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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Символічні елементи міського простору 

безпосередньо впливають на формування життєвих пріоритетів мешканців, 

наповнюють їхне існування ціннісними орієнтирами. Невід’ємною частиною 

цього простору виступає урбанонімічна мапа міста. Призначення 

урбаноніми – бути топографічним орієнтиром, інструментом визначення 

місцезнаходження. Однак це далеко не єдина його функція. Принципово 

важливою є властива назвам здатність впливати на свідомість людей. Ця 

властивість реалізується завдяки відображенню у топонімах ідеологічних 

пріоритетів держави, етнічних і конфесійних особливостей, економічної та 

культурної специфіки міста. Урбаноніми у державах, які зберегли сталу, 

безперервну державотворчу традицію, як правило, не змінюються протягом 

кількох століть і справедливо вважаються здобутком національної культури. 

Натомість народи з перерваною державотворчою традицією змушені 

переглядати власний топонімічний наратив. Зберігаючи маркери колишньої 

бездержавної епохи, вони ставлять під сумнів своє теперішнє незалежне 

існування. Саме тому звернення до питання номінації та перейменування 

вулиць міста викликає значний науковий та суспільний інтерес.  

Додаткової актуалізації проблема топонімічного оформлення населених 

пунктів України зазнала завдяки розгорнутій масштабній кампанії очищення 

символічного простору від елементів комуністичної символіки. Вихід теми 

адресної урбанонімії на одну з ключових позицій у сучасному суспільно-

політичному дискурсі суттєво посилив цінність експертного знання історії 

проблеми. 

Дослідження виникнення і трансформації урбанонімів уточнює, 

деталізує картину минулого, відкриває додаткові можливості для вивчення 

політичних, економічних, соціальних, культурних процесів. Наявні 

публікації, присвячені окремим сюжетам з історії топоніміки Харкова, не 
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дають цілісної картини становлення та розвитку адресної урбанонімії міста. 

Відповідно такий стан історіографічного освоєння теми зумовлює її  наукову 

актуальність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної програми та 

тематики наукових планів кафедри політичної історії Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Суспільно-

політичне, соціально-економічне та духовне життя в Україні в XIХ–ХХ ст.». 

Мета дослідження полягає у розкритті ґенези назв адресних 

урбанонімів Харкова, з’ясуванні впливу на формування топоніміки міста 

соціально-політичних, природно-географічних, культурних процесів та 

чинників.  

Відповідно до поставленої мети сформульовано такі дослідницькі 

завдання: 

 з’ясувати стан наукової розробки проблеми та проаналізувати 

джерельну базу дослідження; 

 визначити й надати всебічну характеристику етапам становлення та 

еволюції міської топонімічної мережі міста; 

 розробити класифікацію урбанонімів як інструментарію для 

характеристики змісту і динаміки топонімічних змін; 

 визначити кількісний склад масиву урбанонімів за джерелами 

номінації по кожному з історичних періодів; 

 охарактеризувати правову базу, на засадах якої формувалась та 

функціонувала урбанонімія Харкова; 

 виявити засадничі принципи топонімічної політики органів 

центральної влади та місцевого самоврядування на різних етапах історії 

міста; 

 встановити фактори впливу на формування адресної урбанонімії та 

простежити зв’язки між топонімікою та розвитком суспільства; 
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 запропонувати рекомендації для подальшої гармонізації міського 

топонімічного простору. 

Об’єктом дослідження виступає топонімічна мережа міста Харкова. 

Предметом дослідження є історичний розвиток адресної 

урбанонімічної мережі Харкова протягом другої половини XVII – початку 

ХХІ століть.  

Хронологічні межі роботи охоплюють період з 1654 по квітень 2015 

року. Нижня межа є загальноприйнятою датою заснування Харкова, а отже, 

появою перших урбанонімів, а верхня – обумовлена прийняттям Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», який призвів до чергової ґрунтовної і ще незавершеної 

трансформації урбанонімії Харкова. 

Територіальні межі дослідження охоплюють місто Харків у його 

адміністративних кордонах з 1654 по 2015 рр.  

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що у вітчизняній 

історіографії на основі широкого кола джерел здійснено комплексне 

дослідження розвитку адресної урбанонімії Харкова за весь час його 

існування. 

Уперше:  

 показано, що в історіографічному доробку, дотичному до питання 

топонімічного оформлення вулично-дорожньої мережі Харкова, відсутнє 

комплексне дослідження, що всебічно розкриває ґенезу адресної урбанонімії 

міста; 

 введено до наукового обігу значну частину використаних у 

дисертації джерел, в тому числі польового (експедиційного) матеріалу, 

визначено інформативні можливості комплексу наявних документів для 

вивчення історії розвитку адресної урбанонімії Харкова;  
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 відтворено цілісну картину впливу політичних і суспільних процесів, 

таких як: пріоритети держави, етнічні, конфесійні особливості, економічна, 

культурна специфіка міста та регіону на урбанонімію Харкова за весь час 

його існування; 

 систематизовано та проаналізовано нормативно-правову базу 

формування та функціонування урбанонімів. Встановлено, що законодавство 

та підзаконні акти у цій сфері напрацьовувались поступово та не завжди 

регулювали увесь спектр питань, пов’язаних з урбанонімічним 

оформленням; 

 розкрито зміст та засадничі принципи топонімічної політики органів 

центральної влади і місцевого самоврядування. Систематизовано відомості 

стосовно процесу номінації та перейменування, механізмів фіксації 

урбанонімів; 

 розроблено класифікацію усього масиву адресних урбанонімів 

Харкова за їх змістовою приналежністю та визначено кількісний склад груп 

номінації для кожного з основних етапів існування міста як інструменту 

відстеження динаміки змін, пріоритетів у номінації й перейменуванні 

урбанонімів Харкова;  

 запропоновано рекомендації, які можуть бути використані для 

формування та трансформації урбанонімічної мережі міста, наведено основні 

принципи та правила номінації, а також перейменування міських топонімів. 

 Уточнено: 

 взаємозв’язок між формуванням міського середовища Харкова та 

необхідністю маркування урбанонімічного простору; 

 додатково підтверджений вплив процесу урбанізації на розширення 

вулично-дорожньої мережі Харкова та її топонімічне оформлення;  

 Доповнено: 

 історію харківської топоніміки віднайденими дисертанткою фактами, 

які розкривають походження окремих урбанонімів Харкова. 
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Практичне значення. Теоретичні висновки та фактичний матеріал 

дослідження сприятимуть розвиткові урбаністичних студій в Україні, у 

подальшій науково-краєзнавчій роботі; при підготовці праць з історії 

Харкова та історії України, з історичної географії та топоніміки; для 

створення спеціальних та узагальнюючих курсів у вищих навчальних 

закладах.  

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в 

розробці заходів з реалізації положень Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Проведений 

аналіз груп урбанонімів за джерелами номінації може стати в нагоді при 

визначенні перспектив подальшого формування топонімічної мережі Харкова 

та інших міст України. 

Апробація результатів дослідження. Результати та висновки 

дисертаційного дослідження оприлюднені на конференціях: VII міжнародна 

науково-практична конференція «Переяславская Рада: её историческое 

значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации» (Харків, 

19-20 грудня 2012 р.); Студентсько-аспірантська конференція 

«Демократизація суспільно-політичних відносин» (Харків, 10 квітня 2013 р.); 

Регіональна наукова конференція викладачів, аспірантів та студентів 

«Політичні, економічні та соціальні проблеми розвитку України: історичний 

досвід та сучасність в умовах глобалізації» (Донецьк, 26 квітня 2013 р.); 31 

міжнародна краєзнавча конференція молодих вчених «Краєзнавство на 

перетині дисциплін: здобутки та проблеми» (Харків, 6 грудня 2013 р.); 67 

міжнародна наукова конференція «Каразінські читання (історичні науки)» 

(Харків, 5 квітня 2014 р.); 18 міжнародна конференція «Украинская 

государственность, язык, культура в информационном тысячелетии» (Харків, 

14-16 квітня 2014 р.); ХXІІ, ХXІІІ, ХXІV міжнародні науково-практичні 

конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технології, освіта, 

здоров’я» (Харків, 21-23 травня 2014 р., 20-22 травня 2015 р., 18-20 травня 
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2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральні 

основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації» (Харків, 

5-6 листопада 2014 р.); Міжнародна науково-теоретична конференція 

студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та 

соціальний прогрес» (Харків, 7-8 квітня 2015 р.); XVIII міжнародна науково-

практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять» (Київ, 29-30 

квітня 2015 р.); Scientific and Professional Conference «Problems of Humanities 

and Social Sciences – 2015» (Budapest, October 25th, 2015); Міжнародна 

науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (Харків, 19-20 квітня 

2016 р.).  

Дисертантка була членом робочої групи з опрацювання питань, 

пов’язаних з виконанням Закону України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки» при Харківській міській раді 

(розпорядження Харківського міського голови № 141 від 3 грудня 2015 р.) та 

брала участь у розробці проекту з перейменувань об’єктів топоніміки.  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 статей, у т.ч. 1 – у 

зарубіжному виданні, 1 – у виданні України, що включено до міжнародної 

наукометричної бази, 13 матеріалів додатково відображають результати 

дослідження.  

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (9 підрозділів), 

висновків, списку джерел та літератури (534 позиції), 17 додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 240 сторінок, з них основного тексту – 165 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

 

Проблема дослідження адресної урбанонімії досить складна та 

різнопланова. Попри значну кількість праць присвячених господарству, 

архітектурі, видатним особистостям Харкова, окремим вулицям, 

символічному середовищу міста, проблемі комплексного аналізу 

становлення та розвитку адресної урбанонімії досі приділялось небагато 

уваги. Історіографію проблеми розвитку адресної урбанонімії міста Харкова 

можна розділити на імперську, радянську та сучасну.  

Першою із праць присвячених історії Харкова, в якій з’являються 

згадки про внутрішньоміську топоніміку стала «Историко-статистическое 

описание Харьковской епархии» архієпископа Філарета (Гумільовського), 

що побачила світ у 1852-1858 роках. Вже у цій роботі вводяться до 

наукового обігу важливі відомості з топоніміки Харкова. Зокрема, автор 

наводить фрагменти перепису соборних приходів 1724 року, де поряд з 

іменами прихожан зазначено вулиці, на яких вони жили [511]. Заслуговують 

на увагу дані про харківські храми, які часто були джерелами номінації 

урбанонімів [511, c. 119-133].  

Важливу інформацію про формування міського простору Харкова 

наводить та аналізує К. П. Щелков. Автор описує центральну частину 

Харкова ХVIII другої половини ХІХ ст., вказує назви вулиць, відзначає 

архітектурні будівлі, які можуть бути цікавим для гостей міста. 

К. П. Щелков наводить відомості про давній та сучасний йому поділ міста на 

частини, що важливо для розуміння формування адміністративних районів 

Харкова [531, c. 7-9, 23-24, 69-72]. 
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Хоча жанр книги завідувача книжковим складом Харківського 

губернського земства О. М. Гусєва, визначено як історико-довідковий 

путівник, в окремих частинах вона носить характер історичного нарису, а 

подекуди і науково-дослідницької роботи. Дана робота фіксує перші підходи 

до системного розгляду адресної урбанонімії Харкова. Автор висвітлив 

процес формування та благоустрою міського середовища, зосередившись на 

топонімічному оформленні основних магістралей. У розділі «Частное 

описание частей города Харькова» О. М. Гусєв вперше здійснив спробу 

наукового аналізу топонімічної мапи Харкова за джерелами номінації. 

Дослідник виділив п’ять основних напрямків походження урбанонімів: від 

міст, у напрямку яких вела вулиця; від установ, що розташовувались на 

вулиці; від заняття мешканців, що тут жили; від історичних пам’яток чи 

подій, що тут колись відбувалися; на честь відомих діячів [361, c. 48].  

Фундаментальна праця Д. І. Багалія та Д. П. Міллера «История города 

Харькова за 250 лет его существования» частково висвітлює питання 

формування топонімічного простору, які вписуються у загальний контекст 

історії міста [322, 323]. Надзвичайно важливою для дослідників 

урбанонімічного середовища Харкова є публікація у додатках до першого 

тому розпису церковних приходів міста 1724 року, у якому, окрім 

відомостей про міські храми та їх прихожан, наведено перелік усіх вулиць, з 

вказівкою до якого приходу вони належать. Вказаний розпис було здійснено 

за наказом бєлгородського єпископа Єпіфанія Тихорського. Частково цей 

список наводив у своїй вищезгаданій праці Філарет, однак повністю його 

опублікував Д. І. Багалій. Також на сторінках дослідження містяться 

відомості про формування міського середовища Харкова, прокладення нових 

вулиць, благоустрій міста, проаналізовано роботу міського господарства в 

цілому. У додатку до двотомника вийшов «Альбом старинных планов 

Харькова, снимков его видов и портретов его деятелей». На планах, що 

зібрані в альбомі, відсутні назви вулиць, але їх вивчення дає загальну 
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картину формування території міста, інформацію про появу нових лінійних 

об’єктів [318]. В інших працях Д. І. Багалія теж можна знайти додатковий 

фактографічний матеріал до характеристики топонімічного середовища 

Харкова [324, 325]. 

Корисна для дослідника інформація з історії Харкова наводиться в 

енциклопедичному словнику під редакцією Ф. Брокгауза та І. Ефрона [516, с. 

109-117]. У статті про Харків висвітлюються дані щодо кількості вулиць 

міста станом на 1902 рік, благоустрій, населення, освіту, промисловість 

міста тощо.  

М. Ф. Сумцов, Г. Ф. Квітка у своїх працях побіжно торкалися питань 

міської топоніміки Харкова, проте урбанонімічне середовище не було 

предметом їхнього спеціального наукового аналізу [493, 392]. Разом з тим, 

вказані роботи містять важливий фактологічний матеріал для дослідження 

теми даної дисертації. 

Отже, в історіографічні традиції імперського періоду відсутні 

спеціальні праці з дослідження топоніміки Харкова. Назви міських вулиць 

розглядалися під кутом зору формування міського середовища, благоустрою, 

однак не стали предметом спеціального дослідження. 

З утвердженням радянського ладу, відбулась радикальна зміна 

підходів до вивчення проблем суспільного розвитку. З перших же років 

радянська влада стала використовувати топоніміку як засіб впливу та 

інструмент ідеологічної пропаганди. Будь-які політичні, соціально-

економічні процеси у місті висвітлювалися виключно крізь призму 

діяльності більшовицької партії, та не розглядалися поза цим контекстом. В 

окремих працях, присвячених Харкову, побіжно згадувалися міські вулиці, 

проте урбаноніми не виступали предметом спеціального дослідження. Увага 

зосереджувалась на розвитку міста як столиці Радянської України, шукали 

обґрунтування, чому саме Харків здобув цей статус [397]. Окремі відомості 
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про харківські вулиці містяться у довідниках, що друкувалися як 

рекомендації для пропагандистів та екскурсоводів [468, 491]. 

У повоєнні роки у зв’язку зі святкуванням річниць Жовтневої 

революції, заснування міста, роковин перемоги у Другій світовій війні та 

визволення Харкова спостерігався сплеск інтересу дослідників до окремих 

аспектів розвитку міста [368, 378, 514, 333, 334, 417, 475]. Серед них можна 

виділити праці Г. Окладного, О. Михайлика, В. Титова [446, 447, 425, 499]. 

Головна увага цих авторів зосередилась навколо питань розвитку міського 

господарства, будівництва, архітектури та планування. Топонімічний простір 

Харкова згадувався лише побіжно, а вулиці виступали як декорація для 

подій, що відбулися, а також як місця комеморацій, тобто сукупність 

культурних форм, що сприяли підтримуванню пам’яті про події, осіб, ідеї 

спільнотами [458, с. 101-115]. За усталеною на той час історіографічною 

традицією дослідники стверджували, що будь-які зміни на краще у Харкові 

почалися тільки у пожовтневий період.  

Важливим вкладом у розвиток радянського історичного містознавства 

став вихід у світ фундаментального доробку українських істориків – «Історії 

міст і сіл Української РСР», 21-й том якої присвячено Харківщині [387]. 

Незважаючи на ідеологічні кліше цієї праці, її підготовка та видання 

викликали певне пожвавлення краєзнавчих досліджень, та деяке зростання 

інтересу істориків до проблем харківської топоніміки.  

З 1960-х років розпочався якісно новий етап у вивченні топоніміки. 

Цю нову якість визначив вплив на історичні дослідження теоретичної 

топоніміки, яка саме в цей час розвивалась надзвичайно динамічно. Велике 

значення в питаннях становлення методології та принципів дослідження 

топоніміки мали роботи В. Жучкевича, О. Суперанської, В. Ніконова, 

Е. Мурзаєва, Е. Поспелова тощо [375, 494-497, 440, 441, 435, 436, 463-466]. 

Питаннями урбанонімії з точки зору семантики, функціонування у контексті 

історичного розвитку міст, займалися дослідники В. Беленькая, М. Гуревич, 
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С. Зінін, А. Мезенко, Б. Перлин, Н. Подольська, Л. Трубе [328, 360, 380, 423, 

456, 461, 506]. На окрему увагу заслуговує збірник статей 

«Мікротопоніміка», виданий у 1967 році. Зокрема, принципово важливою є 

публікація О. Суперанської, де автор обґрунтовувала виокремлення 

урбанонімії з власне мікротопоніміки [495, c. 31-38]. Деякі нові на той час 

методологічні підходи продемонстрували А. Данілова в аналізі назв вулиць 

Москви, що походять від власних імен, а також Н. Лопухіна в дослідженні 

назв вулиць Великої Москви, що утворені від абревіатур [362, c. 81-84;491, c. 

85-90; 414, c. 96-97].  

Значний вклад у розвиток як топоніміки, так й урбаноніміки внесла 

Топонімічна комісія Московської філії Географічного товариства СРСР. За 

ініціативи комісії протягом 1960-1980 рр. відбувалися наради та конференції, 

результатом яких стали публікації низки топонімічних розвідок на теренах 

СРСР [351, 472, 383, 498, 500].  

У 1960 році на базі Інституту мовознавства АН УРСР було створено 

Українську ономастичну комісію. Її діяльність стала результатом помітної 

активізації топонімічних досліджень в Україні. Так, якщо за 80 років (з 1885 

по 1955 рр.) академічний бібліографічний покажчик з української 

ономастики нараховує 170 публікацій, то за наступні 35 років (з 1956 по 

1991 рр.), вже зафіксовано 2338 бібліографічних позицій [509]. Робота 

ономастичної комісії була тісно пов’язана з ім’ям Кирила Цілуйка  – 

ініціатора проведення І Республіканської наради з питань топоніміки та 

ономастики у 1959 році, яка власне, й започаткувала топонімічні студії у 

повоєнній Україні [459]. К. К. Цілуйко, В. В. Німчук, Ю. О. Карпенко, 

Л. Л. Гумецька плідно працювали над теоретичними проблемами української 

топоніміки, досліджуючи як суто лінгвістичні аспекти, так й топонімічні 

ареали окремих регіонів України, гідроніми тощо [359, 390, 391, 442-444, 

485, 524-526]. 
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Отже, починаючи з 1960-х років завдяки активній діяльності багатьох 

радянських учених відбулась концептуалізація предмета дослідження 

урбаноніміки, здійснилась спроба поставити результати значної кількості 

спостережень за динамікою змін внутрішньоміських назв на міцний 

науковий ґрунт. 

Окрім загальних праць з теоретичної топоніміки, активно розвивалася 

регіональна урбаноніміка, зокрема, роботи присвячені топонімії Москви, а 

також інших міст СРСР [350, 371, 394]. За радянських часів дослідженням 

міських геонімів Харкова займався М. Дяченко. Його книга «Улицы и 

площади Харькова» є чи не першою спробою узагальнити та 

систематизувати набуті відомості з історії харківських вулиць [367]. Дане 

дослідження не позбавлене ідеологічних штампів, проте це не зменшує його 

цінності. Разом з тим вказана книга є науково-популярним виданням і не дає 

фахової оцінки щодо наявного стану та подальшого розвитку топонімічної 

мережі Харкова. На увагу заслуговують дослідження А. Ярещенка та 

В. Ярошик з топоніміки Харківщини, а також топонімічний словник 

Харківщини, де зібрано значний матеріал з макро- та мікро- топонімів 

Харківського регіону [503-504]. У згаданих працях практично не 

приділяється увага урбанонімам, автори переважно зосередилися на 

географічних назвах населених пунктів.  

Отже, за радянських часів відбулося становлення теоретичної 

топоніміки, з використанням надбань якої надалі здійснювалось дослідження 

урбанонімії Харкова. З’явилися дослідження, присвячені історико-

лінгвістичним та історико-географічним особливостям топонімів, питанням 

прикладної топоніміки. Певного рівня розвитку досягла регіональна 

урбанонімія. Окремі публікації висвітлювали історію харківських вулиць. 

За часів незалежності суспільний інтерес до топоніміки підтримувався 

переважно на регіональному рівні. Загальних досліджень з історичної 

топоніміки України наразі не виявлено. Натомість, лінгвісти та географи 
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звернулися до аналізу топонімів України [321, 357, 389, 523]. У новітній час 

побачили світ лише кілька навчальних посібників з історичної топоніміки 

[327, 332]. Разом з тим маємо кілька досліджень з регіональної історичної 

топоніміки. Зокрема, топонімія Криму досліджувалась В. Бушаковим [337, 

338]. Виходили друком збірки статей та карти, присвячені топоніміці 

півострова [501, 174]. В. Кихтюк приділила увагу дослідженню історичної 

топоніміки Волині, визначила джерела формування та зв'язок з розвитком 

суспільства [396]. Дослідниця прийшла до висновку, що топоніміка Волині є 

цінним історичним джерелом з властивим лише йому типом кодування. 

Окремі публікації, присвячені топонімії та мікротопонімії 

Дніпропетровщини, Львівщини, Турківщині Львівської області переважно 

мають лінгвістичний характер, та використовують інструментарій, деякі 

елементи якого можуть бути з користю запозичені істориками. [469, 502, 

505]. 

Зацікавленість сучасних істориків проблемами регіоналізму та 

регіональних ідентичностей сприяла появі хвилі публікацій, в яких поряд з 

питаннями особливостей ментальності, культури, економіки розглядався 

символічний простір міст. Відтак в Україні набуває популярності як 

історична регіоналістика, так, власне, й історична урбаністика («урбан-

історія» – urban history – або «нова міська історія»). Дослідники-регіоналісти 

зосереджують свою увагу на особливостях колонізаційних, міграційних, 

модернізаційних, соціальних, демографічних, екологічних та інших процесів 

на даній території [347, с. 22]. У дослідницькому фокусі історичної 

урбаністики знаходяться становлення, розвиток, самоорганізація 

специфічних міських спільнот, міська культура, міський спосіб життя 

взагалі, що дозволяє аналізувати міста в їх цілісності – як специфічні 

соціокультурні феномени із власними фазами розвитку в широкому 

політичному й ідеологічному контексті [398, c. 161]. У колі дослідницьких 

полів урбан-історії є місто у розмаїтті його функцій на різних історичних 
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етапах, а не лише декорація на фоні якої розгортаються сюжети політичної й 

соціальної історії. Історична урбаністика вивчає урбанізацію та 

урбанізованість, які, серед іншого, впливають на розширення мережі 

адресної урбанонімії.  

Спробою серйозного академічного обговорення проблем регіоналізму 

в Україні стала збірка статей вітчизняних та закордонних авторів «Львів-

Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні» [415]. На основі 

соціологічних досліджень, проведених серед мешканців Львова та Донецька 

у 1994, 1999 і 2004 роках, застосовуючи компаративний підхід, вчені 

аналізували ідентичності, історію, фактори мови, політичні лояльності 

мешканців цих міст. Збірник «Регіональна історія України» присвячений 

висвітленню міждисциплінарних підходів до осмислення теоретико-

методологічних проблем регіональної історії, пошуку сучасних стратегій 

дослідження соціокультурних та геополітичних аспектів вітчизняної 

локальної історії, історичної урбаністики та історії прикордоння [471]. 

Збірка «Місто й оновлення. Урбаністичні студії» висвітлює актуальні 

питання формування та розвитку міського простору. У збірці охоплено 

значну географію – Київ, Полтава, Харків, Кіровоград, Єкатеринбург, 

Чарльстон, Мельбурн, Ґрац, Барселона тощо. Збірка поділена на чотири 

розділи, кожен з яких характеризує певні процеси у містах: «оновлення» 

(urban renewal) у сенсі спорудження нового, «оживлення», тобто повернення 

до життя певних територій у місті (urban revitalization) чи окремі реновації 

(urban renovations) історичних або усталених кварталів. Окремий розділ 

складають інтерв’ю з архітекторами та дослідниками [427]. На особливу 

увагу заслуговують статті Є. Сарапіної, де автор наводить дефініції 

«історичне місто», «історичне урбаністичне середовище», «історичний 

спадок»; про дискурс пам’яті у просторі модерного міста на прикладі Львова 

розмірковувала З. Рибчинська тощо [427, с. 39-51, 86-98]. 
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Значний внесок у концептуалізацію міської історії як наукового 

напрямку здійснила завідувач відділом історичної регіоналістики Інституту 

історії України Я. В. Верменич [341-348]. Я. Верменич, автор численних 

статей з теоретико-методологічних проблем історичної урбаністики, 

звертається до локальної історії та явищ регіоналізму у сучасній 

соціогуманітаристиці. У своїй монографії «Історична урбаністика в Україні: 

теорія містознавства і методика літочислення» дослідниця констатує, що у 

сучасному науковому просторі України міста продовжують розглядатися 

переважно як соціально-економічні утворення [343, c. 8]. Значно меншу 

увагу дослідників привертає місто як соціально-культурний феномен із 

своїми традиціями та ментальністю. На фоні бурхливого розвитку 

урбаністичних студій на Заході, на думку дослідниці, вітчизняна урбаністика 

поки що виглядає невпевнено.  

На базі вивчення проблематики розвитку окремих міст України 

з’являються нові напрацювання як з теоретичної, так і з прикладної 

урбанонімії. Філолог О. Мороз дослідила конотативну природу топоніма, а 

також з’ясувала особливості вживання топоніма в різних контекстах на 

прикладі міст Південної України, зокрема Маріуполя [430, c. 45-50]. 

Дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата філологічних наук 

Р. Ляшенко, присвячене мікротопонімії Кіровограда. Автор приходить до 

висновків, що, маючи свої структурно-семантичні особливості, які залежать 

від історичного розвитку міської спільноти, природно-географічних умов 

місцевості, суспільно-економічного укладу, культурних і мовних традицій 

народу, мікротопонімія Кіровограда становить органічну частину 

топосистеми української мови [416]. Стислі відомості про формування та 

трансформацію топонімічної мережі Києва, а також систематизацію даних 

про найменування та перейменування вулиць у 1990-2011 роках надав 

О. Мужилко [434].  
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Київський соціолог Л. Малес у своїх публікаціях досліджувала вплив 

державної ідеології на урбанонімію. На підставі змістовної приналежності 

масиву урбанонімів Києва вона дослідила зміни, що відбувалися у 

символічному просторі міста протягом ХХ століття [418-420]. Становлення, 

сучасний стан та перспективи розвитку топонімічного простору Львова 

окреслив Я. Грицак. У статті, що побачила світ у 2007 році, він зосередився 

на питанні трансформації урбанімічної мережі протягом 1990-2000 років. Ця 

публікація певною мірою підсумовує досвід роботи львівського Комітету 

національного та культурного відродження, у компетенції якого були 

номінація та перейменування вулиць [358]. У статті В. Кодіна була здійснена 

спроба аналізу сукупності найменувань містобудівних елементів як наявної 

топонімічної структури міста та виділено певні групи урбанонімів за 

змістовною приналежністю на прикладі Харкова [399]. Н. Обухова дослідила 

структуру символічного простору великого міста на прикладі Донецька 

[445]. Щоправда, авторка приділила небагато уваги топоніміці, 

зосередившись переважно на пам’ятниках. Символічний простір Бердичева 

спробував охарактеризувати О. Мосієнко. Дослідник значну увагу приділив 

урбанонімії та ідеологічному навантаженню, яке вона несе [431]. 

Урбанонімію Сімферополя дослідив В. Поляков. Автор дійшов висновків, 

що міська топонімія є соціально-політичним продуктом, що віддзеркалює усі 

зміни у суспільстві та поступово втрачає характер орієнтира [462]. 

Значний історіографічний доробок складають публікації, присвячені 

різним аспектам історії Харкова. Оскільки топонімічна мережа є частиною 

міського історико-культурного середовища, що, за влучним висловом 

Я. Верменич, завжди є уособленням національного духу, виявом історичної 

пам'яті (або безпам’яцва) народу [347, с. 23], наша увага зосередилась на 

історіографічному доробку, що розкриває ментальні, культурні, регіональні 

особливості Харкова. Олександр та Олена Кравченки, досліджуючи 

культурний простір Харкова, прийшли до висновку, що сьогодні він 
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потребує оновлення, в тому числі через впливи топоніміки [404]. 

Особливості прикордонного регіону та їх вплив на ідентичність харків’ян 

досліджувала соціолог О. Болдецька [329]. Харківський соціолог 

О. Мусієздов зосередив свою увагу на історії міста як вагомій складовій 

регіональної ідентифікації, а також звертався  до проблеми дерадянізації 

міського простору [437-439]. Про окремі місця комеморацій у Харкові 

писала дослідниця політики пам’яті про Другу світову війну та нацистську 

окупацію І. Склокіна [480-483]. 

Про образи Харкова, його сприйняття сучасниками та попередниками 

влучно писав Ю. Шевельов (Шерех). Його стаття «Четвертий Харків», як 

післямова до книги Л. Лимана «Повість про Харків», давно розібрана на 

цитати [530, c. 453-467]. Автор змальовує перший Харків як патріархальне 

село, сучасне Григорію Квітці. Другий Харків – Антона Чехова – ворота на 

Донбас. Третій – місто Миколи Хвильового, столиця та символ українського 

радянського урбанізму 1920-х рр. А ось четвертий Харків для Ю. Шевельова 

місто пристосуванства, обережності, цинізму та нігілізму. Харківський 

історик В. Маслійчук, досліджуючи історію Слобідської України XVII-XIX 

ст., звертаючись до образу Харкова, цілком погоджується з тезами, що 

запропонував Ю. Шевельов у згаданому есе. Разом з тим, В. Маслійчук 

наголошує, що Харків був і залишається українським містом, де виникли 

перший університет, перша книжка модерною українською мовою, перша 

партія та, врешті, українська столиця. Всі ці міти знаходили своє 

відображення у символічному, а значить, і топонімічному просторі Харкова 

[421].  

Професор В. Кравченко у своїй праці «Харьков/Харків: столица 

Пограничья» блискуче синтезував чималий історіографічний доробок з 

проблематики символічного оформлення міста та регіону [403]. Автор 

прослідкував шлях формування у Харкові дискурсів локальної, регіональної 

та національної ідентичностей, їх відбиток у культурному ландшафті міста. 
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Звертаючись до сюжетів топоніміки, В. Кравченко показав її залежність від 

політичних та суспільних змін, які переживало місто. До теми міського 

простору Харкова дослідник також звертався у кількох своїх статтях, 

вміщених у збірці «Україна, Імперія, Росія» [402].  

Історіографічний доробок професора С. Куделка, який очолює Центр 

краєзнавства ім. П. Т. Тронька при Харківському національному 

університеті ім. В. Н. Каразіна, який є членом Міської комісії з топоніміки та 

охорони історико-культурного середовища та членом правління 

Національної спілки краєзнавців України, складається з низки праць з 

методології краєзнавчих досліджень, історії вулиць та районів Харкова, 

загальної історії міста [370, 377, 407, 408, 433, 532]. Певний інтерес 

представляють розвідки дослідника з історії Московського та Дзержинського  

районів Харкова. Також автор намагався обґрунтувати свої сумніви в 

доцільності масових перейменувань вулиць. На його думку, це варто робити 

тільки в найнеобхідніших випадках, а взагалі варто відмовитись від такої 

практики. 

Урбанонімія Харкова була об’єктом дослідження відповідального 

секретаря Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-

культурного середовища О. Хорошковатого [521, 522]. У своїх статтях цей 

автор зосереджувався переважно на фактах номінації та перейменування 

міських лінійних об’єктів, не вдаючись до системного аналізу. 

О. Хорошковатий погоджувався, що топонімічна політика радянської влади 

у 1920-1960- х роках мала яскраве ідеологічне забарвлення, проте стверджує, 

що назви 1970-1980-х років були нейтральними, переважно на честь 

науковців та діячів культури.  

До сюжетів становлення урбанонімії Харкова та топонімічної політики 

Харківської міської думи зверталася С. Журавльова [373, 374]. Автор, 

аналізуючи витоки формування місцевої топоніміки та перші назви вулиць, 

прийшла до висновку, що вони мали виключно практичну функцію 
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орієнтира у міському просторі, вказуючи на певний об’єкт чи відому в місті 

особу. Також С. Журавльова розглянула особливості топонімічної політики 

Харківської міської думи наприкінці ХІХ століття на прикладі першого 

масового упорядкування міської топонімічної мережі у 1894 та 1896 роках. 

Вона схиляється до думки, що міська влада в цілому дотримувалась 

розроблених нею засадничих принципів при номінації та перейменуваннях 

вулиць міста. 

Сучасна дослідниця урбанімічного простору Харкова О. Дьякова у 

своїй статті «Університет імені В. Н. Каразіна на мапі Харкова» навела 

чималий список топонімів, пов’язаних із університетом, визначила їх 

приблизну кількість [365]. Було запропоновано класифікацію урбанонімів, 

пов’язаних з університетом, за наступними групами: оргононіми, етноніми, 

антропоніми. Також дослідниця висуває ряд гіпотез щодо приналежності 

окремих урбанонімів до історії і сьогодення університету. Також у 

історіографічному доробку автора значиться стаття, в якій аналізується так 

звана народна топоніміка Харкова з точки зору її збереження, відображення 

у суспільній свідомості мешканців, фіксації в офіційних документах, методи 

номінації таких урбанонімів [366]. 

Історію однієї з харківських вулиць дослідив доктор географічних 

наук, професор В. Московкін. Його стаття присвячена сьогоднішній вулиці 

Революції, колишній Губернаторській, саме про неї та її мешканців йдеться у 

популярній статті [432].  

На увагу дослідника урбанімічного простору Харкова заслуговує 

«Словарь исчезнувших названий», автором-упорядником якого є 

О. Б. Довженко [364]. У словнику, поряд з історичними назвами геонімів 

центральної частини міста, подано їх наявні та інші назви, які мали об’єкти 

протягом свого існування. Кожна позиція містить коротку біографічну або 

історичну довідку.  
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Загальні праці з історії Харкова та окремих аспектів його розвитку, 

утворюють значний історіографічний масив, який представляє інтерес для 

дослідників топоніміки. Зокрема, варто відзначити історичну працю 

«История города Харькова ХХ столетия» [384]. Це синтетичне дослідження 

було підготовлено колективом авторів до 350-річчя міста та містить загальні 

відомості про розвиток Харкова, розкриває окремі аспекти міського 

будівництва та його топонімічного оформлення. 

Колективна монографія «Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна за 200 років» відтворює етапи становлення й розвитку 

університету, характеризує навчальний і науковий потенціал, роль 

університету у громадському житті міста [512]. У досліджені окреслено 

вплив університету на процеси перетворення Харкова на модерне місто, що, 

серед іншого, мало вплив на топоніміку Харкова.  

Ряд авторів в контексті висвітлення окремих сюжетів з історії Харкова 

побіжно зверталися до урбанонімії. Ці публікації мають переважно 

публіцистичний, популярний характер та позбавлені ґрунтовного наукового 

аналізу топонімічного середовища міста, проте можуть бути використані при 

дослідженні історії міських вулиць. В окремих епізодах мають характер 

наукової розвідки тому містять нововиявленні факти, формулюють нові 

версії походження міських об’єктів. Окремі відомості про топонімічне та 

архітектурне оформлення вулиць, історії про мешканців та установи Харкова 

містяться у роботах численних авторів, переважно харків’ян. Серед них: 

архітектор О. Лейбфрейд, журналісти І. Можейко і К. Кеворкян, краєзнавці 

М. Красіков, І. Саратов, Є. Плотичер і Л. Мачулін, політик Є. Кушнарьов, 

сатирик, публіцист С. Ципін, історик В. Бульба, [518, 519, 412, 428, 394, 405, 

476, 460, 422, 411, 527, 335]. У цій групі робіт на окрему увагу заслуговують 

ще дві публікації, а саме Є. Плотичера та Л. Мачуліна. Публіцист та 

краєзнавець Є. Плотичер у своїй книзі «Слово о родном городе» детально 

розглянув історію вулиць та площ міста, які сформувалися до середини ХХ 
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століття [460]. Автор наводить сучасні та історичні назви вулиць, вказує 

дати перейменувань або номінації. Оскільки книга є популярним виданням, 

вона не переобтяжена посиланнями. Тому інколи просто неможливо 

перевірити достовірність наведених даних. Вказана праця може бути 

використана для дослідження розвитку міського топонімічного простору та 

стимул до пошуку підтвердження певних гіпотез, які висунув автор щодо 

походження назв урбанонімів. Відчутний вплив на книгу харківського 

журналіста та публіциста Л. Мачуліна «Улицы и площади Харькова» мала 

однойменна робота М. Дяченка [422, 367]. Книга Л. Мачуліна 

позиціонувалась як енциклопедичне видання з розшифровкою усіх 

урбанонімів та аналізом мотивів номінації елементів вулично-дорожньої 

мережі. Однак претендувати на подібну вичерпність видання навряд чи 

може. У книзі описано лише центральні та магістральні геоніми, відсутні 

посилання на джерела, що ставить під сумнів ряд наведених автором 

тверджень. 

Поза сумнівом, найповніший перелік харківських урбанонімв, 

включаючи адміністративні та історичні райони, парки та сквери, наведено у 

довіднику «Харьков: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, 

скверов, районов» [520]. У ньому максимально повно зібрано інформацію 

про колишні та наявні об’єкти вулично-дорожньої мережі Харкова та інші 

урбаноніми. У передмові сказано, що автори спиралися у першу чергу на 

архівні матеріали та рішення відповідних органів місцевого самоврядування, 

проте відсутність конкретних посилань значно знижує наукову цінність 

видання. Довідник містить історичні та біографічні довідки щодо 

походження назви, в окремих випадках такі пояснення відсутні через 

неможливість встановлення первинного значення топоніма.  

Досліджуючи ґенезу адресної урбанонімії, як складової міського 

символічного простору, що вивчається у рамках історичної урбаністики, не 

можна обійти увагою історіографічний доробок західної, переважно 
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англомовної історіографії. Одним з перших дослідників, що поглянув на 

місто як на своєрідний соціально-географічний феномен був М. Вебер [340]. 

На думку Я. Верменич, саме він заклав основи сучасної урбаністики та 

методологічні підвали напрямку, який сьогодні передається поняттям “urban 

history» [345, с. 7]. Важливий внесок у розвиток теорії урбаністики внесли 

такі західні автори, як Георг Зіммель, який досліджував специфіку 

соціальних відносин у великому місті [379]; Луїс Вірт, який розробив 

концепцію урбанізму [349]; Едвар Сойя є автором ідеї міста як 

постметрополіса [489-490, 540]; Саскія Сасен запропонувала концепцію 

глобального міста [541-542]; Вальтер Беньямін розглядав місто як текст та 

репрезентацію історичної епохи [330-331]тощо.  

В 1970-х роках почали видаватися спеціалізовані журнали, які стали 

майданчиком для дискусій, пов’язаних з питаннями історичної урбаністики. 

Серед них, британський «Urban History Yearbook» (з 2012 року «Urban 

History. Journal Cambridge On-line»); канадський «Urban History Review», у 

США – «Journal of Urban History». З 1988 року діє американська і 

європейська асоціації міської історії [326]. 

В англомовній історіографії проблемами дослідження топоніміки 

опікувались переважно лінгвісти та географи [539, 536]. Канадський 

дослідник Лоуренс Берг та фінська дослідниця Яні Вуолтеенаго у своїй 

синтетичній праці «Critical Toponymies: The Contested Politics of Place 

Naming» обґрунтовують висновки, що топоніміка грає ключову роль у 

формуванні міського простору [537]. Автори проаналізували можливості 

топоніміки як інструменту колоніальної політики, засобу формування 

ідентичності та націотворення. Питання важливості історичної топоніміки 

для збереження національної ідентичності підіймалось у 2009 році й на рівні 

ООН [543]. 

Таким чином, підводячи підсумки історіографічного огляду проблеми 

адресної урбанонімії Харкова можна зазначити наступне. В історіографічній 
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традиції імперського періоду топоніміка, а тим паче адресна урбанонімія, не 

виділялась в окрему галузь знань та розглядалась у комплексі з іншими 

аспектами розвитку міського господарства.  

До 1960-х років у радянській історіографії урбанонімія розглядалась 

лише як складова масштабного житлового будівництва та його 

топонімічного оформлення. Дослідження з історії міст мало переважно 

краєзнавчий характер. Міста розглядалися у контексті історії розселення і 

поселень, де окрема увага приділялась моменту виникнення, історії 

господарства, відомим міським діячам. Врешті, такий підхід зумовив 

складнощі на шляху формування системного погляду на місто як складну 

соціокультурну систему. Це і сьогодні, на думку Я. Верменич, відчутно 

стримує розвиток міської історії як субдисципліни в Україні. 

Під впливом урбаністичних студій, які почали активно розвиватися на 

Заході ще з початку ХХ століття, в Україні набуває популярності як 

історична регіоналістика, так власне й урбан-історія. Актуальності проблемі 

урбанонімії додали трансформаційні процеси, що пов’язані зі становленням 

у пострадянський час нової ідеології, яка вимагала свого вираження, у тому 

числі через засоби топоніміки. Завершуючи огляд історіографії проблеми 

зазначимо, що, незважаючи на наявність великої кількості праць з історії 

Харкова, теоретичної топоніміки, комплексного дослідження, присвяченого 

становленню, розвитку, функціонуванню та трансформації урбанонімічного 

середовища Харкова на сьогоднішній день немає, що й зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Повноцінне та коректне розкриття історичного розвитку адресної 

урбанонімії Харкова може бути здійснено лише на базі широкого комплексу 

джерел. Основу цього комплексу склали писемні та зображальні джерела. 
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Писемні джерела представлені законодавчими актами та актовими 

матеріалами, списками вулиць міста, що містять назви урбанонімів, 

періодичним друком, джерелами особового походження, художньою 

літературою. До групи зображальних джерел включено карти та плани 

Харкова. Окрему специфічну групу джерел склали Інтернет-ресурси. 

Законодавчі акти та актові матеріали. На етапі становлення 

міського простору топонімічне оформлення лінійних об’єктів мало 

переважно стихійний та малорегульований характер. Жодних 

загальноімперських законодавчих актів з цього приводу нами не було 

виявлено. Формування топонімічного ландшафту міст було підпорядковане 

органам місцевого управління та самоврядування. 

Радянська влада на законодавчому рівні дала чіткі вказівки з приводу 

номінації та перейменування топонімічних об’єктів лише у 1957 році. Указ 

Президії Верховної Ради СРСР регламентував порядок присвоєння імен 

державних та суспільних діячів краям, областям, районам, а також містам, та 

іншим населеним пунктам, підприємствам, колгоспам, установам та 

організаціям. Важливо, що цим указом вперше у радянській юридичній 

практиці заборонялося називати об’єкти іменами живих людей [188, c. 579-

581]. Президія Верховної Ради УРСР своїм указом від 26 лютого 1968 року 

«Про порядок присвоєння імен державних і громадських діячів вулицям, 

площам та іншим частинам населених пунктів Української РСР» фактично 

продублювала попередній указ [253, c. 91]. Конституція УРСР 1978 року 

визначила і закріпила компетенцію органів місцевого самоврядування [173]. 

Закон УРСР від 25 грудня 1979 року «Про міську, районну в місті Раду 

народних депутатів Української РСР» статтею 20, пунктом 13 закріпив за 

радою народних депутатів повноваження щодо найменування та 

перейменування проспектів, вулиць, провулків, площ, скверів, бульварів, 

парків, мостів та інших споруд, які є на території ради та встановлення 

нумерації будинків [213, c. 37-73]. У відповідності до Указу Президії 
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Верховної ради Української РСР від 12 березня 1981 року «Про порядок 

вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української 

РСР» було передано у компетенцію виконавчих комітетів рад народних 

депутатів. найменування і перейменування урбанонімів і присвоєння їм імен 

державних і громадських діячів [256].  

У незалежній Україні поступово було створено необхідну 

законодавчо-нормативну базу для формування топонімічного ландшафту 

міст та способи їх фіксації. Дані аспекти суспільного життя регулюють 

Закони України «Про географічні назви», «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»., «Про засади 

державної мовної політики», «Про місцеве самоврядування», «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

[207, 212, 208, 210, 209]. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 року встановила порядок проведення громадських обговорень 

та оприлюднення їх результатів у питаннях, пов’язаних з присвоєнням 

об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій  [216].  

На місцевому рівні питання формування вулично-дорожньої мережі та 

його топонімічного оформлення регулювалося низкою актових матеріалів, 

зокрема рішеннями та розпорядчими актами органів управління та міського 

самоврядування. Матеріали ф. 3 Державного архіву Харківської області 

(Канцелярія харківського губернатора) відображають перші спроби 

упорядкування та фіксації урбанонімів, встановлення інформаційних 

табличок, нумерації будинків, благоустрою вулиць. Документи фонду 

фіксують перший поділ міста на частини. В подальшому цей поділ взяли за 

основу адміністративно-територіального розмежування міста [23-30]. Значні 

інформативні можливості мають документи ф. 44 (Харківська міська дума) 
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та ф. 45 (Харківська міська управа). Матеріали ф. 44 висвітлюють процес 

формування та топонімічного оформлення нових вулиць навколо 

залізничного вокзалу, містять відомості про хід благоустрою міста [34-37]. 

Детальніше окреслюють кроки щодо формування урбанонімічного 

середовища Харкова матеріали ф. 45 (розпорядчий відділ). Документи 

вказаного фонду висвітлюють широке коло питань. пов’язаних з 

упорядкуванням вулично-дорожньої мережі міста: благоустроєм, 

освітленням, замощенням, прокладанням нових та розширенням наявних 

вулиць, номінацією та перейменуванням урбанонімів [38-78].  

У перші десятиліття радянської влади не існувало чітко визначеного 

органу влади, який би опікувався проблемами упорядкування вулично-

дорожньої мережі. З огляду на це, відомості про найменування та 

перейменування топонімів міста знайдено у документах різних установ. 

Матеріали ф. р-203 (Харківський губернський виконавчий комітет Рад 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губвиконком)) 

містять відомості про трансформацію міської вулично-дорожньої межі 

Харкова у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою 

Харківської губернії, передачу окремих території до складу міста [95-96]. 

Інформативні можливості ф. р-845 (Харківський окружний виконавчий 

комітет Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів м. 

Харкова (окрвиконком)) дають змогу окреслити кордони Харкова станом на 

1922 рік. У матеріалах справ збереглися відомості з благоустрою міста, 

зокрема перелік вулиць, де планується здійснити зелені насадження [123-

124]. Значний масив інформації для дослідження ґенези харківського 

міського топонімічного середовища містять матеріали ф. р-408 (Виконавчий 

комітет Харківської міської ради народних депутатів) [97-122]. У 

документальному масиві фонду збереглися численні рішення виконкому 

Харківської міської ради щодо найменувань та перейменувань вулиць 

протягом 1921-1972 років, а також відомості з питань благоустрою, звіти, 
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плани роботи, протоколи та стенограми засідань тощо. Фонди р-3858 та р-

3770 (Виконавчий комітет Харківської обласної ради депутатів трудящих 

(облвиконком) та Планова комісія виконавчого комітету Харківської міської 

ради депутатів трудящих м. Харкова) мають обмежені інформативні 

можливості для реалізації поставлених у дослідженні мети та завдань, проте 

містять важливі відомості щодо встановлення меж адміністративних районів 

міста [127-128].  

У фондах партійних установ також зафіксовано окремі випадки 

втручання у формування топонімічного ландшафту Харкова. У матеріалах 

фондів П-2 (Харківській обласний комітет Компартії України, м. Харків), П-

15 (Петинсько-Журавлівский района Компартії України, м. Харків), П-27 

(Залізничний районний комітет Компартії України, м. Харків), містяться 

окремі постанови про найменування чи перейменування вулиць [31-33].  

Трансформаційні процеси урбанімічного середовища Харкова у 1941-

1943 роках знайшли своє відображення у документах ф. р-2982, 

фондоутворювачем якого була Харківська міська управа – орган місцевого 

самоврядування, підпорядкований німецькій окупаційній владі [125-126]. 

Зокрема матеріали вказаного фонду містять відомості про перейменування 

топонімів міста у 1942 році та списки вулиць з попередніми та новими 

назвами.  

Починаючи з 1972 року комплекс документів, що відображає 

діяльність Харківської міської ради та її виконавчого комітету, зберігається в 

Архівному відділі Харківської міської ради. У матеріалах ф. 1 (Харківська 

міська рада) містяться відомості про найменування та перейменування 

харківських вулиць протягом 1972-2006 років [1-22]. З 1991 року рішення 

Харківської міської ради дублюються на офіційній сторінці в мережі 

Інтернет [217-250]. Однак перелік рішень з приводу формування міського 

урбанімічного простору, які приймалися до 2002 року, є неповним, тому 

доцільно звертатися саме до паперових архівних матеріалів.  
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Списки урбанонімів. Специфічну підгрупу писемних джерел склали 

списки вулиць Харкова [265-269]. Вони стали головним джерелом, яке 

засвідчувало трансформаційні процеси, що відбувалися у харківському 

топонімічному просторі. Такі списки друкувалися у Харківських календарях, 

різноманітних довідниках підприємств, організацій та установ міста, 

туристичних путівниках. Зауважимо, що реєстри у путівниках зазвичай були 

неповними та обмежувалися центральною частиною міста, туристично 

привабливими районами. Цей факт ускладнює можливість встановлення 

точної кількості вулиць міста у певний проміжок часу.  

У документальному масиві ф. 3 (Канцелярія харківського губернатора) 

Держархіву Харківської області зберігся перший офіційний список вулиць 

Харкова [24]. Фонди р-181, р-182, р-183 висвітлюють роботу відповідно 

Івано-Лисогірського, Основяно-Холодногірського та Петинсько-

Журавлівського виконавчих комітетів рад робітничих, селянських та 

червоноармійських депутатів м. Харкова протягом 1919-1921 рр. У цих 

фондах містяться списки вулиць міста за окремими районами, що дає змогу 

прослідкувати тенденції щодо перейменування урбанонімів у перші роки 

існування радянської влади [89-94]. Інформаційні можливості ф. 51 

(Харківського губернського статистичного комітету) також дають змогу 

ознайомитися зі списками вулиць [79-82]. У дисертаційному дослідженні для 

виявлення груп джерел номінації було використано список вулиць по 

поліцейських дільницях за 1896 рік [82]. Матеріали фонду зберегли 

відомості про жителів міста разом з їхніми адресами, що в окремих випадках 

давало змогу встановити походження тієї чи іншої назви урбаноніма. Цінні 

відомості про хід підготовки до видання Харківських календарів, де також 

друкувався перелік вулиць міста та інформація про жителів Харкова, 

зафіксовані у документах цього фонду.  

Для встановлення груп джерел номінації харківських вулиць та 

визначення динаміки змін топонімічного ландшафту міста були використані 
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списки топонімів, які містилися у Харківських календарях, вказівниках до 

планів Харкова 1887 та 1916 рр. [74, арк. 543-568; 280], путівниках для 

туристів [280], довідниках «Весь Харьков» (1912 – 1917, 1925 рр.) [132-139], 

«Провідник по Харкову з назвами вулиць та планом 1927 року» [257]. 

Починаючи з 1936 року відносно регулярно виходили друком списки вулиць 

міста Харкова. Такі видання за 1936, 1937, 1938, 1954, 1959 рр., а також 

Поштово-телеграфні довідники за 1973, 1982 та 1989 роки склали джерельну 

базу для виявлення та дослідження основних груп вулиць Харкова за 

змістовною приналежністю урбанонімів [265-269; 201-203]. Шляхом 

співставлення списку вулиць у Поштово-телеграфному довіднику за 1989 рік 

та реєстром урбанонімів м. Харкова за 2002 рік встановлено динаміку змін 

топонімічного ландшафту міста у перше десятиліття незалежності [22]. 

Подальші зміни вулично-дорожньої мережі Харкова зафіксовані у реєстрі 

урбанонімів, що міститься на офіційному сайті міської ради у мережі 

Інтернет.  

Періодична преса. Не в останню чергу вирішенню завдань, 

поставлених у дисертації, допомогли публікації у періодичній пресі. Окремо 

варто зупинитися на офіційних періодичних виданнях органів місцевого 

самоврядування Харкова. До них відносяться журнали Харківської міської 

думи, Збірник обов’язкових постанов для мешканців міста Харкова, виданий 

Харківською міською думою з 1887 по 1909 рр., Матеріали для історії 

Харківської міської думи та господарства Харкова за 25 років з 1871 по 1896 

роки. Особливий інтерес для дослідника становлять матеріали журналів 

Харківської міської думи. Тут публікувалися рішення думи з приводу 

номінації та перейменування вулиць міста, прокладання, розширення та 

благоустрій міської вулично-дорожньої мережі тощо. Завдяки журналам 

засідань думи можна дізнатись не лише про рішення, які ними приймалися, а 

й про перебіг дискусій з питань доцільності зміни або збереження певних 

назв, прокладання чи розширення вулиць тощо. Звіти та доповіді міської 
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управи у багатьох випадках дають можливість визначити джерела номінації 

харківських вулиць, порядок встановлення нумерації будинків та навіть 

зовнішній вигляд вуличних табличок [147-163].   

Топоніміка завжди викликала зацікавлення у громадськості, саме тому 

вона активно обговорювалася на шпальтах місцевих періодичних видань, які 

яскраво віддзеркалюють сприйняття змін у символічному просторі 

пересічними мешканцями. Автори заміток та статей висвітлювали зміни 

топонімічної мапи Харкова, піднімали питання доцільності прокладення 

нових вулиць, змін назв наявних годонімів, а також друкували пропозиції 

харків’ян щодо нових назв. З огляду на те, що міська топоніміка має суто 

регіональну специфіку, відомості про зміни у харківському урбанімічному 

середовищі на шпальних центральних загальнодержавних видань майже не 

з’являлися. Дореволюційна газета «Харьковские губернские ведомости» – 

офіційний друкований орган при губернському правлінні, який безперервно 

видавався з 1838 по 1917 рр. Окрім офіційних документів, у газеті 

друкувалися статті по сільському господарству, історичні, археологічні та 

географічні відомості про губернію, етнографічні розвідки, метеорологічні 

спостереження, приватні оголошення, некрологи відомих особистостей 

тощо. На шпальтах газети розміщувалися статті, які підіймали проблеми, що 

склалися у топонімічному просторі Харкова у 80-ті рр. ХІХ ст. Автори низки 

публікацій, аналізуючи наявну на той час топонімічну ситуацію у місті, 

приходили до висновку, що ці назви замість того, щоб бути орієнтирами, 

нерідко виконували прямо протилежну роль. Особливо їх непокоїли назви-

двійники вулиць та провулків, що мали однакову назву, але знаходилися у 

різних районах міста; вулиці, що містили слова Ново- , Мало-, Старо у 

різних комбінаціях, а також велика кількість безіменних геонімів. Давалися 

рекомендації стосовно того, за якими принципами слід підбирати нові назви 

урбанонімам. У «Харьковских губернских ведомостях» друкувалися 

звернення громадян з пропозиціями перейменувати ту чи іншу вулицю [168, 
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180-181, 185-186, 309]. У газеті «Южный край» також містяться окремі 

публікації з питань топонімічного оформлення міського середовища Харкова 

[129, 164, 184, 200, 206, 258, 259, 277, 281, 282]. 

Радянська періодична преса широко висвітлювала процеси розвитку 

міського урбанонімічного ландшафту міста. На шпальтах газети 

«Соціалістична Харківщина» (1917-1920 рр. ‒ «Пролетарий»; 1920-1924 рр. ‒ 

«Харьковский пролетарий», потім — «Харківський пролетар», а з 1934 р. 

«Соціалістична Харківщина») – друкованого органу Харківського обласного 

комітету компартії України та обласної ради народних депутатів – 

знаходимо численні згадки про зміни у топоніміці міста. Чільне місце серед 

цих матеріалів займають замітки та повідомлення про перейменування 

районів та вулиць [286, 193]. Протягом 1984 року у низці номерів містяться 

статті про райони міста та перспективи їх подальшого розвитку [171, 175, 

182, 284, 311]. Інші харківські газети, зокрема «Красное знамя» і 

«Харьковский рабочий», також висвітлювали окремі аспекти топоніміки 

міста, публікували відомості про розвиток районів міста [487, 263]. 

На сторінках журналів, на відміну від оперативної інформації з 

газетних шпальт, знаходимо аналітичні статті з приводу розвитку міського 

господарства Харкова, у тому числі й розширення його вулично-дорожньої 

мережі. У літературно-художньому часописі «Прапор», а з 1991 року 

«Березіль», друкувалися спогади про Харків та вулиці міста [165, с. 143-151; 

312, с. 159-163; 313, с. 142-145; 314, с. 155-157]. 

У журналі «Радянський активіст» публікувалися статті про 

формування нового пролетарського Харкова, зокрема висвітлювалось 

оформлення майдану Дзержинського, масштабне житлове будівництво, 

розвиток міського транспорту та інфраструктури тощо [192, с. 15; 190, с. 9; 

166, с. 3; 261, с. 1; 198, с. 15-16; 276, с. 13; 183, с. 10; 145, с. 11-12; 179, с. 13; 

260, с. 7]. Будівництво Держпрому та майдану Дзержинського, питання, 

пов’язані з розбудовою та реконструкцією Харкова 1930-х років, 
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обговорювалися у спеціалізованих архітектурних журналах, таких як 

«Архитектура СССР», «Архітектура Радянської України», у щомісячнику 

Всесоюзної ради у справах комунального господарства при ЦВК СРСР 

«Социалистический город» [264, с. 60; 316, с. 33-38, 317, с. 18-21; 315, с. 10-

17].  

За часів незалежності інтерес до харківської топоніміки не згасав та 

широко висвітлювався у місцевих газетах. У радянських публікаціях про 

топоніміку міста зазвичай описувалися перспективи розвитку вулиці чи 

району, натомість сучасні журналісти роблять акцент саме на історії вулиць, 

їх архітектурі, відомих мешканцях і закладах, що там розташовувалися у 

минулі часи. Шпальти «Слободи» та «Харьковских известий», 

пострадянського «Вечернего Харькова» та «Космосольської правди в 

Україні» з ностальгією розповідають про вулиці дитинства, колишні 

різдвяні, миколаївські, катеринославські тощо [377, 310, 272, 169, 130]. 

Разом з тим періодичні видання фіксували на своїх сторінках номінацію та 

перейменування геонімів, оперативно інформували мешканців про зміни у 

системі вулично-дорожньої мережі.  

Джерела особового походження. Під час роботи над дослідженням 

автором було опрацьовано мемуарну літературу. Заслуговують на особливу 

увагу спогади Ю. Шевельова, який після тривалої відсутності відвідав 

Харків у 1990 році. Свої враження від подорожі він виклав на шпальтах нью-

йоркської газети «Свобода» у жовтні 1990 року. Ми користувалися 

передруком у журналі «Березіль». Автор, з властивою йому майстерністю, 

згадує про Харків як про місто свого дитинства та молодості. Ю. Шевельов 

розповідає американському читачеві про старий Харків, при чому 

наголошує, що у назвах харківських вулиць помітно український характер – 

Римарська, Чоботарська, Гончарівська [312, с. 159-163].  

В. Катаєв в автобіографічній повісті «Алмазный мой венець» згадував 

дім на розі вулиць Дівочої та Чорноглазівської, у якому він жив с поетом 
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Ю. Олешею. Автор наголошував, що обрали вони цей дім виключно через 

романтичність та милозвучність згаданих вулиць [170].  

Адвокат О. Семененко, людина складної долі, який пережив два 

арешти у 1937 і 1938 роках, був обербургомістром Харкова у роки німецької 

окупації, емігрував спочатку до Бразилії, потім до США. Вже там вийшла 

друком книга спогадів «Харків, Харків». Автор чимало розмірковує про 

топонімічній простір міста, описує перші радянські перейменування, вказує, 

що нові назви довго не приживалися. О. Семененко з презирством висміює 

факт номінації топонімів іменами живих людей, вказуючи, що 

самозвеличення не характерне для українців [262]. 

Інтерес для дослідника становлять подорожні замітки німецького 

журналіста українського походження з міста Кьольн – Юрія Залітача, який 

відвідав Україну влітку 1990 року. Автор описує свої враження від портрета 

С. Бандери на майдані Дзержинського, називає атмосферу у Харкові 

великодушною, толерантною та українською [165, с. 143-151]. 

І. Жуковський у своїх спогадах «Моя старая Шатиловка. Записки 

старожила» описує історію заселення та розбудови району, надає цілком 

достовірні дані про наявні та колишні назви вулиць, аналізує змістовну 

приналежність назв урбанонімів [146].  

Про становлення радянської архітектури та розбудову Харкова, його 

топонімічне оформлення у 1930-х роках, згадує архітектор П. Шпара [313, с. 

142-145; 314, с. 155-157]. Сповнені любові й поетичності короткі спогади 

молдавського поета Г. Воде про Харків [140, с. 159-160]. Про вулицю 

Свердлова та її відомих мешканців писав у спогадах письменник Л. Галкін 

[142, с. 59-67]. 

Художня література. До особливої підгрупи писемних джерел можна 

віднести художню літературу, де згадується Харків та його топонімічний 

простір. Цей пласт джерел надзвичайно великий, і може бути предметом 

окремого дослідження. Ми зупинимося лише на тих творах, де геоніми 
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ставали локусами особистісного буття героїв. Л. Лиман у своєму творі 

«Повість про Харків» описує місто у часи сталінських репресій [176, с. 23-

40; 177, с. 20-42; 178, с. 86-103]. Дитячий письменник Яків Тайц присвятив 

Харкову два оповідання, де топоніми міста стали ніби героями творів – 

«Второй Чеботарский» та «Благбаз» [273, 274]. Вулиці Харкова згадуються у 

поезії В. Маяковського, П. Тичини, Б. Окуджави тощо. У довіднику 

«Словарь исчезнувших названий», за авторством О. Довженко, вміщено 

кілька десятків віршів про харківські вулиці та окремі будинки [364, с. 125-

136]. Зібрали та узагальнили згадки про Харків в художній літературі 

К. Беляєв і А. Краснящих [517]. 

Зображальні джерела у дисертаційному дослідженні представлені 

картами та планами Харкова різних років. Важливі відомості із загальними 

планами міста та його частин зберігаються у ф. 160, (Харківська губернська 

будівельна комісія 1833-1849 рр.), ф. 161 (Харківська будівельна і дорожня 

контора), ф. 162 (Харківська губернська дорожня комісія 1833-1849 рр.) [83-

88]. Важливо зазначити, що у поясненнях до планів містять відомості про 

розширення наявних та прокладення нових вулиць, проекти нових будинків, 

облаштування мостів тощо.  

Для виявлення локалізації урбанонімів, з’ясування та уточнення часу 

появи геоніма, встановлення прилеглих об’єктів, що могли бути джерелами 

номінації, автором було використано плани міста за 1876-1879 [43, арк. 1-2], 

1881 [510, приложение], 1903 [196, приложение, с. ІІІ], 1913 [195], 1916 

[197], 1927 [257, приложение], 1982 [287], 1989 [289] роки. Одним з 

найдосконаліших дореволюційних планів Харкова є план, складений 

О. Гінзбургом, у співпраці з землеміром-таксатором Н. Б. Жаврідом [197]. 

Оригінал зберігається у бібліотеці Конгресу США. Ми користувалися копією 

доступною у відділі «Україніка» Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка. Цей план цікавий тим, що у ньому, окрім наявної 

вулично-дорожньої мережі, нанесено вулиці, які мають з’явитися згідно із 
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затвердженим планом міста. Також мапа містить схему водопроводу та 

каналізації, визначено місця розташування церков та громадських закладів, 

фабрик та заводів. Ці дані є важливим матеріалом для опису процесу 

формування міського простору та його топонімічного оформлення. План 

охоплював територію близько 128 квадратних кілометрів, з яких міська – 

становила 32 квадратних кілометри. Інше – приміські землі, картографічний 

опис яких вперше надруковано як частину міського плану. У додатку 

містився список вулиць, який нараховував 795 позицій. Це останній повний 

реєстр урбанонімів імперського Харкова. 

Окрему, специфічну групу джерел склали Інтернет-ресурси. Сьогодні 

розширення джерельної бази історії сучасності за рахунок залучення 

Інтернет-даних визначається як одне з актуальних завдань джерелознавства 

[426, с. 191-197]. В Україні лише починається робота над розробкою 

методології аналізу даних інформаційних мереж. Натомість у середовищі 

західних учених, зокрема у публікаціях Д. Карпфа, закладаються 

методологічні підвали для широкого залучення до наукового обігу та 

подальшої джерелознавчої критики масиву Інтернет-джерел [535]. Російська 

дослідниця Ж. Хамітова запропонувала три типи історичних джерел, які 

можна знайти у мережі, а саме: джерела, які мають паперовий йому 

відповідник; сайти, де зберігаються електронні документи; джерела, які 

існують винятково в електронному вигляді. Останні необхідно розглядати у 

комплексі з конкретним ресурсом, на якому вони розміщені (веб-сторінка, 

сайт, блоґ), оскільки важливим є не лише текст, а й посилання, зображення 

тощо [426, с. 193-194]. У нашому досліджені для характеристики адресної 

урбанонімії сучасного Харкова було залучено спеціалізовані Інтернет-сайти, 

тобто ті, що існують виключно в електронному вигляді та містять матеріали 

з історії та наявного стану міських топонімів. Серед них історико-

інформаційний ресурс «Вулиці і площі Харкова», у блозі «Харьковчанин» 

також міститься інформація про урбаноніми міста [141, 307]. Окремі питання 
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урбанімічного простору міста обговорюються у спільнотах соціальних 

мереж, наприклад, «Старий Харків», «Харківська топонімічна група» та інші 

[271, 290]. У дописах груп розгорнулась жвава дискусія з пошуку нових 

альтернативних назв вулицям, висловлювалось ставлення до проблеми 

перейменувань в цілому, доцільності їх проведення тощо.  

Таким чином, джерельна база дослідження є різноманітною й 

змістовною, сприяє детальному дослідженню історії формування та розвитку 

харківської міської топоніміки. Значна частина документів залучається до 

наукового обігу вперше. Законодавчі акти дають змогу оцінити значення, яке 

приділялось адресній урбанонімії на загальнодержавному та місцевому 

рівнях. Актові матеріали мають високий ступінь інформативності та є 

джерелами, що фіксують зміни, які відбувалися у міському топонімічному 

просторі. Схожими за своїми інформативними можливостями є списки 

вулиць Харкова. Важливим джерелом є періодичний друк. На шпальтах 

місцевих газет міститься важлива інформація, яка дає змогу зрозуміти 

ставлення громади до топонімічних трансформацій, сприйняття тих чи 

інших назв, простежити суспільний запит на гармонізацію топонімічного 

простору. Аналіз джерел особового походження дає відповідь на питання, як 

харків’яни сприймали топонімічний простір міста, які вулиці та райони 

ставали частиною їх особистого життя. Інформаційні можливості художньої 

літератури незначні, але містять важливі відомості описового характеру 

архітектурно-символічного простору міста, куди засобами художнього слова 

вплітаються назви конкретних вулиць. Важливим для дослідження 

урбанонімічного середовищ міста є залучення зображальних джерел, які у 

дисертації представлені мапами та планами міста. Використання низки карт 

дозволяє прослідкувати динаміку розширення вулично-дорожньої мережі, 

простежити формування історичних та адміністративних районів, зміни 

кордонів міста. Залучення Інтернет-ресурсів як джерела до аналізу наявного 

стану та розвитку топонімічної мережі Харкова, дає змогу висвітлити 



39 
 

ставлення суспільства до змін у адресній урбанонімії, які джерела номінації 

виділяє як пріоритетні. 

 

1.2. Методологія дослідження 

 

Характерною особливістю методологічного простору сучасної 

гуманітаристики є науковий плюралізм та міждисциплінарність. 

Найпопулярнішими підходами до осмислення історичного минулого є 

цивілізаційний і формаційний, а також теорії модернізації та культурно-

історичних типів. Кожна із згаданих моделей аналізу історичного минулого 

має як переваги, так і недоліки. Використання здобутків конкуруючих 

методологічних систем в дослідженнях з історії та спеціальних історичних 

дисциплін, зокрема топоніміки та урбаноніміки, як її частини, суттєво 

розширює межі наукової рефлексії, дозволяє дійти концептуальних 

висновків, досягнення яких є неможливим в умовах методологічного 

монізму. 

В основу дослідження автор намагався покласти принципи історизму, 

конкретності, наукової об’єктивності та системності, розуміючи, що лише 

їхне застосування дозволить дійти обґрунтованих висновків та узагальнень. 

Принципи історизму та конкретності передбачають усвідомлення 

відмінностей між сучасністю і минулим, змістовний аналіз динаміки 

досліджуваних процесів, а також їхнього історичного контексту. 

Застосування принципу системності дає можливість розглянути предмет 

дослідження з урахуванням взаємозв’язків усіх його структурних елементів і 

впливу зовнішніх чинників. Дотримання принципу об’єктивності є 

необхідним з огляду на те, що питання формування урбанонімічного 

середовища й топонімічної мережі міста, як його складової, мають не лише 

наукове, а й важливе суспільно-політичне значення, є важливою складовою 

національної політики пам’яті. Дотримання принципу об’єктивності – 
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універсального правила будь-якого наукового студіювання – у дослідженні 

має забезпечити незаангажованість висвітлення процесів формування 

урбанонімічного середовища Харкова, визначення умов, причин, чинників 

топонімічних змін у різні періоди історії міста.  

Специфіка завдань дослідження, наявність неоднорідної за 

інформативними можливостями і походженням історіографічної та 

джерельної бази зумовили застосування як загальнонаукових (аналізу, 

синтезу, порівняння, аналогії, узагальнення), так і спеціальних історичних 

методів (історико-генетичного, історико-порівняльного, історико-

типологічного, історико-системного методів, методу історичної 

періодизації). Враховуючи те, що топоніміка знаходиться на перетині історії, 

географії та лінгвістики, у досліджені поряд з спеціальними історичними 

методами, були використані методи вищезгаданих наук. Зазвичай усі вони у 

комплексі зі статистичними методами, дослідниками визначаються як базові 

методи топонімічних досліджень [375, c. 101; 396, c. 2-3]. 

Історико-генетичний метод дозволив проаналізувати зміни 

урбанонімічного середовища й топонімічної мережі Харкова XVIII-XXI 

століть. Цей метод дає можливість відслідкувати динаміку історичних 

процесів. Відповідно, він допомагає виявленню їх причинно-наслідкових 

зв’язків та закономірностей. Завдяки застосуванню цього методу стало 

можливим визначити взаємозв’язки між загальною суспільно-політичною та 

економічною ситуацією, суспільною свідомістю та топонімічним 

середовищем Харкова, оскільки його розвиток безпосередньо пов‘язаний зі 

змінами суспільного клімату. 

Сутність історико-порівняльного (компаративного) методу полягає у 

співставленні досліджуваних об’єктів у просторі та часі. Його використання 

дало можливість проаналізувати досвід формування топонімічного 

середовища Харкова у порівнянні з досвідом інших міст, а також назвати 
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чинники, які системно впливали на формування урбанонімічного простору в 

різних історичних умовах. 

Проблемно-хронологічний метод дозволяє розподілити широку тему 

на ряд більш конкретних питань, кожне з яких розглядається у хронологічній 

послідовності. Саме завдяки використанню цього метода було сформовано 

структуру дисертаційного дослідження, а також здійснено детальний аналіз 

окремих аспектів формування топонімічного середовища Харкова у другій 

половині XVII-XXI століттях. 

Застосування методу періодизації дозволяє визначити етапи розвитку 

об’єкта дослідження на основі кількісних та якісних перетворень, що 

відбуваються у ньому. Використання цього методу дозволило виділити й 

охарактеризувати етапи становлення й трансформації урбанонімічного 

середовища Харкова. 

Історико-типологічний метод дозволяє виявляти загальні риси у 

просторових групах історичних подій та явищ, виділяти однорідні стадії у 

безперервно-часовому розвитку. Завдяки застосуванню названого методу 

було виявлено специфіку створення топонімічної мережі різних районів 

міста, виділено загальні тенденції та індивідуальні особливості в її 

формуванні під час періодичного розширення адміністративних меж 

Харкова. 

Використання історико-системного методу сприяло формуванню 

погляду на процес становлення урбанонімічного простору Харкова як на 

складну систему, розвиток якої відбувався під впливом суспільних 

трансформацій, що відбувались протягом другої половини XVII – XXI 

століть, і які періодично змінювали урбанонімічнне середовище Харкова.  

Специфіка дослідження та його джерельної бази, залучення до 

наукового аналізу великого масиву даних, необхідність виявлення не лише 

якісних характеристик структури топонімічної мережі, а й кількісних 

закономірностей її формування й функціонування зумовили використання 
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кількісних методів. Результати аналізу побудованих варіаційних і 

динамічних рядів було покладено в основу характеристики формування 

топонімічної мапи Харкова, а також визначення основних груп топонімів за 

джерелами номінації. 

Тісний зв'язок з топонімікою має картографічний метод. Його 

застосовано для встановлення локалізації топонімічних об’єктів, 

відслідковування динаміки їх розвитку у часі, просторових зв’язків та 

залежностей як між окремими топонімічними фактами, так і між ними та 

різного роду соціальними та природними реаліями, що відображені на 

картах. Особливо цінним є порівняльне використання карт різних історичних 

часів.  

Нерідко виникають ситуації, коли недостатнім є використання 

географічних чи історичних даних для вирішення поставлених завдань. Тоді 

на допомогу досліднику приходить метод топонімічної експедиції, або 

польові дослідження. Знайомство з об’єктом безпосередньо на місцевості 

допомагає уточнити значення урбаноніма, особливо, якщо його назва 

містить інформацію про особливості рельєфу чи географічного положення. 

Подібні експедиції проводять також з метою збору інформації від місцевих 

жителів. Така експедиція допомогла встановити семантику назви провулку 

Підривного. Огляд на місцевості та бесіда з місцевою старожилкою, 

дозволили з певністю зробити висновок, що цей топонім отримав назву від 

особливостей рельєфу, тобто знаходиться між двома ярами і є ніби підритим 

з обох боків. Дані отримані від місцевих жителів є цінним матеріалом, 

оскільки господарська активність людей значно змінює навколишній 

ландшафт.  

Топоніміка має розгалужений категоріальний апарат. З огляду на 

поліваріантність визначення різними дослідниками сутності історичної 

топоніміки як окремої субдисципліни вважаємо за необхідне сформулювати 

свою позицію. Вона в цілому співпадає з баченням цієї проблеми 
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професором Я. Калакурою. Вів вважає, що топоніміка – це наукова 

дисципліна, яка вивчає географічні назви, завданням якої є не тільки 

тлумачення етимології назви, а й простежування її еволюційних змін, 

наповнення новим змістом на тлі історичного процесу [388, с. 48]. Сучасні 

дослідники дедалі частіше наголошують на міждисциплінарності 

топоніміки, як наукової дисципліни, чи навіть окремої науки, що 

розвивається на межі історії, лінгвістики та географії, а також є складовою 

міського простору, який, у свою чергу, перебуває у колі дослідницьких 

проблем історичної урбаністики [327, c. 3; 332, c. 5; 536, 537, p. 1-3; 398, с. 

164].  

Натомість, певний час залишалось дискусійним питання 

приналежності внутрішньоміських об’єктів до мікротопоніміки або до 

міської мікротопоніміки. Аргументовано довела право на виділення 

внутрішньоміських об’єктів в окремий розділ топоніміки – урбанонімію – 

О. Суперанська [495, c. 31-38]. В подальших дослідженнях поряд з терміном 

урбанонімія, як сукупність назв міських об’єктів (урбанонімічне 

середовище), почали застосовувати термін урбанонім для визначення 

конкретного внутрішньоміського об’єкта [461, c. 123-129; 496, 423]. В 

нашому дослідженні терміни урбанонімія та урбанонім використовується 

саме у таких значеннях.  

Геонім – узагальнююче поняття для назв вулиць, майданів, ліній, 

алей, бульварів, доріг, набережних, провулків, проспектів, проїздів тощо, 

тобто для найменованих містобудівних об'єктів, що забезпечують 

транспортні та пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між 

житловими районами і промисловими зонами, громадськими центрами, 

кварталами. Під терміном «годоніми» ми розуміємо сукупність міських 

лінійних об’єктів (вулиць, бульварів, проспектів тощо); під терміном 

«агороніми» – площі. Також у дослідженні використовується термін 

«топонімічний ансамбль» – це принцип номінації геонімів, за яким двом та 
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більше урбанонімам, що знаходяться у безпосередній близькості, надають 

назви об’єднані тематично, наприклад, за географічними, виробничо-

професійними ознаками. За Є. Поспеловим, вперше така практика побудови 

мережі адресної урбанонімії була застосована у середині ХІХ століття у 

Петербурзі [466, с. 23]. Окремо варто зазначити, що під терміном 

«номінація» ми розуміємо творення і надання назв пізнаним і вичленованим 

фрагментам дійсності, тобто встановлення співвідношень між певною 

мовною одиницею й об’єктом [508, с. 417]. Також у дослідженні вживається 

термін «вулично-дорожня мережа». У відповідності до Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» під цим терміном розуміємо призначену для 

руху транспортних засобів і пішоходів мережу вулиць, доріг, 

внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні 

доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та 

майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та 

допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху 

[205].  

Проводячи класифікацію груп урбанонімів за їх змістовною 

приналежністю, ми використовували ряд термінів, які позначають класи 

топонімів. Основні напрямки пошуків змістовних особливостей урбанонімів 

започаткувала О. Суперанська, яка на прикладі московських вулиць 

визначила групи урбанонімів в залежності від їх значення [494, c. 121]. 

Окрім використання її досвіду, при здійсненні класифікації урбанонімів за 

джерелами номінації, були враховані надбання Л. Трубе, Б. Перлина, 

В. Кодина [506, c. 44-48; 456, c. 13-15; 399, c. 104-110].  

Нами було виділено наступні групи урбанонімів: агломераційні, 

антропоніми, гідроніми, годоніми, ергоніми (церковні назви, освітні заклади, 

інші топоніми-орієнтири), імперські назви, маркери незалежності, 

ойконімічно-топонімічні, оронімічні, позитивні та нейтральні топоніми, 

професійно-виробничі, радянські маркери, станові топоніми, «червоні» 
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топоніми (тобто ті, які у своїй назві містять приставку «червоно», наприклад 

Червонопрапорна).  

Об’єкти вулично-дорожньої мережі, що у своїй номінації відобразили 

певну заселену територію чи власне географічну назву поза межами міста, 

віднесено до ойконімічно-топонімічної групи. Урбанонімія неминуче 

поглинає назви околиць, які поступово входять до меж міста. Такі назви 

було об’єднано у агломераційну групу. Значна частина об’єктів номінується 

за іменами – антропонімами. У дореволюційній урбанонімії майже не 

використовувались імена відомих людей, на відміну від радянських часів, де 

антропоніми разом з радянськими символічними назвами стали частиною 

меморіального топонімічного міського комплексу. Для етапу становлення 

урбанонімічного середовища характерним джерелом номінації вулиць стало 

використання назв річок – гідронімів. Урбаноніміка вбирає назви 

природничих об’єктів та рельєфу міської території. Такі топоніми було 

включено у оронімічну групу. До ергонімічної групи було включено 

урбаноніми, які відображають назву установ чи організацій, якій 

розташовані на цій вулиці або вказують напрямок до них, наприклад, церкви, 

освітні заклади. Запропонована класифікація не вичерпується 

вищезгаданими групами, проте назви інших груп є загальновживаними і не 

потребують додаткових пояснень. 

Таким чином, зазначені підходи та методи дають можливість не лише 

для всебічного осягнення такого складного історичного процесу як 

становлення адресної урбанонімії Харкова, але й відображення динаміки її 

розвитку, трансформації процеси, різноманітні впливи. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТОПОНІМІЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ХАРКОВА ВІД ЗАСНУВАННЯ ДО ПОЧАТКУ ХХ 

СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Формування міського середовища Харкова та механізми його 

топонімічного оформлення 

 

Харків на етапі свого становлення – це укріплена фортеця, основним 

завданням якої був захист від набігів. Населення міста не було сталим і 

постійно змінювалось. Джерела зафіксували перший поіменній реєстр 

жителів Харкова, що датується 1655 роком. Керував ними отаман Іван 

Васильович Кривошлик, якого вважають першим харківським осадчим [408, 

c. 5]. Поступово укріплене поселення набувало функцій адміністративного, 

торговельного, ремісничого центру. У процесі перетворення Харкова з 

порубіжного аванпосту на полкове містечко з напівсільським укладом життя 

сформувався топографічно визначений центр, що складався з фортеці та 

території прилеглої до Успенської церкви. Ймовірно, що деякий час не було 

диференціації цього центру на внутрішньоміські об’єкти, які вимагали 

топонімічного позначення. Однак поступово відбувалось розширення цього 

центру, ускладнення його структури. Першими постійними елементами 

внутрішньоміської структури стали майдани, які були місцями проведення 

відомих харківських ярмарків і відіграли важливу роль у формуванні міської 

свідомості, комунікативного та топонімічного просторів [404, c. 193].  

Перші уявлення про топонімічний простір Харкова дає документ, який 

вдалося розшукати Д. І. Багалію. Це опис усіх церковних приходів у 

переписі Харкова за 1724 року. У 10 церковних приходах зосередилася 61 

вулиця [322, c. 33-34]. По факту їх всього 57, оскільки деякі простягаються 



47 
 

через територію кількох приходів. Серед них: Вулиця над ярком 

зустрічається у Миколаївському та Соборному Успенському приході; вулиця 

Крохмальова – у Троїцькому та Воскресенському приходах; вулиця 

Шаповалова знаходилась одночасно у Миколаївському та Соборному 

Успенському приході, а вулиця Котлярова – у Вознесенському та 

Благовіщенському приходах. Аналіз документу виявив, що у Нагірній 

частині була 31 вулиця, у Залопанській та Захарківській – по 13 [322, c. 530-

537]. Серед вулиць, що збереглися до початку ХХ століття були 

Опанасівська, Москалівська, Верещаківська, Довгалівка та Куликівка. 

Номінація цих геонімів певний час мала стихійний та нерегульований 

характер. Вперше список харківських вулиць було складено у 1804 році. Цю 

дату вважаємо моментом появи сталої топонімічної мережі. 

Харківські річки (Лопань та Харків) природно розділили місто на три 

частини: Нагірну (Центральну або Середню), Залопанську та Захарківську. 

Такий поділ було зафіксовано офіційно у квітні 1804 року за губернаторства 

І. І. Бахтіна [24, арк. 2-2 зв.]. Розглядати процеси формування міського 

середовища Харкова та його топонімічне оформлення в імперський період, 

на наш погляд, доцільно керуючись саме цим поділом.  

Нагірна частина. Формування міського простору Нагірної частини 

міста відбувалось як навколо Харківської фортеці, так і довкола вулиць-

доріг. На думку професора Д. Багалія, первинно вулиці являли собою 

дороги, які вели до двору мешканця або у напрямку іншого міста [322, c. 34]. 

Центральною магістраллю Нагірної частина стала дорога на Суми. Вона 

відома фактично з моменту заснування Харкова, тобто з другої половини 

ХVII століття. Згідно з «Описом Харківського намісництва» 1787 року 

дорога, що вела у північно-західному напрямку, називалася Сумською, йшла 

від Харкова через Золочів у Суми, а звідти до Глухова та Новгород-

Сіверського [278, c. 11].  
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Ця, на сьогодні центральна вулиця міста, формувалася доволі 

повільно. Наприкінці ХVІІІ століття вона доходила лише до сучасної 

Театральної площі. На плані Харкова 1822 року вже позначено 

університетський сад по вулиці Сумській, що ілюструє суттєве збільшення її 

протяжності. У 30-40 роках ХІХ століття влада взялася за облаштування 

вулиці. Її частково замостили та встановили 37 ліхтарів [367, c. 124]. У 1855 

році у зв’язку з прокладенням Курсько-Харківського шосе та початком 

функціонування маршруту поштово-пасажирських диліжансів рух по 

Сумській пожвавився [34, арк. 1]. 

Протягом 60-х – 70-х років ХІХ століття активно освоювалися пустоші 

навколо Мироносицької площі та Університетського саду між вулицями 

Сумською та Німецькою. Так з’явилися вулиці Новомалосумська, яка була 

продовженням Малосумської вулиці, Ветеринарна, Старокладбищенська 

(Кладбищенська), провулок Сорокінський тощо [520, c. 195, 16, 112, 70]. У 

1892 році жителі вулиці Старокладбищенської зверталися до органів 

місцевої влади  та до редакції «Харківський губернських відомостей» з 

проханням перейменувати їх вулицю на Єпархіальну, оскільки подібний 

урбанонім – Кладбищенський провулок – був в іншому районі міста [180]. 

Також місцеві жителі зазначали, що топонім Єпархіальна давно 

використовується неофіційно, оскільки на цій вулиці розташувалося 

єпархіальне училище. Задовольнили прохання жителів у 1895 році [76, арк. 

1]. У 1860-х роках сформувалася Ветеринарна вулиця. У 1894 році за 

рішенням міської думи до неї приєднали Сомівський провулок, що фактично 

був продовженням цієї вулиці [162, c. 331]. У 1873 році прилеглу територію 

назвали Ветеринарною площею [520, c. 283]. 

У 1888 році за пропозицією місцевого жителя, колезького асесора 

Е. К. Кроянського для поліпшення сполучення вулиці Сумської та 

Старокладбищенської було прокладено провулок, що дістав назву 

Кроянського [148, c. 712-713]. Подальшому динамічному розвитку Сумської 
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сприяв початок функціонування у 1882 році лінії кінно-залізної дороги [323, 

c. 397]. Північний кордон вулиці було окреслено у 1895-1897 роках, коли 

при виїзді на Московську дорогу було закладено міський сад [38, арк. 73]. 

Питання про необхідність облаштування міського саду підіймалося у 

доповіді міського голови Харкова І. О. Фесенка ще у 1890 році [144, c. 1-5]. 

Проте за даними на 1899 році у місті був лише один міський Карпівський 

сад, 8 бульварів, 20 скверів і 4 квітники [38, арк. 73]. У 1896 році від 

Сумської відійшло три провулки: перший до університетських клінік – 

Харитоненковський; другий – до воєнного шпиталю – Сумський; третій – 

поряд з міськими бараками – Барачний [144, c. 403].  

Одина із центральних площ міста – Миколаївська – виникла одночасно 

з Харківською фортецею. Назва майдану пов’язана з однойменною церквою. 

За даними Філарета, церква на честь Святого Миколая тут виникла не 

пізніше 1655 року [511, c. 128]. Оскільки майдан був місцем проведення 

щорічного Успенського ярмарку, площу ще називали Торговою або 

Ярмарковою. Паралельно з топонімом Миколаївська, майдан називали 

Микольська за назвою Микольським, за назвою вугільної вежі фортечної 

стіни. Остаточну назву Миколаївська було закріплено у 1893 році [520, c. 

141].  

З Миколаївською площею межує одна з найстаріших вулиць Харкова – 

Університетська. На жаль первісна назва вулиці не знайшла свого 

відображення ані в архівних джерелах, ані в літературі. Пояснюється це тим, 

що до кінця ХVIII століття вулиці міста не мали сталих назв. В планах, що 

збереглися, в кращому випадку, позначено лише головні вулиці, що по суті 

були продовженням доріг, що вели в інші міста. Своєю назвою вулиця 

завдячує університету, який було відкрито тут у січні 1805 року [512, c. 42]. 

Навчальні корпуси університету зводилися уздовж однієї з головних вулиць 

міста, що створювало певні труднощі. Університет опинився «затиснутим» 

між будинками адміністративного призначення в центрі Харкова, у 
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приміщеннях зовсім не пристосованих для навчання та наукової діяльності. 

Проект будівництва університетського містечка на окраїні Сумської вулиці 

так і не було втілено у життя. Губернська влада залишила поза увагою і 

звернення університетського начальства щодо закриття Університетської 

вулиці для проїзду транспорту [512, c. 45].  

Прилеглу до університету місцевість стали називати університетською 

гіркою. Вона швидко стала улюбленим місцем гуляння харків’ян. За генерал-

губернатора Сергія Кокошкіна на університетській гірці з’явилися дерев’яні 

сходи, було облаштовано сквер та побудовано ряд кам’яних лавок зі 

скляною галереєю. Двір університету зі сторони річки Лопань огородили 

кам’яним парканом. Взимку на Університетській влаштовувалась льодянка 

для катання студентів. За ініціативи і коштом (5000 рублів) губернатора 

П. П. Дурново дерев’яні сходи, що постраждали від пожежі, було замінено 

на кам’яні [361, c. 51-52]. Матеріали Державного архіву Харківської області 

дозволяють прослідкувати процес облаштування прилеглої до університету 

території [27]. Так з’явився університетський сад. Роботи з його 

облаштування розпочалися навесні 1804 року. На вимогу попечителя 

Університету Северина Потоцького 120 липових та кленових дерев було 

передано на облаштування бульвару, який прилягав до університетської 

будівлі [27, арк. 3].   

Миколаївську площу та університетський сад з’єднала вулиця 

Римарська (Лимарська), відома з другої половини XVII століття. Тут 

селилися ремісники-лимарям, які займалися обробкою шкіри та 

виготовленням шорних виробів [422, c. 349]. Оскільки це ремесло 

супроводжувалось смородом від шкір та інших нечистот, пов’язаних з 

виробництвом, селилися тут неохоче, і розбудова вулиці проходила доволі 

повільно. За планом 1785 року Римарська закінчувалася валом, оскільки 

знаходилась на околиці міста [361, c. 60]. До 1894 року годонім складався з 

двох частин. Безпосередньо вулиця носила назву Римарської, а поворот, що 
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вів до Сумської станом на 50-ті роки ХІХ століття називався 

Таракановським, за іменем місцевого жителя. За списком вулиць 

Харківського календаря за 1869 рік провулок значиться як Чириковський. У 

вересні 1894 року за рішенням міської думи його було приєднано до вулиці 

під спільною назвою Римарська [162, c. 331].  

Навколо Миколаївського майдану сформувалась мережа невеликих 

вулиць та провулків. Одним з таких об’єктів був Монастирський провулок 

(до 1869 року Ярмарковий; Молчановський (Молчанкін), який на рубежі 60-

70-х років ХІХ століття перейменовано у Плетньовський. [531, с. 23; 520 c. 

245]. Невеличка вуличка, що виникла на початку XVIII століття, як проїзд 

від Харківської фортеці до Московської дороги – Шляпний провулок – за 

даними О. Довженко, називався вулицею Шаповалова, оскільки 

розташовувалась поряд з Шаповалівською фортечною вежею [364, c. 69]. 

Проте джерела зафіксували назву Шляпний провулок [293, c. 139].  

Починаючи з XVIII століття, на території колишнього харківського 

острогу розгорнулася жвава торгівля. Тут продавали переважно господарчі 

товари. Так виникла одна з найдавніших харківських площ – Торгова. 

Паралельно існували неофіційні назви Народна та Лобна площі. Наприкінці 

30-х років ХІХ століття купець Акім Павлов побудував на площі кам’яний 

магазин, де вперше в історії харківської торгівлі продавали товари за 

фіксованими на ціннику цінами, а не на запит покупця [364, c. 61-62]. Тоді 

серед харків’ян поширилась назва Павлівська площа, однак в офіційних 

документах, планах міста залишався урбанонім Торгова. Нижня частина 

площі, яку називали Базарною або Лопанський базар, до кінця 40-х років 

ХІХ століття була заболоченою місцевістю, куди міщани звозили гній та 

сміття. За губернаторства С. Кокошкіна територію прибрали та почали 

використовувати під час ярмарків. Після будівництва тут кам’яних 

торговельних рядів, які назвали на честь губернатора Сергія Кокошкіна, 

площа отримала назву Сергіївської. Перша фіксація топоніма припадала на 
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1869 рік [293, c. 140]. Протягом другої половини ХІХ століття кількість 

магазинів значно зростала. З’явилися Московський, Новосергієвський, 

Миколаївський, Фруктовий та Шубний ряди [520, c. 259].  

Від Торгової площі до річки Харків простягнувся район Подолу. Тут у 

другій половині ХVII століття виникла вулиця Сінна або Сінний ринок, де 

біля фортечної стіни, поблизу Торгової площі, продавали сіно [367, с. 62]. 

Вулиця була забудована дерев’яними та глиняними будинками, біля яких 

розташовувались торговельні лавки. В середині ХІХ століття тут відкрили 

магазини ростовські рибопромисловці, після чого вулицю стали називати 

Рибною. Відповідна назва зафіксована у Харківському календарі за 1869 рік 

[293, c. 138]. Паралельно з Рибною простягнулась вулиця Кузнечна, на якій 

зосереджувалось ковальське виробництво.  

Іншою магістральною вулицею Нагірного району стала вулиця 

Німецька. З появою у місті університету до Харкова були запрошені 

професори, службовці, ремісники, переважно німці. У 1805 році міська дума 

відвела для них територію навколо Миколаївської площі [520, c. 262-263]. У 

50-х – 70-х роках ХІХ століття вона була продовжена до Каплуновського 

майдану. З відкриттям Харківського комерційного училища та будівництвом 

садиби власника цегляного заводу на Журавлівці Семена Толкачова вулиця 

Німецька простягнулась далі та завершувалась цвинтарем, частина якого 

існує й по сьогодні. У 1899 році вулицю Німецьку перейменували на 

Пушкінську [154, c. 200-201]. 

Навколо Німецької вулиці сформувалась розгалужена мережа 

дрібніших вуличок та провулків. Серед них вулиця Гоголя, первісна назва 

якої достеменно невідома. Припускають, що вона носила назву Шаповалова, 

що зафіксовано у списку церковних приходів за 1724 рік [322, c. 34]. У 

переліку вулиць 1804 року вона локалізується як Шерстобійна [24, арк. 3]. У 

харківських календарях з 1870 по 1894 роки вже позначена як Малосумська 

[520, c. 72]. Проте у Державному архіві Харківської області міститься справа 
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про передачу лютеранській громаді території для облаштування саду. У 

матеріалах справи зберігся план прилеглої території, де окреслено, що 

продовженням вулиці Шерстобійної була Малосумська [86, арк. 51-56]. 

Справа датована листопадом 1850 – квітнем 1852 років. Це означає, що 

принаймні у 50-х роках ХІХ століття, вулиці існували окремо, а не так як 

зазначено у путівнику, згідно якого Малосумська бере свій початок у 1870 

році. Разом з тим відмітимо, що у переліку вулиць Харківського календаря за 

1869 рік топонім Шерстобійна не міститься. Втім, за рішенням міської думи 

у вересні 1894 року Малосумська була перейменована у Кокошкінську, на 

честь харківського генерал-губернатора С. О. Кокошкіна (1847-1856 рр.). З 

травня 1909 року Кокошкінська вулиця носить назву Гоголівської [39, арк. 

3].  

Цьому перейменуванню у міській думі передувала жвава дискусія. 

Микола Федорович Сумцов як гласний міської думи вніс пропозицію щодо 

увічнення імен письменників М. Гоголя та В. Жуковського, чиї 50-ті 

роковини з дня смерті відзначали в 1902 році. Він запропонував вулицю 

Сумську перейменувати на честь М. Гоголя, а Римарську – на честь 

В. Жуковського. Таким чином, за задумом автора проекту, три паралельні 

вулиці міста Гоголівська, Пушкінська та Жуковська мали стати символом 

одного з кращих періодів російської літератури. Зазначимо, що дума 

відхилила цю пропозицію [160, c. 343]. 

У 1903 році вулицю Пушкінську з Журавлівкою з’єднала 

новопрокладена вулиця, яка дістала назву Лермонтовська [161, c. 293]. 

Паралельно з Лермонтовською у 1909 році з’явилась вулиця Чайковська, а з 

1914 – Жуковського. У 1916 році перпендикулярно до Чайковської було 

прокладено вулицю князя Багратіона. [520, c. 11, 172, 339, 104, 307, 19].  

Вулиця Чайковська з’єднувалась з Журавліськими схилами маленьким 

провулком Дегтярним [364, c. 18]. Заселення цього провулку розпочалося в 

60-х роках ХІХ століття, він є у списку вулиць за 1869 [293, c. 138]. Активне 



54 
 

освоєння навколишньої території припало на кінець 90-х років ХІХ століття. 

На підтвердження цього виступає архівна справа, що збереглася у 

Державному архіві Харківської області. Міщани зверталися до міської думи 

з проханням викупити ділянки землі, прилеглі до Дегтярного провулку [40, 

арк. 1, 3, 7, 10]. В матеріалах справи міститься довідка Харківської міської 

управи по технічному відділу. У довідці зазначено, що постановою міської 

думи від 22 травня 1901 року на землях, викуплених містом у купця Семена 

Толкачова, дружини купця Аграфени Водоп’янової та почесного 

громадянина Олексія Коритіна, було прокладено вулицю, яка з’єднала 

Пушкінську та Дегтярний провулок [40, арк. 9]. Проте у журналі засідання 

міської думи зафіксовано, що вищезгадані особи віддали свою землю для 

прокладення вулиці безкоштовно [157, c. 133]. За пропозицією мешканців 

вулиця дістала назву Лермонтовська [161, c. 293]. 

На формування топонімічної мапи Харкова значний вплив мав 

Технологічний інститут. На засіданнях міської думи жваво обговорювався 

проект прокладення нових вулиць навколо інституту. Адміністрація вишу 

просила прокласти 4 нові вулиці. Проте за рішенням думи було затверджено 

прокладання лише двох нових вулиць. Перша – від головного корпусу до 

Бєлгородської вулиці, друга – мала пройти по схилу гори. Щодо 

прокладення вулиці від хімічної лабораторії до Садово-Куликівської та 

вулиці Технологічної міська дума передала це на розсуд адміністрації 

інституту. Окрім того, було прийнято рішення про розширення та 

благоустрій навколишніх вулиць Бісеревської та Каплуновської [147, c. 155-

159]. У 1901 році за пропозицією Харківського благочинного товариства на 

їхні землі між вулицями Бєлгородською та Садово-Куликівською було 

прокладено нову вулицю, яку назвали Бєлгородським узвозом [156, c. 70-71]. 

Залопанська частина. Центральною магістраллю та важливим 

осередком формування міського середовища Залопанської частини Харкова 

була вулиця Катеринославська. Виникла вона водночас із Харківською 
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фортецею. В Описі Харківського намісництва 1787 року зазначається як 

Катеринославська або Київська дорога [278, c. 11]. Годонім 

Катеринославська закріплено у першому харківському списку вулиць 1804 

року [24, арк. 2]. Початкова забудова – хати з солом’яними стріхами [361, c. 

67]. Кам’яні будинки з’явилися тут тільки після 1837 року, коли почало діяти 

«Положення про порядкування губернського міста Харкова», яке забороняло 

будівництво дерев’яних будинків на центральних вулицях міста [422, c. 314]. 

Перші відомості про спроби благоустрою вулиці припадають на 1837 рік. 

Пов’язано це з випадком, коли екіпаж Великої княгині Олени Павлівні 

застряг у багнюці. Тоді нижню частину вулиці після завезення великої 

кількості возів з землею було замощено фашиною [361, c. 67]. В середині 

ХІХ століття вулицю вирівняли та частково замостили, ймовірно тому, що 

тут було побудовано будинок губернатора. Лише з появою залізниці та 

вокзалу розпочався інтенсивний розвиток вулиці. Катеринославська 

поєднала вокзал з центром міста і стала зосередженням магазинів, 

майстерень, готелів та ресторанів. У 1882 році від Привокзальної площі по 

Катеринославській і далі до Кінної площі, проклали рельсову лінію кінної 

дороги.  

3 червня 1869 р. на Курсько-Харківсько-Азовській залізниці було 

відкрито регулярний рух [457, c. 3]. Харків здобув для себе новий статус 

міста – залізничного вузла. З огляду на це, Харківський вокзал став вагомим 

об’єктом міського середовища. Під його будівництво міська дума передала 

Архієрейську леваду [78, арк. 1]. Пасажиропотік та обсяг перевезених 

вантажів постійно збільшувався. З огляду на це, перед владою постало 

питання про вдосконалення сполучення між вокзалом та містом.  

У фондах архіву Харківської області знаходиться справа, документи 

якої дозволяють прослідкувати процес прокладення нових вулиць навколо 

вокзалу. Жителі міста звертали увагу міської влади на необхідність 

прокласти вулицю, що буде з’єднувати станцію Харківської залізниці з 
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Катеринославською. Мотивувалось це тим, що новопрокладена вулиця 

спростить сполучення зі станцією, «перенесе мандрівника прямо на 

найкращу міську вулицю, та найзручнішу для переїзду до центру» [35, арк. 

36]. У матеріалах справи міститься план, що відображає наміри влади 

прокласти дві нові та продовжити три наявні вулиці, а саме Коцарську, 

Благовіщенську та Чоботарську [35, арк. 17а]. Разом з планом, який було 

надіслано губернатору П. П. Дурново, подано детальне пояснення до 

проекту нових вулиць, а також попередню оцінку домоволодінь, які б мали 

відійти до міста для прокладення нових вулиць [35, арк. 18]. За цими даними 

сума їх вартості склала 14620 карбованців сріблом. Щодо номінації 

новопрокладених вулиць в матеріалах справи міститься розпорядження 

губернатора, спрямоване Харківському міському голові М. Шатунову. У 

відповідності з цим розпорядженням вулиця, що веде від Катеринославської 

до Чоботарської мала носити назву Олександрівська, а вулиця від Тюремної 

до будинку вокзалу – Слов’янською [35, арк. 50].  

Благовіщенська вулиця та площа, де знаходиться однойменний собор, 

поява якого датується не пізніше 1655 року – одна з найстаріших вулиць 

міста, що виникла в середині ХVІІІ століття [511, c. 129]. У списку вулиць за 

1909 рік позначена як Базарна Благовіщенська площа [520, c. 122]. 

Перпендикулярно до Благовіщенської розташовано Різдвяний провулок, що 

вів у напрямку до однойменної церкви [511, c. 131]. За даними на 1861 рік 

цей провулок згадується як Мала Різдвяна вулиця, а у списку вулиць 1869 

року – вже як Різдвяна вулиця [520, c. 361; 239, c. 138]. З другої половини 

ХІХ століття ця вулиця стала важливою транспортною магістраллю до 

Благовіщенського базару. З початку ХХ ст. тут облаштувалися численні 

торговельні контори [328, c. 12].  

Вулиця Чоботарська виникла наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ 

століття. У 30-40-х роках ХІХ століття поряд з топонімом Чоботарська 

використовувалась назва Скринницька. Після прийняття «Положення про 
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порядкування губернського міста Харкова» 1837 року по лівій стороні 

вулиці дозволялось будувати лише кам’яні будинки, а з правої – могли 

залишатися й дерев’яні, оскільки вона вже не входила до території міста 

[367, c. 103]. 

Поряд з Чоботарською топонімічній ансамбль «ремісничих» вулиць 

довершила Коцарська, що виникла наприкінці XVІІ – на початку XVІІІ 

століть. [531, с. 68]. Інтенсивна забудова вулиці припадає на останню чверть 

ХІХ століття. У 1887 році Коцарську замостили [67, арк. 1]. Пізніше тут 

з’явилася відома кондитерська фабрика Жоржа Бормана та майстерня з 

пошивки обмундирування для армії [422, c. 208].  

Гончарівську слободу (леваду), що виникла у другій половині XVІІ 

століття у Залопанській частині міста, заселяли переважно ремісники, які 

займались гончарством. За даними Д. І. Багалія однією з вулиць слободи 

була Довгальовка, яка відображена у списку церковних приходів за 1724 рік 

[322, c. 34]. З огляду на це, слободу називали ще і Довгальовкою. На початку 

ХІХ століття Гончарівка увійшла до складу міста [520, c. 392]. На хвилі 

перейменувань 1894 року з назви топоніму Велика Гончарівська вулиця було 

вилучено слово «Велика». Домовласники вулиці звернулися до міської 

управи з проханням повернути вулиці Гончарівській колишню назву. 

Мотивували це тим, що одночасно наявні Малогончарівська та 

Середньогончарвська вулиці. Втім, зазначимо, що Середньогончарівська 

стала Гончарівським бульваром за рішенням 1894 року [162, c. 332]. Міська 

дума постановила задовольнити прохання домовласників і повернути вулиці 

назву Велика Гончарівська [150, c. 133-134].  

У Залопанській частині Харкова вперше у місті було вшановано 

пам'ять Т. Шевченка. Харківська інтелігенція неодноразово порушувала це 

питання перед міським керівництвом. У 1899 році в саду будинку 

Алчевських було поставлено перший в Україні пам’ятник письменнику. 

Втім, на вимогу поліції його довелося прибрати [474, с. 98-99]. У 1907 році 
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питання про увічнення пам’яті Т. Шевченка підіймалося у міській думі, але 

безрезультатно [403, с. 204]. Врешті, за ініціативою гласних І. Кулинича, 

М. Міхновського, В. Пономаренка та М. Сумцова 4 травня 1911 року 

Харківська міська дума прийняла постанову про вшанування пам’яті 

Т. Г. Шевченка з нагод 50-річчя з дня смерті поета. Серед іншого 

зазначалося, що новопрокладена вулиця у Залопанській частині міста у 

Григорівці має носити ім’я Шевченка [42, арк. 3].  

Захарківська частина. Топонімічна мережа Захарківської частини 

почала формуватися навколо дороги на Москву. Протягом другої половини 

XVII – у XVIII столітті розбудовувалась частина Московської дороги від 

острогу до річки Харків. Фактично до 30-х років ХІХ століття вулиця являла 

собою заболочену місцевість, де було вкрай складно пересуватися [361, c. 

61]. У 1837 році розпочалися роботи з благоустрою вулиці. Від Харківського 

мосту до Миколаївської площі Московську вулицю замостили, проклали 

тротуари та труби для стоку води, поставили масляні ліхтар [367, c. 217]. У 

другій половині ХІХ столітті вулиця являла собою щільну забудову, де 

розміщувалися майстерні, кращі магазини та контори.  

За Харківським мостом розпочиналась Старомосковська вулиця. 

Заселятися ця територія почала у 30-40-х роках XVIII століття. Далі вулиця 

розділяла дві великі площі – ліворуч Вознесенська, праворуч – 

Михайлівська.  

На Вознесенській площі торгували сіном і дровами, через це її 

називали ще й Сінною. Пізніше тут виникли вулиця, провулок та 

Вознесенський сквер. Саме на Вознесенській вулиці знаходилися управління 

Харківського поштово-телеграфного округу та Центральна поштово-

телеграфна контора, де поряд був Поштовий провулок.  

На Михайлівській площі також велася торгівля. Але з легкої руки 

Миколи І, який відвідав Харків у 1832 році, майдан змінив своє призначення. 

Імператор звернув увагу, що у місті відсутнє так зване плац-парадне місце. 
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Тоді він віддав розпорядження про його будівництво на Захарківській 

стороні. Фінансування будівництва покладалося на міській бюджет, проте 

купець І-ої гільдії П. Д. Щелков прийняв на себе зобов’язання побудови 

площі. Роботи були завершені вже наступного 1833 року[361, с. 23]. 

Принаймні до 1860 року площа носила назву Парадної, у списку вулиць за 

1870 рік, і далі за списком 1878 року зазначено урбанонім Михайлівська 

площа [30, арк. 1; 293, с. 140; 81,  арк. 84-90]. У 1882 році Михайлівську 

площу було перейменовано на Скобєлевську на честь відомого російського 

генерала [520, с. 274]. 

По обидві сторони від Старомосковської дороги розташовувалась 

Немишлянська приміська слобода. На її території, знаходився пивоварний 

завод Іскри. Згодом тут оформилась вулиця Іскринська [367, c. 217]. Навколо 

Старомосковської вулиці продовжувала формуватися мережа нових вулиць. 

У 1898 році Старомосковську з Тарасівською з’єднав Старомосковський 

провулок, а паралельно були прокладені Надеждинський провулок та 

Спиридонівська вулиця [152, c. 163]. За пропозицією колезького асесора 

М. Ковалевського, який передав місту свої землі для пробивки вулиць, нові 

геоніми мали дістати назви Юріївська, Трансваальська, Жуберівська та 

Крюгерівська. Управа врахувала лише пропозицію Юріївська, а інші 

відхилила через їх немилозвучність [157, c. 31-32]. У 1901 році міська дума 

прийняла рішення про номінацію нової вулиці, де розташувалась лікарня 

імені Франківського та лікарня «Жіноча допомога». У її назві вшановано 

ім’я харківського промисловця та мецената М. Гельферіха. За рік вулицю 

паралельну Гельферіхівській назвали Шерстяною, а провулок поряд –

Больничним [159, c. 90].  

Старомосковська вулиця закінчувалась Кінним майданом. На місці 

майбутньої Кінной площі ще на початку ХІХ століття була незаселена та 

незабудована територія, де випасали худобу. У 1816 році сюди перевели 

кінний ярмарок з Михайлівського майдану, і він став називатися Кінним 
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[367, с. 256]. До міської межі агоронім включили за планом 1822 року [455, 

c. 66]. У 40-х роках ХІХ століття цю площу стали називати Захарківською, 

тобто, ту, що за річкою Харків. До 1861 року, тут працював іподром. Згодом 

його перенесли на міський вигін на околиці Сумської вулиці [361, c. 63]. 

Поряд з майданом проходила вулиця. У джерелах зафіксовано її як Кінську 

[24, арк. 3 зв.]. У Харківському календарі за 1869 рік зазначалася як Кінна 

площа і вулиця [293, с. 132]. Вже за Кінним майданом розпочиналась 

Корсиківська вулиця, яка простягалась до річки Немишля, поблизу 

чавунного заводу Вестберга [520, c. 201]. Перша згадка про неї міститься у 

списку вулиць 1869 року [292, c. 137]. 

Іншою важливою магістраллю Захарківської частини міста стала 

дорога на Зміїв, яка згодом оформилась у вулицю. На середину ХІХ століття 

вулиця доходила до Молочної, де на той час закінчувався Харків. У другій 

половині ХІХ століття вулиця продовжилась далі на південь. У 1876 році її 

замостили. Цікавою пам’яткою тут була дача І. Кабештова, де знаходилася 

величезна оранжерея з квітами та екзотичними рослинами [455, c. 38]. У 

1896 році міська дума дозволила розділити прилеглі до вулиці землі, що 

належали З. Замятіній, на 37 ділянок. Почалась активна забудова, а як 

наслідок, з’явилися нові геоніми: Кирпичний провулок – вздовж цегляного 

заводу Дудкіна, та Замятинська вулиця.[153, c. 118]. Згідно плану за 1903 рік 

прилеглі вулиці, як то: Уральська, Колчигінська, Державінська, Знаменська – 

почали забудовуватися [196, с. ІІІ]. 

На місці дороги, що вела до Таганрога, сформувалась вулиця 

Петинська, де якій стояв будинок титулярного радника Якова Афанасієвича 

Петина. На початку ХІХ століття вулиця доходила до перетину з 

Царицинською, а згодом продовжена до Молочної. Імпульс до розбудови 

Петинської дало будівництво поряд з нею залізниці та Балашівського 

вокзалу. У серпні 1896 року тут відкрили паровозобудівельний завод 

Російського паровозобудівельного та механічного акціонерного товариства. 
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На початку ХХ століття навколо Петинської продовжувала формуватися 

щільна топонімічна мережа. У вересні 1898 року з’явилися вулиці Польова 

та Слобідська [152, с. 163]. 1 грудня 1899 року дума затвердила прокладання 

трьох нових вулиць: однієї перпендикулярної до Петинської і двох 

паралельних. Рішенням міської думи від 27 березня 1902 року ці годоніми 

були номіновані. З огляду на те, що ці вулиці були поряд з Кирило-

Мефодіївським цвинтарем, паралельна вулиця стала Мефодіївською, а 

перпендикулярні – Першим Кирилівським провулком та Мефодіївським 

провулком відповідно [159, с. 89-90]. Власники земельних ділянок по 

Петинській Ісак Вейнрауб, Шмарія Цетлін та Пелагея Ханайченко –

запропонували думі безкоштовно передати місту свої землі для прокладення 

нової вулиці. Дума після розгляду пропозиції винесла позитивне рішення, та 

номінувала нову вулицю Кремлівською [155, с. 11-12]. 

Петинська вулиця вливалась у середмістя Заїки, де проходила 

однойменна вулиця. Зафіксована невдала спроба перейменувати Заїківську у 

вулицю на честь князя Олександра Невського [162, с. 329]. Проте, назва не 

прижилась, і на вимогу місцевих жителів вулиці повернули попередню назву 

[520, с. 9-10]. З центром Заїківську пов’язувала вулиця Греківська. Через 

заболоченість місцевості та весняні розливи річки Нетечі освоєння вулиці 

йшло дуже повільно. Міська влада провела роботи по осушенню цієї 

території. В результаті зникла річка Нетеча, хоча пам'ять про неї зберігалась 

у назві геоніму. У 1896 році міська дума прийняла рішення про 

облаштування Нетеченського бульвару [163, с. 403]. 

На початку ХХ століття навколо колишньої садиби Харківського 

генерал-губернатора Петра Сабурова продовжила формуватися топонімічна 

мережа. Зокрема, у 1901 році на честь російського художника польського 

походження Г. Семирадського, що народився на Харківщини, було названо 

вулицю, де існувало домоволодіння його родини [154, с. 198].  
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У 1894 році у Харкові відбулися перші масштабні перейменування 

вулиць. Головною метою цього заходу стало упорядкування міської 

топонімічної мережі. Оскільки на початковому етапі розвитку міста вулиці 

формувались стихійно, то й їх топонімічне оформлення не було позбавлене 

численних повторів, слів Ново-, Мало-, Безіменних та Новопрокладених 

вулиць та провулків. 

За дорученням міської управи головою статистичного відділу 

М. Петровим за участю Д. Багалія та секретаря Губернського статистичного 

комітету В. Іванова було складено проект впорядкування урбанонімічної 

мережі Харкова. У журналі засідань Харківської міської думи вперше 

зафіксовано засадничі принципи формування топонімічного середовища 

міста. В основу номінації та перейменування харківських вулиць було 

покладено 6 принципів: по-перше, по можливості називати вулиці за назвами 

навколишніх сіл та міст; по-друге, за назвами організацій та закладів, що 

розташовані на цій вулиці; по-третє, від занять жителів, що переважно 

населяють вулицю; по-четверте, від історичних пам’ятників та подій; по-

п’яте, враховувати рельєф місцевості та наявність річок, озер тощо; по-

шосте, надавати вулицям назви, які увічнювали імена відомих діячів [162, с. 

314]. Отже, очевидно, що міське самоврядування поряд з 

природносформованими джерелами номінації додало новий напрямок у 

конструювання урбанонімічного ландшафту міста – меморіальні назви, 

тобто ті, що увічнюють пам'ять про відомих осіб або події. Серед 74 

урбанонімів, які потрапили до проекту перейменувань, 17 містили 

меморіальну складову. 

Топоніміка Нагірної частини міста також отримала кілька таких назв. 

На честь слобожанського полковичого роду Донець-Захаржевських було 

перейменовано Малонімецьку вулицю. Ім’я відомого харківського купця 

В. Пащенка-Тряпкіна записали у топонімічну мапу міста замість вулиці 

Купецької [162, c. 332-333]. До топонімічного наративу міста включили ім’я 
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фундатора університету В. Каразіна. Засновану в 1855 році вулицю 

Кроянську перейменували на Каразінську [162, c. 331].  

Захарківська частина міста поповнилась топонімами, що увічнювали 

імена переважно місцевих діячів. Лелюшкінський провулок та 

Муромцевська вулиця були об’єднані та названі на честь представника 

відомого слобожанського дворянського роду Валер’яна Андрійовича 

Квітки – Валер’янівською [520, c. 44]. Об’єднавши Малотарасівський 

провулок та вулицю Гофманську перейменували у Клеменівську, увічнивши 

ім’я купця Спиридона Клеменова. На топонімічній мапі Харкова було 

увічнено пам'ять почесного громадянина міста лікаря Володислава 

Франковського. При чому, це був єдиний випадок в імперському Харкові 

прижиттєвого увічнення особи. Помер лікар у березні 1895 року, а рішення 

щодо перейменування Бахметєвського провулку та Рижовської набережної у 

вулицю Франковською було прийнято 15 вересня 1894 року [162, c. 331]. 

У Залопанській частині міста увічнили родину харківських купців 

Карпових. Незважаючи на те, що міська мапа вже містила топонім на честь 

Карпових, мова йде про Карпівський сад, який місто придбало у 1867 році, 

вулицю Сериківську перейменували на Карпівську [285, с. 64-67; 162, с. 

333]. Згодом додався ще Карпівський провулок [151, c.403]. Увічнили 

пам'ять одного з перших харківських осадчих І. Каркача, перейменувавши 

Гвоздиківський провулок у Каркачівський [162, c. 333]. Малоандріївську 

вулицю перейменували на честь українського філософа та педагога ХVIII 

століття Г. С. Сковороди – Сковородинську [162, c. 332]. Ім’я першого 

слобідсько-українського генерал-губернатора Є. О. Щербініна також було 

вписано в топонімічний наратив Харкова. Колишня Друга Гвоздиковська 

вулиця стала Щербининською[162, c. 333]. 

Окремо зупинимось на обговоренні проекту перейменувань. Думки 

депутатів не завжди співпадали, що іноді викликало дискусії. Зокрема, 

гласний Стойкін висловився проти перейменувань вулиць Заїківської та 
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Москалівської, оскільки ці назви вже закріпились й мають історичне 

значення. Йому опонував гласний Петров, який наголошував, що місцеві 

жителі звернулися з пропозицією перейменувати вулицю на 

Преображенську. Втім голосування поставило крапку – топоніми 

залишились без змін. Знайшла підтримку депутатів пропозиція щодо 

перейменування вулиць Ханайченківської, Абашевської та Рогожинської у 

Лебединську, Оренбурзьку та Старобільську відповідно. Після нетривалої 

дискусії таке рішення було прийняте. Підтримали депутати перейменування 

Циганської вулиці у Торговий провулок, натомість назву Рибний базар 

залишили, відкинувши пропозицію перейменувати його у Троїцький. В 

цілому переважна більшість пропозиції знайшла відгук у депутатів, і 

підсумковий перелік перейменувань склав 72 позиції [162, c. 323-327].  

Стратегічним завданням розвитку будь-якого міста є його благоустрій. 

Через облаштування окремих території відбувається їх інтеграція до 

міського простору [386, с. 161]. Тому говорячи про формування міського 

середовища, варто звернути увагу на цей важливий аспект. Перше століття 

свого існування Харків залишався укріпленим пунктом, де спостерігалися 

лише окремі елементи міського життя у вигляді обмеженого міщанського 

управління, наявності цехів і церковних братств [531, с. 6-7]. Отже, не дивно, 

що на початку ХІХ століття Харків являв собою типову слободу з кривими 

вуличками, солом’яними стріхами та вражаючою антисанітарією [538, c. 45-

46].  

Перші відомості про замощення доріг, як важливий елемент 

благоустрою, припадають на 1808 рік. За зверненням харківського 

поліцмейстера до генерал-губернатора В. Муратова було замощено хмизом 

20 сажнів Чугуївської дороги [28, арк. 1]. В цілому, наприкінці 30-х років 

ХІХ століття у Харкові було замощено лише три вулиці – Московську та 

Катеринославську каменем, а Сумську – деревом. Влучним з цього приводу 

нам видався вислів німецького професора Л. Якоба, який у 1807 році 
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звернувся до вченої ради університету: «кількість багна й гною на наших 

вулицях зростає день у день до такої міри, що треба побоюватися, як би під 

ними не були поховані не лише люди й тварини, але й навіть будинки»[512, 

с. 43]. Зазначимо, що починаючи з другої половини ХІХ століття міська 

влада активно працює над замощенням вулиць та влаштуванням тротуарів 

[45-62; 66-73]. Харківська міська дума у 1891 році розробила спеціальну 

постанову для жителів міста щодо облаштування та підтримки чистоти 

міських тротуарів. Усі міські вулиці було поділено на три розряди. У 

відповідності до них обирався матеріал (камінь, цегла, щебінь, деревина) та 

встановлювалась ширина тротуару від 2 аршин до 10 вершків. При цьому 

роботи з їх побудови проводилися за рахунок міста, але матеріали для 

мощення мали надавати мешканці прилеглої вулиці [189, с. 11-17]. 

Перші повідомлення про освітлення вулиць, які нами віднайдено, 

відносяться до 1799 року. Це був час губернаторства П. Сабурова. Місто 

освітлювали 40 свічкових ліхтарів. Обов’язково освітлення мало бути біля 

гауптвахти, карети пожежної команди, шлагбаумів караульних [23, арк. 2]. 

Втім, влада постійно працювала над розширенням освітлених територій. У 

1837 році працювало вже 389 масляних ліхтарів, якими опікувалася пожежна 

команда. У 1860 році їх кількість зросла до 712, коли міська дума передала їх 

на конкурсній основі в приватні руки [37, арк. 4]. У 1871 році, напередодні 

Різдва, Харків вперше освітили газовими ліхтарями [531, с. 24]. Але на 

шпальтах газети «Южный край» все рівно з’являлися повідомлення про 

темні харківські вулиці [129, 164, 184, 200, 281]. 

Важливим елементом формування міського середовища стало 

маркування простору табличками з назвами вулиць та інших об’єктів 

інфраструктури, а також встановлення нумерації будинків. Перші кроки із 

встановлення табличок-вказівників були здійснені у 1870 році. За наказом 

губернатора П. Дурново на Задонському, Харківському, Нетеченському, 
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Лопанському, Благовіщенському, Базарному, Кузнецькому, Циганському 

мостах було встановлено 32 дерев’яні таблички з назвами [36, арк. 2].  

Міська влада робила певні кроки щодо впорядкування нумерації 

будинків. Під час підготовки міста до перепису населення за вказівкою 

Міністерства внутрішніх справ та Центрального статистичного комітету 

дума розпочала роботу із впорядкування нумерації будинків. Згідно з 

розробленими управою правилами нумерація мала починатися з №1. 

Підлягали нумерації окремі двори, а не будинки. Кожна вулиця чи провулок, 

навіть найменший, мав окрему нумерацію. Нумерувати дворові місця слід 

було як забудовані, так і вільні. Номери мали бути обов’язково прибиті чи то 

до воріт, чи то до самого будинку, а у випадку наявності за даною адресою 

пустопорожнього місця на стовпах вздовж вулиці. Планувалося встановити 

таблички за єдиним зразком, причому за кошт міста, на що дума виділила 

500 карбованців. Нумерація мала бути наскрізною й не перериватися, 

традиційно ліва сторона вулиці – непарні номери, а права – парні. В разі, 

якщо двір виходить одночасно на дві і більше вулиць, слід обрати дощечки 

іншого кольору. Нумерація мала встановлюватися від центра до околиці, на 

внутрішніх вулицях слід починати нумерацію від площ, від берегів річок чи 

від головних вулиць. В разі якщо дворове місце було поділено між двома чи 

більше господарями, і новий хазяїн побудував будинок, нумерувати 

новобудови слід під рискою, наприклад, 23/1, 23/2 [77, арк. 2-8].  

Чим більшим ставало місто, тим нагальнішою ставала проблема 

ефективного управління у ньому. Виникла потреба в адміністративному 

районуванні. Першим серед відомих був поділ міста за церковними 

приходами 1724 року [322, c. 33-34, 530-537]. Як вже зазначалось, у 1804 

році губернатор І. І. Бахтін віддав наказ про розподіл міста на три частини: 

Нагірну, Захарківську та Залопанську. В межах цих трьох частин міста діяв 

поділ на поліцейські дільниці. З 1868 року Харків ділився на 12 таких 

дільниць, по 4 у кожній частині міста [296, c. 427]. Назви цих дільниць 
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переважно відповідали назвам центральних вулиць, де вони 

розташовувались, наприклад, Михайлівська, Німецька, Рибна, 

Катеринославська та інші [293, c. 131-136]. У 1875 році кількість 

поліцейських дільниць скоротилась до шести [296, c. 382-385]. Паралельно 

існував поділ Харкова у судовому відношенні, за дільницями мирових суддів 

та судових слідчих [293, c. 140--141]. З 1897 року з’явився поділ за 

податковими дільницями [301, c. 464].  

Разом із цим, формувалися природноісторичні райони міста. Їх 

територіальні межі та назви не були зафіксовані в офіційних документах аж 

до початку ХХ ст. Однак назви цих районів використовувались у 

повсякденному житті та закріпились у свідомості городян, що й зафіксували 

джерела. Переважно природноісторичні райони у своїй назві відображали 

рельєф місцевості, зберігали імена колишніх власників земель тощо. Їхня 

кількість не була сталою, оскільки місто розширювалось, поглинаючи 

прилеглі селища, назви яких ставали джерелами до номінації нових міських 

районів. Вперше статистичний відділ Харківської міської управи районував 

місто за матеріалами перепису 1912 року, виділивши 21 одиницю [285, c. 

131-132]. До Центральної частини міста входили Нагірний, Журавлівський, 

Центральний та Піски. У Захарківській частині виділилися 

Старомосковсько-Михайлівський, Іскринський, Чугуївський, Уральський, 

Качанівський, Нетеченсько-Воскресенський, Москалівський, Зміївський, 

Павловський райони, Сабурова дача та район Паровозобудівного заводу. 

Залопанська частина міста включала у себе Катеринославсько-

Благовіщенський, Холодногірський, Лисогірський, Панасівський, 

Гончарівський і Новоселівський райони [384, c. 6]. Певні назви збереглися 

до сьогодні, деякі поглинув час, проте, спостерігаємо, що у повсякденному 

житті харків’яни часто користуються саме природно-історичними 

термінами, вказуючи на той чи інший район. 
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Таким чином, становлення міського середовища та його топонімічне 

оформлення фокусувалося у трьох природносформованих частинах міста: 

Нагірній (Центральній або Середній), Залопанській та Захарківській. У 

кожній з цих частин поступово склалася розгалужена топонімічна мережа. 

Громадське та економічне життя міста зосередилось на головних майданах – 

Миколаївському, Торговому, Михайлівському, Кінному. Першим значним 

кроком у впорядкуванні міської топонімічної мережі стало масштабне 

перейменування у вересні 1894 року. Оскільки міський простір Харкова та, 

відповідно, його топонімічне оформлення формувалися стихійно, виникла 

велика кількість дублюючих назв, безіменних та нових вулиць. 

Перейменування 1894 року засвідчили формування засадничих принципів 

топонімічної політики міського самоврядування. Поступово Харків набував 

рис модерного міста, що, серед іншого, проявилося у кроках міського 

самоврядування щодо благоустрою вулиць, упорядкуванню нумерації 

будинків, створенню адміністративних одиниць для зручного управління 

містом.  

 

 

2.2. Первинні фактори номінації міських топонімів Харкова  

 

 

Кожна назва виникає на певному етапі розвитку суспільства й 

притаманна йому і може бути використана наступними поколіннями. Такий 

погляд на природу топонімів вимагає встановлення причин появи назв, 

їхньої зміни або зникнення. Ознаки топографічної оригінальності стають 

значним чинником офіційного визнання краю та самоідентифікації його 

населення [437, с. 134-136]. Чому виник урбанонім і яка конкретна історична 

ситуація слугувала підставою для його утворення? Чому виникнення саме 
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цього, а не іншого топоніма історично обґрунтоване? Відповіді на ці питання 

слід шукати, звертаючись до джерел формування топонімічної мапи міста.  

В основу формування класифікації груп урбанонімів за джерелами 

номінації були покладені списки вулиць Харкова за 1724, 1804, 1869, 1896, 

1914 та 1916 років [322, с. 530-537; 24, арк. 1-3; 293, с. 137-140; 82, арк. 139-

140; 136, сю 11-128; 280, с. 13-18]. Список вулиць за 1724 рік є першим 

реєстром геонімів, що зберігся. Перший офіційний список вулиць був 

складений на вимогу губернатора І. Бахтіна у 1804 році й нараховував 44 

позиції. У Харківському календарі за 1870 рік вперше для широкого загалу 

було надруковано перелік вулиць, провулків та набережних міста. Для 

аналізу масштабних змін, що відбулися у харківській топоніміці після 1894 

року було використано найближчий до цієї дати наявний список 

урбанонімів. Він був складений на підставі статистичних даних про Харків 

за списками мешканців по поліцейських дільницях за 1896 рік [82, арк. 166]. 

Обрання списку вулиць, розміщеного у путівнику для туристів та 

екскурсантів за 1914 рік, зумовлено змінами, що відбулися у харківській 

топоніміці відразу після початку Першої світової війни. Цей список ілюструє 

зміни акцентів у номінації вулиць на користь підтримки загальноімперського 

патріотичного духу. Найповнішим серед наявних дореволюційних списків 

вулиць є вказівник до плану міста 1916 року, складений О. Гінзбургом. У 

порівнянні зі списком 1914 року, який нараховує 367 вулиць, перелік 1916 

року становить 795 позицій. Таку велику різницю можна пояснити тим, що 

попередні списки друкувалися переважно для гостей міста та не ставили за 

мету вичерпно відобразити усі топоніми Харкова. Натомість вказівник до 

плану 1916 року відобразив навіть ті вулиці, які лише планувалось внести до 

меж міста (додаток А, Б). 

Антропоніми. Топоніми, що сформувалися під впливом 

антропонімічного фактору, тобто присвячені конкретній людині, вважаємо 

за доцільне розділити на три підгрупи. До першої підгрупи топонімів 
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включили назви урбанонімів, що сформувалися від імен місцевих жителів, 

що мали тут власність або справу. Зазначимо, що цей фактор як джерело 

номінації був одним з найдавніших. У списку вулиць за 1724 рік фігурує 57 

вулиць, 39 з них названі за іменами місцевих мешканців [322, с. 34] (додаток 

В). Аналізуючи даний перелік, доходимо до висновку, що одним із вагомих 

джерел номінації перших харківських топонімів стали прізвища найбільш 

відомих жителів, місцевих посадових осіб, власників будинків та шинків. У 

Соборному приході значилися двори пана полковника Григорія Квітки і 

Лаврентія Шидловського. Вони стояли на одній із перших вулиць – Пана 

Полковника (Пана Полковника В Замку) [520, с. 126]. У Михайло-

Архангельському приході було показано вулицю Корсунську 

(Корсуновську), де жив Козьма Корсуненко, ймовірно виходець з Корсуня; 

вулиця Кулинича, де проживали Леонтій та Григорій Кулиничи. У 

Дмитріївському приході була вулиця Івана Турчина, тобто хрещеного турка 

Івана Олійника [511, с. 135]. На вулиці Судді жив суддя Семен 

Афанасійович, на вулиці Максима-Писаря – сам Максим-писар, а на вулиці 

Сотницькій, знаходився двір пана сотника Григорія Васильовича. У 

Миколаївському приході зазначалася невеличка вулиця Шаповалова, що 

починалася від двору Семена Шаповала – господаря шинка, який у 1732 році 

згадується як харківський отаман [364, с. 69]. Первинно Опанасівська 

вулиця, де знаходився двір Івана Панасенка [322, с. 34], збереглась на 

харківській топонімічній мапі як Панасівська вулиця (до 1920 року) [520, с. 

147]. У Дмитріївському приході розташовувалася вулиця Ктитора, на якій 

жив ктитор церкви Святого великомученика Дмитра Мироточивого 

Солунського – Василь.  

Ця тенденція зберігалась деякий час і в наступні роки. Вулиця 

Петинська у своїй номінації завдячувала титулярному раднику Якову 

Петину, що мав тут будинок. Провулок Молчановський (Молчанкін), 

відомий з кінця XVIII століття, був названий за іменем місцевого жителя. 
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Проте на межі 60-70-х років ХІХ століття цей провулок було перейменовано 

у Плетньовський, на честь купця Романа Плетньова [520, с. 245]. Протягом 

досліджуваного періоду кількість топонімів за іменами місцевих жителів 

складала у середньому 23 % (додаток Г). 

До другої підгрупи топонімів, які сформувалися під впливом 

антропонімічного фактору, слід віднести урбаноніми, що увічнили імена 

відомих діячів регіонального значення. Такі урбаноніми з’явилися лише у 

другій половині ХІХ століття. Відчутно зростає їх кількість після масових 

перейменувань 1894 року. Вони представлені персоналіями місцевої 

слобідської історії, культури, меценатами. Рішенням міської думи було 

увічнено пам'ять першого харківського осадчого Івана Каркача, 

представника слобожанського дворянського роду Валер’яна Квітки [162, с. 

333; 520, с. 44]. Також знайшло своє місце на топонімічній мапі Харкова 

прізвище роду Донець-Захаржевських [323, с. 28]. Увічнили ім’я першого 

слобідсько-українського генерал-губернатора Є. О. Щербініна [162, с. 333]. 

Малоандріївська була перейменована на честь українського філософа та 

педагога ХVIII століття Г. С. Сковороди – Сковородинську [162, с. 332]. 

Також імена відомих харківських купців було увічнено на топонімічній мапі 

Харкова. Йдеться про В. Пащенко-Тряпкіна, С. Клеменова, родину Карпових 

[162, с. 332-333; 520, с. 132; 151, с. 403; 285, 64-67]. 

Серед інших прізвищ відомих харківських діячів варто згадати лікаря 

В. Франковського, промисловця та мецената М. Гельферіха [162, с. 331; 159, 

90]. У списку вулиць за 1896 рік зазначено Шпігелівське шосе. Джерелом 

своєї номінації шосе завдячує архітектору Альфреду Шпігелю, який мав тут 

дачу [82, арк. 208]. У списку вулиць 1869 року їх 5,2%. Відчутно зростає їх 

кількість після масових перейменувань 1894 року – 9,7 % (додаток Г). Ці 

дані засвідчують, що з другої половини ХІХ століття топоніміка стає 

інструментом увічнення окремих відомих харків’ян, тобто посилюється 

меморіальна функція топоніміки.   
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До третьої підгрупи антропонімів включено імена відомих діячів 

культури, мистецтва, полководців, адміністраторів, імператорів та інших 

діячів імперського масштабу. У 1899 році на честь святкування сторіччя з 

дня народження російського письменника О. С. Пушкіна з’явилась 

відповідна вулиця – Пушкінська [154, с. 200-201]. Було увічнено також ім’я 

російського письменника М. Ю.  Лермонтова [161, с. 293]. З 1909 року є 

відомості про вулицю Чайковську, названу так на честь відомого 

композитора [520, с. 339]. У 1909 році на засіданні Училищної та 

Театральної комісій з приводу вшанування пам’яті та відзначення роковин 

відомого письменника М. В. Гоголя було вирішено надіслати до міської 

думи пропозицію, де, серед іншого, ставилося питання про перейменування 

однієї із центральних вулиць міста у вулицю імені Гоголя [39, арк. 1]. 2 

травня 1909 року міська дума винесла постанову про перейменування вулиці 

Кокошкінської на Гоголівську [39, арк. 3]. З 1914 року є відомості про 

вулицю Жуковського, названу на честь російського поета, академіка 

Петербурзької Академії наук В. Жуковського [520, с. 104].  

У 1882 році Михайлівську площу було перейменовано на 

Скобулєвську на честь відомого російського генерала [520, с. 274]. В роки 

Першої світової війни з’явилися імена імперських полководців. У 1916 році 

мапа Харкова поповнилась убранонімами: в’їзд Суворова, а також вулиці 

князя Багратіона й Олександра Невського [520, с. 307, 19]. Цікаво, 

наприклад, у Єлисаветграді спостерігаються схожі перейменування: у 1909 

році вулицю Безпопівську замінили на вулицю Гоголя, а у період Першої 

світової війни з’явилися вулиці , названі іменами генералів та полководців 

російської армії Потьомкіна, Румянцева, Суворова, Скобелєва та інших 

[507]. 

На честь імператора Олександра І у 1903 році було названо 

Олександрівський бульвар [520, с. 11]. Загальна кількість діячів імперського 

значення відносно невелика й коливається у межах 1,3-3,3 % (додаток Г). 
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Така незначна кількість імен загальноімперських діячів засвідчує, що на 

етапі формування міського топонімічного простору ця система складалась 

головним чином природнім шляхом, вбираючи назви, що відображали 

насамперед місцеві особливості та імена.  

Отже, наведені вище приклади дозволяють стверджувати, що одним з 

факторів, який вплинув на формування міської топонімічної мапи стали 

антропоніми. Часто джерелом до номінації урбанонімів були імена 

безпосередніх мешканців цих вулиць. Крім того, до встановлення сталих 

назв вулиць, а це відбулося не раніше 1804 року, будинки окремих харків’ян 

служили орієнтирами у міському просторі. Зазначимо, що імена місцевих 

жителів як джерело до номінації вулиць майже не знайшли свого 

відображення у подальшому формуванні міської топонімічної мережі. 

Натомість, популярним стає таке джерело номінації як імена відомих 

харків’ян. Пояснити це можна тим, що до початку ХІХ століття майже все 

місто можна було «окинути оком». Поняття «місто Харків» складалося з 

його просторових елементів – Старе Місто з Подолом, Залопанська та 

Захарківська частини. Для тогочасних харків’ян було цілком достатньо 

пояснити «у Старому Місті, де будинок пана полковника». Зі зростанням 

міста, особливо з другої половини ХІХ століття, цих орієнтирів стало 

недостатньо. Час вимагав більш ґрунтовного підходу до формування міської 

топоніміки, де до імен конкретних міських жителів додалися прізвища 

відомих діячів політики та культури, що були носіями як регіональної, так і 

загальноімперської символіки. 

Годоніми. Історично чи не найпершим джерелом номінації 

харківських вулиць стали дороги (шляхи), які було об’єднано в годонімічну 

групу. Формування міських топонімічних назв бере свій початок від доріг, 

що вели від Харківської фортеці у певних напрямках. У «Топографічному 

описі Харківського намісництва 1787 року» згадується п’ять доріг, а саме, 

Московська, Катеринославська або Київська, Сумська, Донська або 
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Черкаська, а також Волзька [278, с. 10-11]. Дорога, яка вела у північно-

західному напрямку, називалася Сумською [278, с. 11]. Також своєму 

джерелу номінації від дороги на Суми завдячують вулиці Новомалосумська 

та Малосумська [520, с. 195, 16, 112, 70]. Московська дорога стала джерелом 

номінації для вулиць Московська та Старомосковська.  

Ще одним прикладом дороги, як джерела номінації, є вулиця 

Катеринославська. Виникла вона разом з Харківською фортецею як головна 

вулиця Залопанської частини міста. Спочатку називалася Полтавським 

шляхом або Валківським трактом [520, с. 251]. В «Описі Харківського 

намісництва 1787 року» зазначається як Катеринославська дорога [278, с. 

11]. Цю назву було закріплено у першому харківському списку вулиць 1804 

року [24, арк. 2]. Ще одним шляхом-вулицею була Зміївська, що виникла 

наприкінці ХVІІ століття як дорога на Зміїв. Таким чином, на формування 

топонімічного простору Харкова значний вплив мали дороги, що проходили 

через місто. Цей фактор як джерело номінації є одним з найдавніших. У 

першому офіційному списку вулиць Харкова кількість таких топонімів-доріг 

сягала 9,1%. Протягом ХІХ – на початку ХХ століття вона коливалась у 

межах 4,1-5,2 % (додаток А, Б). На нашу думку, такий значний відсоток 

вулиць-доріг можна пояснити транзитним положенням міста. За влучним 

висловом В. Кравченка, Харків – це місто-перехрестя [403, с. 177]. Втім, 

тенденція до номінації вулиць за дорогами простежується в інших містах, 

наприклад, у Києві [434, с. 5-6] (Житомирська, Вишгородська), Конотопі 

(Батуринська, Глухівська) [369, с. 48-49], Москві (Володимирська, 

Смоленська) [496, с. 73], Калузі (Тульська, Московська), Тамбові 

(Пензенська, Астраханська) [461, с. 128]. 

Ергонімічна група. Ця група урбанонімів у своїй змістовній 

приналежності відображає назви установ, організацій, закладів, що 

знаходяться на цій вулиці або ведуть у напрямку до неї. Вважаємо доцільним 

поділити цю групу на підгрупи. До першої підгрупи віднесемо церковні 
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назви. На формування топонімічної мережі Харкова суттєвий вплив мала 

релігійна складова життя міста. Наприкінці 50-х років ХVII століття у місті 

нараховувалось чотири церкви: Благовіщенська, Різдвяна за річкою Лопань, 

Троїцька на Подолі та Михайлівська за річкою Харків, а також Миколаївська 

біля східного муру Харківської фортеці [408, с. 7; 374, с. 42]. Вказані 

релігійні споруди були орієнтирами для мешканців, оскільки вуличної 

мережі ще не існувало. Пізніше назви даних церков стануть джерелом для 

номінації прилеглих урбанонімів. Так, одна з центральних площ міста – 

Миколаївська – виникла одночасно з Харківською фортецею. Першою 

назвою була Торгова площа, пізніше Ярмаркова. Паралельно користувалися 

топонімом Миколаївська, або Микольська за назвою Микольської вежі 

фортечної стіни. Остаточно назву Миколаївська було закріплено у 1893 році 

[520. С. 141]. Благовіщенська вулиця та площа, де знаходився однойменний 

собор, – одна з найстаріших вулиць міста, що виникла в середині ХVІІІ 

століття. Ця площа також мала паралельні назви, у списку вулиць за 1909 рік 

зазначається як Базарна Благовіщенська площа [520, с. 122]. Троїцький 

провулок було названо так через розташування тут спочатку дерев’яної, а 

згодом і кам’яної однойменної церкви [364, c. 63]. Різдвяний провулок, що 

вів до Різдвяної церкви, за даними на 1861 рік згадується як Мала Різдвяна 

вулиця, проте у списку вулиць 1870 року знаходимо назву Різдвяна [520, с. 

361; 293, с. 138].  

Отже, наведені приклади засвідчують, що перші харківські церкви 

стали одним з джерел для формування міських урбанонімів. Зазначимо, що 

протягом XVIII – XIX століття ця тенденція зберігалася, на це вказують 

наступні факти. Ярмарковий провулок у 1869 році було перейменовано на 

Монастирський провулок оскільки він простягався до церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці на території Покровського монастиря [531, с. 23]. 

Вознесенські вулиця, провулок та сквер отримали свою назву на честь 

церкви Вознесіння Христова, що відома за Курязькими списками з 1687 року 
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[511. с. 132]. У 1895 році колишня вулиця Кладбищенська перейменована на 

Єпархіальну, оскільки тут розташовувалось єпархіальне училище. 

Урбаноніми Каплуновські площа, вулиця та провулок походять від назви 

храму на честь Каплуновської ікони Божої Матері [364, с. 24]. Однак існує й 

інша версія щодо походження топоніму – від прізвища штаб-ротмістра 

Каплуновського, що жив на вулиці Німецькій [520, с. 154]. На думку 

харківського історика А. Парамонова, назва вулиці походить саме від 

церкви, що підтверджується архівними матеріалами [454, с. 4; 41, арк. 1]. 

Одразу дві церкви на честь Святого Пантелеймона стали фактором номінації 

прилеглих вулиць. Первинно Греківський провулок, що на Пісках, у 1894 

році було перейменовано на Пантелеймонівську вулицю [44, арк. 1]. В 

іншому районі міста, на Журавлівці, місцева церква Святого Пантелеймона 

теж стала джерелом до номінації вулиці у 1916 році [520, с. 21]. Фактором 

формування урбанонімів Михайлівськіх вулиці та площі була церква 

Архангела Михайла [511, с. 132]. За наказом Олександра І у Харкові 

з’явилась плац-парадна площа, яка, принаймні до 1860 року, носила назву 

Парадної [30, арк. 1-10]. У списку вулиць за 1870 рік, і далі за списком 1878 

року для цієї площі зазначено урбанонім Михайлівська площа [293, с. 140; 

77, арк. 48; 81, арк. 84-90]. Вулиця та провулок Вокресенські завдячують 

своїй назві храмові Воскресіння Господне. У списку ці вулиці зазначаються з 

1804 року [24, арк. 1]. На перший погляд, топонім Тихонівська вулиця не має 

відношення до релігійної складової, проте, колишній Безіменний провулок 

отримав свою назву за рішенням міської думи у 1894 році оскільки у 

Преображенській церкві, що знаходилась неподалік, місцева ікона була 

присвячена Святому Тихону Задонському [149, с. 347].  

Отже, наведені факти засвідчують, що одним з чинників, який мав 

безпосередній вплив на найменування та перейменування харківських 

вулиць, була релігійна складова. Вона широко відобразилася як у 

формуванні початкової міської топонімічної мережі, так і надалі зберігалася 
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протягом ХІХ – початку ХХ століття. Аналіз списків урбанонімів Харкова 

засвідчив, що кількість топонімів за релігійним фактором номінації у 1804 

році становила 18,2 %, а протягом ХІХ – початку ХХ століть в середньому 

склала 10 % (додаток А, Б). Власне, церковно-релігійна група джерел 

номінації урбанонімів також була притаманна не лише Харкову. Для 

багатьох міст орієнтирами, що організовували простір навколишніх 

кварталів, були церкви та монастирі. На думку Н. Подольської, тенденція 

номінації вулиць та площ за церквами та монастирями в усіх містах 

європейської частини Російської імперії, знайшла своє широке 

розповсюдження [461, с. 127].  

Вагомим джерелом номінації міських урбанонімів стали освітні 

заклади, що склали другу підгрупу ергонімів. Серед них університет, 

Технологічний інститут, Ветеринарний інститут тощо. Суттєво вплинула на 

формування міського топонімічного простору поява університету. У 

топонімічний наратив міста було вписане ім’я засновника університету 

В. Н. Каразіна. За рішенням міської думи від 15 вересня 1894 року вулиця 

Кроянська, заснована у 1855 році й названа так через те, що проходила по 

землі колезького асесора Е. Я. Кроянського, була перейменована у 

Каразінську [520, с. 121; 162, с. 331]. 

Безпосередньо пов’язана з університетом й вулиця Університетська, 

яку вважають однією з найстаріших геонімів Харкова. Схил біля 

університету стали називати Університетською Гіркою, яка стала улюбленим 

місцем гуляння харків’ян. Завдяки університету міський ландшафт 

збагатився ще бульваром і садом [27, арк. 18]. 

Ще один навчальний заклад дав привід до номінації прилеглого 

урбанонімічного середовища – це Ветеринарний інститут. У 1860-х роках 

сформувалася вулиця, що дістала назву Ветеринарної. У 1894 році за 

рішенням міської думи до Ветеринарної вулиці приєднали Сомівський 

провулок, що фактично був продовженням цієї вулиці [162, с. 331]. 
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Прилеглу до інституту територію у 1873 році стали називати Ветеринарною 

площею [520, с. 283]. 

У цьому контексті варто згадати Технологічний інститут. За рішенням 

міської думи 1894 року Бісерівська була перейменована на Технологічну 

вулицю [162, с. 331]. 

До переліку урбанонімів, джерелом номінації яких стали освітні 

заклади, відносяться вулиця Семінарська, Бурсацький провулок, Гімназична 

набережна та інші [162, с. 332; 293, с.138, 140]. Отже, наведені факти 

переконливо свідчать, що відкриття та діяльність Харківського 

імператорського університету, Технологічного й Ветеринарного інститутів, а 

також інших освітніх закладів, мали суттєвий вплив на подальше 

формування урбанонімічного простору міста, вписавши свої назви у 

топонімічний наратив. Аналіз списків вулиць виявив, що кількість подібних 

назв була відносно невеликою 2,6 %, однак на рубежі віків зросла до 3,5 % 

(додаток А, Б). Разом з тим сучасна дослідниця топоніміки Харкова 

О. Дьякова значно ширше трактує вклад університету у формування 

топонімічної мапи Харкова. Окрім ергонімів, тобто назв, що походять від 

установ та закладів, вона додала до цього переліку ще антропоніми, 

переважно імена науковців, які пов’язані з університетом, та етнотопонім 

Німецька [365, с. 32, 34].  

Інші топоніми-орієнтири склали третю підгрупу ергонімів. 

Головною функцією топонімів є орієнтація людей у просторі. Важливим 

джерелом номінації міських вулиць стали певні об’єкти, що 

розташовувались або вели у напрямку до них. Кількість таких назв протягом 

досліджуваного періоду зростала (додаток А, Б). Популярними топонімами у 

дореволюційному Харкові були Кладбищенська, Старокладбищенська, 

Кладбищенський, які вказували напрям до об’єкту. Серед інших прикладів 

таких урбанонімів були: Конторська, що дістала свою назву від контори 

винних откупів, що тут розташовувалась; Поштовий провулок, де 
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знаходився перший у місті поштамт тощо [162, с. 313]. Кількість таких 

вулиць протягом ХІХ – початку ХХ століть постійно збільшувалась (додаток 

Ґ, Д). Таку тенденцію до зростання можна пояснити появою нових 

орієнтирів, що з’являлись разом із розбудовою міста. 

Професійно-виробнича група. Важливим фактором, що вплинув на 

формування топонімічної мапи Харкова стали професійні заняття жителів 

міста. Оскільки прошарок цих топонімів значний, їх також доцільно 

розділити на підгрупи. До першої підгрупи ми включили ті урбаноніми, що 

формувалися під впливом ремісничих професій жителів. Вулиця Римарська 

(Лимарська) відома з другої половини XVII століття. Своєю назвою геонім 

завдячує ремісникам-лимарям, які займалися обробкою шкіри та 

виготовленням шорних виробів. На честь ще однієї ремісничої професії 

названо вулицю Коцарську [531, с. 68]. 50 дворів на цій вулиці займалися 

виготовленням килимів з довгим ворсом – коців. На Журавлівських схилах 

пролягав маленький провулок Дегтярний, який населяли переважно дегтярі. 

Вулиця Чоботарська, що виникла наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ 

століття і заселялася переважно ремісниками, які виготовляли чоботи. У 30-

40-х роках ХІХ століття поряд з топонімом Чоботарська використовувалась 

назва Скринницька. Це пояснюється тим, що на вулиці знаходилася велика 

майстерня купця Скринника із виготовлення українських свиток із 

«відлогою» (капюшоном), які користувалися надзвичайним попитом [367, c. 

103]. Ймовірно, ремісникам, які виготовляли головні убори завдячує й назва 

Шляпний провулок [293, c. 139]. За свідченням А. Парамонова, принаймні з 

1811 року саме тут розташовувалися крамниці та майстерні по виготовленню 

капелюшків [320]. 

Гончарівську слободу, що виникла у другій половині XVІІ століття у 

Залопанській частині міста, заселяли переважно ремісники, які займались 

гончарством. Головна вулиця слободи навивалась Велика Гончарівська. 

Поряд з нею існували Малогончарівська та Середньогончарвська. У 1894 
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році Середньогончарівська вулиця стала Гончарівським бульваром [162, с. 

332]. За списком вулиць 1896 року зазначалося, що колишній Богуновський 

провулок перейменовано у Гончарівську вулицю, а Сериківський провулок 

став Гончарівським [82, арк. 139-140]. Безумовно, даний перелік можна було 

б продовжувати, проте наведені приклади достатньо змальовують тенденцію 

номінації вулиць за професійною діяльністю ремісників.  

Як окрему підгрупу ми розглядаємо топоніми, які виникли під 

впливом торговельної діяльності мешканців Харкова. Переважно, це 

майдани на яких здійснювалась торгівля. Рідше – вулиці, до 

розташовувались різноманітні торговельні лавки. Одним з таких агоронімів 

стала Торгова площа. Вона мала ще кілька неофіційних назв, зокрема 

Народна, Лобна та Павлівська. Нижню частину Торгової площі ще називали 

Базарною або Лопанським базаром. Після того, як тут побудували кам’яні 

торговельні ряди, майдан стали називати Сергіївським. Перша фіксація 

урбаноніму припадає на 1869 рік [293, с. 140].  

З торговельною діяльністю міщан пов'язаний топонім Кінний майдан. 

У 1816 році на пустоші облаштували кінний ярмарок. Так майдан отримав 

свою назву Кінний [367, с. 256]. Ще кілька вулиць міста також отримали свої 

назви в наслідок торговельної діяльності їх мешканців. Серед них Рибна 

вулиця, на якій ростовські рибопромисловці відкрили свої магазини, Кінна 

вулиця, що простягалась від однойменного майдану тощо.  

Таким чином, у міському топонімічному просторі знайшли своє 

відображення урбаноніми, що сформувалися внаслідок ремісничої і 

торговельної діяльності харків’ян. Їхня кількість коливалась у межах 18,2 - 

6,3 % урбанонімів (додаток А, Б). Звертаючись до топонімії інших міст, 

можна помітити, що це джерело номінації здавна було одним з 

найвагоміших. Цю традицію наочно демонструє топоніміка Києва. З часів 

Київської Русі тут збереглися Гончарна, Дегтярна, Кожум’яцька тощо [363, 

с. 88]. У багатьох містах можна зустріти Базарну та Сінну площі [461, с. 
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128]. Наприклад, така харківська назва як Чоботарська зустрічається в 

Ужгороді [354].  

Станові топоніми. Протягом досліджуваного періоду незначна, але 

стала група урбанонімів відобразила становий характер тогочасного 

суспільства. Вперше такі назви були зафіксовані у списку вулиць 1804 року 

– Міщанська та Дворянська вулиці [24, арк. 3 зв.]. До списку вулиць за 1869 

рік додалися ще Дворянська набережна та вулиця Купецька [293, с. 139-140]. 

Найбільшу кількість таких урбанонімів зафіксовано у 1916 році – 10 

(додаток А, Б). 

Оронімічна група. На формування урбанонімів Харкова мали вплив 

природні фактори. Серед топонімів, що відображали певні особливості 

рельєфу місцевості, можна виділити Подол та Подільську вулицю. Згадана 

вулиця була вперше зафіксована у харківському урбанімічному просторі у 

1804 році [24. арк. 1 зв.]. Вона з’єднувала Нагірну частину міста із 

Залопанською. Цікавим прикладом такого роду топонімів може слугувати 

провулок Василівський Острів, що значився у списку вулиць за 1869 рік 

[293, с. 138]. Його було названо так, оскільки він розташовувався поблизу з 

однойменним островом на річці Харків. Сьогодні острова не існує, не 

зберігся й топонім. Рішенням міської думи у 1894 році провулок 

Василівській острів було перейменовано на Ващенківський [162, с. 329].  

Неможливо оминути увагою топонім Холодна Гора. У пам’ятній 

книжці Харківської губернії за 1868 рік зазначено, що Холодна Гора це 

територія, яка за своїм географічним положення розташована на височині, 

постійно піддається сильним поривам вітру, що робить температуру повітря 

тут на кілька градусів нижчою, ніж в цілому по місту [194, с. 6]. Вказана 

особливість місцевості стала джерелом номінації Холодногірських вулиці, 

провулку, бульвару, в’їздів, а також провулку Холодний [520, с. 335]. Ще 

один історичний район – Аравія у своїй номінації завдячує особливості 

рельєфу та ґрунту. Справа в тому, що земля тут була переважно піщана, що й 
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викликало відповідні асоціації з Аравійською пустелею. З 1878 року відома 

Аравійська площа, пізніше з’являються провулок, кілька в’їздів [81, арк. 89; 

520, с. 15]. Кількість таких топонімів коливалась від 4 у 1804 році, до 8 у 

1914 році. На нашу думку, таке незначне збільшення кількості урбанонімів 

оронімічної групи пов’язано зі зміною акцентів у політиці номінації чи 

перейменування міської думи, яка включилась у процес формування міської 

топонімічної мережі наприкінці ХІХ століття. Аналіз списків вулиць на 

рубежі ХІХ – ХХ століть засвідчив тенденцію до зростання меморіальної 

топоніміки, тобто назв-присвят на честь видатної особистості, рідше 

історичної події. 

Гідроніми. Оскільки Харків розташовується на берегах одразу кількох 

річок, у його топонімічний наратив органічно вписалися урбаноніми, 

пов’язані з місцевими гідронімами. У відсотковому значенні їх кількість 

ледь сягала 2 % (додаток А, Б). Притока річки Харків – Нетеч або Нетеча 

стала джерелом номінації прилеглих урбанонімів: Нетеченська набережна, 

вулиця, площа, бульвар, провулок [520, с. 209; 151, с. 403; 162, с. 328]. Слід 

зазначити, що попри фізичну відсутність сьогодні цієї річки топоніми 

збереглися. Річка Немишля стала джерелом до номінації Немишлянської 

слободи – одного з історичних районів міста, і низки топонімів. Вулиця 

Немишлянська зустрічається в джерелах за 1804 рік [24, арк. 3 зв.].  

Річка Лопань також знайшла своє відображення у харківській 

топоніміці. Вперше топонім Лопанська вулиця було зафіксовано у джерелах 

у 1804 році [24, арк. 3]. Відомі також з 1869 року Лопанські площа, 

провулок, набережна [293, с. 139-140]. У топоніміці Харкова зустрічаємо 

Набережні вулиці і провулки, а також Харківську набережну [520, с. 204; 

293, с. 140]. Зазначимо, що, згідно з Д. Багалієм, сама назва Харків походить 

від однойменної річки [325, с. 15].  

Ойконімічно-топонімічна група. До вказаної групи урбанонімів було 

віднесено назви, що у своїй змістовній приналежності відображають назви 
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населених пунктів, інші географічні назви та етнотопоніми. Власне 

етнотопонімів нами було нараховані 6. Серед них провулок Вірменський, 

вулиці Слов’янська, Німецька. Переважну більшість ойконімічно-

топонімічної групи склали геоніми, що відповідали населеним пунктам 

Харківської губернії, наприклад, Охтирська, Валківська, Старобільська 

вулиці; іншим українським та російських містам – Полтавська, Київська, 

Батуринська вулиці, Белгородський узвіз, Петроградський провулок; 

європейським містам – Берлінська вулиця, Варшавський провулок. Навіть 

африканська провінція Трансвааль знайшла своє відображення на 

топонімічній мапі Харкова [280, с. 3, 8, 13,15, 16] (додаток А, Б).  

Інші топоніми. За браком достовірних джерел встановити змістовну 

приналежність певних урбанонімів Харкова поки що не виявляється 

можливим. Аналізуючи списки вулиць протягом XVIII – початку ХХ століть 

переважна більшість топонімів, які потрапила у групу «інші», за нашим 

припущенням, походять від імен місцевих мешканців або інших 

антропонімів. Пошуки у наявних списках мешканців міста результату не 

дали. Разом з тим у групі «інші» опинилися такі топоніми, як Безіменна, 

Верхній, Глухий та подібні. (додаток А, Б). За браком джерел не вдалося 

встановити змістовну приналежність близько 20 % урбанонімів. 

Важливо зазначити, що після ознайомлення із урбанонімією 

імперського періоду низки українських та російських міст нами була 

виявлена значна типологічна подібність у джерелах номінації геонімів. Лише 

на перший погляд здається, що урбанонімія конкретного міста є 

неповторною та відображає саме його історію. З цим можна погодитися у 

тому сенсі, що саме на цій вулиці цього міста жив купець Карпов, і саме тут 

знаходилась перша будівля університету. Однак загальні тенденції у 

номінації внутрішньоміських об’єктів знаходили своє відображення у 

кожному окремому місті.  

Підсумовуючи історію виникнення та розвитку топонімічного 

середовища Харкова від заснування до початку ХХ століття, зазначимо, що 
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місто формувалося навколо топографічного центру, що складався з фортеці 

та прилеглої території. Місто зростало, виникла потреба у його 

структуризації. Першими постійними елементами внутрішньоміської 

структури стали майдани, які стали фокусом формування топонімічного 

простору. У кожній з трьох частин міста – Нагірній, Залопанській, 

Захарківській – існував майдан, навколо якого формувалась розгалужена 

мережа вулиць і провулків. Після аналізу наявних списків вулиць Харкова 

були виявлені первинні фактори номінації урбанонімів. Встановлено, що 

антропоніми та ороніми стали першими джерелами номінації геонімів. 

Протягом імперського періоду зберігалась тенденція до зростання кількості 

таких урбанонімів. Одним з найдавніших факторів номінації геонімів у 

Харкові також були шляхи (дороги), що сполучали місто з іншими 

населеними пунктами. Важливими орієнтирами у міському просторі були 

церкви, що мали значний вплив на формування міської топонімічної мережі. 

Знайшли своє відображення у міській топоніміці заняття мешканців 

Харкова. Значна концентрація професійно-виробничих топонімів 

зосереджувалась у районі Подолу та Залопані. Серед первинних джерел 

номінації геонімів також виявлено освітні заклади й топоніми-орієнири, 

станові й ойконімічно-топонімічні назви, гідроніми.  

Протягом ХІХ століття міське самоврядування та губернська 

адміністрація намагалась впорядковувати міський убранімічний простір. 

Перейменовувались окремі об’єкти з подвійними або немилозвучними 

назвами, увічнювались у назвах імена відомих місцевих і 

загальноімперських діячів, розроблялись початкові принципові норми 

найменувань та перейменувань міських об’єктів. Зі зростанням ролі держави 

в житті суспільства виникла необхідність пропаганди ідей, мети, цінностей. 

Саме на рубжі віків топоніміку почали застосовувати як інструмент 

ідеологічного впливу. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ТОПОНІМІКИ ХАРКОВА ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 

 

3.1. Трансформація топонімічного простору Харкова за 

радянських часів 

 

10 грудня 1917 року у Харкові було встановлено радянську владу. 

Місто вперше стало столицею радянської України. Вдруге столичний статус, 

але на цей раз Донецько-Криворізької республіки, Харків отримав вже у 

лютому 1918 року. Остаточно радянська влада затвердилась у місті у грудні 

1919 року. Харків  знову став столицею Радянської України. Харків за своїм 

промисловим потенціалом, значною кількістю російськомовного населення 

набагато більше підходив на роль авангардної столиці пролетаріату, ніж 

традиційний у цьому сенсі Київ[410, с. 50-54]. Цей факт став вирішальним 

для подальшого формування міського середовища міста.  

Пройшовши шлях від слободи до великого губернського центра, місто 

набуло статусу пролетарської столиці України з характерним для 

індустріальної ери архітектурним конструктивізмом, перетворилося на 

осередок діяльності нової української інтелігенції, яка прагнула поєднати 

ідеї комунізму з ідеями українського націоналізму. На початку 20-х років ХХ 

століття Харків зазнав кардинальних змін. Як згадував Ю. Шевельов, 

М. Хвильовий проголосив Харків символом українського урбанізму [530, с. 

454].  

Для того, щоб визначити вектори трансформації топонімічного 

простору Харкова у радянський період, варто звернутися до нормативно-

законодавчої бази, що регулювала засади топонімічної політики влади. У 

перші два десятиліття радянської влади не було чіткої концепції 

найменувань та перейменувань урбанонімів. Не було й певного державного 
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органу, який би відповідав за топонімічну політику у Харкові. За нашими 

даними цим питанням могли займатися як міський виконавчий комітет, так і 

губвиконком (пізніше обласна рада), партійні осередки, а певні рекомендації 

надавала і ВУЦВК. Стрімке розширення міської межі, нерозподіленість 

компетенції органів міського та обласного самоврядування, безсистемність 

та непослідовність перейменувань призвели до появи численних повторних 

назв вулиць. Деякі геоніми одночасно мали по дві і більше назв, в тому числі 

неофіційні, тобто ті, які жили тільки в традиційному неформальному 

дискурсі городян. Лише у листопаді 1926 року при міськраді створили 

постійну комісію по перейменуванню вулиць [98, арк. 2 зв.]. Однак її 

діяльність носила епізодичний характер. Повторно рішення про утворення 

такої комісії для розгляду питань по найменуванню та перейменуванню 

вулиць закріплено протоколом наради виконкому Харківської міської ради 

від 11 грудня 1946 року. В документі йшлося, що для встановлення 

остаточних найменувань вулиць, провулків та майданів міста Харкова та 

уникнення випадків подвійних найменувань, невідповідності найменувань 

вулиць сучасним вимогам орфографії тощо слід утворити спеціальну 

комісію у складі 5 осіб [108, арк. 461]. 

Законодавчо порядок присвоєння імен державних та суспільних діячів 

об’єктам права власності та елементам вулично-дорожньої мережі в СРСР 

було врегульовано лише у 1957 році. Указ Президії Верховної Ради СРСР 

регламентував порядок присвоєння імен державних та суспільних діячів 

краям, областям, районам, а також містам та іншим населеним пунктам, 

підприємствам, колгоспам, установам та організаціям. Важливо, що цим 

указом вперше у радянській юридичній практиці зборонялося називати 

об’єкти іменами живих людей [188, c. 579-581]. Незважаючи на те, що в 

УРСР подібний указ з’явився тільки у 1968 році, у Харкові хвиля 

перейменувань топонімів прокотилася ще на початку 1960-х років [253, c. 

91]. Це пов’язано з рішеннями ХХІІ з’їзду КПРС, де серед іншого 
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заборонили використовувати ім’я Сталіна та його поплічників у номінації 

об’єктів. Чітко визначала компетенцію органів місцевого самоврядування 

Конституція УРСР 1978 року [173]. Зокрема цією Конституцією 

закріплювалось право міських рад на перейменування об’єктів топоніміки. 

Згодом Закон УРСР від 25 грудня 1979 року «Про міську, районну в місті 

Раду народних депутатів Української РСР» розлогіше роз’яснив 

компетенцію ради щодо найменування та перейменування проспектів, 

вулиць, провулків, площ, скверів, бульварів, парків, мостів та інших споруд, 

які є на території ради та встановлення нумерації будинків [213, с. 37-74]. З 

1981 року найменування і перейменування урбанонімів, присвоєння їм імен 

державних, громадських діячів було передано у компетенцію виконавчих 

комітетів рад [256].  

Отже, аналіз нормативно-законодавчої бази, що регулювала питання 

побудови топонімічного простору у містах виявив, що принаймні до 1957 

року топонімічні зміни регламентувалися лише на місцевому рівні. Процеси 

десталінізаці, що почалися в СРСР у другій половині 1950-х рр., змусили 

центральний державний апарат чітко окреслити принципи топонімічної 

політики на місцях, визначити конкретні органи влади, що мали її втілювати, 

а також законодавчо врегулювати правила номінації об’єктів іменами 

фізичних осіб. Таким чином, спираючись на нормативно-законодавчу базу, а 

також на особливості розбудови міста, його відповідне топонімічне 

оформлення, прослідкуємо формування урбанімічного простору Харкова у 

радянський період.  

Приклади використання топоніміки у пропаганді державної ідеології 

спостерігали ще в імперський період, зокрема на рубежі ХІХ – початку ХХ 

століття. Повністю розкрити потенціал топоніміки як засобу впливу на 

суспільну свідомість спромоглися вже більшовики. Новий культурний 

простір Харкова почав оформлюватися майже одразу після встановлення 

радянської влади. 25 січня 1919 року відбулися перші зміни назв основних 



88 
 

міських магістралей та площ. Обов’язковою постановою виконкому міської 

ради робітничих депутатів були перейменовані вулиця Сумська на вулицю 

Карла Лібкнехта, Павлівська площа на площу Рози Люксембург, 

Миколаївська площа стала площею названою на честь більшовика Тевелєва 

[75, арк. 84]. Наступні перейменування були здійснені 20 грудня 1919 року 

[75, арк. 88]. Харківський топонімічний ландшафт втратив вулицю 

Катеринославську, що тепер стала носити ім’я одного із радянських 

більшовицьких діячів Якова Свердлова. Вулиця Петинська була 

перейменована на честь теоретика і пропагандиста марксизму, філософа, 

діяча російського і міжнародного соціалістичних рухів Георгія Плеханова. 

Частина вулиці Московської дістала назву Першого Травня. За рішенням 

Івано-Лисогірського ревкому від 22 січня 1920 року вулиці Панасівська й 

Сахаро-Заводська були об’єднані і перейменовані у вулицю Івана Котлова – 

робітника-революціонера, учасника встановлення радянської влади у 

Харкові. Ось такими були перші спроби радянської влади через топоніміку 

вплинути на формування суспільної свідомості громадян, увічнивши у 

вуличних табличках імена відомих світових та радянських діячів 

робітничого та більшовицького рухів. 

Наступним кроком у трансформації харківського топонімічного 

ландшафту стали перейменування листопада 1922 року, на честь п’ятої 

річниці Жовтневої революції. Вулицю Єпархіальну було перейменовано на 

честь видатного діяча більшовицької партії, керівника збройних повстань у 

Харкові у 1905 та 1917 роках – Артема [124, арк. 122 зв.]. Колишня вулиця 

Семінарська здобула ім’я В. Володарського – наркома у справах друку, 

агітації та пропаганди Петрограда. Одна з найдавніших вулиць Харкова – 

Воскресенська – була перейменована на честь ще одного більшовицького 

діяча М. Урицького [124, арк. 123]. Продовжуючи традицію увічнення імен 

закордонних діячів робітничого руху та Комуністичної партії, з харківського 

топонімічного наративу було викреслено назву вулиці Староінститутська 
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(первинно Благовіщенська) на користь Карла Маркса. Зникла і вулиця 

Різдвяна, яка була перейменована у вулицю Фрідріха Енгельса. До цього 

переліку додалися урбаноніми Ернеста Тельмана – колишня Проїзна та 

Клари Цеткін – первинно Римарська. Колишня Гімназична вулиця була 

перейменована на честь діяча польського революційного руху Томаша 

Домбаля [520, c. 122, 361, 313, 277, 93, 156]. 

У міський топонімічний простір замість вулиці Вознесенської було 

вписано ім’я німецького філософа-матеріаліста Людвіга Фейєрбаха [520, c. 

329]. 

До харківського топонімічного наративу додалися топоніми, якими 

увічнювались революція, червоноармієць, свідомість, комсомолець, 

пролетаріат. За перші п’ять років радянської влади у місті перейменували 

вісімнадцять топонімів. Так почав формуватися цілий пласт «культової» 

радянської топоніміки. В результаті такої політики урбанонімія Харкова 

поповнилась назвами, які часто не мали нічого спільного з місцевими 

особливостями, персоналіями, традиціями, ландшафтом. Втім, така 

тенденція у номінації урбанонімів характерна для усього модерного часу. 

Попри те, що історичний центр міста зазнав символічних змін у 

перейменуванні вулиць та районів, за винятком кількох церков, 

архітектурний ансамбль зберігся і не був зруйнований. Натомість, владою 

передбачалось будівництво нового пролетарського центру, на противагу 

старому – купецько-дворянському. У 1924 році було розроблено попередню 

схему планування території на північний схід від вулиці Сумської. Ці 

переважно незабудовані пустоші належали університету. Першим 

уособленням ідеї нового центру стало будівництво Будинку державної 

промисловості або Держпрому за проектом «Неочікуваний гість» 

ленінградських архітекторів С. Серафімова, С. Кравця, М. Фельгера [412, с. 

117]. Велична будівля у модному на той час стилі конструктивізму, в 1928 

році стала домівкою для численних наркоматів, трестів та інших організацій 
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тодішньої столиці. Архітектура Держпрому відобразила у художньо-

образній формі романтику початкового періоду індустріалізації, народження 

нового, соціалістичного Харкова. Сучасники – В. Маяковський, О. Гончар, 

Т. Драйзер – захоплювалися новим центром Харкова, порівнюючи його з 

Нью-Йорком, називаючи Держпром «першим радянським хмарочосом» [403, 

с. 248]. Навколо Держпрому зросли Будинок проектних організацій, Будинок 

Кооперації, Будинок ЦК КП(б)У, готель «Інтурист» («Інтернаціонал»), 

сформувавши так званий «діловий Харків» [264, с. 60; 260, с. 7; 192, с. 15]. 

Будівництво Держпрому значно вплинуло на формування навколишнього 

міського ландшафту. Його центром став величезний відкритий простір 

розміром майже 12 гектарів, який після реалізації проекту було оточено 

комплексом адміністративних будівель. Центральна площа нового Харкова 

здобула ім’я Ф. Дзержинського. Про присвоєння площі імені 

Ф. Дзержинського вперше публічно було заявлено Г. Петровським під час 

урочистостей, присвячених закладенню Держпрому у 1926 році [520, с. 282-

283].  

Місцевість навколо площі активно освоювалась. З’явилася мережа 

нових вулиць. З протилежного боку Держпрому утворилось три Кільцеві 

дороги, які початково розглядалися як тимчасові назви. У 1936 році їх 

номінували, відповідно: Перша – у Проспект Правди, Друга – Восьмого 

З’їзду Рад, а Третя, у частині, яка існувала з 70 -х років ХІХ століття була 

перейменована на Червоних Швейників, а нова її забудова стала носити 

назву Чотирнадцятого З’їзду Рад. Також оформилась вулиця Червоних 

Письменників, що простягається від проспекту Правди до вулиці Культури 

[103, арк. 41]. Площу Дзержинського та вулицю Клочківську з’єднав новий 

Клочківський узвіз, який з’явився у 1924 році [520, с. 233]. Проте за 

рішенням міськради у 1936 році його було перейменовано в узвіз Івана 

Войткевича – харківського інженера, який брав участь у реконструкції міста 

у 1920-ті роки [103, арк. 41]. Однак у списку вулиць за 1938 рік знаходимо 
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свідоцтво перейменування урбаноніму на узвіз Пассіонарії [102, арк. 138]. В 

ході будівництва Держпрому з’явилися дві Радіальні вулиці. Перша з них 

дістала назву Анрі Барбюса, а Друга – Ромена Ролана [103, арк. 41]. Тут 

активно розгорнулось житлове будівництво. На початку 1930-х по проспекту 

Правди з’явилися будинки: «Червоний промисловець», «Табачник», чотири 

корпуси «Будинку спеціалістів», будинок «Хімік» по вулиці Восьмого З’їзду 

Рад [519, с. 89]. 

Поява Будинку державної промисловості та формування нового центру 

міста стали значним імпульсом для освоєнні північно-західної частини міста. 

Активно в міське життя інтегрувалися нещодавно приєднані Шатилівка та 

Стара Павлівка. Архітектурний стиль Шатилівки за рішенням міської ради 

мав зазнати значних змін. Замість одно-двоповерхових будинків планувалося 

побудувати багатоповерхові житлові квартали. В значній мірі ці плани влади 

вдалося втілити у життя, за виключенням хіба що облаштування житлового 

масиву на схилах пустиря між Саржиним яром та парком дослідної станції 

Зерноінституту [190, с. 9].  

Кардинально змінився культурний ландшафт новоприєднаних 

територій. Майже повністю зникають топоніми, що несли інформацію про 

колишніх власників, підприємства, що тут розташовувалися тощо. Втім, у 

неофіційному вжитку збереглась історична назва району – Шатилівка – за 

прізвищем власниці землі Марії Василівни Шатилової (в дівоцтві Досекіна) 

[146, с. 5]. Суттєвих перейменувань зазнала вулична мережа Шатилівки під 

час масштабних топонімічних змін 1936 року. Колишня вулиця Досекіна 

(названа так на честь відомого харківського фотографа Василя Сергійовича 

Досекіна, який побудував тут у 1874 році цегляний завод), стала носити 

ім’я Леніна [146, с. 5]. Вулиця Цегляна перейменовувалась кілька разів: 

Сергія Каменева – Інженерна – Бакуліна [103, арк. 41]; вулиця Толстовська 

стала Червоного Льотчика [146, с. 5], а Олександрівська – Авіаційною [103, 

арк. 41]. У 1936 році годонім Паркова Алея перейменовано у Червоних 
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Стадіонів [103, арк. 41], а у списку вулиць 1954 року вона вже значиться як 

Динамівська [265, с. 36]. Щодо трансформації топонімічного ландшафту 

Павлівки, тут також відбулися масштабні зміни: вулиця Мігріновська стала 

вулицею Конституції СРСР, вулиця Іванівська перейменована на честь 

радянського військового діяча П. Дибенка, Іващенковський провулок дістав 

назву Сталінградського, Миколаївська вулиця була перейменована на честь 

одного з перших Героїв Радянського Союзу льотчика Михайла Водопьянова 

[103, арк. 42]. У зв’язку з забудовою Павлівки з’явилися нові вулиці: 

Авіахімічна, Фабзавкомівська, Товариський провулок [103, арк. 42]. 

Отже, новим центром Харкова стала авангардно-конструктивіська 

площа імені Дзержинського та прилеглі до неї райони. Однак лише однією 

реконструкцією центра не обійшлося. Харків активно розбудовувався як 

місто нової пролетарської культури, в якому промислові зони повинні були 

чергуватися із зеленими, а приготування їжі, прання та інші побутові речі 

мали здійснюватися в окремих пристосованих до цього приміщеннях. 

Головне управління комунального господарства розробило «Правила 

розпланування і забудови міст». За цими правилами передбачалася побудова 

окремих професійних селищ з власною автономною інфраструктурою, 

зорієнтованих на певне промислове підприємство. Так у Харкові з’явилась 

низка робітничих професійних селищ, у середині яких сформувалась 

топонімічна мережа. Поблизу Сортувального вузла південної залізниці на 

Лисій Горі виросло селище Червоний Жовтень [534, с. 145]. Центральною 

вулицею поселення став годонім з характерною для тих часів назвою Новий 

Побут [103, арк. 44]. Перейменувань зазнали Кузинська вулиця, що стала 

вулицею Революції 1905. Немилозвучний Кладбищенський провулок став 

Арктичним, а Гладківський – Червонопрофспілковим [103, арк. 44-45]. На 

території селища Лосево за проектом молодих харківських та київських 

архітекторів під керівництвом П. Альошина зросло поселення імені Фрунзе, 

відоме також як «Соцмістечко ХТЗ», або Новий Харків [412, с. 293]. 
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Розбудовувалось воно навколо промислового об’єкту – Харківського 

тракторного заводу. Зазначимо, що у топоніміці цього району цілковито 

переважав більшовицько-пролетарський компонент, який сформував тут 

топонімічний ансамбль. Центральною магістраллю став проспект імені 

Серго Орджонікідзе, де були зосередженні основні інфраструктурні та 

адміністративні об’єкти. Серед інших урбанонімів зазначені проспекти 

Косіора й Фрунзе, вулиці Другої П’ятирічки, Третього Інтернаціоналу, 

Сімнадцятого Партз’їзду, Інеси Арманд тощо [103, арк. 40].  

Навколо Харківського моторобудівного заводу «Серп і молот» та 

Харківського електромеханічного заводу (ХЕМЗ) за проектом архітекторів 

Г. Вегмана та Є. Лимаря було побудовано житловий район «Червоний 

промінь». Селище імені Артема було зведено для робітників заводу імені 

Малишева [534, с. 145]. Проте незважаючи на заяви партійних функціонерів 

про «бурхливий велетенський зріст Харкова» та передачу трудящим Харкова 

сотень тисяч квадратних метрів житлової площі, квартирне питання у місті 

стояло гостро. Навряд чи можна цілком погодитися з тезою, що плани 

перших п’ятирічок щодо житлового будівництва виконувались у повному 

обсязі. Опосередковано на це вказує той факт, що кожний будинок мав свою 

назву, наприклад «Здоров’я», «Новий побут», «Комунальник», «Червоний 

Донець», «Перемога праці» та інші [261, с. 1]. Така номінація неможлива під 

час масової житлової забудови. 

1936 рік став переламним у трансформації топонімічного ландшафту 

Харкова. При міській раді було започатковано роботу окремої комісії під 

головуванням Голубовича. Підготовкою масштабних топонімічних змін 

займався відділ комунального господарства та комунальна секція [101, арк. 

151]. Результатом піврічної роботи цих підрозділів стало затвердження 

підготовлених ними перейменувань 482 об’єктів, що склало приблизно 35 % 

усіх топонімів. У протоколі засідання президії міськради щодо змін у 

топонімічній мапі міста міститься пояснення причин перейменувань. Для 
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перейменування пропонувались «однойменні» та «застарілі» назви міських 

об’єктів, а для нових – «оформлені», тобто ті, які виникли під час розбудови 

міста за останні роки. Очевидно, що «однойменні» назви викликали значні 

складнощі у роботі певних відомств та установ, тому підлягали 

обов’язковому перейменуванню. «Оформлені» топоніми склали 

найчисельнішу групу та у своїй назві отримали революційно-комуністичне 

забарвлення. Наприклад, з’явилися годоніми Профінтерну та Робітників, 

Сталіна та Ворошилова, Комсомольське шосе та Новий Побут та інші. До 

«застарілих» топонімів потрапили переважно ті, які джерелом своєї 

номінації завдячують релігійному чиннику, носили імена представників 

імператорської родини або просто з’явилися за імперських часів, фактично 

становили пласт дорадянської харківської топоніміки. До такої групи назв 

потрапили Воскресенська (Дев’ятого Січня), Каплуновська 

(Червонопрапорна), Катерининська (Визволення), Єлизаветинська 

(Ревкомівська), Гладьковський (Червонопрофспілковий), Кузинська 

(Революції 1905 Року) тощо. Значно оновлений топонімічний простір 

Харкова відобразив процеси індустріалізації й ідеологізації, що відбувалися 

в суспільному та культурному житті Радянської України [103, арк. 37-48].  

В період Великого терору разом із «чистками» у партії, почалася і 

«чистка» топонімічного простору міста. Так зникли вулиці Я. Гамарніка, 

радянського військового діяча, що проходив у справі М. Тухачевського. У 

списку вулиць 1938 року не знаходимо топоніму й самого Маршала 

Радянського Союзу, який було присвоєно колишньому Святогірському 

провулку у 1936 році [103, арк. 45]. Так само зник провулок І. Якіра, який 

перейменували у 1936 році, замінивши назву «застарілого» Романовського 

провулка [103, арк. 48]. П. Любченка – українського партійного та 

державного діяча, одного із організаторів голодомору в Україні 1932–

1933 рр., звинуватили у керівництві контрреволюційною націоналістичною 

організацією. Вулицю названу його іменем, перейменували у вулицю 
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Збройову [520, с. 183]. Вулиця названа іменем Генерального комісара 

держбезпеки СРСР Г. Ягоди, якого звинуватили в ряді злочинів, від вбивств 

до зради Батьківщини, стала вулицею Комуни Дзержинського [103, арк. 45]. 

Слід зазначити, що влада намагалася приховати факти певних 

перейменувань від занадто широкого розголосу. Під грифом «не підлягає 

оголошенню» рекомендовано голові міськради Кіреєву перейменувати 

вулиці К. Фелікса, О. Туполева, Криленка, Комбедівську та Танкову. 

Застерігали, що при публікації списків вулиць міста у графі «стара назва» її 

не слід вказувати. У документі також зазначалось, що при перегляді 

загального списку вулиць Харкова, голови районних рад міста мають 

звернути особливу увагу на назви, які зберігали імена колишніх власників 

земель, купців та інші дореволюційні топоніми [102, арк. 111]. Так у 1938 

році з топонімічної мапи міста було викреслено кілька таки назв. Наприклад, 

вулиця Ващенківська стала Першої Маївки, Григорівське шосе 

перейменовано у Комсомольське [103, арк. 44; 102, арк. 130]. Зникла пам'ять 

про харківського купця Карпова, натомість з’явилась вулиця і провулок 

Петра Слинька, вулиця Донець-Захаржевського протягом 1936-1954 рр. 

номінувалася провулком імені Михайла Фрунзе, колишній Купецький спуск 

став спуском Степана Халтуріна тощо [102, арк. 141 зв.; 103, арк. 38, 41].  

24 жовтня 1941 року Харків окупувала німецька армія. Розпочалися 

зміни в культурному середовищі міста. Харківська організація «Просвіта» 

була сформована майже відразу після окупації. Скориставшись ситуацією, 

саме вона стала піднімати питання про відновлення харківської топоніміки. 

У кінці 1941 року при «Просвіті» була створена комісія з перейменувань 

вулиць. Вона підготувала звіт, де зокрема підрахувала, що у Харкові було 

шість вулиць та провулків Й. Сталіна, по три топоніми увічнювали 

Л. Кагановича та К. Ворошилова. Всього запропоновано було перейменувати 

483 урбаноніма [126, арк. 25-36]. Ця цифра майже збігається з цифрою 

перейменувань, що провела радянська влада у 1936 році. Відповідно 
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відбувся зворотній процес повернення колишніх назв, а також реставрація 

топонімів, що відображала українську національну та регіональну складову. 

За наказом Харківської міської управи у вересні 1942 року відбулися 

перейменування вулиць, майданів та провулків [126, арк. 20]. Так зникло з 

урбанонімічної мапи Харкова ім’я Карла Маркса, відповідно вулиці та 

майдану повернули історичну назву Благовіщенська, а провулок 

перейменували у Кузинський. Відновили назву вулиці Сумської, 

викресливши з міського топонімічного наративу ім’я Карла Лібкнехта. Така 

ж доля спіткала вулицю Клари Цеткін. Було повернуто історичну назву 

однієї із найстаріших вулиць Харкова − Римарської. Зникли топоніми, що 

асоціювались з Комуністичною партією, Інтернаціоналом, індустріалізацією 

тощо. Зникли маркери топонімічного середовища, які наповнювали 

повсякденне життя харків’ян іменами комуністичних вождів. Так 

викреслили ім’я Леніна, відновивши відповідні колишні назви топонімам: 

Досекінська вулиця та Лесківський провулок. Розпочата в останні мирні 

роки забудова проспекту Леніна не була завершена, а топонім замінили на 

вулицю Нову. Одна з вулиць Сталіна стала вулицею Сагайдачного. 

Повернулась до харківського культурного простору вулиця Рибна – колишня 

вулиця Берії, а вулиці Молотова повернули назву Короленко [126, арк. 25-

36]. Ім’ям Л. Кагановича було названо вулицю, провулок та майдан. 

Відповідно замінили на Бабаївську, Леусівський та Привокзальну площу. 

Топоніми номіновані на честь В. Куйбишева та С. Кірова замінили, 

відродивши попередні назви – Рижовський провулок та Молочна вулиця. 

Перейменували вулицю названу на честь М. Калініна, назвавши її 

Коротичанська [125, арк. 46]. Символічними є перейменування вулиці 

Колективної на Громадську, а Колгоспної – на Хліборобну. Поверталися до 

харківського топонімічного наративу назви, що маркували міський простір, 

відображаючи його український та регіональний характер. Знову отримали 

свої давні назви вулиця Шевченка на Журавлівці, вулиця Кропивницького, 
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Сковороди, Котляревського, Квітки-Основ’яненка тощо [126, арк. 27]. 

Зазначимо, що у перейменуваннях харківських вулиць окупаційна влада 

майже не використовувала ідеологічні маркери, які прославляли А. Гітлера 

або нацистську Німеччину. Виключенням стала центральна площа міста 

імені Дзержинського, яку було перейменовано в майдан імені Німецької 

Армії [484, с. 198].  

Топонімічні зміни торкнулися й назв адміністративних районів. 

Евакуація та мобілізація, розстріли та голод знелюдніли Харків. З огляду на 

значне зменшення кількості населення було прийнято рішення про 

реорганізацію адміністративних районів міста. Поряд з назвами, районам 

дали нумерацію. Де можливо адміністративним одиницям повернули 

колишні назви, відновивши по суті історико-природниче районування міста. 

Так Шевченківський став першим районом, Нагірний – другим, 

Немишлянський – третім, Петинський – четвертим, Квітко-Основ’янський – 

п’ятим, Благовіщенський – шостим, Новобаварський – сьомим, 

Хололногірський –восьмим, Тракторний –дев’ятим, Павлівський – десятим 

[125, арк. 19].  

Вигнання нацистів з Харкова у серпні 1943 року поклало початок 

роботам по відбудові міста, а разом з тим реставрації радянської-

комуністичної символіки. Виконавчий комітет Харківської міської ради 24 

серпня 1943 року виніс постанову про повернення усім вулицям, скверам, 

садам, майданам та іншим об’єктам назв, які існували до тимчасової окупації 

міста німецькими військами. Виконкоми районних рад повинні до 3 вересня 

очистити Харків від будь-яких плакатів, вивісок, об’яв, вуличних табличок 

німецькою мовою і до 5 вересня замінити їх новими, з колишніми назвами 

[105, арк. 6]. 

У другій половині 1940-х простежується певна тенденція до обережної 

ревізії харківської топоніміки, коли без зайвого розголосу деякі комуністичні 

назви-ідеологеми замінювалися урбанонімами дорадянського минулого. 
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Міський топонімічний ландшафт зазнав часткової зворотної трансформації. 

У доповіді головного інженера міськомгоспу Рубінштейна на засіданні 

виконкому міської ради Харкова 2 жовтня 1945 року знаходимо офіційне 

пояснення причин повернення дореволюційних назв міським топонімам. 

Зокрема зазначалось, що назви деяких вулиць, майданів та провулків 

Харкова тісно пов’язані з історією та характерними особливостями міста, 

отже, їм слід повернути історичнообумовлені назви. Так вулиця Карла 

Лібкнехта поступилася Сумській, Вільної Академії – Університетській, Узвіз 

Дванадцятого Листопада – Бурсацькому узвозу, Клари Цеткін – Римарській, 

провулок Жоржа Марата – Подольському провулку, вулиця Мархлевського – 

Юмівській, провулок Народної Освіти – Сердюківському провулку [107, арк. 

336; 106, арк. 36]. У джерелах зафіксовано звернення ректорату Харківського 

університету до міської влади з проханням повернути вулиці Вільної 

Академії колишню назву Університетська [106, арк. 39]. Як вже зазначалось, 

це клопотання було задоволено. 

Цікаво, що архіви зберегли значно ширший список проекту 

перейменувань вулиць, ніж було реалізовано. Попередньо було складено 

реєстр з 30 топонімів, яким передбачалось повернути імперські назви. 

Оскільки згаданий перелік досі не було введено до наукового обігу, 

вважаємо за доцільне його навести: вулиця Івги (Євгенії) Бош – Кінна, 

майдан та вулиця Фейєрбаха – Вознесенська, Гірка Науки Пролетаріату – 

Університетська Гірка, Уфімська вулиця – Горяїновський провулок, вулиця 

Маяковського – Госпітальна, площа Грудневого Повстання – Кінний майдан, 

Червоножовтнева – Конторська, Лаврентія Берії – Рибна, провулок 

Професора Кравцова – Мордвиновський провулок, вулиця Червоного 

Студенства – Толкачівська, Мельникова – Куликівська вулиця, узвіз 

Халтуріна – Купецький узвіз, Телефонна вулиця – Лопанський провулок, 

Пролетарська площа – Сергіївська площа, провулок Народної Освіти – 

Сердюківський провулок, площа Рози Люксембург – Павлівська площа, 
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провулок Професора Покровського – Барачний провулок, вулиця Енгельса – 

Різдвяна, площа та провулок Шота Руставелі – Михайлівська, провулок 

Горійський – Троїцький провулок, вулиця Восьмого З’їзду Рад – вулиця 

Гастелло, Чотирнадцятого З’їзду Рад – Ватутіна [106, арк.. 38]. 

Простежується відверта вибірковість відносно повернення імперських назв 

до харківської топонімічної мапи. Зрозуміло, що реставрація таких 

урбанонімів, як Купецький узвіз, Сергіївська площа, або «церковних» – 

Різдвяна чи Вознесенська – були недоцільні з точки зору ідеологічного 

впливу. Проте чому поза увагою залишили цілком нейтральні Кінний 

майдан, Рибну чи Конторську вулиці, залишається без відповіді.  

Повоєнне десятиліття принесло значні зміни в архітектурний та 

культурний ландшафт Харкова. Одразу після вигнання нацистських 

загарбників, почали запроваджуватися заходи по відбудові міста. У 1943 

році харківський Міськпроект під керівництвом архітектора А. Касьянова 

розробив новий генеральний план міста, який було затверджено у 1948 році 

урядом УРСР [384, с. 381]. Особлива увага у плані приділялася збільшенню 

масштабів житлового будівництва, реконструкції основних магістралей, 

розвитку мережі міського транспорту. Основними елементами системи 

магістралей мали бути проспекти Леніна і Сталіна.  

У східній частині Харкова основною магістраллю став проспект 

Сталіна. У цьому напрямку розташовувалися промислові підприємства 

ХЕМЗ, «Серп і молот», Харківський тракторний завод (ХТЗ). Поряд з ними 

були відведені території під додаткову житлову забудову. Вище ми вже 

зупинялися на особливостях топонімічного оформлення району ХТЗ. У 1957 

році на прилеглій до заводу території, де розташовувались дослідні поля 

Інституту рослинництва, селекції та генетики, розгорнулося масштабне 

житлове будівництво [519, с. 115-116]. Тут сформувалась розгалужена 

вулична мережа. Її центральними магістралями стали бульвари Юр’єва і 

Богдана Хмельницького, вулиці Маршала Рибалка, Танкопія, Петра Слинька, 
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Харківських Дивізій, Олімпійська, 60-ти річчя СРСР – первинно Стадіонна, а 

з 1990 року – проспект Маршала Жукова [520, с. 363, 32, 334; 1, арк. 228; 

114, арк. 234; 119, арк. 69; 15, арк. 146; 17, арк. 152]. Вулицю Байрона у 1982 

році було перейменовано на проспект Героїв Сталінграда на честь 40-річчя 

Сталінградської битви [9, арк. 82]. Аналізуючи перелік топонімів цього 

району, приходимо до висновку, що він сформувався насамперед під 

впливом процесів сакралізації історичної пам’яті про «Велику Вітчизняну 

війну». 

Головна магістраль північно-східної зони – проспект Леніна – пов’язує 

центр з житловими масивами Павлове Поле й Олексіївка. Забудова 

проспекту Леніна почалася ще у довоєнний час разом з ансамблем площі 

Дзержинського та Держпромом, проте завершеного вигляду він набув у 

перші повоєнні десятиліття. Проспект перетинають вулиці та яруги. Останні, 

упорядковані, та стали одними із улюблених місць прогулянок харків’ян. 

За часів хрущовської «відлиги» з харківського культурного простору 

поступово зникали маркери сталінської епохи –пам’ятники, бюсти, портрети 

Й. Сталіна та його соратників та пов’язані з ними топоніми. Так Сталінський 

проспект був перейменований у Московський, площа Л. Кагановича – у 

Привокзальну, вулиця Л. Берії – у Кооперативну тощо [265, с. 57].  

Влада, критикуючи Сталіна, одночасно намагалась підкреслити своє 

повернення до ленінських настанов, ідеалізувати його особистість, 

реабілітувати імена його репресованих соратників. На підтвердження цього 

виступають численні пам’ятники та меморіальні дошки на честь самого 

Леніна, а також С. Кірова, Я. Свердлова, С. Косіора тощо. У 1963 році на 

площі Дзержинського до 46-ї річниці Жовтневої революції було встановлено 

пам’ятник Леніну [403, с. 262]. Взагалі за роки радянської влади на 

Харківщині було встановлено 118 пам’ятників вождю революції [401, с. 

293]. Міськвиконком у жовтні 1964 року поновив історичну пам'ять про 

С. Косіора. Вулицю Абхазьку в Орджонікідзевському районі перейменували 
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на вулицю імені С. Косіора, а також встановили меморіальну дошку [113, 

арк. 150]. В цілому, 1960-ті роки стали часом повернення на топонімічну 

мапу Харкова імен репресованих в роки Великого терору партійних, 

державних та військових діячів. Так знову з’явилися у міському просторі 

імена І. Якіра (1962), М. Тухачевського ( 1964), Я. Гамарніка (1968) [520, с. 

66, 364, 322].  

У 1960-х роках до складу Харкова було включено селища Жихор та 

П’ятихатки [117, арк. 207]. Владою було вжито заходів по впорядкуванню 

топонімічної мережі цих територій. В першу чергу замінювалися дублюючі 

назви [116, арк. 160]. Особливістю топонімічної мапи селища П’ятихатки 

стало увічнення імен відомих вчених-фізиків, наприклад, академіків 

І. Курчатова та А. Вальтера [520, с. 7, 44, 170]. Навколо новопобудованого 

Харківського аеропорту з’являється вулична мережа, у номінації якої 

використані топонімі, що вказують на цей прилеглий об’єкт. Це урбаноніми 

Аерофлотська, Стартова, Пілотів [115, арк. 156]. 

Наприкінці 60-х років – на початку 70-х років ХХ століття на місці 

колишнього селища Салтівка та на вільних землях північно-східної частини 

міста, почав розбудовуватися величезний житловий масив. Він включає 

близько 20 мікрорайонів, які формувалися за принципом фокусування 

об’єктів обслуговування на перехрестях основних магістралей. Природно, 

що на Салтівці склалася широка топонімічна мережа. Серед основних 

магістралей слід зазначити вулицю Героїв Праці, яка під час забудови мала 

тимчасову назву Довга. Тимчасовий урбанонім Швидкісна магістраль стала 

вулицею Тимурівців, а Східний проїзд – вулицею Світлою [3, арк. 72]. 

Продовжено будо проспект Тракторобудівників, до якого приєднали вулицю 

Ужгородську. Основними ж магістралями, що зв’язують Салтівський 

житловий масив з іншими міськими районами стали проспекти 

П’ятидесятиріччя СРСР та П’ятидесятиріччя ВЛКСМ, а також вулиця 

Академіка Павлова. Щодо формування та топонімічного оформлення 
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проспекту П’ятидесятиріччя СРСР зазначимо, що першою назвою 

урбаноніма була вулиця Автострадна, а перейменування відбулося на честь 

50-тої річниці заснування Радянського Союзу. Пізніше проспект об’єднав 

вулиці Далекосхідну, Тунгуську та Комунальну [520, с. 263].  

На початку 1970-х років владою здійснювалися заходи по 

упорядкуванню топонімічної мапи нового району. Масово замінюються 

«робочі» назви урбанонімів. Паркова стає вулицею Барабашова, Газова 

поступається вулиці Блюхера, Бульварна – Командарма Уборевича. 

Номінуються новопрокладені вулиці. Геонім, що виник між 601 і 604 

мікрорайонами дістав назву імені Роберта Ейдемана, а вулиця між 602 і 603 

мікрорайонами – Познанської [122, арк. 24]. В рамках роботи по 

упорядкуванню Салтівського житлового масиву вулицю Петрозаводську у 

межах від проспекту Тракторобудівників до вулиці Сонячної було 

перейменовано у вулицю Корчагінців [12, арк. 256]. У 1980-х роках 

продовжилось топонімічне оформлення Північної Салтівки. З’явилась 

магістраль Дружби Народів. Нові вулиці районного призначення рішенням 

виконкому були названі відповідно Наталі Ужвій та Метробудівників [15, 

арк. 146]. 

Житловий масив Павлове Поле завершеного оформлення набув у 1970-

ті роки. У його плануванні вперше у Харкові використали принцип 

мікрорайонування з різними типами забудови: «вільний», «периметрально-

симетричний», з виділенням архітектурних домінант [519, с. 115-116]. 

Однією з головних магістралей цього масиву стала вулиці Двадцять 

Третього Серпня та Отакара Яроша [120, арк. 130; 111, арк. 203].  

Житловий масив Олексіївка, будівництво якого розпочато було у 1979 

році, продовжує свій динамічний розвиток. Основними магістралями району 

є проспекти Перемоги і Людвіга Свободи, вулиці Клочківська і Дерев’янка. 

Своє топонімічне оформлення район отримав протягом 1960-70-х років. Про 

вулицю Клочківську, її становлення та формування йшлося у попередньому 
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розділі дисертаційного дослідження. Зазначимо лише, що у кінці 1970-х 

років Клочківську було реконструйовано, розширено дорожнє полотно, 

з’явилася висотна забудова. Проспект Людвіга Свободи було засновано у 

1977 році, первинно номінувався як проспект Архітекторів. З 1979 року 

носить теперішню назву – проспект Людвіга Свободи [6, арк. 25]. Проспект 

Перемоги номінували у 1977 році [520, с. 246]. Вулиця Дерев’янка почала 

формуватися в 1960-х роках. Первинна її назва Новопродольна. Сучасне 

звучання топонім набув рішенням міськвиконкому від 14 серпня 1968 року 

[120, арк. 130]. Сформувалась мережа вулиць районного значення. Серед них 

зазначимо вулицю Целінну, яка у 1962 році здобула свою теперішню назву 

Целіноградська. Колишня Садибна вулиця отримала назву Асхарова [111, 

арк. 202]. У 1983 році топонім було уточнено та додано ім’я Героя 

Радянського Союзу – Енвера Асхарова [11, арк. 176]. 

Протягом другої половини ХХ століття сформувалися й інші житлові 

масиви, переважно на околицях Харкова. Серед них райони Східний та 

Рогань, де центральними вулицями стали Луї Пастера, Сергія Грицевця, 

Роганська [103, арк. 40; 13, арк. 97; 265, с. 104]. У житловому масиві 

Залютино центральною вулицею стала Золочівська, яка зустрічається у 

списку вулиць за 1954 рік. У 1983 році Золочівська була продовжена за 

рахунок приєднання до неї вулиці Путивльської [10, арк. 116-117].  

Окремо слід зупинитися на формуванні та впорядкуванні 

адміністративного поділу міста в радянські часи. Разом з районними радами 

та комітетами з 5 квітня 1920 року почали діяти райревкоми: Петинсько-

Журавлівський, Основ’янсько-Холодногірський та Іваново-Лисогірський 

[308, с. 214]. Також було визначено їх кордони та належність до них 

конкретних вулиць [94, арк. 15; 93, арк. 16-17]. Слід зазначити, що хоча 

вказані органи були створені на певних територіях, не всі підконтрольні їм 

землі офіційно входили до міської межі. Для здійснення аналізу стану 

міського господарства, визначення щільності населення, рівня 
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забезпеченості мешканців міста житлом, кількості будинків тощо, 

продовжувало використовуватись природноісторичне районування міста 

[285, с. 26-28].  

За даними всеросійського перепису 1897 року населення міста 

становило 173 989 осіб, а у 1920 році цей показник збільшився до 270 тисяч 

жителів [384, с. 152; 270, с. 12]. У зв’язку з цим актуальним для Харкова 

стало розширення міської межі та зміни в адміністративно-територіальному 

поділі міста. У березні 1923 року адміністративно-господарське управління 

селищем біля станції Основа було передано Харківському міськвиконкому 

[96, арк. 22]. Наступного 1924 року було встановлено нову міську межу 

Харкова. Згідно з постановою Харківського губвиконкому в межі міста було 

включено Померки, Сокольники, Основу, Залютино, Шатилівку, Павлівку, 

Лису Гору, Тюріну Дачу, Нову Баварію, Рубанівку, Липову Рощу, Ясну 

Поляну та інші приміські хутори та райони [95, арк. 77-78]. В цілому площа 

міста зросла в 3,64 рази, що становило 10998,43 гектари землі. Всього до 

нової міської межі увійшло 59 населених пунктів [285, арк. 124]. Це 

викликало появу великої кількості однойменних вулиць. Влада здійснила 

певну роботу по впорядкуванню топонімічного середовища у 

новоприєднаних районах, проте масштабних перейменувань здійснено не 

було аж до 1936 року. 

Зі включенням таких значних територій у міську межу відбулися 

територіальні зміни у Холодногірсько-Основ’янському районі. З нього було 

виділено окрему Основ’янську районну раду, куди було включено території 

хуторів Основа, Качанівка, Диканьовка тощо [123, арк. 153-153 зв.]. Також 

було розширено межі Івано-Лисогірського району, куди додалися Залютино, 

Лиса Гора та інші. У тогочасних джерелах ці території часто іменуються 

Іванівський або Залізничний район [308, с. 215]. Нову Баварію, Липову 

Рощу, Ясну Поляну включено до складу Червоно-Баварської районної ради 

[123, арк. 153-153 зв.]. Необхідно було маркувати міський простір у 
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відповідності до державної ідеології, тому приймаються рішення про 

перейменування районних рад у революційно-комуністичному дусі. У 

вересні 1924 року Петинсько-Журавлівський район перейменували у 

Червонозаводський. Тут були зосереджені найбільші харківські заводи – 

Харківський Тракторний завод, «Серп і молот» тощо [452]. У жовтні 1924 

року Основ’янсько-Холодногірський район став Жовтневим [448]. На 

засіданні Президії Харківської міської ради робітничих та 

червоноармійських депутатів 1929 року Івано-Лисогірский район 

перейменували у Ленінський [450]. Варто зазначити, що вже під час жалоби 

після смерті В. Леніна лунали пропозиції щодо перейменування Івано-

Лисогірського району у Ленінський [286]. Слід наголосити, що 

переглядалися їх територіальні межі. Зокрема, з Петинсько-Журавлівського 

району з часом відокремилися Червонозаводський, частина Дзержинського, 

Сталінського та Кагановичського районів Харкова.  

У квітні 1931 року було утворено Тракторобудівельну районну раду 

(ХТЗ). Постановою Президії Харківської міської ради від 3 квітня 1935 року 

району і районній раді ХТЗ надано ім’я С. Орджонікідзе, оскільки саме тут 

було розташовано однойменний завод [100, арк. 18, 30]. З 1 вересня 1935 

року до складу міста передали Немишлянську сільраду, що увійшла до 

райради Орджонікідзевського району [100, арк. 27-29]. На засіданні Президії 

Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 4 серпня 1932 року 

прийняли рішення щодо створення у місті Харкові двох нових районних рад 

– у Дзержинському та Червонозаводському районах [127, арк. 109].  

Отже, згідно з офіційним повідомленням Харківської міської ради 

станом на 17 жовтня 1934 року у місті Харкові сформувалися наступні 

адміністративно-територіальні райони: Дзержинський, Жовтневий, 

Ленінський, Червонозаводський, Червонобаварський, Тракторний. Було 

окреслено їхні межі [99, арк. 55-57].  
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Місто як динамічна система продовжувало своє зростання, вимагало 

пошуку нових ефективних підходів у міському управлінні. Наслідком цих 

процесів було, зокрема, формування нових адміністративно-територіальних 

одиниць. На засіданні Президії Харківської міської ради від 4 січня 1938 

року у відповідності до постанови ЦВК УРСР було вирішено утворити два 

нових адміністративних райони – Кагановичський та Сталінський. Також 

б1уло уточнено й затверджено нові межі районних рад міста Харкова [101, 

арк. 31-32]. З метою розукрупнення Жовтневого та Ленінського районів, 

покращення обслуговування населення, поліпшення роботи установ та 

підприємств, виконком Харківської області затвердив рішення виконкому 

міста Харкова від 8 березня 1940 року про утворення Комінтернівського 

району та зміни меж Червонозаводського, Жовтневого, Ленінського і 

Червонобаварського районів [128, арк. 1-2]. У результаті цих змін в 

адміністративно-територіальному поділі Харкова на 1940 рік склалися 

наступні райони: Дзержинський, Жовтневий, Кагановичський, 

Комінтернівський, Ленінський, Орджонікідзевський, Сталінський, 

Червонозаводський, Червонобаварський.  

У зв’язку з десталінізацією, що розгорнулась в СРСР у другій половині 

1950-х – на початку 1960-х років, з культурної мапи Харкова частково 

вилучили маркери, пов’язані зі сталінською епохою. Так 21 жовтня 1957 

року Указом президії Верховної ради Української РСР Кагановичський 

район було перейменовано у Київський, а у 1961 році зник і Сталінський 

район, який перейменували у Московський [449; 451]. У 1959 році на 

засіданні обласного комітету Комуністичної партії України було прийнято 

рішення про укрупнення Жовтневого району і включення до його складу 

Червонобаварського району міста Харкова [31, арк. 57]. Останні зміни в 

адміністративно-територіальному поділі Харкова відбулися у 1973 році, 

коли було створено з частин Комінтернівського, Орджонікідзевського та 
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Московського районів Фрунзенський адміністративний район [254, с. 148-

149].  

Підводячи підсумки, зазначимо, що за радянських часів Харків зазнав 

значної як архітектурної, так і топонімічної трансформації. Радянська влада 

розглядала історико-культурне середовище міста як майданчик для 

пропаганди. Внаслідок такого підходу міська топоніміка виявилася вкрай 

перевантажною назвами, пов'язаними з комуністичними знаками і 

символами, а місто втрачало свої автентичні ознаки й перетворювалося на 

апологію діяльності правлячої комуністичної партії. Столичний Харків мав 

стати взірцем міста нової пролетарської культури з його конструктивісткою 

архітектурою, геометрично правильними будинками, де все було підкорено 

ідеї практичного використання та колективного способу життя. Так 

виникають окремі професійні селища з власною автономною 

інфраструктурою, зорієнтованою на певне промислове підприємство. У їхній 

топоніміці переважав революційно-комуністичний компонент.  

Наприкінці 30-х років міське середовище Харкова відобразило процес 

формування культу особи Сталіна та його найближчого оточення. 

Топоніміка, як ніколи раніше, стала інструментом державної ідеології. Зі 

зміною політичної кон’юнктури змінювалось топонімічне обличчя Харкова. 

Це стосується перейменувань кінця 1930-х років, та знищення пам’яті про 

репресованих партійних, військових діячів, інтелігенції. В окупованому 

німцями Харкові була здійснена спроба реставрації урбанімічного 

середовища добільшовицького періоду.  

Процеси десталінізації також залиши свій відбиток на урбанімічній 

мапі Харкова. Починаючи з 1960-х років, у топонімічній політиці відбулася 

зміна акцентів. У номінації та перейменуваннях урбанонімів майже не 

використовувалась тематика пов’язана з революцією, натомість, в 

урбанімічному просторі Харкова актуалізується історична пам'ять про 

«Велику Вітчизняну війну».  
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Процеси урбанізації значно вплинули на розширення меж Харкова, що 

призвело до поглинання приміських селищ. Вони інтегрувалися у міський 

простір, маркувалися у відповідності до державної ідеології та культурних 

особливостей. Житлові масиви, що розбудовувалися у 1970-80-х роках в 

своєму топонімічному оформленні отримали маркери, пов’язані переважно з 

увічненням пам’яті діячів науки, культури, героїв «Великої Вітчизняної 

війни», особливостями місцевого рельєфу тощо. 

 

3.2. Характеристика топонімів радянської доби за джерелами 

номінації 

 

Зі встановленням радянської влади у Харкові почався процес 

трансформації топонімічного середовища міста. Топоніміка, як ніколи 

раніше, стала інструментом для формування нової пролетарської ідеології. 

Влада демонструвала повний розрив з буржуазним минулим та цінностями. 

В результаті такої політики топоніміка поповнилась назвами, які часто не 

мали нічого спільного з місцевими особливостями, персоналіями, 

традиціями, ландшафтом тощо. У порівнянні з попереднім періодом 

відбулися значні зміни у підходах до формування топонімічного ландшафту 

міста. Відповідно змінилися й джерела номінації урбанонімів. 

Для характеристики топонімів радянської доби нами було використано 

метод класифікації урбанонімів за джерелами номінації. Такий підхід дав 

змогу прослідкувати низку змін топонімічної мапи Харкова, виявити 

особливості трансформації та формування урбанонімії міста. Для 

встановлення джерел номінації харківських геонімів були використані 

списки вулиць за 1925, 1936, 1938, 1954, 1959, 1973 та1989 роки [139, с. 273-

291; 265, с. 1-44; 221, 267, с. 25-120;218, 264, с. 5-143; 268, с. 12-448;201, с. 

35-390; 203, с. 5-182]. Список вулиць з 1925 рік – це перший список 

пореволюційних харківських вулиць, який відображає перші ідеологічні 
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зміни у топоніміці. Він ще зберігає значний відсоток імперських назв, але 

вже фіксує тенденцію до використання топоніміки як пропагандистського 

інструментарію.  

Наступний список 1936 року, складений ще до масштабних 

перейменувань, засвідчує тенденцію вимивання дореволюційної топоніміки 

на користь збільшення назв, що маркували комуністичну ідеологію. Список 

геонімів 1938 року вже у повному обсязі ілюструє факт пристосування 

топоніміки до державної ідеології.  

Для аналізу було обрано список вулиць за 1954 рік. У ньому 

відображено повоєнне часткове відновлення історичних назв вулиць, 

переважно за рахунок назв на честь діячів міжнародного комуністичного 

руху, зафіксовано також використання тематики «Великої Вітчизняної 

війни» у топоніміці та перші сигнали десталінізації. Ширше ці процеси 

представлені вже у списку за 1959 рік. Крім того, виконуючи Указ Президії 

ВР СРСР від 11 вересня 1957 року про заборону називати об’єкти іменами 

живих людей, такі назви було перейменовано. Поштово-телеграфний 

довідник Харкова за 1973 рік зафіксував значне збільшення назв, пов’язаних 

з героїкою «Великої Вітчизняної війни», особливо це помітно у групі 

антропонімів. Також розширилась група специфічних маркерів «Великої 

Вітчизняної війни». Останній радянський список урбанонімів Харкова за 

1989 рік зафіксував зменшення кількості геонімів, незважаючи на 

широкомасштабне житлове будівництво, яке велося у ті часи. Це можна 

пояснити тим, що проектні назви вулиць скасовували, а нову забудову 

приєднували вже до наявних вулиць. Також відбулося масштабне 

упорядкування вулично-дорожньої мережі, внаслідок якої було ліквідовано 

низку урбанонімів. 

Отже, перейдемо до типологізації топонімів за джерелами номінації. 

Група імперських топонімів. Очевидно, що ці топонімі можуть 

вкладатися у чинну класифікацію, проте їх об’єднує єдина ознака: вони 
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виникли на іншому історичному ґрунті. Саме тому такі назви були виділені 

окремо. На відміну від інших груп, які демонстрували тенденцію до 

зростання, в даному випадку, спостерігається їх зменшення. Це до деякої 

міри пов’язано з об’єктивним фактором збільшення кількості геонімів, у 

результаті чого відносна кількість таких назв зменшувалась. З іншого боку 

влада планомірно перейменовувала імперські назви як застарілі. Так майже 

повністю зникли урбаноніми, що у своєму джерелі номінації містили 

релігійний компонент або імена представників царської сім’ї. У повоєнний 

час на хвилі повернення до пропаганди окремих елементів російсько-

імперської спадщини, міський топонімічний ландшафт зазнав часткової 

зворотної трансформації [403, с. 261]. Деяким вулицям, майданам та 

провулкам Харкова повернули колишні назви. Саме цим пояснюється 

незначне збільшення кількості таких урбанонімів у 1954 році порівняно з 

1938 (додаток Е, Є). Схожа трансформація відбувалась й у Києві у 1944 році. 

Як зазначає дослідниця Л. Малес, повергнення низці вулиці колишніх назв, 

пов'язаний зі сплеском патріотизму у щойно звільненому місті, та ревізією 

перейменувань, здійснених в революційному запалі. Тоді до топонімічної 

мапи Києва повернули Володимирську, Межигірську та Байкову [420, с. 

119]. 

Радянські ідеологічні маркери. Група топонімів, які характеризували 

нову радянську епоху, також була поділена на підгрупи (додаток И, І). 

Перша підгрупа топонімів маркувала нову комуністичну епоху, її 

атрибутику та героїку. Кількість таких топонімів неухильно зростала. У 

пропорційному відношенні до загальної кількості геонімів, частка таких 

урбанонімів становила 2,4-13,4 %. Серед них Більшовицька, Вільної Праці, 

Колективна, Комінтерну, Незаможницька, Профінтернівська, Профспілкова 

тощо. Характерно, що у своїй топонімічній політиці влада застосовувала 

назви-контрасти, наприклад, колишня Дворянська вулиця стала 

Незаможницькою, а вулиця Міщанська стала Громадянською [268, с. 78, 40]. 
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До речі, така практика застосовувалась, наприклад, у Ленінграді: вулиця 

Дворянська – Сільської Бідноти, а Міщанська вулиця, як і у Харкові, 

перейменована у Громадянську. Втім, подібний підхід не можна назвати 

універсальним [496, с. 80]. 

Окремо зазначимо урбаноніми. названі на честь річниць та свят. До 

цього переліку потрапили у тому числі назви, які не мали безпосереднього 

стосунку до історії більшовицької партії або Жовтневої революції, проте 

використовувалася як символи у радянській пропаганді. В. Ленін заявляв, що 

революція 1905 року була «генеральною репетицією» Великого Жовтня [413, 

с. 9-10]. Серед них годоніми та агороніми Дев’ятого Січня, Революції 1905 

року, Грудневого Повстання, Лютневої Революції, Жовтневої Революції, 

Першого Травня, Першої Маївки, Першотравнева, П’ятдесятиріччя СРСР, 

П’ятдесятиріччя ВЛКСМ та безліч інших [103, арк. 223, 235-236]. В цілому 

їх кількість незначна – 0,4-1%, однак переважна більшість з них є 

магістральними вулицями, що поєднують райони міста.  

Серед символічних радянських топонімів значне місце посідають так 

звані «червоні» урбаноніми. У 1920-30-ті роки спостерігається сплеск 

номінацій та перейменувань з приставкою червоний. Аналіз списків вулиць 

показав, що у 1925 році таких урбанонімів було 6 (0,7%), а вже у 1938 їх 

кількість збільшилась до 44 (2,8%). Серед них годоніми Червона, Червоного 

Пахаря, Червоного Міліціонера, Червоного Студентства, Червоної Зірки 

тощо [268, с. 62-65]. Також «червоніли» назви адміністративних районів 

Харкова: Червонозаводський та Червонобаварський. Однак мода на цей 

маркер комуністичної епохи згасала. Вже у списку вулиць 1954 року їх 

залишилося 20 (1%). Протягом наступних десятиліть їх кількість суттєво не 

збільшувалась (додаток И, І).  

Маркери «Великої Вітчизняної війни». У міській топоніміці поряд з 

увічненням В. Леніна та Жовтневої революції з початку 1960-х років активно 

формувалась історична пам'ять про «Велику Вітчизняну війну». Сталінська 
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доктрина «Великої Перемоги радянського народу над німецько-

фашистськими загарбниками» дбайливо культивувалась радянською 

пропагандою та була одним з ключових елементів легітимізації влади. Це 

штучно створена, схематизована, спрощена, обмежена хронологічно та 

територіально доктрина, позбавлена контраверсійних історичних фактів 

доктрина дозволила радянській владі створити позитивний для сприйняття 

міф. Різноманітними інструментами впливу на суспільну свідомість, у тому 

числі й засобами топоніміки, радянський режим зміг міцно вкоренити 

«Велику Вітчизняну війну» в історичну пам'ять народів СРСР [479]. Саме 

тому ми свідомо беремо цей термін в лапки. У сучасній українській 

історіографії питанням аналізу міфу «Великої Вітчизняної війни» займалися 

І. Склокіна, С. Кульчицький [480-483; 409]. 

У пізньорадянський час «Велика Вітчизняна війна» набуває 

сакрального характеру, формуючи разом з міфологією Великого Жовтня, 

своєрідний секулярний культ [483, с. 92]. Міфи про перемогу, героїв та 

загиблих мучеників стали «священними», що підкріплювалося офіційною 

риторикою, яка лунала у чергових повідомленнях про створення нових місць 

поклоніння: «священне місце», «земля, що стала святинею», «тричі святі 

імена» тощо [403, с. 263]. Ці «святі місця» відсилали до трансцендентного, 

піднесеного, були простором ідеального в матеріалістичному суспільстві 

[480, с. 200]. Така політика керівництва знаходить своє відображення у 

формуванні культурного ландшафту міста. На території Харківської області 

було створено близько 1200 меморіалів, пам’ятників, музеїв, присвячених 

подіям війни [487]. У монументальній пропаганді та топоніміці, пов’язаних з 

подіями війни, на перший план вийшли героїзація антинацистського Руху 

Опору та визволення Харкова. Показовим прикладом цього стало створення 

до 60-тої річниці Жовтневої революції величезного меморіального 

комплексу Слави на околиці міста у Лісопарку та відкриття пам’ятника 

Воїну-визволителю на вулиці Двадцять Третього Серпня [475, с. 135].  
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Кілька топонімів несуть інформацію про пам’ятні дати та події – вулиця 

Двадцять Третього Серпня, проспект Перемоги; військові з’єднання та 

підрозділи – вулиця Харківських Дивізій, вулиця Гвардійців Широнінців, 

Панфіловців тощо [520, с. 84, 231, 334; 5, арк. 106; 3, арк. 72; ]. Суттєво 

зростає показник кількості топонімів, що відображали героїку «Великої 

Вітчизняної війни». На 1954 рік знаходимо лише 4 топоніми, а 1973 року їх 

вже 29 (додаток Е, Є).  

Антропоніми. Серед нових урбанонімів значну питому вагу здобули 

персональні назви – антропоніми. В загальному масиві їх кількість 

збільшується від 8,3 до 23,2% (додаток Е, Є). Цей пласт топонімів значний, 

тому доцільно його поділити на підгрупи.  

До першої підгрупи антропонімів віднесемо назви, які у своєму джерелі 

номінації відобразили імена діячів іноземного комуністичного руху. Саме 

з ними пов’язані перші перейменування харківських вулиць, що відбулися 

майже одразу після встановлення радянської влади. Постановою 

Виконавчого Комітету Ради робітничих депутатів були перейменовані 

вулиця Сумська у вулицю Карла Лібкнехта, а Павлівська площа стала 

площею Рози Люксембург [75, арк. 84]. У листопаді 1922 року харківський 

топонімічний ландшафт поповнився іменами головних ідеологів комунізму 

Карла Маркса та Фрідріха Енгельса [97, арк. 138 зв.]. Втім, у майбутньому 

влада майже відмовилась від вшанування пам’яті діячів іноземного 

комуністичного руху. Більше того, у повоєнний час відбулась часткова 

зворотна трансформація топонімічного середовища, що характеризувалася 

тенденцією до повернення дореволюційних назв. Так вулиця Карла 

Лібкнехта знову стала Сумською, а Клари Цеткін – Римарською [106, арк. 

36; 107, арк. 336]. Аналіз списків вулиць Харкова 1920-30 років показав 

тенденцію до зростання топонімів, пов’язаних з іменами діячів 

міжнародного комуністичного руху з 7 до 29. Однак це лише 0,8 – 2,4% 

топонімів від загальної кількості. Незважаючи на таку скромну кількість, 
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урбаноніми цієї групи зайняли вагоме місце у суспільній свідомості 

харків’ян. Іменами діячів іноземного комуністичного руху номінували 

центральні вулиці та майдани міста. В 1950-80 роках їх кількість залишалася 

сталою – 15 або 0,7%. (додаток Ж, З). 

До другої підгрупи антропонімів належать імена державних діячів 

різних рівнів. Мабуть, жоден населений пункт у Радянському Союзі не зміг 

уникнути топонімів, названих на честь Володимира Леніна. Увічнення його 

імені розпочалося майже відразу після смерті. Так Лелюківський провулок 

на Холодній горі було перейменовано у Ленінський [520, с. 172]. У 1936 році 

колишня вулиця Досекіна на Шатилівці стала вулицею Володимира Леніна 

[146, с. 5]. Згодом з’явився проспект Леніна, проспект, вулиця, провулок та 

в’їзд Ілліча [520, с. 172, 113, 114]. 

Станом на другу половину 1930-х років харківська топонімічна мапа 

відобразила чи не весь список членів Політбюро ЦК ВКП(б). Саме в ці роки 

спостерігається найбільший відсоток (6,8%) таких топонімів. Вулиці 

Броненосця Потьомкіна, Корсиківська та Чугуївське шосе були об’єднані у 

проспект Сталіна [103, арк. 37]. Урбанонімічний простір заряснів іменами 

К. Ворошилова, А. Жданова, С. Кірова, В. Куйбишева, С. Орджонікідзе, 

С. Косіора, В. Молотова, М. Калініна, А. Мікояна, Л. Кагановича, В. Чубаря, 

Л. Берії [103, арк. 37, 38, 40, 41, 45- 48; 102, арк. 122, 129]. Увічнили й імена 

інших соратників Сталіна. Так іменами М. Єжова та С. Будьоного було 

названо відразу кілька геонімів [103, арк. 37].  

Одним із перших рішень радянської влади відносно змін у топоніміці 

Харкова стало перейменування Миколаївської площі у площу Тевелєва [75, 

арк. 84]. Мойсея (Якова) Тевелєва пропаганда зробила символом боротьби за 

радянську владу. Як стверджує дослідник червоного терору у Харкові Е. Зуб, 

М. Тевелєв був звичайним контрабандистом, який переправляв із Росії до 

Харкова гроші та нелегальну літературу. За це його розстріляли німці влітку 

1918 року [381]. Однак лише площею не обмежилися. У 1936 році ім’ям 
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М. Тевелєва названо ще колишню вулицю і провулок Підгірний [103, арк. 

38].  

З ім’ям партійного, державного, військового діяча Федора Сергєєва, 

більше відомого як Артем, пов’язана ціла низка харківських урбанонімів. У 

листопаді 1922 року вулицю та провулок Єпархіальні було перейменовано в 

Артема [124, арк. 122 зв.]. Також і’мя Артема носили вулиця та провулок у 

селищі Жихор, допоки його не включили у 1966 році до меж міста. Для 

уникнення подвійних назв годоніми перейменували [116, арк. 159-160]. 

Також  у 1924-1925 роках виникло робітниче селище, яке первинно 

називалось Нова колонія ХПЗ. У 1936 році за пропозицією міськради селище 

перейменували на честь Артема [103, арк. 39]. Ім’я державного та 

політичного діяча М. Скрипника отримала колишня вулиця Народної Освіти, 

первинно Сердюківський провулок. Назву Скрипника годонім набув у 1962 

році [520, с. 292].  

Характерною рисою топонімічної політики радянської влади було 

увічнення живих та щойно померлих партійних та державних діячів. Ми вже 

наводили численні приклади номінації іменами на той час живих людей. До 

випадку щойно померлих радянських діячів можна навести номінацію 

вулиць Ганни, Іванова і Петровського. Ганна Хоперська відома як активна 

учасниця становлення радянської влади на Харківщині. 2 травня 1920 року 

вона померла від тифу, а вже 14 травня Петинсько-Журавлівський районний 

КПУ прийняв рішення про перейменування Клеменівського саду та 

Царицинської вулиці на її честь [32, арк. 23]. Як відомо, А. Іванов помер 10 

червня, а вже 28 червня 1927 року у газеті «Пролетарій» опублікували 

замітку з приводу рішення міськвиконкому про вшанування пам’яті 

секретаря Президії ЦВК СРСР [193]. Поступилися вулицею Ветеринарною. 

Інший приклад – вшанування пам’яті Г. Петровського, який помер 9 січня 

1958 року, а вже через три тижні виконком міської ради перейменував на 

його честь вулицю Басейну в центрі Харкова [109, арк. 149]. Як вже 
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згадувалось, практика номінації та перейменування іменами живих 

державних, громадських та культурно-освітніх діячів припинилася тільки з 

указом Президії ВР СРСР від 11 серпня 1957 року. Але з цього правила 

також були виключення, зокрема для космонавтів Ю. Гагаріна та Г. Титова. 

У міський топонімічний ландшафт вписали ім’я П. Слинька – діяча 

більшовицького підпілля в роки денікінської окупації Харкова [119, арк. 69]. 

Імена В. Чубаря та П. Постишева двічі поверталися до харківської 

топоніміки [103, арк. 41]. Вперше годоніми на їх честь номінувалися у 

середині 1930-х років. Проте оскільки зазначених діячів репресували, то їхні 

імена зникли з мапи Харкова. Вдруге вони закріпилися в урбанонімії 

Харкова вже у 1960-70-х роках [110, арк. 99-101].  

На виконання постанови секретаріату ЦК Комуністичної партії 

України від 28 грудня 1962 року «Про відзначення 45-річниці з дня 

створення військового з’єднання Червоного козацтва на Україні та увічнення 

пам’яті В. М. Примакова» міськвиконком перейменував вулицю Шекспіра у 

вулицю Примакова [112, арк. 130]. В. Примаков – український радянський 

воєначальник, комкор, один із організаторів і керівників Червоного 

козацтва — перших військових частин УСРР. 

На харківський топонімічній мапі збереглося ім’я Я. Гамарніка. 

Подольський провулок у 1936 році перейменували як застарілий на честь 

Жана Марата [103, арк. 47]. Однак на хвилі боротьби з космополітизмом 

попередню назву поновили. Сучасну назву – вулиця Гамарніка – топонім 

здобув у 1968 році [118, арк. 132]. Також в урбанонімічному просторі міста є 

провулок Гамарніка, колишній Другий Капустник на Немишлі [111, арк. 204 

зв.]. 

Серед вулиць, що у своїй номінації відобразили імена регіональних 

революційних та більшовицьких діячів, зазначимо вулицю Мельникова, 

первинно – Куліківська. Ювіналій Мельников у 1887 році організував у 

Харкові перший робітничий революційний гурток – «Южно-русский 
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рабочий союз» [453, с. 3]. Г. Нехаєнко – робітник паровозобудівного заводу 

у Харкові – був активним учасником встановлення радянської влади у місті, 

за що у 1968 році на його честь перейменували вулицю Південно-Східну 

[118, арк. 132]. Ім’я М. Демченка – радянського партійного та державного 

діяча – що народився у селі Лебедин Харківської губернії, на честь 80-річчя з 

дня народження надали одній із найстаріших вулиць Харкова – Дівочій [4, 

арк. 80]. 

Командуючий першої в СРСР танкової ескадри Робітничо-Селянської 

Червоної Армії М. Селявкін, активний учасник громадянської та Другої 

світової війни, був увічнений у топоніміці Харкова у 1981 році. Його іменем 

перейменували провулок Пушкарівський, де він жив [7, арк. 108]. 

У міському урбанонімічному просторі Харкова зберігся значний пласт 

топонімів, який і сьогодні активно продовжує формувати історичну пам'ять 

та історичну міфологію «Великої Вітчизняної війни». Джерелом номінації 

цих урбанонімів стали імена Героїв Радянського Союзу та учасників 

Другої світової війни. Почесне місце у пантеоні харківського Руху опору 

зайняв Іван Бакулін. У травні 1945 року секретар Харківського підпільного 

обкому КП(б)У був нагороджений орденом Леніна. До 20-ї річниці перемоги 

І. Бакуліну присвоїли звання Героя Радянського Союзу, а до 30-ї річниці 

визволення Харкова вулиця Інженерна на Шатилівці була перейменована на 

його честь [475, с. 48; 1, арк. 228]. Через те, що в Харкові вже була вулиця 

Бакуліна у Московському районі, рішенням міської ради їй повернули назву 

Ізюмська [2, арк. 12]. З нагоди 40-ї річниці Перемоги, харківський 

топонімічний наратив поповнився іменем Олександра Зубарева. Одну з 

нових вулиць у Роганському житловому масиві було названо на його честь. 

Дослідниця пам’яті Другої Світової війни І. Склокіна зазначає, що у 

брежнєвські часи спостерігається певне додаткове включення до публічного 

простору історій про жінок-учасниць Руху Опору [480, с. 213]. Це засвідчило 

зміщення акцентів під час офіційних урочистих заходів в бік актуалізації 
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участі жінок у війні, апелювало до людських почуттів. За приклад може 

служити вшанування пам’яті Галини Нікітіної, Марії Кисляк та Лялі 

Убийвовк, іменами яких назвали колишні вулиці Цегляну, Леднянську та 

Данилівську відповідно [114, арк. 234; 121, арк. 116].  

У Харкові топонімічні маркери, що увічнювали пам'ять Героїв 

Радянського Союзу масово почали з’являтися в 1960-ті роки. Щоправда, 

нечисленні перейменування мали місце і раніше. У списку вулиць міста 

Харкова за 1954 рік нами було нараховано 23 топоніма, які найменовані на 

честь Героїв Радянського Союзу, що отримали це звання за участь у 

«Великій Вітчизняній війні» [265, с. 5-143]. У 1962 році згідно з рішенням 

виконкому Харківської міськради топонімічний ландшафт міста відобразив 

відразу вісім імен Героїв Радянського Союзу. Серед них генерали А. Сохор 

та Л. Доватор, майор Е. Асхаров, капітан О. Ярош, лейтенанти П. Широнін 

та М. Гомоненко, молодший лейтенант А. Добродецький [111, арк. 203-205]. 

1965 року цей перелік доповнився ще іменами І. Танкопія, С. Тарханова, 

Є. Гуданова, Г. І. Ковтуна, П. Дзюби, Т. Ромашкіна [114, арк. 234; 520, с. 

272].  

Наступним кроком стало рішення міськради від 14 лютого 1968 року. 

Одразу дві вулиці у Ленінському районі перейменували: Оружейну – у 

вулицю маршала Р. Малиновського, та провулок Крашеничеський став 

провулком В. Кашуби [118, арк. 132]. Цього ж року додався годонім, що 

увічнював О. Дерев’янка [120, арк. 130]. Серед Героїв Радянського Союзу, 

які народилися на Харківщині, на топонімічній мапі міста відзначили імена 

П. Набойченка та С. Орешкова [121, арк. 116; 120, арк. 130 ]. До 30-ї річниці 

вигнання німецьких окупантів з Харкова відбулася наступна хвиля 

перейменувань. Зокрема в урбанонімічному середовищі з’явилися імена 

маршалів І. Конева та П. Рибалка, гвардії старшого лейтенанта А. Ощепкова, 

генерал-лейтенанта інженерних військ Д. Карбишева, партизанського 

генерала С. Ковпака. [1, арк. 228; 520, с. 121] Міськвиконком у 1979 році з 
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метою увічнення пам’яті керівника чехословацького військового 

формування, президента ЧССР у 1968-1975 рр. Людвіга Свободи, 

перейменував проспект Архітекторів на його честь [6, арк. 25]. 

У 1980-х роках у міський урбанонімічний простір вписали імена 

маршалів П. Батицького й Я. Федоренка, письменника, журналіста, 

кореспондента газети «Правда» С. Борзенка [14, арк. 81; 8, арк. 55]. 

Наприкінці десятиріччя розгорнулася кампанія з метою увічнення імені 

маршала Г. Жукова. Збереглися звернення від ветеранів до міської ради з 

пропозицією перейменувати проспект Правди у проспект імені маршала 

Жукова [17, арк. 154-155]. Водночас така пропозиція викликала заперечення 

у багатьох жителів міста, про що свідчать численні звернення харків’ян до 

відділу культури міської ради [172]. Згідно з витягу із протоколу засідання 

громадської комісії по номінації та перейменуванню вулиць та інших 

міських об’єктів, натомість запропоновано дати ім’я Маршала проспекту 

П’ятдесятиріччя СРСР чи проспекту П’ятдесятиріччя ВЛКСМ [17, арк. 159]. 

Врешті, рішенням міськвиконкому від 14 лютого 1990 року перейменували 

вулицю Шістдесятиріччя СРСР у проспект Маршала Жукова [17, арк. 152]. 

Схожа суспільна активність розгорнулася навколо увічнення імені моряка-

підводника, Героя Радянського Союзу, Ізраїля Фісановича. Секретар 

Харківської топонімічної комісії О. Хорошковатий зберігає Книгу реєстрації 

пропозицій, заяв та скарг громадян, що надійшли у відділ культури 

міськради з 1989 по 1995 рік. Протягом 1989-1990 років до відділу надійшло 

17 заяв громадян з проханням увічнити ім’я І. Фісановича [172]. 12 квітня 

1990 року міськвиконком виніс рішення про перейменування Другої 

Поперечної вулиці у вулицю імені Фісановича [17, арк. 186]. 

Сам факт отримання звання Героя Радянського Союзу у радянської 

людини часто підсвідомо асоціювався з участю саме у «Великій Вітчизняній 

війні». Свідченням того є дещо казусні випадки відзначення як героїв 

«Великої Вітчизняної війни» людей, які не брали у ній участі. Так у рішенні 
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міськвиконкому від 29 серпня 1984 року зазначалось, що «згідно зі 

святкуванням 40 річниці Перемоги та 41 річниці визволення Харкова від 

німецько-фашиських загарбників … вулицю Окружну по проекту від міської 

межі до Московського проспекту … назвати вулицею імені Сергія Грицевця, 

двічі Героя Радянського Союзу» [13, арк. 97]. С. Грицевець трагічно загинув 

у вересні 1939 року. Це саме стосується й іншого льотчика С. Тархова, що 

загинув у 1936 році. Однак у рішенні міськвиконкому він фігурує як герой 

«Великої Вітчизняної війни» [114, арк. 234]. 

Харківський топонімічний ландшафт поповнився багатьма іменами 

підпільників, що внесли значний вклад у визволення Харкова. Серед них 

А. Китаєнко, іменем якого була названа вулиця Перша в Жовтневому районі 

[114, арк. 234]. Зазначимо, колишня Друга вулиця з 1983 року стала носити 

ім’я П. Свинаренка – голови харківського облвиконкому, який загинув у 

1942 році у Куп’янську під час нальоту німецької авіації [520, с. 283]. У 

селищі Ясна Поляна колишню Маргаринову вулицю перейменували у 

вулицю секретаря підпільної організації станції Нова Баварія – О. Катаєва 

[114, арк. 234]. Іменем комсомольця-підпільника В. Коновалова було 

перейменовано вулицю Межеву у Червонозаводському районі [114, арк. 

234]. Колишню Дегтярну вулицю, перейменували на честь одного з 

визволителів Харкова від німецьких загарбників, коменданта міста після 

його звільнення – М. Труфанова [13, арк. 250]. Опосередковане відношення 

до війни має М. Кошкін – відомий конструктор, під керівництвом якого було 

створено кращий середній танк Другої світової війни Т-34. У 1983 році 

з’явився годонім на його честь [520, с. 149]. Взагалі, протягом 1950-70-х 

років спостерігається тенденція щодо зростання кількості топонімів, які у 

своїй номінації завдячують іменам героїв часів Другої світової війни. Так, у 

1954 році – їх 39, а у 1973 – вже 84. Втім, варто зазначити, що таке зростання 

іменних топонімів пов’язане не тільки з наростаючою героїзацією культу 
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війни, але ще й з тим, що ці люди помирали, а відповідно після смерті їх 

імена глорифікувалися. 

У групі антропонімів виділено підгрупу топонімів, що своїм джерелом 

номінації завдячують іменам відомих діячів науки та першовідкривачів. 

Протягом 1925 – 1973 рр. їх кількість неухильно збільшується, відповідно з 9 

у 1925 році, до 100 топонімів у 1973. Вказані цифри додатково засвідчують 

про перетворення Харкова на потужний науковий центр. У назвах 

харківських годонімів увічнено прізвища багатьох академіків. Високий 

рівень концентрації таких топонімів спостерігається у селищі П’ятихатки, де 

знаходиться Харківський фізико-технічний інститут. Тут розміщено геоніми, 

названі на честь І. Курчатова, А. Вальтера. В інших районах міста збережено 

пам’ять про академіків І. Павлова, М. Барабашова, Г. Проскуру, 

О. Білецького та інших [520, c. 7-8]. Успіхи Радянського Союзу в освоєнні 

космосу також знайшли своє відображення у топоніміці Харкова. На початку 

1960-х років з’явилися характерні урбаноніми: проспект Гагаріна, вулиця 

Космічна, Дванадцятого Квітня тощо [520, c. 65, 145].  

Пласт топонімів, що уособлює імена діячів культури та мистецтва 

широко представлений у харківській топоніміці. Вказана підгрупа топонімів 

зберігала тенденцію до неухильного зростання протягом 1925-1973 років. 

Кількість годонімів та агоронімів збільшилась від 29 до 175, що відповідає 

3,3-7,6 %. Зазначимо, що влада номінувала урбаноніми іменами як діячів 

радянської епохи, так і дореволюційної. Серед них годоніми на честь 

М. Балакірєва, М. Горького, О. Вишні, М. Рильського, Д. Бідного. 

О. Довженка, Н. Ужвій, К. Шульженко тощо [520, c. 22, 75, 79, 85, 87, 92, 

357]. Під час відзначення сторіччя з дня смерті видатного українського поета 

Т. Шевченка, на його честь перейменували об’єднані вулиці Белгородську і 

Журавлівську [110, арк. 99-101]. На думку деяких дослідників, імена діячів 

культурно-мистецької сфери обиралися також з ідеологічних міркувань. 

Зокрема, О. Мосієнко зазначає, що у Бердичеві увічнювалися імена 
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письменників, чия творчість вважалась спільною україно-російською 

спадщиною: М. Гоголь, В. Короленко; або так звані «революціонери-

демократи» – Леся Українка, І. Франко, М. Коцюбинський, Т. Шевченко 

[431, с. 36]. Соціолог Л. Малес у статті, присвяченій урбанонімії Києва ХХ 

століття, наводить схоже спостереження. Автор зазначає, що, поряд з 

іменами військових, чекістів чи революціонерів, з’являлися імена 

письменників, митців, наукових діячів, які «скоріш вторили режиму, аніж 

чинили йому спротив» [420, с. 121]. 

Відносно невеликою за чисельністю є група антропонімів, що у своїй 

номінації завдячує іменам діячів революційного та національно-

визвольного рухів. Серед них імена декабристів: М. Муравйова, 

М. Бестужева, П. Пестеля; революційних діячів: Ж. Марата, М. Робесп’єра, 

О. Матюшенка, П. Шмидта, А. Желябова, І. Каляева; представників 

антифеодального повстанського руху: О. Пугачова, С. Разіна та інших. У 

1954 році з нагоди 300-річчя Переяславської ради урбанонімічний простір 

Харкова поповнився іменем Б. Хмельницького [265, с. 16]. В роки «відлиги» 

влада у своїй топонімічній політиці звернулась до історичних діячів 

регіонального (слобожанського) значення. Так, у списку вулиць 1954 року 

зазначено бульвар імені Івана Каркача [265, с. 19]. Аналіз списків вулиць 

Харкова виявив тенденцію до зменшення кількості імен діячів 

революційного та національно-визвольного рухів на топонімічній мапі міста. 

З 87 топонімів у 1959 році, у 1973 залишилося 61.  

Якщо порівнювати питому вагу харківських урбанонімів за джерелами 

номінації у групі антропонімів, то перевагу мають імена саме діячів 

культури та мистецтва (175 або 6,7%), далі партійні та державні діячі, в тому 

числі, й міжнародного робітничого й комуністичного руху (154 або 5,9%), 

третіми за кількістю геонімів посідають топоніми, названі на честь діячів 

науки та першовідкривачів (100 або 3,8%), імена Героїв Радянського Союзу 

носили 84 топонімічні об’єкти Харкова або 3,2%. Найменшою за кількістю 
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антропонімічною підгрупою топонімів виявилась підгрупа діячів 

революційного та національно-визвольного рухів. Їх кількість на 1973 рік 

становила 61 (2,3%) (додаток Ж, З). Зазначимо, що з 1950-х по 1970-ті роки 

спостерігалося зменшення кількості таких топонімів. Пояснити таку 

тенденцію можна тим, що у своїй топонімічній політиці влада віддавала 

перевагу іменам та подіям недалекого, вже комуністичного минулого та 

героїзації подій «Великою Вітчизняної війни». 

Варто зазначити, що у СРСР підхід до формування топонімічної мережі 

великих міст був значною мірою стандартизованим [507]. Центральне ядро 

урбанонімічної мапи складали імена В. Леніна, Й. Сталіна, К. Маркса. Поряд 

розташовувались вулиці Енгельса, Дзержинського, Рози Люксембург, 

Плеханова, Халтуріна, а також символічні – Пролетарська, Жовтневої 

Революції, Радянська тощо. Новим проспектам часто давали назву Юрія 

Гагаріна, при чому за його життя, що протирічить указу Президії ВР СРСР 

1957 року. За підрахунками Є. Поспелова, з 642 назв вулиць Мінська, у 

Москві повторюється 333, а у Донецьку – 375 [466, с. 26].  

Професійно-виробнича група. Нагадувати громадянам Радянського 

Союзу, що вони живуть в індустріально розвинутій країні, мала група 

професійно-виробничих топонімів. У 1920-х роках кількість таких топонімів 

незначна. Проте у роки перших п’ятирічок вони набули особливої 

популярності, їх кількість стрімко зростає: 20 (2,4%) у 1925 році, проти 123 

(7,8%) у 1938 (додаток Е, Є). У списку масових перейменувань та номінацій 

1936 року знаходимо безліч тому прикладів. Район Харківського 

Тракторного заводу маркували провулок Електромеханічний, вулиці 

Енергетична, Індустріальна, Станкобудівельна, Тепловозна. Тут можна 

говорити про формування певного топонімічного ансамблю назв за 

змістовною ознакою. Подібні назви зустрічалися в інших районах: 

Авіаційна, Авіахімічна, Арматурна,  Телефонна та інші [103, арк. 37, 38, 40-



124 
 

41, 45, 47]. До цієї групи топонімів нами були віднесені назви професій, як 

то вулиці Диспетчерська, Інженерна, Кондукторська тощо [265, с. 36, 47, 57].  

З огляду на те, що назви професійно-виробничої групи, як правило, 

маркували простір навколо промислових об’єктів, можемо погодитися з 

думкою дослідника київської топоніміки Д. Данильчука, що «ці назви здатні 

виконувати функції просторових орієнтирів, успішно асоціюючись у 

свідомості користувачів із певними реаліями місцевої топографії» [363, с. 

93]. Втім, це не означає, що інші топоніми позбавлені функції орієнтиру. 

Однак група антропонімічних чи радянських символічних назв у меншому 

обсязі може виконувати таку функцію. Також Д. Данильчук наводить 

результати опитування, що відображає ставлення киян до професійно-

виробничих топонімів. Респонденти переважно схиляються до думки, що 

такі назви є неестетичними та викликають песимістичний настрій [363, с. 

87].  

Ойконімічно-топонімічна група. Країна Рад мала демонструвати 

світу інтернаціоналізм в дії – вільне, щасливе життя усіх націй і народів, 

об’єднаних в єдиній країні – Союзі Радянських Соціалістичних Республік. 

Назви республік, міст, народів, географічних об’єктів СРСР на топонімічній 

мапі Харкова мали сприяти формуванню єдиного радянського народу, 

становленню нової радянської ідентичності. Такі назви об’єднано в 

ойконімічно-топонімічну групу. Вказаний маркер широко застосовувався у 

топонімічній політиці влади. Відсоток таких годонімів та агоронімів 

коливався в межах 6,7 – 25,3 % (додаток  Е, Є). В урбанонімічному просторі 

міста з’явилися вулиці Абхазька, Хабаровська, Азербайджанська, Вітебська, 

Костромська, Тираспольська, Грузинська тощо. Як слушно зазначала, 

Л. Малес «місто адміністрацією розглядається як контурна карта, яка густо 

маркується політично значимими об’єктами з політико-адміністративної 

карти країни» [420, с. 119-120]. Втім, джерелом номінації харківських 
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вулиць були й назви міст України: Тернопіль, Сімферополь, Одеса, Київ, 

Херсон, Львів.  

Агломераційна група. Це годоніми номіновані за назвою місцевості, 

селища, куди вела вулиця. Цей пласт топонімів почав формуватися ще  в 

імперські часи. Урбанізаційні процеси другої половини ХХ століття значно 

розширили місто за рахунок включення в його межі приміських селиш. Цим 

пояснюється збільшення кількості таких топонімів у 1970-х років порівняно 

з попереднім періодом (додаток Е, Є). До цієї групи нами були віднесені 

урбаноніми, що вказували напрямок або знаходились у новоприєднаних 

селищах: Олексіївська, Великоданилівська, Диканьовська, Немишлянська, 

Залютинська, Роганська та інші. 

Позитивні та нейтральні топоніми. Складовою радянської 

модернізації було конструювання засобами мистецтва та масової інформації 

образу ідеальної держави майбутнього. Щасливе життя радянської людини 

позиціонувалось як результат успіхів соціалістичного будівництва. 

Утопічний образ безхмарного майбуття мав підтримуватися і позитивними 

назвами міських топонімів. Вже у 1920-х роках перші такі назви почали 

з’являтися в урбанонімічному середовищі Харкова – вулиці Весела, Мирна, 

Щаслива [139, c. 277-289]. В наступні десятиліття їх кількість збільшується, 

до вже згаданих додаються Благодатна та Достатку, Дружби та Здоров’я, 

Квітуча та Калинова тощо [201, с 64, 139, 119, 130, 145,152]. З графіку видно, 

що пік позитивних топонімів припадає на так звані «застійні» часи. В 

абсолютному значенні їх максимальна кількість сягає 88 топонімів, що 

становить 3,7 % (додаток Е, Є). Це, наприклад, більше ніж назв-антропонімів 

Героїв Радянського Союзу або діячів Радянської України.  

Оронімічна група. На формування урбанонімів Харкова мали вплив 

природно-географічні фактори. Топоніми вказаної групи утворилися від 

особливостей рельєфу та гідронімів. Порівнюючи відносну кількість 

топонімів за вказаним джерелом номінації виявилось, що в імперський час 
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таких назв було значно більше, ніж у радянський. Наведемо цифри: з 1724 по 

1914 рік їх було від 6,6 до 11,4%, а у радянські часи їх відсоток не 

перевищував 4,1 (додаток Е, Є). Одним з джерел номінації зазначимо річку 

Немишлю. Вулиця Немишлянська зустрічається в джерелах за 1804 рік [24, 

арк. 3]. Проте після включення Немишлянської слободи у межі міста у 1935 

році, топонім набув ще більшої популярності [100, арк. 27-29]. До згаданої 

вулиці додалися шість Немишлянських в’їздів, провулок та набережна [520, 

с. 208-209]. Також до цієї групи топонімів були включені назви, що 

характеризували місцевість, наприклад, Високогірні вулиця, провулок та 

п’ять проїздів, вулиця Кар’єрна у Жихарі, де розташований кар’єр по 

видобутку піску, два Лісопаркових провулки у масиві Померки, що у 

Лісопарку тощо [201, с 88-89, 150, 194-195]. 

У групу інші віднесено топоніми, які не можуть бути включені у будь-

яку із запропонованих груп, або ті, які неможливо ідентифікувати через 

відсутність документальних підтверджень. Вказана група топонімів виявляє 

тенденцію до зменшення, що засвідчує прогрес у вивченні міської 

топоніміки, а також певні успіхи влади в упорядкуванні міської топонімічної 

мапи (додаток Е, Є). Такі годоніми, як Безіменна, Коротка, Верхній, 

нумеровані топоніми Друга, Третя, Четверта, П’ята не були включені у 

жодну із запропонованих груп. Через відсутність джерел неможливо 

класифікувати такі годоніми, як Артюховська, Афанасівська, Єремеєвський, 

Голубовський тощо. [201, с. 49, 50, 281, 122, 95]. Очевидно, що ці назви 

походять від імен або прізвищ людей, проте встановити ким вони були, поки 

що не вдається.  

Підсумовуючи, зазначимо, що найпоширенішим джерелами номінації 

харківських вулиць упевнено стали антропоніми та ойконімічно-топонімічні 

назви. Тенденція домінування антропонімів закладалась ще в імперський 

період, проте тоді переважали імена місцевих мешканців чи імена 

регіональних діячів. Натомість, за радянських часів часто з’являлися імена, 
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які не мали жодного стосунку ані до Харкова, ані до слобідської чи 

української історії. Важливо відзначити, що між списками 1936 та 1938 років 

є суттєва різниця: у групі антропонімів зникла низка імен тих, кого визнали 

ворогами народу та шпигунами, хоча, очевидно, що загальна кількість 

топонімів, названих на честь державних комуністичних діячів стрімко 

зросла, переважно за рахунок перейменування релігійних та інших назв, що 

не відповідали ідеям більшовизму. 

Втім, починаючи з 1970-х років у політиці пам’яті про «Велику 

Вітчизняну війну» акценти змістилися у бік вшанування місцевих героїв. 

Урбанонімічний простір Харкова ввібрав безліч географічних назв як 

України, так і терен СРСР. Такі назви склали ойконімічно-топонімічну 

групу. Незважаючи на численні трансформації топонімічної мережі, третьою 

за кількістю стала група імперських урбанонімів. У повоєнні роки 

спостерігається тенденція до незначного збільшення таких топонімів. 

Центральній вулиці міста та кільком прилеглим геонімам повернули їх 

первинні назви. Четвертою за чисельністю, але не за впливом на індивіда, 

стала група радянських ідеологічних маркерів. З огляду на те, що геоніми 

цієї групи концентрувалися у центральній частині міста або у спальних 

районах, де протікає повсякденне життя мешканців, такі назви були постійно 

у центрі уваги. Починаючи з 1960-х років, неухильно зростала чисельність 

топонімів агломераційної групи. Це стало одним із наслідків урбанізаційних 

процесів. За радянських часів суттєво зросла кількість топонімів професійно-

виробничої групи. Серед інших маркерів, що формували урбанонімічне 

середовище Харкова у радянську добу, зазначимо позитивні та нейтральні 

назви, назви-ороніми, топоніми, що відображали героїку «Великої 

Вітчизняної війни». 

 

Розвиток адресної урбанонімії Харкова за радянських часів 

характеризується двома головними факторами: значний відсоток 
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перейменувань та заідеологізованість. Врешті, такий стандартизований 

підхід позбавив харківський символічний простір своєї унікальності, 

зробивши топонімічну мапу схожою з сотнями інших радянських міст. Для 

цього періоду є характерним хвилеподібні перейменування урбанонімів. 

Часто такі акції відбувалися з нагоди певних річниць. У довоєнній 

топонімічній політиці влади переважали назви, що увічнювали лідерів 

революції, іноземних комуністів, радянську символіку. 1920-ті роки 

принесли певну моду на «червоні» топоніми. У другій половині 1930-х років 

разом з чистками у партії відбулися зміни в урбанонімічному середовищі 

Харкова. Тоді були перейменовані геоніми на честь репресованих діячів 

радянської держави. Процеси десталінізації знайшли своє відображення на 

топонімічній мапі міста. По-перше, повернули імена деяких реабілітованих 

партійців, прибрали найбільш одіозні прізвища соратників Й. Сталіна, як і 

його ім’я.  

Починаючи з другої половини1960-х років, відбулася зміна акцентів у 

номінації та перейменуванні міських годонімів. Все частіше влада почала 

використовувати тему «Великої Вітчизняної війни», формуючи у тому числі 

засобами топоніміки історичну пам'ять про ті події. З’являються назви-

символи, а також антропонімі – переважно імена Героїв Радянського Союзу. 

У кварталах нової масової житлової забудови 1970-х – 1980-х років значний 

пласт топонімів мав географічне походження терен СРСР та УРСР, імен 

науковців, митців, позитивні та нейтральні назви.
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РОЗДІЛ 4. АДРЕСНА УРБАНОНІМІЯ ХАРКОВА ЗА ЧАСІВ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

4.1. Розвиток урбанонімічного середовища Харкова за часів 

незалежності. 

 

Під впливом демократизації кінця 1980-х – початку 1990-х років, 

прагненням позбутися монопольного верховенства Комуністичної партії та її 

ідеології почався процес фактичної декомунізації [356]. Проголошення 

незалежності України значно активізувало ці суспільні трансформації.  

Суспільне прагнення до відновлення історичної справедливості 

призвело до обмеженого демонтажу радянської спадщини у топонімічному 

середовищі Харкова. До відділу культури міськвиконкому протягом 1989 

року надійшло 143 заяви. Значна частина пропозицій стосувалась 

перейменування або навпаки збереження наявних назв вулиць. У 23-х 

зверненнях йшлося про необхідність «звільнення харківського міського 

простору від імені А. Жданова» [172]. Громадяни зверталися з пропозицію 

перейменувати кінотеатр ім. А. Жданова та відповідну набережну. Зокрема, 

пропонувалося кінотеатру надати ім’я Л. Бикова, а у набережній увічнити 

ім’я письменника-харків’янина, що загинув у 1943 році, Михайла 

Кульчицького. Натомість, 15 лютого 1989 року виконком прийняв рішення 

лише про перейменування набережної Жданова у Харківську [172, арк. 176].  

26 серпня 1991 року Харківська міська рада народних депутатів 

зібралась на позачергову сесію для обговорення поточної політичної 

ситуації. Зауважимо, що ця міська рада була обрана на альтернативних 

виборах. Центральну позицію раді зайняли діячі міського партійного клубу, 

що став осередком Демократичної платформи у КПУ в Харкові. Його 
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керівником був Є. Кушнарьов, він же очолив новообрану раду, а згодом і 

виконком [411, с. 19]. Серед інших рішень депутати постановили 

перейменувати площу Дзержинського на площу Свободи, а вулиці 

Дзержинського повернути колишню назву Мироносицька. Передбачалося 

навіть підтвердити ці рішення на місцевому референдумі, проте це питання 

так і не було винесено на голосування. Міській комісії з топоніміки 

доручалося до 1 жовтня 1991 року розглянути можливість повернення 

колишніх назв районам, площам, вулицям та іншим об’єктам міського 

середовища та розробити нову концепцію номінації урбанонімів. До цієї 

роботи пропонували залучити громадськість [18, арк. 18].  

До культурного простору міста поверталась слобідська, регіональна 

символіка, яка була практично забута за радянських часів, а також маркери 

увічнення діячів, чиє життя було пов’язано з Харковом. Міська комісія з 

топоніміки дійшла спільної позиції в питаннях про увічнення пам’яті поета 

Б. Чичибабіна, льотчика-космонавта В. Бондаренка, перейменування вулиці 

Свердлова та скасування топоніму площа Урицького. За пропозицією комісії 

рішенням виконкому Харківської міської ради від 27 червня 1995 року 

вулицю Восьмого З’їзду Рад та провулок Герцена перейменували у вулицю 

Бориса Чичибабіна та провулок Валентина Бондаренка відповідно. Площу 

Урицького як таку скасували, приєднавши будівлі, що знаходилися за цією 

адресою до Нетеченської набережної. Проте з Реєстру урбанонімів Харкова 

топонім викреслили лише через 9 років [226]. Вулицю Свердлова 

перейменували у вулицю Полтавський шлях [19, арк. 145].  

У подальшому органи місцевого самоврядування продовжили 

використовувати регіональні маркери для номінації геонімів. Так, у 1997 

році на топонімічній мапі Харкова з’явився новий годонім – вулиця 

академіка Підгорного, яка простягалась від станції метро «Індустріальна» до 

вулиці Маршала Рибалка. Таким чином, на клопотання трудового колективу 

Інституту проблем машинобудування було вшановано пам'ять засновника 
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цього інституту [219]. Вочевидь, ця вулиця лише проектувалась, оскільки у 

2002 році міська рада призупинила своє рішення щодо її номінації через 

«нечіткі визначення меж»  [222]. Втім, у реєстрі урбанонімів, що був 

затверджений 25 грудня 2002 року, топонім Підгорного є [22, арк. 90]. У 

2004 році на топонімічній мапі міста з’явилося відразу кілька прізвищ 

видатних особистостей, пов’язаних з Харківщиною. Зокрема, співака 

Б. Гмирі, вченого Л. Ландау [226], актора О. Крамова, скульптора 

Ф. Балавенського, художника Д. Безперчого, архітектора О. Молокіна 

тощо [228].  

Наступним кроком декомунізації міського топонімічного простору 

стало перейменування площі Радянської України на площу Конституції. В 

день прийняття першої Конституції незалежної України, 28 червня 1996 

року, виконком міської ради вирішив таким чином увічнити цю подію [21, 

арк. 292].  

Варто зазначити, що формування топонімічного ландшафту, в тому 

числі урбанонімічного середовища міст, регулюються нормами низки 

Законів України. Законом «Про географічні назви» визначаються органи 

виконавчої влади, які мають право номінації й перейменування топонімічних 

назв та порядок їх встановлення. У відповідності до цього Закону рішення 

стосовно найменування та перейменування географічних об’єктів набувають 

чинності одночасно з набранням чинності рішеннями місцевих рад про 

бюджети на відповідний рік, якими передбачаються видатки, пов’язані з 

таким трансформаціями. Отже, фінансування, пов’язане зі зміною вуличних 

табличок та вказівників, покладається на орган, що ініціює та здійснює 

перейменування [207]. При цьому слід зауважити, що всі документи, які 

перебувають на руках у власників, є чинними і юридичної сили не 

втрачають. Зміна поштової адреси не є підставою для того, щоб громадяни 

переробляли свідоцтво на право власності [533, с. 17]. Відповідно громадяни 

змінюють адресу реєстрації за необхідністю. Слід зазначити, що вказаний 
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Закон не регламентує номінацію та перейменування геонімів. Проте він 

надає чіткі вказівки щодо єдиної форми написання географічних назв 

України. Дорожні знаки, вивіски та інші покажчики назв об'єктів, що 

знаходяться на території України, мають подаватися державною мовою. 

Поряд з назвою державною мовою може розміщуватися її латино алфавітний 

відповідник [207].  

Правила написання топонімів регламентує також Закон України «Про 

засади державної мовної політики». Стаття 27 роз’яснює, що назви 

адміністративно-територіальних одиниць, залізничних станцій, вулиць, 

майданів тощо – утворюються і подаються державною мовою. У межах 

території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини поруч із 

топонімом державною мовою відтворюється його відповідник цією 

регіональною мовою. У разі потреби наводиться транслітерація топоніма, 

поданого державною мовою [208].  

Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій»  [212] встановлюються правила номінації не 

тільки юридичних об’єктів, але й об’єктів права власності, під якими 

розуміють сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, 

площі, майдани, набережні, мости. У формуванні урбанонімічного 

ландшафту можуть бути використані імена осіб, що зробили вагомий внесок 

у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримку миру 

і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України; здійснили героїчний 

вчинок; зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, 

культури та інших сфер суспільного життя. Зазначається, що присвоєння 

ім’я фізичної особи можливо лише після її смерті. З метою популяризації 

видатних фактів історії України, формування історичної свідомості 

українського народу; сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, 

мистецтва та інших сфер суспільного життя, топонімам можуть бути 
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присвоєні ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій. Інший 

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті» також зазначає, що держава має 

сприяти вшануванню пам’яті про ці події та людей шляхом увічнення 

засобами топоніміки [211].  

Будь-які перейменування можуть здійснюватися виключно за 

підсумками громадських обговорень. Окремо роз’яснюється процедура їх 

проведення. Відповідно до частини п’ятої статті 3 Закону України «Про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій» Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 24 

жовтня 2012 року встановив порядок проведення громадських обговорень та 

оприлюднення їх результатів [216]. Організатори громадського обговорення 

самостійно визначають форми його проведення, зазвичай це громадські 

слухання, але можуть бути конференції, круглі столи тощо. Термін 

проведення громадського обговорення встановлюється з дня оприлюднення 

відповідного інформаційного повідомлення у ЗМІ або на офіційному веб-

сайті органу місцевого самоврядування і повинен становити не менш, як два 

місяці. Пропозиції та зауваження учасників громадського обговорення 

подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою 

із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, не 

менш як протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його 

проведення. Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після 

закінчення строку подання пропозицій узагальнює їх та готує звіт. У ньому 

зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на 

громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в 

обговоренні, а також узагальнений аналіз пропозицій, що надійшли. За 

результатами слухань, приймається рішення щодо внесення на розгляд 

міської ради питання про найменування чи перейменування об’єкта [533].  
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9 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». У 

відповідності до цього Закону назви областей, районів, населених пунктів, 

районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проспектів, площ, 

майданів, набережних інших об’єктів топоніміки, у яких використані імена 

або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, 

вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), підлягають 

перейменуванню. Також мають бути перейменовані об’єкти, названі на честь 

річниці Жовтневого перевороту 25 жовтня 1917 року, встановлення 

радянської влади на території України або в окремих адміністративно-

територіальних одиницях [209]. Ця надзвичайно масштабна робота 

покладається на органи місцевого самоврядування, які мають розглянути 

пропозиції та замінити такі назви протягом шести місяців з моменту набуття 

чинності цього закону. У випадку Харкова, рішення про номінацію чи 

перейменування урбанонімів виносить сесія міської ради. В разі, якщо такі 

зміни не будуть прийняті у вказаний термін, то вони здійснюються за 

розпорядженням міського голови. Якщо й він не вкладеться у визначений 

Законом термін, такі повноваження перекладаються на голову обласної 

державної адміністрації. У формуванні топонімічного середовища голова 

обласної державної адміністрації має враховувати пропозицій громадськості, 

науковців та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті.  

Усі вищезгадані Закони встановлюють правила номінації, 

перейменування та фіксації назв топонімічних об’єктів. Однак у 

відповідності до Закону «Про місцеве самоврядування»  [210] виключним 

правом формування топонімічної мапи міст мають відповідні ради. Стаття 

37 вказує, що до повноважень міських рад належать підготовка і внесення на 

розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, 
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провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, 

розташованих на території відповідного населеного пункту.  

З жовтня 1991 року у системі харківського самоврядування після 

перерви відновила свою роботу міська комісія з топоніміки [187]. У 1996 

році міська рада здійснила спробу зробити відкритим для громадськості 

процес номінації та перейменування урбанонімів шляхом участі 

депутатського корпусу у прийняття таких рішень. Тоді ухвалили, що 

найменування та перейменування вулиць, майданів та інших структур і 

елементів Харкова здійснюється рішенням міської ради [217].  

У зв’язку з проведенням всеукраїнського перепису населення згідно з 

рекомендацією Кабінету Міністрів України [251], Харківська міська рада 

прийняла рішення про мораторій на номінацію та перейменування вулиць та 

інших об’єктів інфраструктури на термін з 1 липня 2001 по 1 липня 2002 

років [221]. 

У грудні 2002 року було введено в дію нове положення про Міську 

комісію з питань топоніміки та охорони історико-культурного 

середовища [223]. Серед іншого зазначається, що комісія є дорадчим 

органом, створеним з метою вивчення питань і підготовки пропозицій щодо 

прийняття міською радою рішень з найменування та перейменування 

елементів вулично-дорожньої мережі, станцій метрополітену, зупинок 

громадського транспорту, парків, скверів, інших об'єктів міського 

середовища; увічнення пам'яті видатних діячів та подій, встановлення 

пам'ятників та пам'ятних знаків тощо. До складу комісії входять депутати 

міської ради, фахівці – історики, краєзнавці, філологи, представники творчих 

союзів та громадських організацій міста. Станом на 2015 рік топонімічна 

комісія нараховувала 29 членів на чолі з міським головою Г. Кернесом [239]. 

Положенням про комісію визначався порядок найменування та 

перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, 

увічнення пам'яті осіб та подій, здійснення заходів щодо охорони історико-



136 
 

культурного середовища міста. Згідно з ним рішення про номінацію або 

перейменування об’єктів інфраструктури міста затверджується сесією 

Харківської міської ради за поданням топонімічної комісії.  

У своїй роботі по формуванню урбанонімічного середовища комісія 

має сприяти відновленню історичної топоніміки Харкова, збереженню 

історико-культурного середовища міста. Назва, яка надається топоніму, 

повинна відображати найбільш характерні його ознаки, враховувати 

географічні, історичні, природні та інші умови місцевості, де він 

розташований, вписуватися в наявну систему назв цієї території і складатися 

з мінімальної кількості слів. Увічнення пам'яті видатних діячів у 

найменуванні елементів міського середовища здійснюється за рішенням 

міської ради, не раніше, як через 10 років з дня смерті особи, пам'ять якої 

увічнюється. Пріоритет надається корифеям науки і культури, чия визначна 

діяльність пов'язана з Харковом або Україною. Натомість, увічнення пам'яті 

громадсько-політичних та державних діячів здійснюється лише у виняткових 

випадках.  

У листопаді 2006 року було введено в дію оновлене положення «Про 

роботу міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного 

середовища»  [234]. Від попередньої редакції чинна відрізняється зокрема 

тим, що для ефективної та оперативної підготовки питань для розгляду на 

комісії створюються окремі ради з питань топоніміки, скульптурно-

художнього надбання та охорони історико-культурного середовища. На 

відповідального секретаря покладається ведення Реєстру назв урбанонімів, 

надання довідок, роз'яснень з питань номінації й перейменування елементів 

міського простору. Зауважимо, що вперше зведеній реєстр харківських 

урбанонімів був складений та затверджений у грудні 2002 року [22, арк. 52-

110]. Отже, безпосереднє формування топонімічного обличчя міста Харкова 

законодавчими нормами покладено на органи місцевого самоврядування. 
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Окреслюючи формування міського топонімічного простору Харкова в 

перше десятиліття незалежності, можна помітити, що мова йде не про його 

становлення у нових мікрорайонах, як це притаманно радянським часам, а 

скоріше про трансформацію урбанонімічного середовища. Масштабного 

житлового будівництва у цей час у Харкові не спостерігалося. Можна лише 

говорити про прояву окремих будинків, торгівельних та офісних центрів. 

Вони, як правило, вписувалися у вже наявний топонімічний ландшафт міста 

і мало впливали на його трансформацію. За період 1991-2000 років нами 

нараховано лише 53 нових урбаноніма. Міська рада здійснила кілька 

найменувань урбанонімів у трьох кварталах індивідуальної забудови. У 

Фрунзенському адміністративному районі, у селищі Немишля, з’явилися 

назви Рокитна та Світанкова. Натомість, в Орджонікідзевському районі, у 

вуличній мережі вирішено увічнити імена Героїв Радянського Союзу, 

учасників боїв за визволення Харкова, генералів М. Шумілова та 

І. Манагарова. Завершує ланцюжок номінацій вулиця на честь дослідника 

Ф. Нансена у Комінтернівському районі міста [218]. 

На початку 2000-х років в діях міської влади щодо формування 

топонімічного середовища Харкова спостерігається переважно уточнення 

наявних назв, переклад їх на українську мову згідно з нормами сучасного 

правопису, включення окремої забудови до топонімічної мережі тощо. 

Зокрема, переклали назву з Панцерника «Потьомкін» на Броненосця 

«Потьомкін»  [233]; внесли уточнення у написання назв, наприклад, 

провулок Метізний став Метизним, Північно-Кавказька – 

Північнокавказькою, Фейербаха – Фейєрбаха  та інші [232]. Вочевидь, 

уникаючи звинувачень в заідеологізованості, міська влада у формуванні 

топонімічного ландшафту нової забудови віддавала перевагу нейтрально-

позитивним назвам. Аналізуючи списки номінацій вулиць початку та 

середини 2000-х років зустрічаємо назви Абрикосова, Білої Акації, Бузкова, 
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Вербна, Жовтої Троянди,  [230] Калинова, Кипарисова, Радужна, Родникова, 

Тіниста [225], Червоної Троянди, Шовковична, Ягідна тощо [224].  

У центральній частині міста були названі кілька об’єктів. На початку 

2000-х у сквері на розі вулиць Пушкінської, Дарвіна та Раднаркомівської 

з’явився пам’ятник закоханим роботи молодого архітектора Д. Іванченка, 

який був неоднозначно сприйнятий харків’янами. На думку Є. Кушнарьова, 

сквер навколо скульптури міг стати площею Кохання [411]. Натомість, після 

реконструкції у 2009 році навколо пам’ятника закоханим з’явилися макети 

«семи чудес» Харкова: Держпром, Успенський собор, пам’ятник 

Т. Шевченку, Благовіщенський собор, альтанка «Дзеркальний струмінь», 

будинок зі шпилем та Покровський собор. Кращі архітектурні споруди міста 

обрали за результатом опитування харків’ян. Урочистості з нагоди відкриття 

оновленого скверу –– майдану Архітекторів – відбулися у День міста у 2009 

році [237]. Ще один майданчик на розі вулиць Пушкінської та Петровського 

номінували на честь Ярослава Мудрого, де стоїть пам’ятник князеві, а поруч, 

Національний юридичний університет його ж імені [235].  

Міська рада повернула до топонімічного ландшафту кілька релігійних 

назв. Йдеться про перейменування площі імені Карла Маркса на 

Благовіщенську [240]. Але міське самоврядування не обмежилось лише 

поверненням релігійного компоненту до урбанонімії, а й запропонувало 

збільшити кількість таких назв. Також у цьому контексті варто згадати 

перейменування узвозу Халтуріна на Соборний, Терасного скверу по вулиці 

Університетській на Покровський, безіменний майдан на розі проспектів 

Фрунзе та Косіора дістав назву Олександрівський [236]. Тоді харківська 

преса писала про можливість перейменування проспекту Косіора на 

Олександрівський, проте влада постійно відкладала цей проект через брак 

коштів та можливе невдоволення харків’ян через необхідність змінювати 

документи та перереєстровувати власність [130].  
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Про ставлення самих харків’ян до топонімічних перетворень можна 

судити за результатами соціологічного опитування мешканців Харкова. 

Опитування було здійснено на замовлення Головного управління з 

гуманітарних та соціологічних питань Харківської міської ради до НПП 

«Прикладная социология» у травні 2003 року [191]. Напередодні 

святкування 350-річчя Харкова влада розглядала можливості трансформації 

урбанонімічного середовища міста. Основним завданням дослідження було 

виявити ставлення харків’ян до перейменування вулиць взагалі та до 

перейменувань провулку, вулиці та проспекту Ілліча, проспекту та вулиці 

Леніна, вулиць Ленінськійої та Юного Ленінця, станції метро Радянська, 

проспектів П’ятдесятиріччя СРСР та П’ятдесятиріччя ВЛКСМ. Усього було 

опитано 1250 респондентів. Результати опитування виявили, що ініціатива 

перейменування топонімів міста на той момент не знаходила підтримки у 

більшості городян. 72 % висловились проти будь-яких топонімічних 

перетворень. Так чи інакше підтримували цю ідею 9 % опитаних. Повністю 

були готові підтримати зміни в урбанонімічному середовищі Харкова лише 3 

% опитаних. 

Підтримка трансформації топонімічного середовища значно 

коливалась залежно від місця проживання респондента. Так найбільш 

критично ідея перейменувань сприймалася мешканцями 

Червонозаводського, Київського та Жовтневого районів міста. У той же час 

у Московському, Орджонікідзевському та Фрунзенському районах кількість 

прибічників топонімічних перетворень була дещо вищою. Критично 

налаштованими були по відношенню до можливих перейменувань особи 

старшого віку. У групі 51-60 років їх кількість склала 82 %. В інших вікових 

групах цей показник коливався в межах 65-75 %. Як вже зазначалося, 72 % 

опитаних не підтримували ініціативу перейменувань, але при відповіді на 

питання стосовно повернення вулицям їх історичних назв кількість 

противників перейменувань зменшилась на 19 %. Зазначимо, що під 
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«історичними» опитані розуміли дореволюційні, тобто імперські назви 

геонімів. Проведене дослідження давало певне уявлення про вподобання 

харків’ян стосовно джерел номінації міських урбанонімів. 49% опитуваних 

висловились за повернення історичних (імперських) назв топонімам або їх 

номінацію, пов’язану з історичними подіями і датами. Значну кількість 

прихильників (26%) здобули так звані «народні» назви, тобто ті, що дають 

місцеві мешканці. Популярними виявилися нейтральні назви, що несуть 

позитивну конотацію (25%). Недарма, мабуть, міська влада під час 

топонімічного оформлення нових вулиць другої половини 2000-х віддавала 

перевагу саме Квітучим, Вербним або Калиновим назвам. Трохи менше 

харків’ян (24%) у номінації вулиць віддали перевагу іменам видатних діячів 

науки, культури, спорту. Непопулярними виявилися імена суспільно-

політичних діячів, лише 6%. 4% респондентів запропонували інші назви, які 

саме не уточнюється. 

Якщо говорити про конкретні вулиці, то найбільш прихильно городяни 

поставилися до перейменування проспектів П’ятдесятиріччя СРСР та 

П’ятдесятиріччя ВЛКСМ, близько 25 % респондентів підтримали цю 

ініціативу. З приводу перейменування станції метро «Радянська» позитивно 

висловлювалися за лише 14 % опитаних. Стосовно семи топонімів, що у 

своїй назві містять згадку про Леніна, картина схожа. Близько 70 % харків’ян 

висловились проти перейменування, а особливо категоричними були ті, хто 

проживає на цих вулицях. Їхня кількість сягнула 85 %. Ідентичні цифри 

ілюстрували ставлення городян до перейменування однієї з найбільших 

вулиць Харкова – проспекту Леніна: 12% за перейменування, 84% – проти. 

Зазначимо, що найбільш лояльними до перейменування проспекту 

виступила студентська молодь, 42 % виказали підтримку перейменування 

урбаноніма.  

Кожен другий мешканець міста не підтримував ідею перейменування 

топонімів, пов’язаних з радянським періодом історії. Кожен п’ятий висловив 
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своє частково негативне ставлення до цієї ініціативи. В цілому, повністю 

підтримували цю ідею 4 % опитаних, а 25 % – в тій чи іншій мірі. 

Продовжуючи дослідження розвитку топонімічного середовища 

Харкова, зазначимо, що на початку 2010-х років акцент у цьому питанні 

змістився з центру міста на периферію. Справа у тому, що 6 вересня 2012 

року Верховна Рада України своєю постановою значно розширила межі 

Харкова. Територію міста збільшили на 4450,58 га. Відповідно місто 

розширили за рахунок земель сільських та селищних рад, а саме: 

Малоданилівської, Солоніцевської, Черкасько-Лозівської Дергачівського 

району; Бабаївської, Безлюдівської, Комунарської, Кулиничівської, 

Малороганської, Пісочинської, Покотилівської, Пономаренківської, 

Роганської та Циркунівської Харківського району. У той же час з реєстру 

земель Харкова до Харківського району передано 51,34 га, а 

Дергачівському – 0,978 га [215].  

Значні території необхідно було інтегрувати до культурного 

середовища Харкова, у тому числі поєднати з топонімічною мережею міста. 

У пояснювальній записці, підготовленій відповідальним секретарем Міської 

комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурної спадщини 

О. Хорошковатим зазначалося, що до вулично-дорожньої мережі Харкова 

частково або повністю увійшло 180 об’єктів. Топонімічна комісія 

рекомендувала залишити без змін лише 32 урбаноніма [204]. Переважна 

більшість запропонованих перейменувань стосувалася дублюючих назв. 

Рішенням Харківської міської ради затвердили перейменування 149 об’єктів 

топоніміки [241]. Отже, урбанонімічний простір новоприєднаних територій 

зазнав значних змін.  

Запропоновані комісією перейменування повертали до історії того чи 

іншого об’єкта. Зокрема, це стосується топонімів, що відображали назви 

колишніх селищ міського типу, сіл, хуторів. Таких прикладів доволі багато. 

Так у Харкові з’явилися вулиці Кулиничівська, Покотилівська, Васищівська, 
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Великобурлуцька тощо. У селі Павленки Харківські вулицю та провулок 

перейменували у Паленківську вулицю та в’їзд. Вулиця Зелена в Кулиничах 

стала Горяївською. З’явився також й однойменний провулок, який об’єднав 

колишні Торгову вулицю, Торговий та Амбулаторний провулки. Горяївка – 

це хутір, який було включено у межі селища Кулиничі у 1957 році. На 

теренах селища Перемога колись розташовувався хутір Воскобійницького, 

відповідну назву здобули вулиця й провулок [241].  

Деякі вулиці були приєднані до наявних міських вулиць. Йдеться про 

колишню вулицю Крупської у Пісочині. Вона стала продовженням вулиці 

Ілліча. Вулиця Гризодубова у Циркунах стала продовженням однойменної 

вулиці у Харкові. Годонім Кутузівська також у Циркунах перейменували, 

приєднавши до вулиці Героїв Праці [241].  

Зміни топонімічного ландшафту приєднаних територій не обійшлися 

без залучення антропонімів. Знайшлося місце на урбанонімічній мапі 

Харкова М. Хвильовому. Колишня Циркунівська вулиця в однойменному 

селищі стала носить його ім’я. Також у Циркунах увічнили українського 

письменника та політичного діяча В. Винниченка. Ім’ям Г. Хоткевича 

номінували колишню вулицю Богдана Хмельницького у Черкаській Лозовій. 

До урбанонімічного простору Харкова включили ще один топонім на честь 

І. Франка. В’їзд Франка існував у Жихорі з часу його включення до міської 

межі Харкова. Натомість, у селищі Павленки з’явилися вулиця та провулок 

Франка. У формуванні топонімічної мережі нових територій використали 

також маркер козацького минулого Харкова. У селищі Павленки вулицю 

Богдана Хмельницького, оскільки однойменна вже є у Харкові, 

перейменували у вулицю Івана Сірка [241]. 

В селищі Кулиничі існувала вулиця Лаврика, названа на честь Героя 

Радянського Союзу І. Лаврика, яка включена до реєстру урбанонімів без 

змін. У селищі Федорці увічнили ім’я Героя Радянського Союзу  

І. Коновченка, який у довоєнні роки жив тут. Колишня вулиця Підлісна у 
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селищі Лісне отримала нову назву на честь двічі Героя Радянського Союзу, 

маршала К. Москаленка [241]. 

У топонімічному середовищі новоприєднаних територій були увічнені 

імена відомих вчених. Значну частину цих імен складають спеціалісти у 

галузі сільського господарства, зокрема Я. Берзинь, І. Даниленко, 

М. Кулешов. Також зустрічаємо імена відомих фізиків та біологів 

О. Палладіна, Г. Латишева, діячів мистецтва І. Шилінгер, Є. Червонюк, 

З. Серебрякової, В. Єрмілова, І. Слатіна, архітекторів Б. Михаловського, 

В. Троценка. Не забули й про спортсменів: О. Гончаренка, М. Уграїцького, 

М. Горохову [241].  

В цілому переважна більшість запропонованих урбанонімів 

вкладається у контекст засадничих принців формування міської топонімічної 

мережі, прописаних у згаданих Законах і нормативних актах. Проте на тлі 

відмови від  комуністичної ідеології та відповідних практик у Харкові 

відбувались поодинокі включення до топонімічного простору імені 

радянських партійних та державних діячів, зокрема Х. Раковського – голови 

Ради народних комісарів УСРР. Відомо його скептичне ставлення до 

України. Х. Раковський вважав, що українська нація є вигадкою інтелігентів, 

а українська мова не може бути державною [529, с. 8]. Врешті, іменем 

Х. Раковського назвали об’єднані вулиці Покко у Харкові та Нагірну у 

Перемозі. Неоднозначно сприймались на топонімічній мапі імена 

С. Скачкова та О. Селіванова. Обидва прізвища з’явилися на теренах 

колишнього селища Павленки. С. Скачков обіймав посаду голови 

Державного комітету Ради Міністрів СРСР по зовнішньоекономічним 

зв’язкам. Його іменем назвали колишню вулицю Миру [241]. До війни (1940-

1941) та після визволення Харкова від нацистів (1943-1948) О. Селіванов 

перебував на посаді голови Харківського міськвиконкому, а пізніше став 

міністром комунального господарства УРСР. Колишня вулиця Шкільна 

сьогодні носить ім’я Селіванова.  
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Незважаючи на те, що Харків значно зріс територіально, а відповідно й 

кількісно, міська влада вирішила не створювати додаткову, десяту, 

адміністративну одиницю. Новоприєднані території були включені до складу 

вже наявних районів. Зокрема, МЖК "Інтернаціоналіст" був включений до 

Київського району, Кулиничі, Заїки та Затишшя – до Фрунзенського, землі з 

півдня – до Орджонікідзевського та Комінтернівського, а землі Східної 

Салтівки – до Московського району. Відповідно, найбільше розширилися 

межі Фрунзенського, Орджонікідзевського та Московського районів.  

У 2013 році до перейменованих 149 урбанонімів додалися ще 25. 

Серед них частина Кільцевої дороги від проспекту Курчатова до мосту через 

р. Лопань у напрямку Черкаської Лозової та Малої Данилівки стала вулицею 

Кільцевий Шлях. Вулицю Партизанську у селищі Мала Данилівка 

номінували Лозівським проспектом. Було продовжено Довгалівську вулицю, 

з включенням частин дороги від мосту через р. Лопань до Кільцевої дороги. 

Також перейменували у селищі Сіряки Степову вулицю на Таборовий 

проїзд [242]. У селищі Кулиничі з’явилось відразу три Садових в’їзди та 

Ювілейні в’їзд та проїзд. У Пісочині увічнили ім’я письменниці 

А. Ахматової, перейменували провулок Вознесенський у Жилинський, а 

вулицю Академічну – у Велишевський провулок. У Павленках знайшлося 

місце для увічнення пам’яті харківського міського голови 1900-1912 рр. 

О. Погорєлка. У Заїках, окрім вулиці Шиллінгера, з’явився ще й 

однойменний провулок, а також вулиця, провулок та площа Заїки, колишні 

Пролетарські. Цим же рішенням до топонімічного простору Харкова 

включили імена чотирьох Героїв Радянського Союзу, які брали участь в боях 

за визволення Харкова – Ф. Жигаріна, В. Женченка, М. Денчика та 

Г. Поліканова [243]. 

У травні 2013 року з топонімічної мапи Харкова викреслили ім’я 

відомого бізнесмена, засновника фірми «Лоск», народного депутата 

Ю. Кононенка. За версією слідства він загинув через необережне 
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поводження зі зброєю у 2001 році [275]. У Пісочині існував агоронім, 

названий на його честь. Рішенням міськради майдан розділили на 

Надточіївську вулицю та провулок [244]. У цьому ж році у відбувся ряд 

перейменувань у Павленках, Циркунах, Кулиничах, Затишші. Серед нових 

урбанонімів зазначимо Кегичівську та Хотомлянську вулиці; провулки 

Гриценка та Саблєва; Зоряний в’їзд та Ювілейний проїзд тощо [247]. Отже, 

рішенням Міської ради від 25 грудня 2013 року зафіксована остаточна цифра 

включених до меж Харкова у 2012 році урбанонімів – 174 [248]. 

Окрім номінації та уточнення топонімів, міська рада формувала 

урбанонімічне середовище нової забудови. Топонімічна політика органів 

місцевого самоврядування в останні роки не вирізнялась винахідливістю. 

Часто при підборі нової назви використовували наявний топонім, лише 

змінивши тип урбаноніма. Наприклад, від вулиці Тернової ведуть три 

Тернових проїзди, від вулиці Нескучної – два Нескучних в’їзди та 

провулок [249]. У селищі Лідне з’явилося відразу сім Жилинських 

проїздів [247]. Однак всі рекорди повторних назв перевершено в 

урбанонімічному просторі селища Відрадне. З 14 нових урбанонімів 

котеджного містечка «Зелений квартал» 13 містять назву Тихий, змінюється 

лише тип урбаноніма або до нього додається нумерація [245]. У самому 

селищі з’явилися відразу Відрадна вулиця, Відрадненський проїзд, 

Відрадний 1-й та 2-й провулки та Стара Відрадненська вулиця [249]. Поза 

сумнівом, таке скупчення схожих топонімів викликає ускладнення у роботі 

комунальних служб, пошти, служб доставки, таксі тощо.  

Після значної роботи по впорядкуванню топонімічного середовища 

приєднаних до міста територій, органи міського самоврядування знову 

звернулися до відновлення топоніміки імперських часів. Серед іншого, 

перейменували площу Рози Люксембург, повернувши одну з колишніх 

назв – Павлівська. Перейменуванню чинили опір представники 

Комуністичної партії України. Її фракція у міськраді не підтримала це 
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рішення. У день проведення сесії активісти КПУ пікетували мерію із 

закликами не перейменовувати вулиці, а звернути увагу на проблеми 

житлово-комунального господарства [131]. Врешті, 20 листопада 2013 року 

рішення було прийняте [247].  

Невирішеною у Харкові залишається проблема дублюючих назв. 

Станом на лютий 2015 року зафіксовано 36 пар топонімів з ідентичними 

назвами. Серед них: дві вулиці Бакуліна у Дзержинському та Київському 

районах; дві Джерельні вулиці та два Джерельних провулки у 

Червонозаводському та Фрунзенському районах, а ще існує вулиця 

Родникова у Московському районі; дві Донецькі вулиці та два 

Донбасівських провулка у Ленінському, Червонозаводському та 

Фрунзенському районах тощо [250]. Крім того, відомий випадок, коли 

міськрада рішенням 2003 року номінувала безіменний провулок у 

Київському районі, присвоївши йому назву Бузковий, незважаючи на те, що 

у 2002 році у реєстрі урбанонімів зафіксовано провулок Бузковий у 

Жовтневому районі. Отже, проблема наявності повторюваних назв є 

очевидною. Їх вирішення вимагає системного підходу з боку органів 

місцевого самоврядування та відповідної комісії.  

Отже, символічний простір Харкова у перше пострадянське 

двадцятиріччя не зазнав суттєвих змін. Попри декларації про повернення 

місту його історичного обличчя фіксуються лише поодинокі випадки 

зворотної трансформації топонімічної мапи. Формування міського 

середовища, а разом із ним урбанонімічне оформлення нових вулиць та 

приєднаних до міста територій відбувалось, по можливості, з урахуванням 

особливостей місцевості. Так у колишніх селищах з’явилися вулиці, в 

найменування яких відобразилась його назва або ім’я колишнього власника 

хутора. Зафіксовано випадки номінації на честь знаних місцевих жителів, 

зокрема Героїв Радянського Союзу, що отримали це звання за участь у боях 

за Харківщину. Серед інших антропонімів перевага надавалась іменам діячів 
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культури, мистецтва та спорту. Під час формування урбанонімічного 

ландшафту нових вулиць спостерігається стала тенденція використання 

похідних назв від наявних топонімів, а також їх нумерація або використання 

різних видів топонімів з ідентичними назвами – в’їзд, проїзд, провулок тощо. 

Очевидно, що така кількість однакових назв неодмінно викликає складнощі 

у роботі різноманітних служб. Зауважимо, що культурний простір сучасного 

мегаполіса, поза сумнівом, має відображати його глибинну історію, поряд з 

тим, адекватно відповідати на виклики часу та формувати комфортне та 

гармонійне топонімічне середовище. 

 

4.2. Характеристика урбанонімів часів незалежності за джерелами 

номінації 

 

У якості базових джерел для підрахунку співвідношення топонімів 

різних груп номінації були використані рішення сесій харківської міської 

ради та реєстр урбанонімів міста, вперше який було упорядковано у 2002 

році. Аналіз рішень сесій Харківської міської ради з питань впорядкування 

та номінації об’єктів вулично-дорожньої мережі протягом 2002 – 2015 років, 

дав можливість виявити напрямки топонімічної політики у місті та 

визначити тенденції розвитку подальшого формування урбанонімічного 

ландшафту.  

Імперські топоніми. Станом на 1989 рік харківська топонімічна мапа 

нараховувала 349 урбанонімів, які збереглися з імперських часів [203]. Така 

ж кількість зафіксована в реєстрі урбанонімів за 2002 рік [22, арк. 52-110]. З 

огляду на те, що на початку 1990-х років відбулася незначна зворотна 

трансформація, кількість історичних назв мала збільшитися. Це пояснюється 

відсутністю контролю та належної фіксації топонімічних змін з боку міської 

влади.  
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Протягом 2005-2015 років спостерігались поодинокі повернення 

імперських назв у центральній частині міста. У 2005 році до наявного 

переліку назв додали Малопанасівський провулок [221]. Рішенням 2011 року 

майдан Карла Маркса відновив свою колишню назву – Благовіщенський 

майдан [240]. У зв’язку з розширенням меж міста відбулися значні зміни у 

топонімічному середовищі приєднаних територій. Разом з тим це вплинуло і 

на наявний міській топонімічний простір. Рішенням міськради 2013 року з 

реєстру урбанонімів було виключено 7 імперських назв. Серед них 

Тамбовський та Торговий провулки, вулиця Старом’ясницька тощо. У тому 

ж 2013 році «з метою відродження історичних традицій та відтворення 

історико-культурного середовища Харкова» майдану Рози Люксембург 

повернули одну з вживаних за імперських часів назву – Павлівський майдан. 

Протягом 2014 –2015 років через фактичну відсутність забудови кількість 

таких назв скоротилась ще на 5 позицій. Серед скасованих урбанонімів 

опинилися Козюлинський провулок, Театральний узвіз, Семікінська вулиця 

тощо. Отже, станом на лютий 2015 року на топонімічній мапі Харкова 

нараховується 341 такий урбанонім, а це 11,8% (додаток Ї, Й). 

Спостерігалась певна тенденція до повернення назв імперського періоду 

харківським вулицям. В рамках реалізації Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» як влада, так і 

громадськість погоджуються з тим, що необхідно максимально повернути 

Харкову його історико-культурну ідентичність, яка, поміж іншого, 

проявляється і через топоніміку [143; 272; 439]. 

Радянські маркери. З розпадом Радянського Союзу топонімічне 

середовище Харкова не зазнало глибоких змін. Станом на лютий 2015 року 

топонімічна мапа Харкова містила 72,2% назв, що збереглися з радянських 

часів. Протягом досліджуваного періоду їх кількість змінювалась. У 

поштово-телеграфному довіднику за 1989 рік нами нараховані 2159 таких 
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назв [203]. У реєстрі 2002 року їх зафіксовано 2161 (додаток Ї, Й), тобто їх 

кількість збільшилась на 2 урбаноніма. Разом з тим, протягом першої 

половини 1990-х років харківський символічний простір позбувся незначної 

частини одіозних імен, наприклад, Ф. Дзержинського, А. Жданова тощо. 

Чому ж тоді кількість радянських маркерів не зменшилась? Це можна 

пояснити відсутністю, по-перше, реєстру урбанонімів, у якому би чітко 

фіксувалися зміни, по-друге, нерегулярністю роботи міської топонімічної 

комісії, по-третє, відсутністю моніторингу рішень, яка приймала міська рада 

у галузі топоніміки. Наприклад, зафіксовано, що рішення щодо ліквідації 

майдану Урицького прийнято 27 липня 1995 року [19, арк. 145], а з реєстру 

урбанонімів цей агоронім виключено лише у квітні 2004 року [226]. Станом 

на лютий 2015 року переважна більшість центральних вулиць Харкова 

зберігала маркери комуністичної доби. Символічне значення цих топонімів 

для мешканців є вагомішими, ніж, наприклад, включені до топонімічної 

мапи на околицях Харкова імен М. Хвильового чи Л. Курбаса. В цілому, 

протягом 2002 – 2015 років, спостерігається поступове зменшення кількості 

радянських топонімів з 2161 до 2078 назв або з 84,3 % до 72,2 % (додаток Ї, 

Й).  

Антропоніми. Як джерело номінації харківських вулиць антропоніми, 

були присутні вже у першому зафіксованому списку урбанонімів 1724 року. 

Якщо в імперські часи центральне місце посідали імена місцевих мешканці 

або власників земель, на яких прокладалась вулиця, то за радянської доби 

найпоширеніше використовувалися імена державних, партійних та 

військових діячів, а також учасників міжнародного комуністичного руху. 

Сьогодні у формуванні урбанімічного середовища міста ключові позиції 

посідають імена діячів культури та науковці. Відносна кількість таких назв 

становить 5% (додаток Л).  

У символічному просторі Харкова розширилась група, яка джерелом 

номінації має імена митців. На мапі міста представлені як українські 
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мистецькі діячі, так і світові імена. Одним із перших увічнень у цій групі 

стало ім’я видатного поета, харків’янина Б. Чичибабіна. У 1995 році на його 

честь перейменували вулицю Восьмого Партз’їзду [19, арк. 145, 146]. 

Розширився топонімічний простір за рахунок імен художників: 

С. Васильківського, М. Самокиша [225], Д. Безперчого [228], В. Єрмілова, 

З. Серебрякової та В. Кричевського [241]. 

На топонімічній мапі міста плеяда театральних митців представлена 

іменами Леся Курбаса [233], засновника Харківського драматичного театру 

ім. О. Пушкіна О. Крамова, фундатора театральної школи у Харкові 

Л. Млотковського [228]. 

Імена письменників та літераторів І. Франка, Г. Хоткевича, 

М. Шолохова [241], А. Ахматової [243], композиторів та співаків 

Й. Шиллінгера, Б. Гмирі, Є. Червонюка, І. Слатіна [241] та багато інших 

славетних імен, поза сумнівом, збагатили символічний простір Харкова.  

Окремо слід зауважити стосовно використання імен архітекторів 

символічному просторі міста. Усі вони, без виключення, безпосередньо 

працювали над формуванням архітектурного образу Харкова. Серед них 

автори проектів головного корпусу НТУ «ХПІ» та Благовіщенського собору 

–М. Ловцов [226], будівлі Південного вокзалу – Є. Лимар [241], розробник 

генерального плану тодішнього майдану Дзержинського – 

В. Троценко [241]. Також увічнено імена О. Ржепішевського [248], 

О. Молокіна [228], В. Нємкіна, Б. Міхаловського [241] тощо. Зустрічаються 

імена скульпторів, зокрема Ф. Блавенського [228], І. Кавалерідзе [241]. 

Загалом додався 61 топонім, що увічнює імена діячів мистецтва (додаток К). 

До підгрупи антропонімів були включені назви, які носять імена діячів 

науки. Традиційно висока концентрація імен науковців-фізиків збереглась у 

селищі П’ятихатки. У 2005 році до топонімічної мапи селища додалися імена 

О. Лейпунського та Г. Латишева [230], а у 2009 році колишню вулицю 

Ентузіастів перейменували на честь академіка К. Синельникова [238]. Отже, 
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сьогодні у символічному середовищі П’ятихаток увічнено прізвища усіх 

чотирьох вчених, які брали участь у розщеплені атомного ядра – 

А. Вальтера, Г. Латишева, О. Лейпунського, К. Синельникова. 

В урбанонімічному просторі міста помітно збільшилась кількість імен 

спеціалістів з сільського господарства. Переважно такі урбаноніми 

зосередились у селищі Кулиничі, де знаходиться Інститут тваринництва 

НААН. Так, колишня вулиця Центральна перейменована на честь 

радянського вченого, першого директора Українського інституту молочного 

господарства, тепер Інститут тваринництва НААН, Яна Матвійовича 

Берзиня. Інша вулиця у Кулиничах – Придорожня – стала носити ім’я 

Даниленка. Йосип Даниленко − доктор сільськогосподарських наук, 

академік, колишній директор Українського інституту тваринництва. 

У селищі Комуніст, поряд з Харківським національним аграрним 

університетом ім. В. В. Докучаєва, з’явилися вулиці, які увічнювали імена 

вчених, що працювали у галузі сільськогосподарських наук. Серед них 

професор Харківського сільськогосподарського інституту М. Кулешов та 

засновник української біохімічної школи О. Палладін, який у 1916-1923 рр. 

працював на посаді професора Новоолександрійського інституту сільського 

господарства і лісництва. Саме цей навчальний заклад вважається  

попередником Харківського сільськогосподарського інституту [241].  

Окрім формування топонімічних ландшафтів навколо наукових 

установ та навчальних закладів, за часів незалежності урбанонімічний 

простір Харкова доповнився іменами вчених у різних районах міста. Зокрема 

з’явилися годоніми на честь В. Вернадського [227], Л. Ландау, 

Д. Яворницького, О. Білецького [226] тощо. Взагалі, топонімічна мапа 

Харкова збагатилася ще 40 іменами діячів науки (додаток К). 

Зовсім новим для харківського урбанонімічного середовища є маркер 

увічнення спортсменів. Сьогодні цих топонімів небагато, лише 6, однак, на 

наш погляд, це джерело номінації урізноманітнює топонімічний простір 
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міста (додаток К). Серед них гімнастка М. Гороховська, ковзаняр 

О. Гончаренко, футболіст М. Уграїцький, волейболіст 

Ю. Венгеровський [241]. З огляду на те, що міське самоврядування у своїй 

топонімічній політиці майже відмовилась від використання імен суспільно-

політичних діячів, маркери увічнення спортсменів видаються нам 

перспективними.  

Дотримуючись пунктів положення про Міську топонімічну комісію 

щодо виняткового увічнення імен суспільно-політичних діячів, до 

новітньої урбанонімічної мапи Харкова додалося лише 8 назв, що у своїй 

номінації відображають цей маркер, при чому, 2 з яких, носять імена 

релігійних діячів (додаток К). Релігійний фактор, як одне з найстаріших 

джерел номінації, сьогодні почав відроджуватись. До цієї групи топонімів 

були включені імена церковних діячів: архієпископа Філарета, 

(Д. Гумілевського) та архієпископа Олександра (О. Петровського). 

Відповідно, з’явилося два урбаноніми – вулиця Гумілевська [225] та майдан 

Олександрівський [236]. На відміну від радянських часів, де частка 

урбанонімів, що увічнювала імена партійних та державних діячів складала 

від 2 до 11%, за часів незалежності цей показник збільшився лише 0,28% 

(додаток К, Л).  

Значно розширилась топонімічна мапа Харкова за рахунок включення 

до неї прізвищ військових діячів. Протягом 2004 – 2012 років було увічнено 

кілька імен військових, які брали участь у вигнанні нацистів з Харківщини, 

це генерал-лейтенанти В. Крючонкін та М. Гаген. Відповідно, у селищі 

Велика Данилівка у житловому масиві Зарічний, з’явилися вулиця, провулок 

та проїзд Крючонкіна [226], а у Черкаській Лозовій вулицю 

Сімферопольську перейменували на вулицю Гагена [241]. У 2005 році поряд 

з вулицею Танкопія, з’явився однойменний провулок.  

У новітній топонімічній політиці влада продовжила використовувати 

імена Героїв Радянського Союзу, як одного з маркерів формування 
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урбанонімічного ландшафту. На топонімічній мапі Харкова увічнили ім’я 

українського радянського льотчика, тричі Героя Радянського Союзу 

І. Кожедуба. На його честь назвали нову вулицю в Орджонікідзевському 

районі. Кількість топонімів за вказаною групою номінації значно 

збільшилась після приєднання нових територій до меж міста 2012 року. Так 

на території колишнього села Федірці з’явилися вулиця, провулок та в’їзд 

Коновченка. Ці топоніми увічнювали ім’я Героя Радянського Союзу 

І. Коновченка, який до війни тут жив. До реєстру урбанонімів Харкова 

включили без змін вулицю Лаврика. Цей годонім увічнює ім’я Героя 

Радянського Союзу І. Лаврика, молодшого лейтенанта Сьомої Гвардійської 

армії, яка звільнювала Харків. Також включили вулицю Сьомої Гвардійської 

Армії, що у Кулиничах [241].  

У 2013 році, продовжуючи формувати топонімічній ландшафт 

новоприєднаних територій, міська рада включила до його складу ім’я 

К. Москаленка – командуючого 40-ю армією Воронезького фронту, двічі 

Героя Радянського Союзу. У селищі Лісне з’явилися вулиця та провулок, 

названі на його честь [245]. Рішенням міської ради від 17 квітня 2013 року 

було увічнено імена одразу чотирьох Героїв Радянського Союзу – Ф. 

Жигаріна, В. Женченко; М. Денчика та Г. Поликанова [243]. Всього за часів 

незалежності до реєстру урбанонімів Харкова додалися 29 топонімів, 

номінованих на честь військових діячів (додаток К). 

Ойконімічно-топонімічна група. В окрему ойконімічну-топонімічну 

групу були виділені вулиці, що походять від назв населених пунктів, 

географічних об’єктів та народів. За часів незалежності на топонімічній мапі 

Харкова з’явилось ще 29 таких урбанонімів (додаток М). У цій групі було 

виокремлено підгрупу вулиць, які походять від назв населених пунктів 

Харківської області (або ойкононімів Харківської області). Зокрема, 

топоніми Відрадний, Богодухівська, Васищевська, Великобурлуцька, 

Кегичівська, Вільхівська та інші. Загальна кількість їх незначна, лише 13 



154 
 

урбанонімів (додаток М). На наш погляд, це джерело номінації є 

перспективним. Актуально його використовувати для найменування геонімів 

на околицях міста, вказуючи напрям розташування того чи іншого 

населеного пункту області. Оскільки однією із функцій топоніміки є 

орієнтація у просторі, то таке джерело номінації є логічним та доречним. 

Переважна більшість назв групи це провулки, проїзди, узвози, які 

приєднувалися до вулиць, що у своїй номінації вже містили географічний 

маркер. Наприклад, поряд із Зеленоградською вулицею з’явився 

однойменний провулок [225], з Осетинською ‒ Осетинський проїзд, з 

Тираспольською ‒ Тираспольський в’їзд [225] тощо. Разом з тим зафіксовані 

поодинокі відпадки розширення топонімічної мапи за рахунок використання 

географічних назв України. Серед них Алуштинський узвіз [225], 

Дністровський бульвар та в’їзд [241], вулиця Запорізька [249].  

Незважаючи на те, що у положенні про Міську комісію з питань 

топоніміки та охорони історико-культурного середовища зазначено, «що 

Харків ‒ один з мегаполісів України, сучасної європейської держави»  [234], 

жодного маркера, який би відобразив європейський напрямок топонімічної 

політики місцевого самоврядування, не знайдено. Натомість, у зв’язку з 

відсутністю забудови з реєстру урбанонімів виключили провулок 

Шведський, один з небагатьох «європейських» топонімів у Харкові [246]. 

Оскільки Україна, долаючи численні перешкоди, обрала європейський шлях 

розвитку, тому видається доречним використовувати відповідні маркери 

номінації у формування топонімічного середовища міста. Зокрема, це 

можуть бути міста-партнери Харкова, назви європейських міст, інші 

географічних об’єктів.  

Агломераційна група. Вагомим джерелом номінації для формування 

сучасної топонімічної мапи Харкова є назви, що походять від селищ і 

хуторів, на місці яких або поряд, знаходяться відповідні урбаноніми. Такі 

топонімі було об’єднано в агломераційну групу. Так у Харкові з’явилися 
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вулиці Горяївська, Марфінська, Заїки, Новорумянцівська та інші, які 

відобразили назви колишніх хуторів. Зазначимо, що топоніми на території 

колишнього селища Заїки перейменовували двічі. Вперше Пролетарські 

вулицю, провулок та майдан перейменували у Заїкін Хутір [204]. Проте нові 

назви не сприйняли місцеві мешканці, тому за кілька місяців ці топоніми 

знову перейменували, викресливши слово «хутір»  [470]. Таким чином, 

закріпилися вулиця, майдан та провулок Заїки [243]. Зазначимо, що жодних 

результатів громадських слухань з питань номінації та перейменування 

об’єктів вулично-дорожньої мережі Харкова до листопада 2015 року нами не 

було виявлено. На офіційному сайті Харківської міської ради у розділі 

«громадські слухання» відсутня будь-яка інформація про їх проведення. 

Очевидно, що міська влади системно не враховувала думку громадськості з 

питань топоніміки. Особливої актуальності це питання набуло напередодні 

масштабних перейменувань, пов’язаних із виконанням Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

Серед інших топонімів, віднесених до агломераційної групи, зазначено 

Бражниківську, Затишнянську, Горбанівську, Павленківську, Покотилівську, 

Ріякінську, Румянцівську, Воскобійницьку тощо [241]. Усі вони походять від 

назв селищ, які були включені до меж міста. Такий підхід у номінації 

новоприєднаних вулиць дозволив зберегти історичні назви та додатково 

відобразити самобутність Харкова і регіону, вирішити одне з головних 

завдань топоніміки – бути орієнтиром. Якщо розглядати увесь комплекс 

топонімів, який з’явився за часів незалежності, то агломераційна група є 

найчисельнішою у порівнянні з іншими групами джерел номінації. Відносна 

кількість таких вулиць становить 3,72% (додаток Й). Логічно, що 

чисельність таких урбанонімів зросла разом з розширенням меж міста. 

Починаючи з 2012 року спостерігається позитивна динаміка з 26 до 112 назв 

(додаток Ї). 
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Оронімічна група. Одним із перших джерел номінації для 

харківських топонімів був природно-географічний фактор. Перші 

урбаноніми, насамперед, відображали характер рельєфу місцевості, містили 

назви гідронімів. У радянському Харкові продовжували використовувати 

цей маркер для номінації геонімів. Відносна кількість таких топонімів як у 

дореволюційні, так і у радянські часи, становила у середньому близько 4 % 

(додаток Б, Є). У формуванні сучасного топонімічного простору Харкова 

також використовується це джерело номінації. Серед таких назв зафіксовані 

вулиці Зарічна [226], Поліський Яр, Лаптенківська (від назви урочища), 

провулок Савченків (від назви яру)  [228] тощо. Всього нами було 

нараховано 36 номінованих за природно-георафічною ознакою урбанонімів, 

які з’явилися на мапі Харкова за часів незалежності (додаток Ї). У 

відносному значенні це становить 1,25 % (додаток Й).  

Позитивні та нейтральні топоніми. Значно розширилося 

використання нейтральних назв, які у своєму сенсовому навантаженні 

містять позитивну конотацію. За часів незалежності дещо змінилися акценти 

використання таких назв. Швидкий та емоційний темп життя сучасної 

людини вимагає розслаблення та заспокоєння хоча б вдома. Саме тому 

переважна більшість таких урбанонімів з’явилася у спальних районах та 

осередках малоповерхової забудови. Так рішенням міської ради від 3 липня 

2013 року 13 топонімів котеджного містечка «Зелений квартал», поблизу 

селища Відрадне, найменували Тихими. З’явилися чотири Тихі вулиці, 

Тихий проїзд та вісім Тихих провулків. Взагалі, згаданим рішенням, відразу 

18 об’єктів здобули позитивну назву [245]. Урбаноніми на зразок 

Садова [243] та Дубравна [247], Червоної Троянди та Жовтої Троянди, Білої 

Акації та Бузкова [225], Весняна [226] та Райдужна [230] стали домінуючими 

у спальних районах Харкова. Натомість, у загальному масиві нових 

урбанонімів, тобто тих, що з’явилися на мапі Харкова за часів незалежності, 

частка позитивно-нейтральних назв становить 3% (додаток Й).  
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Якщо говорити про формування топонімічного ландшафту 

периферійних районів, то за радянських часів в основі їх символічного 

середовища лежали професійно-виробничі назви та антропоніми. Сьогодні ж 

професійно-виробничий маркер майже не використовується, за винятком 

майдану Архітекторів, що з’явився на мапі Харкова у 2009 році [237]. 

Дослідник Д. Данильчук наводить результати опитування, яке відображає 

ставлення киян до професійно-виробничих топонімів. Респонденти 

переважно схилялись до думки, що такі назви є неестетичними та 

викликають песимістичний настрій [363, с. 87]. 

Група неорадянських топонімів. Усупереч задекларованим 

принципам щодо формування урбанонімічного простору Харкова 

топонімічний ландшафт міста поповнився символічними маркерами, що 

відображали символіку радянського періоду. За типом урбанонімів це 

переважно провулки та в’їзди. Лише два топоніма названі за аналогією з 

вулицею, яка розташована поруч, Жовтневою у Червонозаводському районі. 

Так з’явилося ще два Жовтневих в’їзди [229]. Інші урбаноніми були цілком 

самостійними назвами. Серед них годоніми, названі на честь радянських 

високо посадовців – Х. Раковського, С. Орджонікідзе, С. Скачкова, 

О. Селіванова [241]; назви-символи – в’їзд Піонера [226], 

Червоноармійський провулок [241] (додаток Ї, Й).  

Нехтуючи одним із найважливіших правил топоніміки, – уникати 

подвійних назв – приймаються рішення про номінацію Червоноармійського 

провулка, хоча вже існували Червоноармійський в’їзд та вулиця, і всі три 

топоніми знаходились у різних районах міста [250]. Незважаючи на те, що у 

Фрунзенському районі міста вже існували Комунальні проїзд та в’їзд, у 

новоприєднаному селищі Затишшя вирішили зберегти вулицю Комунальну, 

яка увійшла до складу Орджонікідзевської районної ради. Очевидно, що 

попри ідентичність назв, все ж таки лінійні об’єкти розрізняються за типом 

урбаноніма, але подібні дублювання створюють незручності як мешканців, 
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так і для роботи різноманітних служб. Протягом 1990-2010-х років до 

урбанонімічного простору Харкова додалося 11 топонімів, які відображають 

маркери комуністичної доби. 

Символічні маркери незалежної України. На топонімічній мапі 

сучасного Харкова лише дві таких назви: майдани Свободи та Конституції 

(додаток Ї). Оскільки топоніміка є вкрай важливим фактором для 

формування національної самосвідомості та самоідентифікації, її варто було 

б ширше застосовувати у формуванні не тільки урбанонімічного, а й 

культурного простору Харкова. Звичайно, мова не йде про використання 

топоніміки як ідеологічного інструментарію часів побудови комунізму, що 

призвело до суцільного вимивання з символічного середовища історично 

значущих назв. Натомість, слід звернути увагу на урбанонімічний простір, як 

на один з майданчиків для формування ідеології демократичної держави, 

котра реалізується через соціальні та державні механізми налагодження 

консенсусу та примирення.  

Група інші. Незважаючи на значні кроки в упорядкування міської 

вулично-дорожньої мережі, складення реєстру урбанонімів, розробки 

положення про міську топонімічну політику та засадничі принципи у 

формування міського топонімічного ландшафту, зберігаються урбаноніми, 

які не можливо ідентифікувати за змістовною приналежністю через брак 

офіційної інформації з обґрунтуванням вибору саме цієї назви. Дійсно, 

сьогодні відмовилися від назв на зразок Безіменна чи Коротка, проте не 

вдалося встановити значення урбанонімів, наприклад, таких, як провулок 

Бочарівський, чи вулиця Прогінна [250]. Також до цієї групи топонімів 

віднесені поодинокі назви, які не були включені до будь-якої із 

запропонованих груп. Наприклад, провулок Авангардний [231]. Такі 

топоніми були об’єднані у групу інші. Таких назв нараховується трохи 

менше 1% (додаток Ї, Й). 
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Підсумовуючи розділ дисертаційного дослідження, присвячений 

адресній урбаноніміці Харкова за часів незалежності, варто зазначити, що в 

межах цього періоду напрацьовано законодавчу базу, що достатньо детально 

регулює топонімічну політику місцевого самоврядування, фіксує засадничі 

принципи її формування. Основним напрямком розвитку сучасного 

топонімічного простору Харкова є утвердження його як європейського 

мегаполісу з давніми історичними та культурними традиціями. Відповідні 

принципи, до певної міри, відображені у топонімах, які виникли лише 

протягом двох останній десятиліть. Їх кількість сягає 400 (13, 8%).  

У міському топонімічному просторі Харкова за часів незалежності 

продовжувала домінувати група радянських топонімів, яка у загальному 

масиві склала 72 %. Незважаючи на те, що радянська доба в історії Харкова 

завершилась, міське самоврядування продовжувало використовувати цей 

маркер у номінації урбанонімів до 2015 року. Пласт топоніміки імперських 

часів трохи поступається у відсотковому відношенні сучасним назвам, однак 

у знаковому просторі займає більш-менш вагому позицію, оскільки такі 

урбаноніми розташовані переважно у центрі міста. Протягом 1989-2015 

років органами місцевого самоврядування було проведено кілька повернень 

імперських назв вулиць, хоча системного характеру означена тенденція не 

набула. Лідером серед джерел номінації урбанонімів доби незалежності 

стали антропоніми. Якщо в імперські часи перевага надавалась іменам 

місцевих мешканців, а у радянський – суспільно-політичним діячам, то за 

доби незалежності пріоритетним стало увічнення імен діячів мистецтва і 

науки. Наступна за чисельністю – агломераційна група топонімів, що 

вочевидь пов’язано з масштабним розширенням меж міста у 2012 році. 

Також топонімічна мапа Харкова поповнилась позитивними та 

нейтральними назвами, назвами-оронімами, символічними маркерами 

незалежної України. Також топонімічний ландшафт міста відобразив значну 

кількість географічних назв як населених пунктів Харківської області, так й 

України. 
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ВИСНОВКИ 

 

Історія міської топоніміки є традиційним питомим елементом 

історичної пам’яті українського суспільства. Виникнення та розвиток 

міського топонімічного середовища не можна назвати білою плямою в 

історії Харкова. До цієї теми зверталися як професійні історики, так і 

аматори-краєзнавці. Переважно вони зосереджували свою увагу на історії 

окремих вулиць, питаннях благоустрою. В історіографічному доробку 

імперського періоду спеціальних праць присвячених топоніміці Харкова 

нами не було виявлено, вулиці переважно розглядалися в контексті розвитку 

транспортної інфраструктури, благоустрою тощо. Радянська історіографічна 

традиція до початку 1960-х років взагалі не виділяла топоніміку як окрему 

галузь. Лише зі становленням методології та принципів топонімічних 

досліджень, з’являються перші публікації з урбанонімії окремих міст. На 

сучасному етапі автори продовжують завертатися до топонімічних сюжетів, 

але подібні публікації мають переважно публіцистичний характер. Cьогодні 

відсутнє комплексне історичне дослідження, яке б охоплювало розвиток 

топоніміки Харкова протягом всього часу існування міста. 

Джерельна база дослідження історії розвитку топонімічної мережі 

Харкова включає в себе різні за характером і походженням матеріали: 

законодавчі та нормативно-правові документи центральних та місцевих 

органів місцевого самоврядування, списки вулиць, плани, карти, публікації у 

пресі, мемуари, художню літературу. Рішення органів управління та 

місцевого самоврядування фіксували появу нових годонімів, відомості про їх 

перейменування, благоустрій тощо. Аналіз списків вулиць міста за різні 

роки, карт, планів, путівників дозволив прослідкувати зміни, що відбувалися 

у топоніміці Харкова. Публікації у пресі стали важливим джерелом для 

виявлення ставлення мешканців до топонімічних перетворень, засвідчили їх 
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небайдужість до назв міських вулиць, що зафіксовано у зверненнях до 

органів влади з приводу упорядкування урбанонімічного середовища. 

Інформативні можливості як архівних, так і друкованих матеріалів надали 

змогу простежити етапи і висвітлити становлення і розвитку міської 

топонімічної мережі Харкова, окреслити перспективи подальшого 

формування урбанонімічного простору. 

В основу дослідження було покладено принципи історизму, 

конкретності, наукової об’єктивності та системності. Специфіка завдань 

дослідження, наявність неоднорідної за інформативними можливостями і 

походженням історіографічної та джерельної бази зумовили застосування як 

загальнонаукових, так і спеціальних історичних. Враховуючи те, що 

топоніміка знаходиться на перетині історії, географії та лінгвістики, у 

досліджені поряд з спеціальними історичними методами, були використані 

картографічний метод, метод топонімічної експедиції, або польові 

дослідження. Зазвичай усі вони у комплексі зі статистичними методами, 

дослідниками визначаються як базові методи топонімічних досліджень. 

Формування топонімічної мережі Харкова умовно було поділено на 

три етапи: від становлення до 1919 року; за радянського періоду 1919 – 1989 

рр.; сучасна урбанонімія 1989-2015 рр. В усіх трьох періодах фігурують 

антропонімічна, ойконімічно-топонімічна та оронімічна групи. Для періоду 

становлення та радянського періоду розвитку міської топонімічної мережі 

характерні групи, що відображають назви професій, виробництва. Радянську 

та сучасну топонімічну мапу міста об’єднують групи власне радянських 

маркерів, позитивних, нейтральних та імперських назв. Суто 

індивідуальними для періоду становлення міської топонімічної мережі були 

групи урбанонімів: годонімів (шляхи, дороги), ергоніми, гідроніми, станові 

назви. Топонімічна політика радянської влади призвела до поповнення 

урбанонімії ідеологічно забарвленими комуністичними маркерами, 
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«червоними» назвами. На сучасному етапі топонімічна мапа Харкова 

доповнилась агломераційною групою назв та маркерами незалежності.  

На підставі аналізу списків вулиць міста за 1724, 1804, 1869, 1896, 

1914, 1916, 1925, 1936, 1938, 1954, 1959, 1973, 1989, 2002 років та рішень 

Харківської міської ради за 2002-2015 роки, стало можливим простежити 

історичний розвиток міської топоніміки Харкова. Складені графіки наочно 

засвідчують характер та масштаб змін у підходах органів управління та 

міського самоврядування до номінації та перейменування міських 

топонімічних об’єктів.  

Топонімічні зміни XVIII – початку ХХ століть відображають 

трансформацію Харкова з невеликого поселення з напівсільським укладом 

життя у модерне місто. На початковому етапи формування міської 

топонімічної мережі вулиці називались за іменами місцевих мешканців та 

відображали особливості рельєфу. Згодом до оронімів та антропонімів 

додалися ойкононімічно-топонімічні назви, гідроніми, меморіальні 

антропоніми, професійно-виробничі, станові, ергоніми та годоніми. На етапі 

первинного оформлення топонімічне середовище мало неорганізований, 

хаотичний характер. Процес його впорядкування розпочався на початку ХІХ 

століття. У 1804 році було складено список вулиць міста та з’явилися 

таблички з назвами урбанонімів, пізніше зафіксовані й правила нумерації 

будинків. Масштабній кампанії по упорядкуванню урбанонімічного 

середовища Харкова передувала чимала кількість звернень мешканців з 

проханням навести лад у цій царині. У 1894 році міська дума значно 

гармонізувала топонімічне середовище міста, керуючись певними правилами 

формування вуличної мережі. Ці перейменування засвідчили розширення 

функціональності урбанонімів: крім орієнтації у просторі, топоніміку стали 

використовувати з просвітницькою, ідеологічною, виховною, меморіальною 

метою. 
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Характерною ознакою для радянського періоду в розвитку урбанонімії 

стала велика кількість перейменувань та надмірна заідеологізованість 

топонімічного простору. Акценти у топонімічній політиці влади 

змінювались разом з коливанням лінії партії. У перші роки після 

встановлення радянської влади у Харкові міський топонімічний ландшафт 

поповнився антропонімами на честь діячів міжнародного комуністичного 

руху, з’явилися імена радянських партійних та державних діячів. Саме тоді 

була порушена традиція не називати топонімічні об’єкти іменами живих 

людей. 1920-ті роки відкрили моду на так звані «червоні» топоніми. Імена 

Й. Сталіна та його соратників сформували своєрідний пантеон меморіальних 

назв. Масштабні перейменування 1936 року мали на меті позбутися 

«застарілих» урбанонімів, та сформувати нове революційно-комуністичне 

топонімічне обличчя Харкова. Ця трансформація майже завершила 

становлення джерел номінації урбанонімів, характерних для радянського 

періоду. 

Зміна ідеологічного курсу, та початок боротьби з «безрідним 

космополітизмом» у повоєнні роки також відобразилися на топонімічній 

мапі Харкова. Зменшилась кількість антропонімів за іменами діячів 

міжнародного комуністичного руху. Переважно цим вулицям повернули 

колишні дореволюційні назви. Розвінчання культу особи Й. Сталіна у другій 

половині 1950-х років, викликало чергову хвилю перейменувань. По-перше, 

позбулися імен Й. Сталіна та деяких його скомпрометованих соратників, по-

друге, відбулися перейменування пов’язані з дією Указу Президії Верховної 

Ради СРСР про заборону називати об’єкти іменами живих людей. 

Починаючи з другої половини 1960-х років, у номінації та 

перейменуваннях об’єктів топоніміки майже не використовувалась тематика 

пов’язана з революцією, натомість, в урбанонімічному просторі Харкова 

актуалізується історична пам'ять про «Велику Вітчизняну війну». 

Урбанізація та масове житлове будівництво сприяли розгалуженню вулично-
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дорожньої мережі, а від так і появі великої кількості нових геонімів. У 

топонімічному оформленні урбанонімів переважали маркери пов’язані з 

героїкою «Великої Вітчизняної війни», антропонімами-увічненнями діячів 

культури і науки, ойкононімією та топонімією Радянського Союзу, 

оронімами, агломераційними назвами. 

Проголошення незалежності України не призвело до значних змін у 

символічному просторі Харкова. На початку 1990-х років органами 

місцевого самоврядування були здійснені епізодичні спроби повернення до 

топонімічної мапи міста імперських назв. Протягом наступного десятиліття 

не зафіксовано значних топонімічних перетворень. Основні зусилля були 

направлені на уточнення та переклад урбанонімів українською мовою. Лише 

у 2002 році з’явився перший в історії Харкова реєстр урбанонімів. При 

міськвиконкомі розпочала постійну роботу Міська комісія з топоніміки та 

охорони історико-культурного середовища. У положенні про принципи 

функціонування цієї комісії було задекларовано повернення місту його 

історичного обличчя, однак до 2015 року фіксувалися лише поодинокі 

випадки зворотної трансформації топонімічної мапи.  

У загальному масиві урбанонімів цілковитий пріоритет тривалий час 

мали назви, які виникли за радянських часів. Наступною за чисельністю 

групою був пласт імперської топоніміки. У номінації нових топонімів 

лідерство зберігають антропоніми. Проте у сучасній топонімічній політиці 

місцеве самоврядування майже відмовилось від імен суспільно-політичних 

діячів на користь митців та науковців. Зберігається традиція увічнення 

учасників «Великої Вітчизняної війни». Новим для Харкова явищем стало 

використання імен спортсменів для топонімічного оформлення вулиць. 

У 2012 році у наслідок розширення меж міста відбулися значні зміни у 

топоніміці новоприєднаних території. У перейменуваннях було широко 

застосовано позитивні, нейтральні, агломераційні назви. Взагалі, у новітній 
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урбанонімічній політиці міського самоврядування чітко простежується 

тенденція до використання нейтральних назв. 

Дослідивши етапи формування та розвитку адресної урбанонімії 

Харкова з другої половини ХVІІ до початку ХХІ століття, встановлено, що 

на зміни у топоніміці справляли вплив низка факторів. Для періоду 

становлення урбанонімічної мережі, визначальним чинником була 

необхідність маркування простору для орієнтації. Лише наприкінці ХІХ 

століття з’явилися перші топоніми-увічнення відомих особистостей. За 

радянських часів топоніміка стала одним із інструментаріїв поширення 

державної ідеології. Тобто фактор політичної доцільності у номінації вулиць 

став ключовим. У добу незалежності, особливо у 1990-х роках, системного 

підходу у формуванні топонімічного обличчя міста не спостерігалось. 

Головною тенденцією, що визначали підходи органів місцевого 

самоврядування до вибору назв стали аполітичність, деідеологізація 

топонімічного простору. 

Спираючись на здійснений нами аналіз історичного досвіду 

формування топоніміки Харкова вважаємо за можливе запропонувати 

наступні рекомендації з приводу подальшого впорядкування міської 

топонімічної мережі.  

1. Назва, яка присвоюється об'єкту, повинна відображати найбільш 

характерні ознаки цього об'єкта, враховувати географічні, історичні, 

природні та інші умови місцевості, у якій він розташований. Функція 

орієнтиру у просторі для неї є першочерговою. 

2. У випадку перейменування міського об’єкту пріоритетними варто 

розглядати первинні назви урбанонімів. 

3. Благоустрій та місце розташування урбаноніма має відповідати 

масштабу діяльності особистості, ім’я якої присвоюється урбаноніму.  

4. Повністю мають бути виключеними випадки використання 

однакових назв у межах одного населеного пункту. Зокрема, небажаною є 
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номінація урбанонімів з однаковою назвою у різних частинах міста, навіть за 

зміни типу урбаноніма (майдан, вулиця, провулок, проспект, узвіз, бульвар, 

в’їзд, проїзд, набережна). 

5. Під час пошуку нової назви урбанонімів варто враховувати думку та 

пропозиції громади.  

6. У процесі найменування та перейменування міських об’єктів 

доцільно збільшити кількість назв, що відтворюють цінності сучасної 

України.  

7. Бажано уникати номінації урбанономів з приставками Ново-, Мало-, 

Старо- тощо.  

8. Пропонована назва має гармонійно вписуватися у наявні топонімічні 

ансамблі та не порушувати їхньої цілісності.  

9. Для формування комфортного топонімічного середовища спальних 

житлових масивів та районів малоповерхової забудови бажано ширше 

використовувати нейтральні назви та назви, які несуть позитивну конотацію.  

10. Назва має складатися з мінімальної кількості слів, бути 

милозвучною, легко вимовлятися, запобігати провокуванню неоднозначних 

або смішних асоціацій. При номінації слід уникати невиправданого 

вживання числівників. 
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Архівні джерела 

 

Архівний відділ Харківської міської ради 1972-2006 рр. 

Ф. 1 Харківська міська рада. 1972-2006 рр. 

оп. 5. 

1. Спр. 75. Решение № 353 от 25.07.1973, 229 арк. 

2. Спр. 79. Решение № 439 от 18.09.1973, 182 арк.  

3. Спр. 188. Рішення № 11 від 09.01.1974, 137 арк. 

оп. 6. 

4.  Спр. 13. Решение ГИК № 47 от 26.01.1977, 133 арк. 

5. Спр. 18. Решение ГИК № 165 от 24.03.1977, 106 арк. 

6. Спр. 217. Решение ГИК № 756 от 19.12.1979, 223 арк. 

оп. 7. 

7.  Спр. 108 Решение № 39 от 28.01.1981, 129 арк. 

8. Спр.110 Решение № 74 от 25.02.1981, 337 арк. 

9. Спр. 260. Решение № 456 от 10.11.1982, 172 арк. 
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11. Спр. 417 Решения № 90 от 23.02. 1983, 276 арк. 

оп. 8. 

12.  Спр. 50. Решение № 282 от 07.11.1984, 324 арк. 

13.  Спр. 56. Решение № 343 от 29.08.1984, 324 арк.  

14. Спр. 258. Решение № 37 от 14.02.1986, 280 арк. 

15. Спр. 273. Решение № 90 от 08.02.1978, 146 арк. 
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16. Спр. 542. Решения ГИК № 31 от 15.02. 1989., 313 арк. 

оп. 9. 

17. Спр. 39. Решение ГИК № 29 от 14.02.1990, 476 арк. 

18. Спр 138. Решение VII внеочередной сессии ХХІ созыва от 26.08.1991 

«О первоочередных мерах городского Совета, вытекающих из политической 

ситуации», 11арк. 

оп. 11.  

19. Спр. 54. Рішення № 444 від 27.06.1995, 146 арк. 

20. Спр. 57. Рішення № 602 від 10.08.1995, 126 арк. 

оп. 12. 

21. Спр. 60. Решение ГИК № 653 от 28.06.1996, 292 арк. 

оп. 15. 

22.  Спр. 28 Рішення 9 сесії Харківської міської ради 24 скликання від 

25.12.2002, 156 арк. 

Державний архів Харківської області.  

Ф. 3 Канцелярия Харьковского губернатора. 1797-1917 рр. 

оп. 4. 

23.  Спр. 52. Доклад о выдаче харьковскому городничему 230 рублей для 

освещения улиц, 3 арк. 

оп. 10. 

24.  Спр. 650. О названии улиц, состоящих в городе Харькове, 1804 р., 8 

арк. 

25. Спр. 200. О распределении города Харькова на части, 27 арк. 

26. Спр. 329. По рапорту обер-фортмейстера об отпуске 120 деревьев для 

рогатки около университетского сада, 14 арк. 

оп. 12. 
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27. Спр. 99. Об отпуске молодых деревьев из общественных дач около 

города Харькова для университетского сада, 26 арк. 

Оп.17. 

28.  Спр. 216. Дело харьковского полицмейстера по замощению 

пригородной Захарьковской улицы, 1810 г., 5 арк. 

оп. 169.  

29.  Спр. 101 О покупке железных табличек на дома для жителей г. 

Харькова, 3 арк.  

оп. 202. 

30. Спр. 51. О плац-парадной площади в городе Харькове, 1860 г., 11 арк.  

Ф. П-2 Харківський обласний комітет Компартії України у м. Харків.  

оп. 5. 

31.  Спр. 802. Протоколы №44, 45 заседания бюро обкома Компартии 

Украины, 157 арк.  

Ф. П-15 Петинсько-Журавлівский район КПУ, м. Харків. 

оп. 1. 

32.  Спр. 3. Протокол заседания Петинско-Журавлевского района КПУ от 

14 мая 1920 г., 238 арк. 

Ф. П-27 Залізничний районний комітет Компартії України, м. Харків. 

оп. 1 

33.  Протоколы заседаний бюро железнодорожного РПК КП(б)У им. Т. 

Ежова, 258 арк. 

Ф. 44 Харьковская городская дума. 1790-1870 рр. 

оп. 1.  
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34. Спр. 318. Об отделении земли под шоссе мещанина Бондаренко и об 

оценки дома, 1855р., 9 арк. 

35. Спр. 620. О проведении новых улиц к станции железной дороги, 1868 

р., 100 арк. 

36. Спр. 743 а. Об устройстве табличек для мостовых с их названими, 6 

арк. 

37. Спр. 743 б. Об отдаче подряда освещения уличных городских фонарей 

Харькова в период с августа 1870 по май 1871 года, 51 арк. 

Ф. 45 Харьковская городская управа. 1871-1919 рр. 

оп. 1. 

38.  Спр. 2476. О садах и скверах, 74 арк. 

39. Спр. 3328. О чествовании памяти Н. В. Гоголя, 3 арк. 

оп. 3. 

40. Спр. 869. О продаже дворових мест на Журавлевке по Дегтярному 

переулку, 1902 р., 17 арк. 

41. Спр. 2525 О постройте Каплуновской церкви, 1 арк. 

42. Спр. 3480 Об увековечивании памяти Т. Г. Шевченко, 1911р., 9 арк. 

оп. 4. 

43. Спр. 2363. О плане г. Харькова, арк. 4. 

44. Спр. 4155 Дело комитета по постройке Пантелеймоновской церкви на 

Песках, 3 арк.                          

45. Спр. 4374. Об устройстве тротуаров, арк. 3 

46. Спр. 4375. Об устройстве тротуаров, арк. 3 

47. Спр. 4276. Об устройстве тротуаров, арк. 3 

48. Спр.5207. О замощении Старо-Московской улицы, 1887 р., 2 арк. 

49. Спр.5208. О замощении Конторской улицы, 1887 р., 2 арк. 

50. Спр.5209. О замощении Николаевской площади, 1887 р., 2 арк. 

51. Спр.5210. О замощении Театрольной площади, 1887 р., 2 арк. 
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52. Спр.5211. О замощении Петинской улицы, 1887 р., 2 арк. 

53. Спр. 5212. О замощении Михайловской площади, 1887 р., 2 арк. 

54. Спр.5213. О замощении Рыбной улицы, 1887 р., 2 арк. 

55. Спр.5214. О замощении Клочковской улицы, 1887 р., 2 арк. 

56. Спр.5215. О замощении Конной улицы, 1887 р., 2 арк. 

57. Спр.5216. О замощении Благовещенской улицы, 1887 р., 2 арк. 

58. Спр. 5217. О замощении набережной реки Лопань, 1887 р., 2 арк. 

59. Спр.5218. О замощении Гвоздиковской улицы, 1887 р., 2 арк. 

60. Спр.5219. О замощении Мало-Панасовской улицы, 1887 р., 2 арк. 

61. Спр.5220. О замощении Воскресенской улицы, 1887 р., 2 арк. 

62. Спр.5222. О замощении Харьковской набережной, 1887 р., 2 арк. 

63. Спр. 5238. О проложении нових улиц по Воскресенской улице, 1887 р., 

4 арк. 

64. Спр. 5239. О разбивке земли с проложеним новых улиц, 1887 р., 8 арк. 

65. Спр. 5240. О проложении нових улиц по Сумскому шоссе и Старо-

Кладбищенской улице, 1887 р., 10 арк. 

66. Спр.5655. О перемощении Конного переулка, 1887, 3 арк. 

67. Спр. 5658. Про мощение Кацарской улицы, 1888, 2 арк. 

68. Спр. 5673. О перемощении Садово-Куликовской улицы, 1887, 2 арк. 

69. Спр. 5897. Об устройстве мостовых, 1899 р., 20 арк. 

70. Спр. 6404. О мостовых города Харькова. 1890 р., 21 арк. 

71. Спр. 6404. О немощеных улицах, 1890р., 18 арк. 

72. Спр. 7412. О замощении Конной площади, 5 арк. 

73. Спр. 8631. Об устройстве мостовых напротив губернской земской 

управы, 4 арк. 

74. Спр. 9321. Переписка по составлению нового плана, 1903 р., 974 арк. 

75. Спр. 11995. О заказе Винетзону табличек с подписями улиц, 1903 р., 84 

арк. 

оп. 6. 
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76.  Спр. 318. О переименовании Старо-Кладбищенской в Епархиальную, 

1892 р., 2 арк. 

оп. 11. 

77. Спр. 1. Дело о наименовании улиц и нумерации домов, 1878 р., 65 арк. 

оп. 18. 

78. Спр. 146. Об отчуждении Архиерейской левады под станция железной 

дороги, 7 арк. 

Ф. 51 Харьковский губернский статистический комитет. 1835-1917 рр. 

оп. 1. 

79. Спр. 35. Годовые отчеты уездных городов Харьковской губернии за 

1854 год, 126 арк. 

80. Спр. 106. Об издании Харьковского календаря на 1877 год, 57 арк. 

81.  Спр. 125. Разные бумаги, сведения для внесения в календарь (списки 

служащих разных учреждений, списки улиц ) и препроводительные письма, 

104 арк. 

82. Спр. 166. Статистические сведения о городе Харькове списки 

домовладельцев по полицейским участкам. Том 2, 1896 р., 210 арк. 

Ф. 160 Харьковская губернская строительная комиссия. 1833-1849 рр. 

оп. 1.  

83.  Спр. 94 а. Проекты на постройку зданий частными домовдажельцами 

в городе Харькове за 1839-1894 гг., 50 арк.  

Ф. 161 Харьковская губернская строительная и дорожная комиссия. 1843-

1864 рр. 

оп. 1. 

84.  Спр. 4 а. Планы частей города Харькова и проекты на постройку 

новых зданий, 1841-1842 рр., 102 арк. 



173 
 

85.  Спр. 6 а. Переписка о составлении плана города Харькова, 1842 р.,18 

арк. 

86.  Спр. 40. Об уступке Лютеранскому обществу во временное владение 

городской земли для устройства сада, 59 арк. 

87. Спр. 255. О составлении плана Харькова, 1859 р., 25 арк. 

Ф. 162 Харківська губернська дорожня комісія 1833-1849 рр. 

оп. 1 

88.  Спр. 9. О состоянии мостов и дорог. 1840 г., 18 арк. 

Ф. 181 Ивано-Лысогорский райисполком 1919-1921 гг. 

оп. 1 

89. Спр. 46. Переписка с 4-м районным отделением милиции г. Харькова, 

1920, 28 арк. 

90. Спр. 60. Переписка с 5-м районным отделением милиции г. Харькова, 

1920, 26 арк. 

91. Спр. 168 Переписка с 6-м районным отделением милиции г. Харькова, 

1920, 30 арк. 

Ф.182 Основянско-Холодногорский райисполком 1920-1924 гг. 

оп. 1. 

92. Спр. 16. Список домкомбедов, улиц, домов, объединенных в 

домкомбеды 1919-1922 гг, 16 арк.   

Ф. 183 Петинско-Журавлевский райисполком. 1920-1924 рр. 

оп. 1. 

93.  Спр. 39. Переписка с учреждениями района о предоставлении 

гражданам теплой одежды, обуви, квартир. Список улиц, входящих в 6-ой 

район гормилиции, список буржуев и спекулянтов, проживающих на 

территории 10-го района, 242 арк. 
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94. Спр. 123. Переписка с учреждениями и организациями о снабжении 

работников одеждой, продовольствием. Перечень улиц, входящих в 

Основянско-Холодногорский и Ивано-Лысогорский районы, 1921 р., 83 арк. 

Ф. Р-203 Харьковский губернский исполнительный комитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (губисполком). 1917-

1925 рр.  

оп. 1 

95.  Спр. 1588. Обязательные постановления Харьковского губисполкома, 

241 арк. 

оп. 2. 

96.  Спр. 59. Об определении город ской черты города Харькова. 1922-

1923 рр., 24 л. 

Ф. Р-408 Виконавчий комітет Харківської міської ради народних депутатів. 

1917-1972 рр. 

оп. 2. 

97.  Спр. 362. Протоколы заседания президиума Харьковского 

губисполкома. 2 октября 1922 – 17 апреля 1923 рр., 158 арк. 

оп. 4. 

98.  Спр. 66. Протокол № 27 заседания президиума городского совета от 

17 ноября 1926 года и материалы к нему, 43 арк. 

оп. 8. 

99. Спр. 809 Постановление городского комитета комсомола о борьбе за 

чистоту города, переписка с райсоветами о Всесоюзном конкурсе на лучший 

совет, об упорядочивании границ районов, 1934 р., 83 арк. 

оп.10. 
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100.  Спр. 42. Постановления президиума ВУЦИКа о присвоении району 

города Харькова имени С. Орджоникидзе. Акт передачи Немышлянского 

сельсовета Орджоникидзевскому району, 1934-1935 рр., 30 арк.  

101.  Спр. 662. Постановления и протоколы (№ 54а-55) заседания 

президиума горсовета (15-20 сентября 1936 г.), 412 арк. 

102.  Спр. 682. Постановления и протоколы (№ 7) заседания президиума 

горсовета от 4 февраля 1938 года, 152 арк. 

103. Спр. 782. Материалы к протоколу № 55 заседания президиума 

горсовета от  20 сентября 1936 года (проекты постановлений, доклады, 

записки, справки), 149 арк. 

оп. 11. 

104.  Спр. 2. Постанови воєнкому Харківської міської ради з 6 по 27 жовтня 

1943 року № 140-233, 351 арк. 

105.  Спр. 6. Обязательные постановления исполкома Харьковского 

городского совета от 25.08. 1943 по 25.12. 1943 № 1-26, 56 арк. 

106. Спр. 52. Постановления № 784-862 горисполкома. Том. 11 2-27 

октября 1945 года, 311 арк. 

107. Спр. 59. Протоколы заседаний горисполкома. Т. 3, № 18-38 за июнь-

декабрь 1945 года, 576 арк. 

108.  Спр. 88. Протоколы совещания исполкома горсовета депутатов 

трудящихся № 26-35, 1946 р., 464 арк.  

оп. 14. 

109.  Спр. 127. Протоколы № 1-4 Горисполкома Т.1. 16 января – 3 марта 

1958 г., 279 арк. 

110. Спр. 272. Решения № 102-155. Т. IV, 8-21 марта 1961, 353 арк. 

111.  Спр. 313. Протокол № 13 от 8 мая 1962 года и решения № 247-280, 241 

арк.  
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112. Спр. 343. Протокол исполкома 2-ой сессии 9 созыва от 6 июня 1963 

года, 180 арк.  

113.  Спр. 428. Протокол заседания Харьковского городского совета и 

материалы к ним от 07.10.1964, 207 арк. 

114.  Спр. 484. Протокол заседания Харьковского горисполкома. Решения 

179-212 от 20-30 апреля 1965 года, 333 арк.  

115.  Спр. 490. Протокол заседания Харьковского исполкома  от 20-31 июля 

1965 года, 219 арк. 

116. Спр, 554. Протокол заседания Харьковского городского совета и 

материалы к ним от 2-8 апреля 1966 г., 197 арк. 

117.  Спр. 573. Решения Харьковского горисполкома за 1966 год, 22 арк. 

118.  Спр.709. Протоколы № 5-6, стенограммы заседаний горисполкома, 

решения 47-48 и приложения к ним, 14-27 февраля 1968 г., 238 арк. 

119.  Спр. 719. Протокол № 21, стенограмма заседания горисполкома, 

решения № 326-348 и приложения к ним от 10 июля 1968 года, 193 арк. 

120. Спр. 721. Протоколы № 24, 25, стенограммы заседания горисполкома, 

решения № 380-414 и приложения к ним. 14-19 августа 1968 г., 359 арк. 

121. Спр. 725. Протокол № 31, стенограмма заседания горисполкома, 

пешения № 480-499 от 9.10.1968, 186 арк.  

122.  Спр. 1006. Протокол № 10 специального заседания горисполкома и 

приложения к ним от 26 апреля 1972 года, 263 арк. 

Ф. Р-845 Харьковский окружной исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов г. Харькова 1922-1930 рр. 

оп. 2.  

123.  Спр. 479. Дело о подготовке к выборам и о выборах в Советы по 

округу, 286 арк. 

оп. 3. 
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124.  Спр. 1352. Обязательные постановления Харьковского городского 

совета, 1928 р., 165 арк. 

Ф. Р-2982 Харьковская городская управа 1941-1943 рр. 

оп. 1. 

125.  Спр. 2. Приказы по Харьковской городской управе об организации 

материально-заготовительной конторы, о плохом санитарном состоянии 

города, об изменении районирования Харькова (16.01.1941 – 29.02.1943), 27 

арк. 

оп. 4. 

126.  Спр. 20. Переписка с районными бургомистрами об изменениях 

названий улиц и уничтожении советских гербов и эмблем (14.10.1942 – 

25.10.1942), 36 арк. 

Ф. Р-3770 Плановая комиссия Исполнительного комитета Харьковского 

городского совета депутатов трудящихся 1943-1975 рр.  

оп. 1. 

127.  Спр. 74. Проекты постановления президиума облплана по докладу 

горплана, 1932р., 132 арк. 

Ф. Р-3858 Исполнительный комитет Харьковского обласного Совета 

депутатов трудящихся (облисполком). 1932-1973 рр. 

оп. 2. 

128. Спр. 188. Протокол № 13 Виконавчого комітету Харківської обласної 

ради депутатів трудящих від 21 квітня 1940 року, 3 арк.  
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