
Пропозиція 
Конференції трудового колективу 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
щодо перейменування вулиці Маршала Тимошенка 

на вулицю Княжа (або Князівська) 
 
Сучасний масив Оболонь своїм історичним минулим тісно пов’язаний із 

Києвом княжої доби. Саме на Оболоні починався Залозний шлях «із варяг у 
греки», тут переховувались у засідках численні воїни, які боронили Київ. 

У ті часи через Оболонь проходили два шляхи на Чернігів. Перший шлях 
починався від Гостинного двору чернігівських князів на дворищі церкви 
Богородиці Пирогощої в Києві, далі через Оболонь, Вишгород і, бродом на 
правий берег, вів до Чернігова. Другий – від Оболоні йшов на лівий берег 
Десни і далі до Чернігова. 

Також через Оболонь йшла дорога до берега Дніпра, де споряджалися 
бойові насади – озброєні кораблі київських князів. Саме на території від 
Вишгорода і до Оболоні йшов річковий бій князя Ізяслава із численною 
флотилією Юрія Долгорукого, яка спустилася по Десні до Дніпра і, зрештою,  
була розбита князем Ізяславом. 

Про героїчне минуле київських князів пам’ятає літописна річка Сетомль, 
яка текла через Оболонь до Дніпра. Яскравою ілюстрацією є наступні літописні 
свідчення: 

Року 1150: «А на другий день (28 серпня 1150 р.) прийшов Володимир 
Галицький до Олегової могили, а тоді і Юрій приїхав до нього і з Володимиром 
Давидовичем, і з Ізяславом, братом його, і з Святославом Ольговичем, і з 
Всеволодовичем Святославом. І тут поздоровались вони, не зсідаючи з коней, 
коло Ситомля на Оболоні, і, порадившись, послали вслід за Ізяславом 
Мстиславичем Святослава Всеволодовича і Бориса Юрійовича. І вони гналися 
за ними до Чортового лісу та, не догнавши їх, вернулися» (Літопис руський, 
с.233). 

Серпень 1160: «Ізяслав тим часом, поєднавшися дружбою з браттям 
своїм, послав по половців, і прийшло до нього половців багато. Тоді Ізяслав, 
з’єднавшися з обома Всеволодовичами, і з Олегом, і з половцями, пішов за 
Вишгород до Бо́женки, бо тут Дніпро був став, а ніде інде не став був. Тут 
же перейшовши Дніпро, коло Боженки, він рушив полками до Києва, і, 
прийшовши, стали вони на Оболоні, в лозах, навпроти Дорогожича» (Літопис 
руський, с.281). 

Вулиця Княжа (чи Князівська) замість вулиці Маршала Тимошенка стала 
б організуючим центром для назв інших вулиць на Оболоні. 
 


