Стара назва
1.

вул. Артема

Назва, що
пропонується
вул. Сергія Єфремова

2.
3.

пров. Артема
вул. Бабушкіна

пров. Калиновий
вул. Вернадського

4.

пров. Бабушкіна

5.

вул. Бєлінського

Коротка історична довідка
Єфремов Сергій Олександрович (1876-1939) – український громадсько-політичний і
державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української Академії
Наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства ім. Т.
Шевченка у Львові, публіцист, один із творців української журналістики.

Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) — український філософ,
природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму.
Академік Петербурзької АН (1912), професор Московського університету. Один із
засновників Української академії наук: дійсний член Української АН та її перший
президент (1918). Засновник наукової бібліотеки в Києві (нині названої його ім'ям).
Організатор та директор Радієвого інституту (1922–1939), Біохімічної лабораторії (з 1929;
зараз Інститут геохімії й аналітичної хімії імені В. І. Вернадського РАН). Дійсний
член НТШ та низки інших академій (Паризької, Чеської).
пров. Юрченка або
Ю́рченко Віта́ лій (справжнє ім'я: Ю́рій ( Георгій ) Кара́ сь-Гали́ нський; нар. 1900,
пров. Виноградний
с. Текуча, Черкаська область (на той час Київська губернія) —† 1943, Корець) —
сотник Армії УНР, публіцист.
Упродовж 1931–1932 років під псевдонімом «Віталій Юрченко» видавництво «Червона
калина» у Львові видало автобіографічний роман Юрія Карася-Галинського «Шляхами на
Соловки» в трьох частинах («Пекло на землі», «Червоний чад», «Зі Соловецького пекла на
волю»; перевидано 1994 року).
У романі Віталій Юрченко писав:
«Я твердо вірю, що Європа добачить львину долю зла-кризи в більшовизмі і не допустить
імперіалістам московського інтернаціоналу в крові-вогні втопити цивілізацію віків, а на її
струпілих попелищах створити нову еру — світ глумливого насилля й вандалізму. Я вірю, що
весь Захід, збагнувши грізну небезпеку, завчасно схаменеться й на вівтар рятунку культури
людства кине хатню гризню за матеріальні добра-посідання, вірю, що він сконсолідується і
знищить ще неопірене царство-пекло червоно-дикої орди»
вул. Григорія Косинки Григо́ рій Косинка (Стрілець Григо́ рій Миха́ йлович, псевдонім Коси́ нка) (1899- 1934) —
або Раббі Нахмана
український письменник-новеліст, перекладач доби «Розстріляного відродження».
Жертва сталінських репресій. Тематична творчiсть Косинки тiсно пов'язана з проблемами
дореволюцiйного села. Iдейно-стильове спрямування її розвивалось у дусi традицiй
модерної української новели рубежу XIX-XX столiть. Арештовано Косинку як
звинуваченого «в органiзацiї пiдготовки терористичних актiв проти працiвникiв радянської
влади». Керуючись постановою ЦВК Союзу РСР вiд 1.12.1934 р. виїзна сесiя вiйськової
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колегiї присудила Григорiя Косинку-Стрiльця розстрiляти.
Посмертна реабiлiтацiя письменника вiдбулася 19 жовтня 1957 року.
Або
Раббі Нахман із Брацлава (1772—1810) — засновник брацлавського хасидизму.
Правнук засновника хасидизму Ісраеля Баал Шем Това. ем Това).
Р. Нахман виріс в домі самого Баал Шем Това, який успадкували його батьки. Дитинство р.
Нахмана минуло в атмосфері, насиченій хасидськими переказами. Він є автором збірки
афоризмів на теми різноманітних проявів єврейського духовного життя «Книга моральних
якостей». Після свого одруження р. Нахман поселився в Осятині (Старій Осоті). Багато часу
проводив в молитвах, постійно постився і поглиблено вивчав Каббалу. В 1800 році переїхав
до Медведівки, де почав формуватися особливий стиль майбутнього брацлавського
хасидизму. Згодом переїхав до Златополя.
Р. Нахман декілька разів змінював місце проживання. Він відвідував синагоги, в тому числі
і Велику Синагогу в Дубно на Волині (тепер Рівненська область), одну з найбільших в
Україні. Остаточно р. Нахман поселився в Брацлаві, який став центром його «двору», а в
1810 р. поселився в Умані, де за декілька років до його народження відбулося гайдамацьке
повстання і постраждало чимало євреїв. Перед смертю він заповідав своїм учням приїздити
на його могилу на свято Рош ха-Шана – єврейський Новий рік. Могила р. Нахмана в Умані
стала центром масового паломництва його послідовників з усіх кінців світу.
6.
7.

пров. Бєлінського пров. Короткий
вул. Більшовицька вул. Мазепи

8.

вул. Будьонного

вул. Запорізького
козацтва або
вул. Козацька

Іва́ н Мазе́ па-Калединський (1639-1709) — український військовий, політичний і
державний діяч. Гетьман Війська Запорізького, голова козацької
держави на Лівобережній (1687-1704)] і всій Наддніпрянській Україні (1704-1709). У
молодості служив при дворі короля Яна II Казимира. Після обрання гетьманом намагався
відновити авторитет інституту гетьманства в Україні. Зробив великий внесок у економічнокультурний розвиток Лівобережжя. Перебуваючи під патронатом московського царя Петра
I, проводив курс на відновлення козацької держави Війська Запорізького з кордонами
часів Хмельниччини. Тривалий час формально підтримував Московське царство у Північній
війні зі Швецією, проте 1708 року підтримав сторону шведів. Після поразки під
Полтавою врятувався в Молдові. Помер у місті Бендери.
Козаки війська Запорізького
Ві́йсько Запоро́ зьке — 1) військово-політична організація з центром у Запорозькій Січі
(або Запорі́зька Сі́ч) — укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького
Низового другої половини XVI — кінця XVIII століття, що був розташований
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за порогами Дніпра. Збереглися відомості про сім Запорозьких Січей, що наслідували одна
одній.;
2) державне утворення, що виникло у ході повстання Богдана Хмельницького в середині
XVII століття на території Середнього Подніпров'я, Полісся, Брацлавщини і Запорожжя;
3) назва реєстрового війська в Речі Посполитій і Гетьманщині, а також загальна назва
козацького війська.
Козаки́ — члени самоврядних чоловічих військових громад, що з 15 століття існували на
теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону,
на межі християнського і мусульманського світів. Основним заняттям козаків була
військова справа: охорона і патрулювання торгових шляхів, морські рейди на чайках проти
турецького флоту в Криму та Чорному морі, захист українських земель
від татарських «полювань на рабів», участь у військових кампаніях сусідніх володарів та
захист кордонів сусідніх держав.
9.

пров.
Володарського
10. вул.
Володарського

пров. Крутий
вул. Щербаківського

11. вул. Воровського вул. Піддубного

12. вул. Ворошилова

вул. Крамаренка

Щербакі́вський Дани́ ло Михайлович (1877— 1927) —
український етнограф,археолог, музейний діяч, дослідник українського народного
мистецтва, дійсний член НТШ. Працював викладачем історії в Уманській чоловічій гімназії.
Був ініціатором створення Уманського історичного музею. Фундатор музейної справи в
Україні.
Піддубний Іван Максимович (1871- 1949) — український спортсмен-борець.
Шестиразовий чемпіон світу з боротьби (Париж, Мілан, Франкфурт, Нью-Йорк).
Народився 26 вересня 1871 року на Полтавщині, неподалік містечка Золотоноші, у
селі Красенівці (тепер Чорнобаївський район Черкаської області) . Усе своє життя Іван
Піддубний, куди б його не кидала доля, щиро любив Україну. Коли йому за бутності
більшовиків видали паспорт із прізвищем «Поддубный» і національністю «русский»,
вимагав замінити паспорт, а після відмови чемпіон власноруч зробив виправлення —
«Піддубний» і «українець».
Крамаренко Юрій Львович (1854-1927) – лікар, хірург. Головний лікар лікарні м. Умані.
Умілий організатор медичної служби, видатний громадський діяч. У 1876 р. закінчив
медичний факультет Київського університету. У 1878 р. прибув на посаду міського
городового лікаря та очолив керівництво міської лікарні. Засновник хірургічної,
протитуберкульозної, рентгенологічної служби та судово-медичної експертизи у місті.
Одночасно працював у Єврейській лікарні, був лікарем при Головному Училищі
землеробства та садівництва. Приймав участь в різних освітніх та благодійних заходах,
організатор і член відділу Київського товариства грамотності. Відповідальна особа за роботу
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міської бібліотеки: пропагував українську мову. Знайомив населення міста і повіту з
творчою спадщиною Т.Г.Шевченка. Його сини Євген і Юрій – доктори медичних наук, а Лев
– художник.
13. пров. Ворошилова
14. пров. Гайдара
15. вул. Героїв
Сталінграду
16. вул. Давиденка
17. пров. Давиденка
18. вул. Дем’яна
Бєдного

пров. Волошковий
пров. Тінистий
вул. Теплична

19. пров. Дем’яна
Бєдного
20. вул.
Дзержинського

пров. Далекий

21. вул. Енгельса

вул. Суровцової

вул. Оранжерейна
пров. Квітковий
вул. Костомарова

вул. Береста

22. вул. Жовтневої
вул. Незалежності
революції
23. пров. Жовтневий пров. Курінного

Костомаров Микола Іванович (1817-1885) - відомий український і російський історик,
громадсько-політичний і культурний діяч, письменник, публіцист, критик, етнограф і
фольклорист. Навчався в Москві в приватному пансіоні, Харківському університеті на
історико-філологічному факультеті. Микола Костомаров склав історію України з часів
Богдана Хмельницького, цю роботу він продовжував до кінця життя, був автором
програмного документу "Книга буття українського народу". В 1845 році переїхав до Києва.
У грудні 1845─січні 1846 року був одним з творців Кирило-Мефодіївського братства.

Бе́ рест Олексі́й Проко́ пович (1921 -1970) — український радянський військовик, Герой
України, лейтенант Червоної Армії, що встановив, разом з Михайлом
Єгоровим та Мелітоном Кантарією, Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу о
21.50 30 квітня 1945.
Суровцова Надія Віталіївна (1896 — 1985) — українська громадська діячка, журналіст,
автор мемуарів. Редакторка іномовних видань Міністерства закордонних справ УНР. Також
перекладач, за фахом історик. Доктор філософії. Проголошувала І Універсал Центральної
Ради в Умані. Жертва сталінського терору. З 1927 по 1957 роки перебувала в ув’язнені й на
засланнях. В 1958 році реабілітована. В 1960-х роках працювала в Уманському
краєзнавчому музеї, очолювала товариство охорони пам’яток історії і культури Уманщини.
У брежнєвські часи переслідувалася органами КДБ. Похоронена у м.Умані на
Міщанському кладовищі. У 2005 році у місті створено меморіальний музей «Музейквартира Н.В.Суровцової».

Курінни́ й Петро́ Петро́ вич(1894-1972) — історик, археолог, етнограф, музеєзнавець,
організатор пам'яткоохоронної справи. Дійсний член Наукового товариства імені
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24. вул. Затонського вул. Мала садова
25. вул. Зої
вул. Коновальця
Космодем’янської

Шевченка (1947) та Міжнародної вільної академії наук у Парижі (1951). Народився в
місті Умань. Вже під час навчання в гімназії проводив самостійні археологічні дослідження
на Уманщині, Звенигородщині, Липовеччині, Черкащині (1911–1913), заснував Уманську
філію Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва (1913–1918). Від
1918 — учитель історії, з 1921 — директор Уманської чоловічої гімназії. Водночас був
фундатором та директором новозаснованого Соціально-історичного музею Уманщини (з
1921). Від 1924 — директор Музею культів і побуту. 1926–1932 — директор Державного
історико-культорного заповідника «Всеукраїнський музейний городок». Заарештований
1933 за сфабрикованими звинуваченнями в антирадянській діяльності і протягом 5 років не
мав права працювати за фахом.
Історична назва (мапа м. Умані 1911 р.)
Конова́ лець Євге́ н Мих́айлович (1891-1938) — полковник Армії УНР, командант УВО,
голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН. Із студентських
років вів активну громадсько-політичну діяльність. У 1910 брав участь у боротьбі
студентства за український університет у Львові. Діяльність Коновальця з розбудови ОУН,
намагання поставити українське питання у Лізі Націй та постійні заходи з налагодження
націоналістичного підпілля в УРСР, викликали занепокоєння у більшовицького керівництва
в Москві. 23 травня 1938-го Коновалець загинув у Роттердамі в результаті спецоперації
проведеної органами НКВС СРСР.

26. пров. Зої
пров. Вишневий
Космодем’янської
27. вул. Зорге
вул. Довженка

Довже́ нко Олекса́ ндр Петро́ вич(1894-1956) — український радянський письменник,
кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографу. 1918–1919 — воює
проти більшовиків у лавах армії УНР. Серпень 1919 р. — був заарештований
Волинською ЧК, відправлений до концтабору як «ворог робітничо-селянського уряду», де
протягом 3 місяців відбував покарання.
28. вул.
вул. Гетьмана Ханенка Хане́ нко Миха́ йло (1620-1680) — український військовий, політичний і державний діяч.
Інтернаціональна
Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Правобережній Україні (16691674). Представник козацького роду Ханенків.
Народився в Умані, де згодом став старостою, очолив Уманський полк.
З 1656 року уманський полковник. В 1660 р. Ханенко як наказний гетьман Юрія
Хмельницького успішно відбиває напад військ Речі Посполитої на місто Могилів(на
Дністрі). У липні 1669 р. козаки трьох правобережних полків(Уманський, Паволоцький,
Корсунський) на раді в Умані проголосили його гетьманом.
У своїй політиці він спирався на Річ Посполиту і 2 вересня 1670 року уклав з делегатами
Речі Посполитої договір в Острозі, на основі якого Річ Посполита визнала Ханенка
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29. пров.
пров. Метцеля
Інтернаціональний
30. вул. Калініна

вул. Самчука

31. пров. Калініна

пров. Корабльова
або пров. Медовий

32. вул. Карла
Лібкнехта

вул. Стуса

гетьманом Правобережжя, а він погоджувався на підданство короні Речі Посполитої на
умовах автономії лише для козацької верстви. Паралельно Ханенко листувався з
московськими урядовцями.
Навесні 1673 Річ Посполита відновлює боротьбу за Правобережжя. Ханенко з"являється тут
у квітні, а 11 вересня 1673 під стінами Києво-Печерського монастиря Ханенко отримує
поразку від Петра Дорошенка, свого заклятого ворога. В 1674 року Ханенко вимушений був
скласти булаву. Але політичної діяльності не припинив. Він оселився у Козельці на
Чернігівщині, а вже 1677-1678 рр. був обвинувачений у зносинах з Річчю Посполитою та
ув'язнений у Батурині. Згодом він зумів довести свою невинність. Та невдовзі він помирає
. Місце поховання та обставини смерті невідомі.
Метцель Людвиг (повне ім'я Людвиг Христіан Метцель) (1764—1848) — військовий
інженер, архітектор, ландшафтний дизайнер-садівник. За його проектом був створений
відомий пейзажний парк сучасної України — «Софіївка» в місті Умань.
Ула́ с Олексійович Самчу́ к(1905-1987) —
український письменник, журналіст і публіцист, редактор, лауреат УММАН, член уряду
УНР у вигнанні, член ОУП «Слово».
Творчість Уласа Самчука приховувалася протягом тривалого часу, тому що він правдиво
зображував тогочасну політику радянського уряду у своїх творах.
Багато їздив по Україні, побачив на власні очі жахи фашистської окупації, жалюгідний стан
України. У перші повоєнні роки Самчук був ініціатором створення
нової літературної організації емігрантських письменників – Мистецького українського руху
– МУР. Його було обрано першим головою цього об’єднання.
Корабльов Іполит Іванович (1871-1951) працював в м. Умані 44 роки, з 1907 року,
примножуючи досягнення Уманського сільськогосподарського інституту. Викладав
бджільництво, завідував пасікою та станцією шовківництва. У 1918 р. за його пропозицією
на з’їзді бджолярів України було прийнято вулик з вузько-високою рамкою, названий
«Українським». Написав багато книг з бджільництва. Основна робота І. І. Коробльова
«Бджільництво» витримала чотири видання і багато років була єдиним підручником для
бджолярів.
Сту́ с Васи́ ль Семе́ нович(1938-1985) — український
поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших
представників українського культурного руху шістдесятників. Лауреат Державної премії ім.
Т. Шевченка (1990), Герой України (2005).
За власні переконання щодо необхідності збереження й розвитку української культури
Василь Стус зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена, а він
сам був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув.
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33. вул. Карпінського вул. Нарбута

34. пров.
Карпінського
35. ІІ пров.
Карпінського
36. вул. Кірова

пров. Яблуневий
пров. Рибальський
вул. Князя Святослава

37. вул. Клари Цеткін вул. Олени Теліги

38. пров. Клари
Цеткін
39. вул. Колгоспна
40. вул.
Комсомольська

На́ рбут Гео́ ргій(Ю́рій) Іва́ нович (1886— 1920) — український художник-графік,
ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок). Один
з засновників і ректор Української Академії Мистецтв.

Князь Святослав - Святосла́ в І́горович, також відомий як Святосла́ в Хоро́ брий(935972) — руський князь, державний діяч, політик і військовик з династії
Рюриковичів. Великий князь Київський, правитель Русі (945, самостійно з 964–972). Син
князя Ігоря і його дружини, княгині Ольги. Батько Володимира Великого, дід Ярослава
Мудрого. Проводив активну зовнішню політику, значно розширивши територію держави.
Підкорив волзьких булгар, аланів, радимичів, в'ятичів. Спричинив занепад Хазарського
каганату та Першого Болгарського царства.
Оле́ на Іва́ нівна Телі́га(1906-1942) — українська поетеса, публіцист, громадськополітичний діяч. Народилася 21 липня 1907p. в Петербурзі. З 1923 p. вимушена жити за
кордоном. Олена Теліга належала до кола поетів-«вісниківців», що об'єднувались довкола
редагованого критиком та публіцистом Д. Донцовим журналу «Вісник». Характерними
рисами її поезії в цей період виступають прагнення активного, дієвого життя, протест проти
нудоти «буденного» існування. Провідною для О. Теліги, як і для інших поетів міжвоєнної
доби, залишається ідея державного самоствердження України («Безсмертне», «Племінний
день», «Відповідь»). Ліричний герой поетеси — завжди яскрава особистість, сповнена
самодисципліни та почуття обов'язку перед нацією («Сучасникам», «Вечірня пісня»).
Водночас її лірика сповнена особливого інтимного колориту, пильної уваги до внутрішнього
світу людини. Через несприятливі обставини О. Теліга не встигла видати жодної
прижиттєвої збірки. Лише після її трагічної загибелі з'явилися в світ книги її поезії: «Душа
на сторожі» (1946), «Прапори духа» (1947), «На чужині» (1947). В окупованому фашистами
Києві займалася організацією літературних сил, редагувала додаток до газети «Українське
слово» — «Літаври».
Розстріляна німецькими фашистами у Бабиному Яру 21 лютого 1942p.

пров. Тихий
вул. Базарна
вул. Молодіжна
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41. вул. Комуністична вул. Олександрівська
42. вул. Косіора
вул. Горіхова
43. вул. Котовського вул. Виговського

44.
45.
46.
47.

пров. Котовського
вул. Красіна
вул. Крупської
вул. Куйбишева

48. вул. Кулика

Історична назва (мапа 1911 р.)
Виго́ вський Іва́ н (бл.1608 — 1664) —український військовий, політичний і державний
діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави у Наддніпрянській
Україні (1657–1659). Під час козацько-московської війни 1658–1659 років вщент розбив
московитів під Конотопом за допомоги кримського хана Мехмеда IV. Проте поступово
втратив підтримку оточення через невдоволення козаків Гадяцьким договором. У
вересні 1659 року передав булаву Юрієві Хмельницькому, після чого виїхав до Речі
Посполитої.

пров. Солов’їний
вул. Новоуманська
вул. Злагоди
Вул. Данила Галицького Дани́ ло Га́ лицький- Дани́ ло Рома́нович, також Коро́ ль Дани́ лоабо Дани́ ло Га́ лицький
(1201 — 1264) - політичний і державний діяч, будівничий Галицько-Волинської держави
(Галицько-Волинська держава), дипломат і полководець. Він спорудив фортеці у Кам'янціЛитовському, Бересті, Біланові, Кам'янці Подільському, Хотині, поставив там своїх
посадників і військові залоги.
Данило Романович збудував нове місто - Львів, який назвав ім'ям свого сина - Лева. Завдяки
мудрій державній політиці Данило Романович все ж зумів зберегти свою державу від
знищення монголо-татарами. Незважаючи на певну залежність, він фактично не
підкорився владі Золотої Орди. У 1253 р. Римський Папа Інокентій IV надав Данилу
Галицькому королівський титул. У 1245-1264 pp. Данило Романович був повновладним
господарем Галицько-волинської держави. Помер перший український король в 1264 р. у
своїй новій столиці Холмі, яку він збудував (нині територія Польщі).
вул. Комарницького
Комарницький Микола Федорович (1899-1984) – уманський історик, краєзнавець,
бібліограф. Зробив великий внесок у дослідження історичного минулого Уманщини. З
серпня 1909 по 4 червня 1918 року навчався в Уманській чоловічій гімназії. В 13 років
самостійно займається репетиторством , розпочинає збір краєзнавчого матеріалу по історії
Уманщини. У 1931-1935 рр. працював в Уманському історичному архіві. У 1960 р.
київським обласним книжково-газетним видавництвом видано короткий путівник
«Черкащина». М.Комарницький брав участь у складанні цього путівника разом з групою
науковців. З більш ніж 60-ти років кореспондентської діяльності в пресі опубліковано майже
тисячу різних статей М.Комарницького. В інституті літератури імені Т.Г. Шевченка АН
України зберігається складений ним покажчик літератури про І.Кулика, в науковій
бібліотеці ім. В.І.Леніна (м.Москва) – список уманських періодичних видань і покажчики
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літератури про дендропарк «Софіївка» та про Г.І.Котовського, в Державній публічній
бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна (м.Санкт-Петербург) – картотека уманської періодики
1904-1960 рр.
49. вул. Леніна
вул. Європейська
50. вул. Ленінградське вул. Магістральна
шосе
51. вул. Ленінської
вул. Героїв Крут
Іскри

52. вул.
Луначарського

вул. Березовського

53. вул.
Мануїльського

вул. Дерещука

54. пров. Мілованова пров. Грінченка

Герої Кру́ т - студенти, які поклали своє молоде життя за вільну Україну та були розстріляні
у бою під Крутами. Бій під Кру́ тами відбувся 16 (29) січня 1918 року на залізничній станції
Крути під селищем Крути поблизу села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід
від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним
підрозділом Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном з київських
курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень
вояків.
В бою під Крутами оборонці української державності отримали переконливу військову
перемогу. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні.
Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний
договір, який врятував молоду українську державність.
Сучасників особливо вразило поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до
більшовиків і були ними страчені. На похороні у Києві біля Аскольдової
могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які
загинули в нерівній боротьбі, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному
вчинкові вірш «Пам'яті тридцяти».
Березо́ вський Макси́ м Созо́ нтович(1745-1777) — український композитор, диригент,
співак. Класик європейської музики.
Автор першої української та російської опери («Демофонт»). Разом з іншим
українцем Дмитром Бортнянським вважається творцем класичного типу вітчизняного
хорового концерту.
Дерещу́ к Петро́ Кузьми́ ч(Дерещенко) ( 1886 — 1929) — український військовий діяч
часів УНР, державний інспектор Запорізького корпусу Армії УНР, повстанський отаман,
голова Уманського повстанкому. В 1920 очолив антибільшовицьке повстання на Уманщині.
Голова Уманського повстанського комітету.
Був одним з отаманів Холодноярської Республіки.
Грінчéнко Борис Дмитрович (1863 —1910) — український письменник,
педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадськокультурний діяч. Редактор низки українських періодичних видань. Обстоював поширення
української мови в школі та в установах. Автор фундаментальних етнографічних,
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мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших
підручників з української мови й літератури, зокрема «Рідного слова» — книжки для
читання в школі. Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови».
Один із організаторів і керівників «Просвіти».
Мікіндо Карл Генріхович (1918 – 1990) – художник-педагог.
У 1954 р. започаткував першу в м.Умані дитячу художню студію при міському Будинку
культури.
У 1958 р. створив Студію робітничої молоді, яка стала центром методичної допомоги для
самодіяльних художників та майстрів народної творчості.
З 1971-1974 рр. – працює художнім керівником в міському Будинку культури, створивши
оформлення до багатьох драматичних вистав. Як талановитий педагог виховав цілу плеяду
уманських художників.

55. вул. Молокова

вул. Мікіндо

56. пров. Молокова
57. вул. Мопрівська

пров. Світлий
вул. Сверстюка або вул. Євге́ н Олекса́ ндрович Сверстю́ к(13 грудня 1928, Сільце, Волинське
Потоцького
воєводство, Республіка Польща — 1 грудня 2014, Київ, Україна)[1][2] —
український письменник, мислитель, філософ, гоголезнавець,громадський діяч. Засновник
та з 1989 незмінний редактор православної газети «Наша віра», президентУкраїнського
ПЕН-клубу. Доктор філософії. Автор одного з найважливіших текстів
українського самвидаву —«З приводу процесу над Погружальським». Політв'язень
радянського режиму.
або
Станіслав Щенсний Потоцький засновав у 1796 році Парк «Софіївка», названий на честь
його дружини Софії Вітт-Потоцької.

58. пров.
Михайловської
59. вул.
Островського

пров. Бузковий
вул. Демуцького

Дему́ цький Порфи́ рій Дани́ лович(1860 —1927) —український фольклорист,
хоровий диригент, композитор, якмй активно пропагував українську народну пісню
Музичну освіту здобув у Київській духовній семінарії в 1876–1882роках. Юнаком співав
у Миколи Лисенка, з яким мав тісні творчі зв'язки. Після закінчення медичного
факультету Київського університету в 1889 році, працював лікарем в селі Охматові на
Київщині. Збирав і обробляв народні пісні; організував народний хор, з яким виступав у
багатьох місцевостях України. В репертуарі хору були українські народні багатоголосі пісні,
що їх виконували в народному стилі. З Охматівським хором виступали в м.Умані та повіті.
1918 року — переїхав до Києва; з 1921 року працював у Етнографічній комісії УАН,
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був професором Музично-драматичного інституту імені
М. В. Лисенка.На фасаді Уманського музичного училища, що теж носить його ім'я,
Порфирію Демуцькому встановлено меморіальну дошку. У 2004 року засновано обласну
премію імені Порфирія Демуцького.
60. пров.
Островського
61. вул. Павлика
Морозова

62. вул. Паризької
Комуни
63. пров. Папаніна
64. вул. Пархоменка

пров. Літературний
вул. Холодноярська

Холо́ дний Яр — реліктовий лісовий масив, який має історичне та природоохоронне
значення.
За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів, а їх тут налічується
понад 150 найменувань, Холодний Яр займає перше місце в Україні. У лісовому масиві і на
полях навколо нього скрізь розкидані кургани скіфської доби та пізніших епох. У
Холодному Яру археологи знайшли сліди всіх археологічних культур, починаючи з
трипільської рільничої культури, яка зародилася в лісостеповій зоні України за 5-4 тисячі
років до нової ери.
У Холодноярських лісах збереглися залишки кількох древніх городищ, оточених земляними
валами, висота й ширина яких ще й тепер вражає, а також руїни підземних церков і печер.
У 1918 році на Чигиринщині з центром у Холодному Яру діяли загони, які боролися проти
денікінців (революційний комітет «Чигиринська республіка» під проводом Свирида
Коцура), і повстанські загони прихильників УНР, що вели боротьбу проти радянської влади.
вул. Велика фонтанна Історична назва (мапа м.Умані 1911 р.)
пров. Березовий
вул. Івасюка

65. вул. Петровського вул. Тютюнника

Івасю́ к Володи́ мир Миха́ йлович(1949— 1979) — український композитор і поет. Герой
України (2009, посмертно).
Один із основоположників української естрадної музики. Автор 107 пісень, 53
інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль,
чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні.
Неординарний живописець. В пам'ять Володимира Івасюка започатковано фестиваль
«Червона рута».
Тютю́ нник Гри́ горій Миха́ йлович( 1931 — 1980) — український письменник-прозаїк.
Після армії навчався на філологічному факультеті Харківського університету. Брат –
Григорій Тютюнник, по – батькові, автор відомого роману «Вир»
Важко переніс у 1961р. смерть брата, Григорія Тютюнника.
Непросто було запальному Григору стримувати себе в такий бурхливий час.
У 1961р. журнал «Крестьянка» друкує оповідання «В сумерки», написане російською.
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У 1963р. у Києві працював у газеті «Літературна Україна», у сценарній майстерні кіностудії
ім. Довженка.
У 1966р. надруковано першу книжку «Зав’язь».
У 1970-х друкуються його твори.
У 1980р. присуджено літературну премію ім. Лесі Українки.
66. вул. Піонерська
67. вул.
Піонтковського
68. вул. Постишева

вул. Юнацька
вул. Костельна

Історична назва (мапа м.Умані 1911 р.)

вул. Ярослава Мудрого Яросла́ в Му́ дрий. Яросла́ в Володи́ мирович, відомий як Яросла́ в Му́ дрий(983 —1054) —
ростовський князь (989–1010), Новгородський князь (1010–1034), Великий
князь Київський (1015–1018, 1019–1054). Об’єднувач руських земель. Під час його
правління Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу. Завдав
остаточного удару печенігам. Причислений до лику святих. Для скріплення влади в державі
та впорядкування правових та соціальних відносин громадян за князювання Ярослава
Мудрого було укладено збірник законів, так звану Правду Ярослава, що становить
найдавнішу частину законів руського права — Руської Правди. За Ярослава Мудрого
поширилося і зміцніло християнство в Київській Русі, а також оформилася організаційна
структура й церковна ієрархія: За цього часу засновано також перші монастирі на Русі: св.
Юрія, св. Ірини і славний Києво-Печерський 1051 р., які стали важливими культурними
осередками, в яких писалися літописи, були школи іконописання.
Ярослав Мудрий був високоосвіченою людиною, він дбав про освіту і культуру свого
народу, заснував при Софійському соборі школу і бібліотеку. За його ініціативою почалася в
Києві праця над перекладами грецьких та інших книг на церковно-слов'янську мову,
переписано багато книг, був укладений літописний звід. Київська Русь за Ярослава Мудрого
була великою і могутньою державою Європи, досягнувши на ті часи найвищого розвитку.
69. пров. Постишева пров. Вітряний
70. вул.
вул. Вербицького
Верби́ цький Миха́ йло Миха́ йлович(1815—1870) —
Пролетарська
український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський
діяч, автор музики державного гімну України «Ще не вмерла Україна».
71. пров.
пров. Чубинського
Чуби́ нський Павло́ Плато́ нович(1839 — 1884) —український етнолог, фольклорист, поет,
Пролетарський
громадський діяч, автор слів Гімну України.
72. вул. Радянська
вул. Гайдамацька
Миколаївська - Історична назва (мапа м. Умані 1911 р.)
або вул. Миколаївська
73. вул. Раскової
вул. Хоткевича
Гна́ т Марти́ нович Хоткéвич (літературний псевдонім Гнат Галайда) * 31 грудня 1877 (12
січня 1878)[1],Харків — † 8 жовтня 1938, тюрма НКВС СССР) —

12

74. вул. Рафаїла
Чорного

вул. Січових стрільців

75. вул. Рози
Люксембург

вул. Сірка

76. вул. Свердлова

вул. Шухевича

український письменник, історик, бандурист, композитор,мистецтвознавець, етнограф, педаг
ог, театральний і громадсько-політичний діяч. Жертва сталінського терору.
Літературну діяльність Хоткевич почав у 1897 році (оповідання «Грузинка» у львівському
журналі «Зоря»). Подальші твори його великої літературної спадщини: оповідання «Блудний
син» (1898), «Різдвяний вечір» (1899), цикл «Життєві аналогії» (1897–1901), збірка «Гірські
акварелі» (1914); протягом 1914–1915 була написана низка оповідань під назвою
«Гуцульські образки» (уперше надруковані 1931); повість «Авірон» (1928), роман
«Берестечко» та інші. Найвизначнішим досягненням прозової творчості Хоткевича стала
романтична повість з гуцульського життя «Камінна душа» (1911), кілька разів перевидавана
(у різних редакціях) пізніше. Хоткевич є автором низки драматичних творів, у яких
відобразив антифеодальну та національно-визвольну боротьбу українського народу. Багата й
тематично різноманітна літературно- мистецтвознавча спадщина Хоткевича. Серед іншого:
«Григорій Савич Сковорода» (1920), низка наукових розвідок про Т. Шевченка, Ю.
Федьковича, О. Кобилянську, «Музичні інструменти українського народу» (1930). За
радянських часів Хоткевич багато перекладав із світової
класики: Шекспіра, Мольєра, Шіллера, Гюґо
Січові́ Cтрільці́ — назва вiйськових пiдроздiлiв Надднiпрянської Армії УНР сформованих
у 1917–1919 роках початково з вiйськовополонених-австро-угорців українського
походження, які добровiльно згодилися захищати Українську Центральну Раду перед
наступом більшовиків (командир куреня — сотник Григорій Лисенко). У грудні-січні курiнь
(батальйон) брав участь у боях під Бахмачем і в Києві, далі захищав уряд УНР під час
відступу до Житомира. Наприкінці січня 1918р. Галицько-Буковинський курінь Січових
стрільців брав участь у придушенні Січневого повстання в Києві. По відмові,
після гетьманського перевороту полку Січових стрільців продовжувати військову службу на
користь Української Держави, його роззброїли німці й Січові стрільці розійшлися по
Україні, але значна частина їх перейшла на службу до Запорізької дивізії збройних сил
Української Держави, де у 2-му піхотному полку полковника Петра Болбочана склала 3-й
курінь. У кінці серпня гетьман Павло Скоропадський погодився на формування Окремого
загону Січових Стрільців і призначив для нього місце розташування у Білій Церкві.
Іва́ н Сірко́ (1605 (1610) —1680) —подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький
полковник, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська
Запорозького Низового. Здобув перемогу в 65 боях.[1] Герой багатьох українських пісень і
казок. Після своєї смерті вважався козаком-характерником.
Шухе́ вич Рома́ н Осипович (псевдо:«Білий», «Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан»,
«Чернець», «Чух», «Тур», «Тарас Чупринка») (1907 —1950) — український політичний і
державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських
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77. пров. Свердлова

пров. Стефановича

78. вул. Сергія Лазо

вул. Миколи
Хвильового

націоналістів. Командир з боку українців українського військового підрозділу «Нахтігаль» в
складі іноземних легіонів Вермахту (1941–1942). Генерал-хорунжий,
головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату Української
головної визвольної ради(1943–1950). Романові Шухевичу посмертно присвоєно
звання Герой України.
Стефанович Василь Автономович (1887- 1984). Народився у сім'ї священика. Ще в дитячі
роки виявляв величезний інтерес до краєзнавства, археології. Вищу освіту здобув у
Київському комерційному інституті на економічному факультеті, але це не завадило
пов'язати своє життя з археологією та музейною справою.
Василь Автономович більшу частину свого життя присвятив вивченню історії Уманщини,
поповненню колекцій Уманського краєзнавчого музею, вихованню нових поколінь
дослідників, був одним із засновників Уманського краєзнавчого музею, археологом,
краєзнавцем, непересічною особистістю, передав до музею із власної колекції 861 музейний
предмет з історії, археології, етнографії.
В.А.Стефанович здійснив археологічні розвідки у більше ніж 200 селах, виявив 54
поселення Трипільської культури і 72 – Черняхівської. Постійно займався
пам'яткоохоронною діяльністю: намагався врятувати церкву у с. Зарубинці Жашківського
району, будівлю ратуші, костелу в м. Умані, городище в с. Івангород Христинівського
району.
У 1965-1966 роках Василь Автономович активно допомагав створювати музей в
Уманському сільськогосподарському інституті.
Хвильови́ й Мико́ ла (справжнє ім'я Микола Григорович Фітільов) (1893—1933) —
український прозаїк, поет, публіцист, один з основоположників пореволюційної української
прози.
Один із засновників Спілки пролетарських письменників «Гарт», а 1925 р. – літературної
організації ВАПЛІТЕ. Основоположник течії активного романтизму та пролетарської поезії.
Автор поетичних збірок «Молодість» (1921), «Досвітні симфонії» (1923), «Осінь» (1924),
романів «Вальдшнепи», «Санаторійна зона».
Центральною для Хвильового — полеміста та публіциста — була проблема історичного
буття України, української культури. Заперечуючи москвофільські тенденції частини
тогочасних літераторів, Хвильовий проголошував орієнтацію на Європу, на стилі та напрями
європейського мистецтва. Його літературне гасло «Геть від Москви! Даешь Європу!»
набрало політичного звучання. Він зазнав гострої критики та переслідувань з боку
московського та республіканського керівництва.
На знак протесту проти голодомору 1932-1933 років та арешту свого приятеля Михайла
Ялового 13.05.1933 р. покінчив життя самогубством.
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79. пров. 1-й Сергія
Лазо
80. пров. 2-й Сергія
Лазо

пров. Джеймса Мейса

81. пров. Смідовича

пров. Храбана

пров. Маланюка

82. вул.
вул. Скоропадського
Страйгородського

83. пров.

пров. Їжакевича

Джеймс Ернест Мейс (1952 — 2004) — історик, політолог, дослідник голодомору в Україні.
Саме завдяки його дослідженням світ дізнався про Голодомор в Україні.
Маланюк Євген Филимонович (1897—1968) — український письменник, культурологенциклопедист, публіцист, літературний критик. Поет національного болю, гніву й
боротьби. Основною темою його творчості є Україна, її мистецтво, культура, історія.
Десятки статей присвячені класичній літературі, митцям-емігрантам, письменникам України
радянського часу.
Храбан Григорій Юхимович (1902 - 1990) Народився в сім’ї селянина. Після закінчення
Новоград-Волинської чоловічої гімназії у 1920 р. розпочалася його педагогічна та наукова
діяльність.
З 1934 р. Г.Ю.Храбана було призначено директором Уманського педагогічного технікуму.
Пізніше в Умані він займав посади викладача педінституту, завідувача районного відділу
освіти.
У 1938 р. Г.Ю.Храбан був заарештований органами НКВС за звинуваченням у членстві «в
українській буржуазно-націоналістичній організації». Вісім років покарання відбував в
Усольлазі.
У 1950 р. був знову заарештований і засуджений на довічне поселення в Красноярський
Край.
У квітні 1956 р. його було реабілітовано та 17 вересня 1956 р. було призначено директором
Уманського краєзнавчого музею.
Коло наукових інтересів Г.Ю.Храбана було досить широким. Понад 30 років історик
досліджував антифеодальне повстання 1768-1969 рр. відоме під назвою «Коліївщина».
Вінцем багаторічної науково-пошукової діяльності стала монографія «Спалах гніву
народного».
Значну частину творчого доробку історика складають пошукові матеріали з історії
будівництва Національного дендрологічного парку «Софіївка».
Широко досліджувалася Г.Ю.Храбаном тема «Шевченко і Умань». До 150-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка ним був підготовлений тематичний випуск газети «Літературна
Україна» від 27 травня 1964 р. Його перу належать статті до 2-х томного «Шевченківського
словника».
Скоропа́ дський Павло́ Петро́ вич(1873—1945) — український громадський та політичний
діяч, військовик, за правом народження носив князівський титул. Походив з козацькостаршинського роду Скоропадських. Офіцер армії Російської імперії. Учасник російськояпонської та I-ї Світової війн. Гетьман Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918).
Один із лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху.
Їжаке́ вич Іва́ н Си́дорович (1864—1962) — український живописець, письменник і графік,
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Страйгородського

84. вул. С.
Перовської

вул. Володимира
Мономаха

85. пров.
С.Перовської
86. вул. Таращанська
87. І пров.
Таращанський
88. ІІ пров.
Таращанський
89. вул. Тельмана
90. пров. Тельмана

пров. Добросусідський

народний художник УРСР.
Працював у галузі станкового й монументального живопису, книжкової ілюстрації. Автор
ряду картин на теми української історії:
«Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» (1907);
«Мені тринадцятий минало» (1926-28);
«Битва козаків з шляхтою» (1926-28);
«Гайдамаки під Уманню» (1939);
«Повстання селян у Галичині»;
Брав участь у відновленні фресок Кирилівської церкви в Києві, розписував Церкву Всіх
Святих над Економічною брамою Києво-Печерської лаври та зовнішній іконостас
Георгіївського собору монастиря на «Козацьких Могилах» (1914 р., с. Пляшева, Рівненська
область).
Володи́ мир Монома́ х- Володи́ мир Все́ володович, прозваний Володи́ миром
Монома́ хом (1053 —1125) — Великий князь Київський (1113–1125), державний і політичний
діяч, письменник. Особливо прагнув припинення князівських міжусобиць та об'єднання сил
для боротьби проти нападників. Здобув популярність організацією спільних успішних
походів князів 1103 і 1111 роках проти половців. Видав закон, за яким
зменшив рези (відсотки) за позички і тимчасово трохи полегшив становище закупів,
скасував холопство за борги (у розширеній редакції „Руської правди“ ці постанови відомі
під назвою Статут Володимира Мономаха). Володимир Мономах — автор вміщеного
в Лаврентіївському літописі «Повчання» своїм дітям — видатного давньоруського
літературного світського твору, в якому засуджувалися князівські міжусобиці й закликалося
до об'єднання давньоруських земель.

вул. Вишивана
пров. Літній
пров. Весняний
вул. Волонтерів
пров. Яремчука

Яремчу́ к Наза́ рій Назарович (1951—1995) — український естрадний співак. Народний
артист УРСР (1987). Батько співака і композитора, заслуженого артиста України Назарія
Яремчука-молодшого та співака, заслуженого артиста України Дмитра Яремчука, а також
співачки Марії Яремчук.
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91. вул.
Тухачевського

вул. Багряного

92. вул. Урбайліса
93. вул. Урицького

вул. Володимирська
вул. Грушевського

94. пров. Урицького

пров. Аркаса

95. вул. Федька

вул. Терещенків

96. пров. Федька

пров. Білецького

97. вул. Фрунзе

вул. Петлюри

Відомий насамперед виконанням українських пісень — «Незрівняний світ краси», «Чуєш
мамо», «Якщо мине любов», "Батько і мати", «Зачаруй», «А матіоли цвіт» «Червона рута»,
«Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі
гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей ви, козаченьки», «Я ще не всі тобі сказав»
та інші. Крім того, разом зі своїми друзями-співаками Назарій знявся в музичних стрічках
«Червона рута», "Виступає ансамбль «Смерічка» під керуванням Левка Дутковського" ,
«Стартує пісня», «Ти плюс я — весна» та «Червона рута. 10 років по тому».
Багря́ ний Іва́ н(справжнє ім'я: Лозов'ягін Іва́ н Па́ влович(також: Лозов'яга) (1906—1963) —
український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
Звинувачений більшовицькою критикою в антирадянській творчості. У 1932, 1936 роках
заарештовувався НКВС. Був одним із ініціаторів створення Української головної визвольної
ради. Перебуваючи у розташуванні УПА на Волині та Карпатах працював у відділі
пропаганди. У 1944 року емігрував до Німеччини. Співзасновник Української революційнодемократичної партії та Об’єднання демократичної української молоді. Засновник газети
«Українські вісті».
Історична назва (мапа м. Умані 1911 р.)
Груше́ вський Миха́ йло Сергі́йович(1866—1934) — полум’яний патріот України,
видатний історик, політичний діяч, перший президент України. Голова Центральної Ради
Української Народної Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської АН (1914), ВУАН
(1923) та АН СРСР (1929), багаторічний голова Наукового Товариства ім. Шевченка у
Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–1914), автор
неперевершеної «Історії України-Русі» та понад 2000 наукових праць.
Арка́ с Мико́ ла Микола́ йович(1852—1909) — український культурно-освітній діяч,
письменник, композитор, історик. Один із засновників і незмінний голова «Просвіти» в
Миколаєві.
Терещенки — рід українських промисловців-цукроварників, меценатів культури.
Микола Артемович один із засновників Київського і Глухівського музеїв. Варвара
Миколаївна співзасновниця музею західноєвропейського мистецтва у Києві.
Біле́ цький Миха́ йло Іва́ нович (1935) — український математик, політолог. Кандидат
фізико-математичних наук (1968). Один із 139 «підписантів» листа із засудженням
політичних репресій в Україні у 1965–1967 роках.
Петлю́ ра Си́ мон Васи́ льович( 1879 — 1926) — український державний, військовий
та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор українських
збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради (від 28
червня — 31 грудня 1917[1]) на посаді Генерального секретаря з військових справ. Головний
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отаман військ УНР (з листопада 1918 р.). Голова Директорії УНР (9 травня 1919 — 10
листопада 1920).
98. вул. Фурманова вул. Алеппського
Але́ ппський
Павло ́
(Халебський
Павло,
араб.)
(близько 1627 — 1669) —
архідиякон, мандрівник, письменник. Син Антіохійського Патріарха Макарія.
Народився
в місті Халебі
(Алеппо) в Сирії.
Подорожував
разом
з
батьком
з Дамаска через Анатолію,Стамбул і Констанцу до Московського царства. Протягом 1654–
1656 років Павло разом з батьком двічі побував в Україні. Під час подорожі познайомився з
Молдавським господарем С. Георгіцою, київським митрополитом Сильвестром Косовим.
21 червня 1654 під Богуславом зустрівся з гетьманом Богданом Хмельницьким.
Автор твору «Подорож Патріарха Макарія», який містить цінний матеріал про тогочасне
політичне становище України, культуру, звичаї і побут українського народу в середині 17
століття, також про Волощину та Туреччину. Зокрема, Алеппському належить одна з
перших згадок про використання органа у відправах православної церкви на терені України
численні описи музичних інструментів (барабани, «польські» флейти, дзвони тощо), що
звучали під час зустрічей з козацькими старшинами.
Алеппський, подорожуючи по Україні влітку 1654 року, декілька днів перебував у м.Умані,
про що залишив спогади.
99. пров. Фурманова пров. Лукаша або пров. Лука́ ш Мико́ ла Олексі́йович(1919—1988) — український перекладач, поет, мовознавець і
Правозахисників
поліглот.
Коли вийшов резонансний публіцистичний твір Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи
русифікація?», за який автора у 1973 році засудили до 5 років ув'язнення та 5 років заслання,
Микола Лукаш, на той час уже знаний перекладач і літературознавець, публічно його
підтримав. Він запропонував Президії Верховної Ради УРСР відбути йому, Лукашеві, термін
ув'язнення замість Дзюби, бо той хворів на сухоти. За це Лукаша виключили зі Спілки
письменників, заборонили друкуватися, чим позбавили засобів для існування.
Ситуація змінилася лише у 1979 році, коли новий редактор журналу «Вітчизна» Віталій
Коротич запропонував Лукашеві перекласти кілька віршів з угорської.
100.вул. Халтуріна
вул. Ганжі
Ганжа Іван (? —1648) — український військовий діяч, уманський полковник (1648),
сподвижник Богдана Хмельницького. За деякими даними — татарин за походженням.
Іван Ганжа учасник козацьких походів на Чорне море. В ніч з 23 на 24 квітня (з 3 на 4
травня) 1648 року напередодні битви під Жовтими Водами, за дорученням Богдана
Хмельницького переконав реєстрових козаків (4 тисячі чоловік) у Кам'яному Затоні на
Дніпрі (поблизу нинішнього села Дніпровокам'янки Верхньодніпровського району
Дніпропетровської області) приєднатись до української армії. Учасник Корсунської битви
1648. В червні 1648 року в ході боїв з польськими військами козацький загін на чолі з
Ганжею визволив Умань і Тульчин. Влітку 1648 року Ганжа був призначений уманським
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101.пров. Халтуріна

пров. Бойчука

полковником. Загинув у Пилявецькій битві 1648 року (зрадливо вбитий на герці).
Бойчу́ к Миха́ йло Льво́ вич(1882—1937) — український художник, маляр-монументаліст,
лідер групи «бойчукістів». Один із засновників монументального мистецтва України ХХ ст.
Представник Розстріляного відродження.

102.вул. Чапаєва
103.пров. Чапаєва

вул. Фортечна
пров. Отамана Зеленого Отаман Зелений - Данило Терпило (отаман Зелений) (1886— 1919) — суспільний діяч,
революціонер і повстанський отаман.
Отаман Зелений входив до підпільного Всеукраїнського ревкому. У зверненні «До селян і
робітників України» наголошувалося: «Ми домагаємося такого: — Україна мусить бути
незалежною…».
Загони Зеленого отримали назву «Першої Київської дивізії».
У вересні 1919 року Зелений з одним із загонів відбув до Кам'янець-Подільського, де
зустрічався з урядовцями Директорії і особисто з Симоном Петлюрою. Після цього отаман
Зелений провів у своїх військах нараду, де було ухвалено визнання Української Директорії
за верховну владу.
31 серпня 1919 року білогвардійці Денікіна захопили Київ. Всю осінь отаман Зелений
воював з денікінцями, очоливши велику партизанську армію, в якій нараховувалося до 30
тисяч вояків. Зоною діяльності партизанських зелених загонів стали Чигиринський,
Черкаський, Канівський і Звенигородський повіти. Зелені вибили денікінців з Кагарлика, а
11 жовтня 1919 року їм вдалося на деякий час захопити і Київ.
У жовтні 1919 року Зелений вступив у бій з денікінцями і був тяжко поранений: бій стався
неподалік Канева. Дорогою до Трипілля отаман помер у селі Стрітівка.
104.вул.
вул. Небесної сотні
Герої Небе́ сної Со́ тні— учасники Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014
Червоногвардійськ
року), які віддали своє життя , захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи
а
людини, європейське майбутнє України.
Гідне вшанування подвигу Героїв Небесної сотні - це увічнення великої людської,
громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян,
завдяки яким змінено хід історії нашої держави.
105.вул. Чубаря
вул. Симоненка
Симоне́ нко Васи́ ль Андрі́йович(1935—1963) — український поет і журналіст,
шістдесятник. Увійшов в історію української літератури як визначальна постать боротьби за
державний і культурний суверенітет України 2-ї половини ХХ ст. Працював журналістом в
редакції газет «Черкаська правда» та «Молодь Черкащини». Саме за участю Василя
Симоненка на основі незаперечних речових доказів для людства були відкриті братські
могили жертв сталінізму на Лук’янівському й Васильківському кладовищах, у хащах
Биковнянського лісу. За його участю тоді ж був написаний і відправлений до Київської
міськради Меморандум із вимогою оприлюднити ці місця печалі й перетворити їх у
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національні меморіали.
Смерть дватцятивосьмирічного лицаря української поезії оповита туманом загадок.
106.пров. Чубаря
107.вул. Щорса

пров. Кленовий
вул. Калнишевського

108.пров. Щорса
109.вул. Юмашева
110.пров. Юмашева
111.вул. Якіра
112.пров. Якіра
113.вул. ХХІV
Партз’їзду КПРС
114.вул. 50-річчя
ВКСМ

пров. Озерний
вул. Промислова
пров. Степовий
вул. Привітна
пров. Ясний
вул. Білогрудівська
вул. Сковороди
Григорія

Калнише́ вський Петро́ Іва́ нович(1691—1803) — останній кошовий отаман Запорозької
Січі у 1762 та 1765–1775 роках.
Дбав про колонізацію земель Запоріжжя, поширення хліборобства і торгівлі, їздив до
Петербурга, де відстоював військові та адміністративно-територіальні права Запоріжжя від
зазіхань російського уряду. Після зруйнування царськими військами Нової Січі в червні
1775 р. був заарештований і за наказом Катерини ІІ засланий до Соловецького монастиря, де
понад 25 років провів у жахливих умовах одиночної камери.
Канонізований УПЦ КП у 2008 році (вшановують як Петра Багатостраждального), та УПЦ
МП в 2015 році (вшановують як праведного Петра Калнишевського).

Сковорода́ Григо́ рій Са́ вич(1722— 1794) — український просвітительгуманіст, філософ,поет, педагог.
Освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Переслідуваний світськими та духовними
властями, з 1770-х років вів життя мандрівного філософа. У
філософських діалогах і трактатах біблійна проблематика переплітається з
ідеями платонізму та стоїцизму. Сенс людського існування — подвиг самопізнання.
Григорій Сковорода мав величезний вплив на своїх сучасників і на дальше українське
громадянство, і то не лише своєю етичною наукою, а головним чином своїм життям, в якому
слово ніколи не розходилося з ділом: його вчення було в повній згоді з його життям.
Спадщина композитора, поета, байкаря і філософа Григорія Савича Сковороди є дорогим
надбанням української національної і світової культури.
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