
ІРИНА ЖЕЛЄЗНЯК 
ДО ПОХОДЖЕННЯ ОЙКОНІМА НЕВОДИЧІ 

 
З фіскального документа 1613 року достеменно відомо, що місцевість між Печерським і 
Видубицьким монастирями в Києві звалася Неводичі: «дhялосе на месцу рожницъ, тамъ, где 
делится долина Зверинская Неводичи, зъ озерка поточкомъ зъ ровчакомъ въ затонъ 
идучимъ». М. О. Максимович на основі ще додаткових даних уточнював, що «северная часть 
этих возвышений, отделяемая от Печерской горы Неводицким потоком, называлась исстари 
Неводичами» (Максимович М. А. Собр. соч. — К., 1877. — Т. II. — С. 244). Зараз у 
Неводицькій долині прокладено Старонаводицьку вулицю та кінцеву частину бульвару 
Дружби Народів. Усі пізніші письмові свідчення аж до нашого часу фіксують, як правило, 
лише похідні назви від топоніма Неводичі. М.В.Закревський пояснював, що від первісної 
назви Неводичі «долина и озеро в ней и выходящий оттуда поток, и возле него идущая 
дорога называются Неводницкими» (Закревский Н. Описание Киева. — Москва, 1868. — 
Т. I. — С. 235). Втім, слід припускати, що внутрішню форму топоніма Неводичі на кінець 
XVII ст., з якого маємо писемну згадку, було вже повністю втрачено, оскільки в документі 
1694 р. цю назву вже записано як Нево[д]ничы (пор. у Чигиринському полку Бужинській 
сотні козак Василь Неводничий — 1649 p.), але водночас із збереженням словотвірної 
структури. На сучасній карті, що відтворює Київ та його околиці в Х-ХІІІ ст., у цій 
місцевості позначено лише потік Неводничі. Правильність запису форми Неводичі 
підтверджує ще аптропонім, пор. Мазало, отаманъ Неводицкий (м. Київ, 1545 p.). Усі відомі 
нам історичні писемні джерела, в яких описано місцевість, що збігається з визначенням 
місцини Неводичі, говорять про урочище, долину, тобто певним чином обмежену місцевість 
під назвою Неводичі. Про поселення тут не згадується в жодному документі. Водночас із 
свідчень літописів та археологічних досліджень останніх десятиліть встановлено, що на 
одному з пагорбів цієї місцевості був розташований Красний Двір князя Всеволода 
Ярославича, що згадується в Лаврентіївському літописі під 1096 роком. Це була не лише 
заміська резиденція князів, а й важливий оборонний пункт, який захищав Видубицький 
монастир, переправу через Дніпро й підступи до центральної частини міста (Мовчан І. І. 
Археологічні дослідження на Видубичах // Стародавній Київ. — К., 1975. — С. 80-107). 
Поблизу Красного Двору не виключається наявність поселення. Розкопками в цій місцевості 
віднайдено сліди життя протягом кількох історичних епох. Найдавніші матеріали датуються 
кінцем ІІІ тисячоліття до нашої ери; їх було залишено племенами пізньотрипільської 
культури. Тут виявлено кілька господарських ям, заповнених фрагментами кераміки, 
глиняними грузилами від рибальських неводів, кремінні засоби праці. Крім давньоруського 
матеріалу на мисі виявлено насичений культурний шар ХІІІ-XIV ст. Археологічними 
розкопками доведено, що в післямонгольський час уся територія городища була густо 
заселена. Населення займалося ремісництвом, про що свідчать сліди залізоплавильного, 
гончарного, деревообробного та ін. ремесел (див. Мовчан И. И. Древние Выдубичи. — К., 
1982. — С. 13-17). Назва Неводичі походить від слова неводичь «рибалка», відомого з 
апостольського послання за списком 1220 р. Слід гадати, що вже в XIII ст. це слово було 
рідкісним для східнослов’янського мовного терену, оскільки в інших писемних джерелах не 
зустрічається. Апелятив неводичь за своєю словотвірною будовою відповідає давній 
слов’янській моделі творення слів — назв особи за видом діяльності, пор. ще друс. биричь 
«посадова особа, в обов’язки якої входило оголошувати різні укази та розпорядження» 
(X ст.), словен. ribič «рибалка» та похідні від нього топоніми — назви населених пунктів 
Ribče, Ribčev laz тощо. Топонім Неводичі має форму pluralia tantum, таку як, наприклад, 
відомі ойконіми Бровари (місто в Київській обл.), Бондарі (села в Житомирській, Одеській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській та Чернігівській областях), Гончарі (села в Запорізькій, 
Львівській та Полтавській областях) тощо. Судячи із структури топоніма Неводичі, можна 
стверджувати, що первісно цю назву було надано поселенню, де мешкали рибалки 
(неводичі). І це також може підтверджувати думку про наявність там поселення. Втім, 



логічно, оскільки тут поряд була місцевість Звіринець — місце для полювання князів, а також 
вирощування та утримування звірів для мисливських потреб. Тут же, звичайно, було 
поселення, що зберігалося також під назвою Звіринець аж до XX ст., коли влилося в межі 
міста (назва району Звіринець зберігається дотепер, а також вулиця Звіринецька, 
Звіринецький провулок). Поряд могло бути поселення рибалок. Слово неводичь уже для 
ХІІІ ст. було маловживаним, витісненим словами рыбарь (ХІ-ХІІ ст.), рыболовъ (XII ст.), 
рыбитвъ (XII ст.), а пізніше рыбить, рыбитьникъ, рыбьникъ (XIV ст.) тощо. Напевно тому в 
живому мовленні всі похідні слова від Неводичі почали набирати викривленої форми, 
оскільки зникла лексична апелятивна підтримка первісному ойконіму. Поселення під такою 
назвою зникло; напевно, злилося із Звіринцем, назва якого перемогла (слід припускати, що 
Звіринець був більшим поселенням). Усі похідні зафіксовано у формі — оз. Неводницкое 
(1567 p.), Неводницкій берегь, Неводницкій взвозь (1720 p.), yp. Неводницкое (1756 р.), 
Неводницкая пристань (1765 р.) і, звичайно, пізніше — Неводницкий холм, поток, ручей в 
XIX ст. Назва сприймається як похідна від слова неводний з невідомою для нас семантичною 
орієнтацією — від невод чи вода. 

Водночас руйнація природного зв’язку з етимоном (з причини давнього зникнення 
апелятива неводичь) продовжувала наростати, й з’явився ще варіант Наводницький, пор. 
«почавши оть рhки Днhпра уверхъ озера Затона, а зъ того озера вь долину Глубокую, 
ровчакомъ и поточкомъ Наводницкимъ простуючи до колодезей у вербъ граничныхъ» 
(1568 p.), який активізувався особливо в XIX та XX ст. Навіть такі знавці історії Києва, як 
М. Тарановський (Наводницкая ул. — Тарановский Н. Киев и его окрестности. — К., 1884. 
— С. 26), I. П. Новицький (ровчак Наводницкий — Новицкий И. П. Указатель к изданиям 
Временной комиссии для разбора древних актов. — К., 1882. — Т. II. — С. 532), 
М. Ф. Наркевич (Наводницкая пристань — Наркевич Н. Ф. Памятка для Г. г. участников 
экскурсии Киевского отдела Императорского русского военно-исторического общества. 
1914 р. Машинопис. — ЦНБ НАНУ, Ін-т рукопису; шифр I. 1146, арк. 2), М. В. Шарлемань 
(Наводницкий мост — Шарлемань Н. В. Речка Почайна прежде и теперь. 1967 р. Рукопис. — 
ЦНБ НАНУ, Ін-т рукопису; ф. 49, № 89-90, арк. 7) та ін. вживали лише варіант 
Наводницький. Це привело до того, що тепер маємо в Печерському районі 
Старонаводницьку вулицю, Новонаводницький провулок, у «Словнику гідронімів України» 
(К., 1979. — С. 381-382) Наводницький ручай, в енциклопедичному довіднику «Київ» (К., 
1981. — С. 412) окрему статтю «Наводницький міст» тощо. Проте й у сучасній літературі 
трапляється форма Неводницький, пор. Неводницька переправа, Неводницький струмок у 
книзі П. Жура «Шевченківський Київ». 

Отже, назву Неводичі треба виводити від слова неводичь «рибалка». Це первісний 
ойконім (назва поселення). Похідний прикметник від неї Неводицький. Отже, сучасні назви, 
що походять від ойконіма Неводичі, слід виправити — вул. Староневодицька, кол. міст, 
струмок Неводицький тощо. 
 


