–1919, яка мала різні форми організації 

(курень, полк, окремий загін, дивізія, корпус). У вересні 

1918 Окремий загін Січових стільців формувався у Білій 

Церкві, окремі сотні – цілком з білоцерківців. 

2) Павло Петрович Скоропадський (1873 — 1945) — 

український громадський та політичний діяч, військовик, 

за правом народження носив князівський титул. Походив 

з козацько-старшинського роду Скоропадських. Гетьман 

Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918). Один 

із лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху. 

3) Павло Романович Попович – льотчик-космонавт № 4, 

перший космонавт-українець, генерал-майор авіації, 

кандидат технічних наук. 

4) Див. вище 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
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44. 

(226) 

вул. Сломчинського Сломчинський П.П. —

 більшовицький політичний і 

державний діяч. Один з засновників 

більшовицького підпілля у Білій 

Церкві.Брав участь в революційному 

русі, підтримав Жовтневий переворот. 

1) вул. Палія –Сидорянського 

2) вул. Семена Палія 

3) вул. Січових стрільців 

4) вул. В’ячеслава Чорновола 

5) вул. Володимира Мономаха 

6) вул. Гетьмана Ружинського 

1) Михайло Палій-Сидорянський (1895, Біла Церква –

1963) — полковник армії Української Народної 

Республіки. Навчався в Білоцерківській гімназії. Був 

учасником Другого зимового походу військ УНР проти 

більшовиків, очолював Подільську групу. 

2) Див. вище 

3) Див. вище 

4) В’ячеслав Чорновол – Герой України, ініціатор 

відновлення державності України. 

5) Володимир Всеволодович, прозваний Володимиром 

Мономахом (1053 - 1125) — Великий князь Київський 

(1113-1125), державний і політичний діяч, письменник. 

Син князя Всеволода Ярославича і візантійської княжни 

Марії з роду Мономахів. Хрещене ім'я Василь. 

6) Ружинський Богдан Михайлович (? — 1576) — 

козацький політичний і військовий діяч, князь, гетьман 

реєстрового козацького війська. Серед заслуг Б. 

Ружинського перед козацтвом — створення козацьких 

реєстрових полків, які стали основою регулярного 

українського війська. 

45. 

(237) 

вул.Суворова Суворов О.В. — великий російський 

полководець, військовий теоретик, 

національний герой Росії. 

1) вул. Якова Ґандзюка 

2) вул. Дмитра Донцова 

2) Залишити без змін 

1) Ґандзюк Яків Григорович (1873–1918) –  генерал 

Української армії, командувач 1-ї дивізії 1-го 

Українського козачого корпу-су, командувач цього 

корпусу (після відставки П.Скоропадського), який 

зупинив і роззброїв збільшовичений російський корпус з 

кінною дивізією, який сунув на Київ. Штаб Я.Ґандзюка 

дислокувався в Білій Церкві. Розстріляний за відмову 

перейти на російську службу. 

2) Дмитро Іванович Донцов (1883–1973) – політичний 

діяч, ідеолог українського націоналізму, український 

літературний критик, есеїст і публіцист.  

46. 

(225) 

вул. Славіна Славін Й. Є..— радянський військовий 

діяч і політпрацівник, армійський 

комісар 2-го рангу. 

1) вул. ІІ-Лазаретна 

2) вул. Гетьмана Пилипа Орлика 

3) вул. Василя Стуса 

4) вул. Агапіта Печерського 

5) вул. Гетьмана Сагайдачного 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

2) Див. вище 

3) Див. вище 

4) Агапіт Печерський (? — 1095) — чернець Києво-

Печерського монастиря, відомий як цілитель тяжких 

захворювань. 

5) Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний (бл. 1582—

1622) — український полководець та політичний діяч, 

гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман 

Запорізької Січі. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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47. 

(232) 

вул. Стаханівська Стаханівський рух — масовий рух 

послідовників О.Г. Стаханова в СРСР, 

новаторів соціалістичного виробництва 

— робітників, колгоспників, 

інженерно-технічних працівників, 

багаторазово перевищували 

встановлені норми виробництва. 

1) вул. Полуботківська ( Павла 

Полуботка) 

2) вул. Січових стрільців 

3) вул. Михайла Дорошенка 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки. Павло́ 

Полубо́ток (бл.1660 - 1724) — український військовий та 

політичний діяч. Полковник чернігівський, наказний 

гетьман Війська Запорозького Лівобережної України 

(1722-1724). Заарештований за підписання Коломацьких 

чолобитних та супротив діяльності Малоросійської 

колегії. Помер в ув'язненні на території Петропавлівської 

фортеці. 

2) Див. вище 

3) Михайло Дорошенко (р. н. невід. —1628) — 

український військовий діяч, з 1618 р. — козацький 

полковник, козацький гетьман (1622–1628 з перервами). 

За Дорошенка було реорганізовано реєстрове козацьке 

військо, створено 6 реєстрових полків, серед них 

Білоцерківський). 

48. 

(233, 

234, 

235) 

1-ий, 2-ий та 3-ій 

пров. 

Стаханівський 

( пров. Стаханівський 

перший,  

пров. Стаханівський 

другий, 

пров. Стаханівський 

третій) 

Те ж саме 1) пров. 1-ий, 2-ий та 3-ій 

Полуботківський 

2) пров. 1-ий, 2-ий та 3-ій Михайла 

Дорошенка 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки (див. вище) 

2) Див. вище 

 

49. 

(259,

260) 

вул. Фадєєва 

 

+ 

пров. Фадєєва 

Фадє́єв О.О.— російський письменник і 

громадський діяч. Бригадний 

комісар (полковник). Член РКП 

(б) з 1918. 1939 року Фадєєв став 

членом ЦК ВКП (б). 

1) вул. Бориса Познанського+ пров. 

Бориса Познанського 

2) вул. Луки Долинського+пров. 

Луки Долинського 

3) вул. Василя Стуса +пров. Василя 

Стуса 

1) Борис Познанський (1841-1906), відомий український 

етнограф. Мешканець Білої Церкви, випускник 

Білоцерківської гімназії (1859 р.), видав мальовничі 

спогади про Білу Церкву середини ХІХ ст. 

2) Долинський Лука (1745, нар. в м. Біла Церква — 1824) 

— український живописець, портретист, іконописець та 

монументаліст. Представник пізнього українського 

бароко, рококо та класицизму. 

3) Див. вище 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/1939
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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50. 

(262) 

вул. Фурманова  Фу́рманов Д.А. — советский писатель-

прозаик, революционер, военный и 

политический деятель, член РКП(б). 

1) вул. Де ля Фліза  

2) вул. Григорія Сковороди  

 

1) Домінік Де ла Фліз – французький лікар, один з перших 

дослідників українського народного костюма, 

архітектури, побуту і старожитностей на Київщині, 

зокрема в околицях Білої Церкви. В 1830-х рр. очолював 

лікарню Браницьких у Білій Церкві та особисто 

вакцинував тисячі місцевих селян, врятувавши їх від 

смерті під час страшних пошестей. 

2) Григорій Савич Сковорода (1722—1794) — 

український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, 

педагог. 

51. 

(266) 

вул. Чапаєва Чапаєв В.І.- військовий діяч Російської 

імперії та більшовицької Росії, 

командир 25-ї стрілецької 

дивізії Червоної Армії, учасник Першої 

світової та громадянської воєн.  

1) вул. Максима Залізняка 

2) вул. Гайдамацька 

3) вул. Івана Кожедуба 

3) вул. Січова 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки. Макси́м 

Ієвлевич Залізняк (близько 1740 —1768) — керівник 

гайдамацького повстання (1768–1769), відомого під 

назвою Коліївщина, козацький отаман. 

2) Див. вище 

3) Іван Микитович Кожедуб (1920—1991) — український 

радянський льотчик-ас, найрезультативніший льотчик-

винищувач в авіації союзників за весь час Другої світової 

війни.  

52. 

(276) 

вул.Червонофлотська Похіне від «червоний флот»- флот 

червоної армії 

1) вул. Омеляна Пріцака 

2) вул. Павла Скоропадського 

1) Пріцак Омелян (1919-2006) – українсько-

американський історик, мовознавець, філолог-орієнталіст, 

організатор української науки у світі, засновник і 

довголітній директор Українського наукового інституту 

Гарвардського університету, співзасновників 

Міжнародної асоціації україністів, редактор багатьох 

наукових часописів. У 1941 р. жив у Білій Церкві та 

описав її. 

2) Див. вище 

53. 

(311) 

вул. Щорса Щорс М.О.— офіцер військового часу 

Російської імператорської армії, 

командир українських повстанських 

формувань, начальник дивізії Червоної 

армії часів Громадянської війни в Росії, 

член Комуністичної партії. 

1) вул. Івана Мазепи 

2) вул. Гетьмана Івана Виговського 

1) Мазепа Іван Степанович (1639-1709) - український 

військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська 

Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній 

(1687-1704) і всій Наддніпрянській Україні (1704-1709). 

Народився у с. Мазепинці поруч з Білою Церквою, 

тривалий час жив у Білій Церкві. В 1704-1709 рр. 

перетворив Білу Церкву на столицю правобережної 

частини Гетьманщини. 

2) Івана Виговський (бл.1608 —1664)– Гетьман України, 

переможець битви над московським військом під 

Конотопом у 1658 р. За його гетьманування засновано 

школи, проведено ряд реформ. Підписано наказ про 

заснування університетів і створення регулярної армії. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=25-%D0%B0_%D1%81%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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=25-%D0%B0_%D1%81%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%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97
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54. 

(256) 

вул. Учгоспна 

 

+ 

 

вул. Учгоспна друга 

 

 

 

пров. Учгоспівський 

«учебное хазяйство» – назва яка 

широко застосовувалася в СРСР у с/г 

1) вул. Ольги Коломієць 

2) вул. Уласа Самчука  

3) вул. Феофана Прокоповича  

3) вул. Вишнева 

4) вул. Абрикосова 

5) вул. Яблунева 

6) вул. Садова 

1) Коломієць Ольга Кирилівна (1894–1977, Біла Церква), 

видатний учений-селекціонер. Автор 11 сортів (зокрема 

Білоцерківського однонасінного) гібридів і полігібридів 

однонасінних цукрових буряків. 1928-31 рр. працювала на 

БЦ селекційній станції, 1938-41 рр. в БЦСГІ (тепер 

БНАУ), 1942-77 рр. зав. відділу, консультантом  

селекційної станції, що з 1979 р. названа її іменем.  

2) Улас Самчук – письменник, журналіст, громадський 

діяч. Висувався на Нобелівську премію з літератури. 

3) Феофан (Єлеазар) Прокопович (1681—1736) — 

український богослов, письменник, поет, математик, 

філософ, ректор Київської академії. 

55. 

(141) 

вул. Мічуріна 

+ 

пров. Мічуріна 

Мічурін І.В. — 

російський біолог і селекціонер-

помолог, автор 

багатьох сортів плодово-ягідних 

культур, почесний член АН 

СРСР, академік ВАСГНІЛ. Розробив 

методи селекції плодово-ягодних 

рослин, головним чином — метод 

віддаленої гібридизації. 

1) вул. Запровальна+пров. 

Запровальний 

2) Залишити без змін. 

1) Повернення історичної назви-пам’ятки 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1

