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MicbKoMy головi MicTa Нiжин
Кодолi О. М.
пл. IBaHa Франка, 1, м. Нiжин

ЗВЕРНЕНIIЯ

м. Нiжин
Шановний Олександре Михайловичу!

звертаемося до Вас у питаннi, як0 стосусться iдеологiчноi та iнформачiйноi
роботи, направленоi на протистояннrI зовнiшнiм i внутрiшнiм загрозам
украiнському державотворенню, подолання росiйськоi iмперськоi й радянськоТ

спадщини, адекватне реагування на HoBiTHi викJIики в глобальнiй
конкурентнiй боротьбi. Таку роботу мас системно здiйснювати Micbka влада,
зокрема Управлiння культури i туризму Нiжинськоi MicbKoi ради Чернiгiвськоi
областi. Однак, маемо проблеми з браком вiдповiдно.о до.uiду й фаiовостi, у
вирiшеннi яких потребуемо Вашоi допомоги.

Нiжин - yKpaiнcbкe MicTo власноi незалежноi держави. Проте, чимЕLла
частина MicbKoi топонiмiки (назв вулиць, провулкiв тощо), пам'ятникiв i
пам'ятних знакiв у головних, ключових мiсцях розташування в MicTi, який е
адмiнiстративним центром великого району з розташованими в ньому
загальнонацiональними меморiалами У Крутах i Батуринi, вперто доводять його
принuшежнiсть та прославленшI московсъкофосiйськоi iмперii. Водночас
значна частина славетних борцiв за незалежнiсть Украiни минулих столiть,
дiячiв культури, якi розвивали й збагачувzLJIи саме украшську культУрУ, а також
iсторичНих подiй, якi свiдчатЬ про волЮ та героiзм у бороr"6l .u ЪЬмостiПнуykpaiHy, пов'язану не тiльки з Нiжином та нiжинцями, не представленi ъ
мiськiй топонiмiцi та меморiальному просторi - пам'ятникаi i пам'ятних
знаках.

У той час як MicTo Нiжин ще не позбулося до кiнця радянщини з ii
комунlстичною 1деологlею, як на порядку денному вiдразу постала потреба в
деколонiзацii вiд росiйського iмперсъкого натиску в умовах безперервноi то
прихованоi, то гiбридноi, то наглоi збройноi агресii колишньоi багатъвiковоi
метрополii - Росiйськоi держави. Не прибранi досi артефакти комуно-
радянського перiоду (пам'ятники, танки, н€lзви на честь военачальникiв чи
дiячiв радянськоi культури), набувають в умовах отриманоi Росiйською
Федерацiсю вiд срср зi згоди нез€Lлежноi Украiни монополii на радянську
минувшину дають iй карт-бланш на наповнення цих артефактiв своiми
iмперсъкими сенсами. Ще вже не просто радянський танк часiв II CBiToBoT
вiйни, а унаочнення вiдновленого Нiжинського танкового полку зс рФ, це не
просто вулиця iMeHi радянського военач€шьника, уродженця Pocii, а явний
прояв шани росiйськiй вiйськовiй могутностi. I все це на тлi триваючоi вже
pik вiйни pocii проти Украiни - збройноi та iнформацiйноr.
артефакти на територii MicTa, нiби подаемо сигнЕtл
протистоять.
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З МетОю збереження питомоi iсторичноi пам'ятi, виховання патрiотизму, i

змiцнення украiнськоi державностi та системного спротиву зовнiшнiм i
внутрiшнiм загрозам ykpaiHcbkoмy державотворенню звертаемося за сприяншIм
У РеаПiЗаЦii СУспiлЬно та культурно вагомих для MicTa Нiжин |ромадських
iнiцiатив

1. У ВiДПОвiдностi до Закону Украiни <Про присвосння юридичним особам
та об'ектам права власностi iMeH (псевдонiмiв) фiзичних осiб, ювiлейних 

]

та святкових дат, назв i дат iсторичних подiй) пропонуемо:

а) переЙменувати одну з головних транспортних магiстралей м.Нiжина ,

ВУЛИЦЮ Московську, назва якоi cTzIJIa одiозною в KoHTeKcTi росiйсько-
yKpaiHcbKoi вiйни вiд 2014 року до цього часу, в якiй аIресором е 

.

Росiйська Федерацiя. 
,

Пропонована назва замiсть вулицi MocKoBcbKoi - вулиця Григорiя 
]

гуляницького, видатного полководця, нiжинського полковникавiйсъка i

Запорозъкого 1656, |657, 1658-1659, 1660 -1662, |663-|664 poKiB, героя
КОНОТОпськоi битви 1659 року. Нинi iм'я Григорiя Гуляницького носить вулиця
На ОКОлицi MicTa. Пропонуемо цiй вулицi присвоiти iм'я Iгоря Качуровського,
УРОДЖеНЦЯ Нiжина, на виконання розпорядження мiського голови у зв'язку з l

ВiДЗНаченням 100-рiччя видатного поета i прозаiка, лауреата нацiональноi 
.

ПРемii iMeHi Тараса Шевченка, кавалера ордена <<За заслугш III ст..Щовiдку
ЩОДО iСторичностi назви сучасноi вулицi Московсъкоi в Нiжинi додаемо.

б) перейменувати вулицю Генерала Корчагiна. Генерал-лейтенант
танкових вiйськ IBaH Петрович Корчагiн (1S98-1951), уродженець
Владимирськоi областi Pocii, помер у MocKBi. У BepecHi 1943 року
механiзованиЙ корпус пiд командуванням Корчагiна брав у{асть у
вигнаннi нацистських окупантiв з MicTa Нiжин, у зв'язку з чим корпусу
присвоено почесне найменування <<нiжинський>. Найменування
поновлено 2018 року в назвi163-го танкового полку apMii РФ "з метою
збереження славних вiйськових iсторичних традицiй, виховання
вiйськовослужбовцiв у дусi вiдданостi Вiтчизнi та BipHocTi вiйськовому
обов'язку", як говориться в указi Президента РФ В. Путiна. Таким чином,
HilЗBa ВУлицi набула негативних асоцiацiЙ пiд час триваючоi вiйськовоi
агресii Pocii супроти Украiни.

Пропонована н€вва замiсть вулицi Генерала Корчагiна - вулиця Генерала
Петра Григоренка. Генерал-майор Петро Григорович Григоренко (1907-
1987), украiнець, брав участь у радянсько-нiмецькiй вiйнi t94|-|945 poKiB,
командував дивiзiею. За правозахисну дiяльнiсть розжагryваний у рядовi i
ПОзбавлениЙ ycix державних вiдзнак. Член-засновник Гельсiнськоi Грjпи за 

l

дотримання прав людини. Перебував у радянсъких тюрмах, таборах i ,

(психушках). Помер Петро Григоренко на вигнаннi у США. i



в) перейменувtти вулицю Стефана Яворського. Стефан Яворський,
Уродженецъ MicTa Яворiв Руського восводства речi ПоспЪлитоi,
митрополит Рязанський i Муромський, президент Синоду MocKoBcbKoi
церкви в перiод правлiння царя Петра I. Був провiдним iдеологом
перетворенIuI Московсъкоi держави на iмперiю, в якiй церквапiдпорядковулася царевi, u"ropolvI чисельних проповiдей, присвячених
ПРОСЛаВJUIННЮ ЦаРЯ ПеТРа I, ЙОГО Успiхам у колонiзацii сусiднiх народiв i
територiй, у тому числi Украiни, брав участь в анафемуваннi Гетъмана
IBaHa Мазепи, зокрема написаВ <CTiii 

"ui.*ury 
M*..r"u.

ПРОПОНОВаНа'Тlu ЗаЙСТЬ вУлицi Стефана Яворського - вулиця гетъмана IBaHaМазепи, Нинi iм'ям Гетьмана IBaHa Мазепи названо невелику периферiйну
вулицю без твердого покриття. Гетьман IBaH Мазепа - визначний державний iкультурний дiяч Украiни, котрий дбав про державний i ду*овний розвитокГетьманщини, виступив за 

"е.й.r**riстъ 
вiд Московщ ини, вартий увiковiчненняВ НаЗВi ВУЛИЦi В. iСТОРИЧНОМУ центрi Нiжина, де височiе поЪудований за його

сприяншI Благовiщенський собор.

г) перейменувати в зв'язку з попередньою пропозицiсю iснуючу вулицю
Гетъмана IBaHa Мазепи на вулицю Романа Бжеського. Роман сr..rЬ"ой
Бжеський (один з лiтераryрних псевдонiмiв Мазепинець IBaH; l8g7-1982),
УРОДЖеНеЦЬ НiжИна - украiнськиЙ державний дiяч доби УНР та на емiграцii.
Органiзатор украiнського вiйсъка,u d..по.ереднiй rIасник боiв з росiйсъкимивiйськами l9l8-1 9 1 9 рр. Видатний iдеолог *од.р"ого украiнськогонатIiоналiзму. ,щослiдник ykpaiHcbkoi icTopii, лiтературознавець, журналiст i
публiцист. Помер у США.

r) перейменувати вулицю Максима Горъкого. Росiйський письменник
Максим Горький (Алексей Пешков) вiдомий своiм зневажливим
ставленням до украiнцiв, яке виявилося, зокрема, у його незгодi на
переклаД йогО 1BopiB украiнською мовою. дЪ тогож BiH не мае жодного
стосунку Hi до icTopii Украiни в цiлому, Hi до iсторil Нiжина зокрема.

Пропонована Еазва замiсть н€tзви вулиця Максима Горького _ 
"у;й;-йоТ""uПозичанюка. йосип Позичанюк (tЯtз - wаа рр.) - урод*енець мiстечка Щашiвна Вiнниччинi, випускник Нiжинського педагогiч"о.Ъ ir.rrrф (1935 р.) i tого

викладаЧ. Потiм - журцЕtпiст i письменник, один з головних iдеЪлогiв УПд.
Загинув у бою з СССР-iвськими каратеJUIми на Львiвщинi. У студентськi рокижив на цiй вулицi, яку й пропонусмо перейменувати на вулицю Иосипа
позичанюка.

2, З метою впровадженшI Закону УкраiЪи кПро засудження комунiстичногота нацiонаЛ-соцiалiСтичного (нацистськоiо) тЬталiтарних режимiв вykpaiHi та заборону пропаганди ikHboi символiк"о, роr.rорядження голови
обласноi державНоi адмiнiстрацii вiд 23.05 .2О16 р.- пГr.рЁлiк пам'ятникiв,
пам'ятних знакiв, меморiальних дошок Чернiгiвсiкоi областi, 

"niПiДЛЯГаЮТЬ ДеМОНТаЖУ вiдповiдно до Закону Украiни "про .ч.уд*.пrо
КОМУНiСТИЧНОГО Та НаЦiОнал-соцiалiстичного (нацЙсr."по.о) rоrЙiruр""*
режимiв в YKpaiHi та заборону пропаганди ixHboi символiки">>, u ,й* у



вiдповiдностi до вимог Закону Украiни <про поховання та похоронну
справу)) щодо визначення мiсця поховання перенести на Троiцьке
(центральне) кладовище три поховання радянського перiоду icTopii, а
саме:

поховання l92t-1936 рр.
що загинули вiд рук ceJuIH,
в украiнських селах

б) бiля головного фасаду Нiжинського а|ротехнiчного iнституry нуБiп
Украiни (пам'ятник _ танк т_70 lg45 року на п'едесталi, Oib 

"rого -могила командИра 2I5-гО танковоГо полку 26-i радянсъкоi механiзованоi
бригади 7-го гвардiйського корпусу, майора Iзраiля Хайтовича та могила
Героя Радянського Союзу Серiiя-Мо*оuо.Б;;
в) на вулицi Овдiiвсъкiй неподалiк вiд Вознесенсъкоi церкви (кПам'ятний
знак героям |ромадянськоi вiйни>>, споруджений у 1931 роцi на мiсцi
поховання червоних партизанiв). Щеталънiше про поховання йдеться встатгi в. емелънова <<нотатки про Нiжинське повстання червоних
пфтизанiв: передiсторiя, iсторiя, доля учасникiв), ч. 6 (9), 2008, журнал<<Нiжинська старовина) 'http://www.siver-

;

а також привести в належний стан Старообр.йдницьке кладовйще -старовинний некрополь неподалiк примиканIUI rуоrцi Старообрядницькоi довулицi Льва Толстого.

3. На виконання Закону Укрфи <про правовий статус та вшанування
пам'ятi борцiв за незалежнiстъ Украй у хх .rooirrio пропоЕуемо
облашryвати сквер Героiв Крут фоъташуru"* на мiсцi, де сходяться
вулицi Богдана Хмельницького та Незалежностi) . у."u"овленням уньомУ пам'ятнИка, зорiентованиМ у створ вулицi Незалежностi. Нинi iyT
встановлено тимчасовий дерев'яний хрест з меморiЕtлъною табличкоrо 

"uньому, Згiдно з мiстобудiвною документацiею дана територiя визначена
як зона зелених насаджень загального користування (парки, меморiальнi
сквери i таке iнше).

.щля позитивного здiйснення суспiльно значущих iнiцiатив пропонусмо
такий механiзм ix реалiзацii:
а) створення постiйно дiючоi KoMicii при Нiжинсъкiй мiськiй радi з
правом ухвалення рiшень рекомендацiйного характеру Для пiдгоъовки
до розгляду на сесiях Micbkoi Ради ycix питанъ топонiмiчного та
меморiалъного змiсту (назв об'ектiв права власностi, встановлення та
демонтування пам'ятникiв, меморiальних таблиць тощо).
б) розробка Положення ,rро .rо.rlйно дiючу комiсiю з реалiзацii даних
|ромадських iнiцiатив, До складу якоi мають увйти iнiцiатори,
експерти, науковцi - Ti, хто пiдтримуютъ данi громадськi iнiцiативи,
нез€tпежно вiд того, де вони проживають;

а) у Гоголiвсъкому cKBepi (пам'ятник та
радянсъких мiлiцiонерiв, червоних KoMicapiB,
брутально здiйснюючи продрозверстку
Чернiгiвщини);



в) розробка Програми реалiзацii даних |ромадських iнiцiатив та
передбачення в бюджетi Нiжинськоi мiсъкоi' територiальноi цромадикоштiв на фiнансування зазначеноi Програми.

З повагою i побажаннями плiдноi спiвпрацi,

Голова Нiжинського МО ГО ВУТ кПрqg евченка,
голова НМРБО <<Благодiйний фо"ь L,\ Микола Шкурко

Голова ГО <Патрiот> ентин Шкарупа

В.о. голови ГО кЩозiр- ук)) Максим Вертюк

Вiкторiя Лупiкс

Голова правлiння ГО <У Юрiй Косенко

Голова ГЕо кМама-86-Н lKA.---
Валентина Щокiна

олександр Шалай

Нiжинськоi MicbKoi ради
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Голова депутатсъкоi
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ДОВiДКа ЩОДО iсторичностi назви сучасноi вулицi MocKoBcbKoi в нiжинi

ВулицЯ МосковСька icHye в Нiжинi вiд 2000-х poKiB i дiстала свою назву
пiд час перейменуванIuI вулицi Червоних Партизанiв з аргументацiею поверненrul
iсторичноi назви. Вулиця Червоних Партизанiв i справдi вiд 1881 до 1921 року
нulзивалася Московською. У цьому смислi назву Московська можна було б
вважати iсторичною, якби не та обставино, Що цю назву було надано вулицi пiд
явним впливом полiтичноi кон'юнктури тодiшньою iмперською цивiльною
адмiнiстрацiсю Нiжина.

НайменУванIш cyracHoi вулицi MocKoBcbKoi цiсю н€}звою вiдбулося 1881
року у зв'язку з тим' що колишню вулицю Московсъку, а вiрнiше ii частину, Що
починалася вiд Соборноi площi i доходила до теперiшньоi площi IBaHa Франка,/оуло перейменовано на Гоголiвську. Але ще до цього, а саме на початку xlx ст. ii
вимостили довгими тесаними колодамц у зв'язку з чим цю частину MocKoBcbKoi
вулицi в народi н€}зивutли Мостовою. Тож тодiшня MicbKa влада Нiжина вирiшила
ТОЙ МаЛИЙ ВiДРiЗОК MocKoBcbKoi вулицi, що зztпишився, проходив повз мiський
ринок i виходив на MicT через Остер, продовжити в iнший бiк аж до виiзду з
нiжина у пiвнiчному напрямку1. Значно пiзнiше, в радянськi часи, коли на
Соборнiй площi розмiщувалася автобусна станцiя, Цой вiдрiзок вулицi у народi
н€}зивilпи Базарним.

що 1881 року ця додана частина мала iншу назву, яка дотепер лишаеться
невiдомою. опанас Шафонський у своiй розвiдцi <ёерниговского наместничества
топографическое описание), складенiй у Чернiговi 1786 РокУ, не наводить tt
нulзви, а лише зазначае, Що вона йде вiд мiського мосту повз Преображенську
церквУ череЗ Нове MicTo до Московського виiЪлу та MocKoBcbKoi дороги2. Отже,
МосковСькоЮ ця вулиЦя до 1881 року не н€}зив аJIася. За даними про ,i.ro Нiжин,
наведеними В Журналi MiHicTePcTBa внутрiшнiх справ, М2 за 1846 piK, простiр у
передмiстi Нове MicTo мiж Остром i Преображенською церквою займала Скатна
площа, яка вiддавапася лля торгiв. А за топографiчним описом MicTa Нiжина п. м.
.Щобровольського, надрукованого в Працях Чернiгiвсъкоi Губернсъкоi Дрхiвноi
KoMicii за 1902 piK, виiзд з MicTa в цьому напрямку подаетъся як гл)л(iвський.

Що ж до cTapoi частини вулицi Московськоi (теперiшньоi вулицi Миколи
гоголя), то слiд з€вначити, що етимологiя it назви нiяк не пов'язана з тим, що вона

1 Червоних партизанiв вулиця//Чернiгiвщина. Енциклопедичний довiдник. - К.: <Украiнська Радянська
Енциклопедiя>, 1 990,
2 Черниговскаго Намъстничества топографическое оr'исанiе съ краткимъ географическимъ и историческимъ
оцисацiемъ Малыя Россiи, из частей коей оное намъстничесr"о 

"oaru"n"Ho, 
сочиненное ЩействительнымъСтатскимъ Советникомъ и Кавалеромъ Афанасiемъ Шафонскимъ съ четырьмя географическими картами. ВЧерниговЪ, 1786 года. Издалъ Мыхайло Судiенко, 1851, Предсъдатель Временной коймиссiи Высочайше

учрежденной при Кiевскомъ Военцомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генерал-губернаторе. Кiевъ. ВъУниверситетской Типографiи. 1851. - сс. 45il, 45З.



йшла, мовляв, у напрямку на Москву. Щя вулиця була в середмiстi Нiжина i
природа ii назви носить зовсiм iнший характер. Справа в тому, що за умовами
переяславського договору 1659 Року, укладеного мiж Урядами Вiйська
ЗапорозъкогО i Московського царства, i яким було закiнчено Украiнсько-
московськУ вiйнУ 1658 1659 poKiB, У Нiжинi розмiстився гарнiзон вiйськ
московського царства3, а разом з ним оселилася перша колонiя вихiдцiв з нього.
ще були особи, призначенi для обслryговування цього гарнiзону. Тож вони м.lли
бути розселеними поблизу замка i, отже, початок вулицi вiд мосту i далi вулиця,
яка тепер мае назву Миколи Гоголя, iдеально для цього пiдходили. KpiM того, в
цiй частинi MicTa були помешканшI, залишенi учасниками бойових дiй проти
Московського царства пiд час згаданоi вiйни, якi мусили виiхати з Нiжина,
рятуючи своi житгя i життя своlх родин. Саме тодi мiсце розселення прийшлих з
московського царства колонiстiв i було названо вулицею Московською, що
вiдобразило iхнiй етнiчний склад.

Отже, iсторичною може вважатися лише назва того вiдрiзку теперiшньоi
вулицi Московськоi, що йде вiд площi Mapii ЗаньковецькоI до рiки Остер повз
мiський ринок. Але наведенi
пов'язанi з окупацiею 1659

вище iсторичнi обставини виникнення цiеi назви,
року Украiни вiйськами Московського царства,

cTaBJUITb пiд cyMHiB доцiльнiсть збереження назви Московська HaBiTb у цiй ii
частинi. Що ж до Tici частини, яка прямуе далi вiд середмiстя Нiжина до виiзду з
нього, то вважати iсторичною назву Московська для Hei немае жодних пiдстав.

Сергiй Коваленко

Микола Шкурко

3 ГоробецЬ В.М. ПереяСлавськi статтi 1659llЕнциклопеДiя icTopii Украiни. - т.8. * К.: Наукова лумка, 20l l,


