
ОКСАНА ОЖИГОВА 
УКРАЇНСЬКА НАЗВА НА ЦЕНТРАЛЬНИХ ВУЛИЦЯХ КИЄВА 

 
Кажуть у народі, «по одежі людину стрічають, а по розуму випроваджують». Так і з містами 
— великими і малими. На що насамперед звертають увагу туристи? Звісно, на архітектурні 
пам’ятки, рівень сервісу в закладах торгівлі та харчування, на чистоту вулиць. Треба сказати, 
гарний у нас Хрещатик: старовинні будинки, доглянуті сквери, зелені дерева... Усе 
подобається тут туристам: і зручна транспортна розв’язка, й усміхнені обличчя киян, а 
головне — без словника обійтися можна, адже на Хрещатику іноземцям усе зрозуміло. Тут 
тобі й великий центр відпочинку ARENA CITY, і магазини одягу UNITED COLORS OF 
BENETTON, MANGO, TERRANOVA, MARIELLA BURANI, а ще Telly Weijl Paris, TOMMY 
H1LFIGER, ADIDAS, ESPRIT, CARNABY, SONNY BONO, DIESEL & GAS, MoDaMo, 
CLENFIELD, COLINS, COLUMBIA, PUMA, TIMBERLAND і багато-багато іншого. Сувеніри 
(Hallmark) та окуляри (SUNDAYS), годинники (LAUSANNE watches & jewelry) та парфуми 
(Brocard) — усе для зручного шопінгу. Проте вулицями Києва ходять не тільки туристи. 
Поспішаєш на роботу — і згадуєш прислів’я про одежу та про розум. Кілька років тому один 
російський політик висловився проти засилля іншомовної візуальної інформації на вулицях 
Москви: «Таке враження, — сказав він, — що я перебуваю не в столиці демократичної 
держави, а в занедбаній колонії, де все по-англійському». Що вже говорити нам про 
демократію та колоніальність? 

Орієнтація на чуже — риса слабкої державної політики. Вивіски на центральних вулицях 
Києва промовисто про це свідчать. Коли було б інакше, ми бачили б на Хрещатику не 
єдиний магазин одягу, названий по-українському («Шалена мода»). Утім, є тут і вивіски 
державною мовою: готелі («ДНІПРО», «ХРЕЩАТИК», «УКРАЇНА»), книгарні 
(«ЗНАННЯ»), кінотеатри («Дружба», «Орбіта»), банки (ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, 
«АВАЛЬ», «ФОРУМ», УКРСОЦБАНК, «ХРЕЩАТИК»), крамниці ювелірних виробів 
(«УКРЗОЛОТО», «ПЕРЛИНА», «ДІАМАНТ») та деякі заклади обслуговування, що 
залишилися від недавнього минулого (БУДИНОК ТКАНИН, ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ГАСТРОНОМ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ, «СВІТАНОК» (всі види послуг)). 

Варто віддати належне назвам закладів харчування, які знаходяться переважно під 
Хрещатиком, у торговельному центрі «Глобус»). Адміністрація подбала про те, щоб назви 
кав’ярень (нехай не завжди українські) були вказані з урахуванням особливостей української 
графіки — «Швидко», «Печена Картопля», «РОСТИК’С», «Два гуся (мережа ресторанів)», 
«Доміно Піца», «Східний експрес», «МАЕСТРО». Звісно, варто було б ураховувати й 
правила української граматики: «Два гуся» мало б звучати по-українському як «Двоє гусей», 
«Два гусаки» тощо. Однак процес навчання ні для кого ніколи не був простим. 

Інститут української мови НАН України, зокрема співробітники відділу стилістики та 
культури мови, неодноразово зверталися до мерії міста з проханням звернути увагу на мовне 
оформлення назв закладів торгівлі, харчування, відпочинку. У відповідь отримували листи 
про їх правомірність. Згідно зі ст. 1 Закону «Про рекламу», «реклама — інформація про 
особу чи товар, поширювані в будь-якій формі й будь-яким способом і призначена 
сформувати чи підтримати поінформованість споживачів реклами та їх зацікавленість до 
таких осіб чи товарів». Звісно, використання назв, написаних іноземними мовами, різними 
стилями, — правомірне з погляду споживачів реклами. Але ж у демократичному суспільстві 
є ще й інші верстви споживачів, наприклад, споживачі інформації! Чому українець 
позбавлений можливості отримувати інформацію державною мовою? Адже Ст. 6 Закону 
«Про рекламу» стверджує: «Реклама поширюється на території України виключно 
українською мовою». 

Зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів та послуг, логотипи можуть 
наводитися мовою оригіналу. У такому разі іноземний знак для товарів та послуг мусить 
дублюватися українською мовою. Знаки для товарів та послуг, логотипи українських 
компаній, згідно із законом, мають наводитися тільки українською мовою. То чому ж у 



цьому пункті Київська міська державна адміністрація не дотримується вимог зазначеного 
закону? Адже немає сумніву, що це питання повинно вирішуватися у законодавчій площині. 
«Закон про державну мову» має регулювати умови подання рекламної інформації та 
візуального мовного оформлення назв закладів відпочинку, торгівлі, відпочинку. 
 


