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ВСТУП 

Питання демонтажу комуністичної топоніміки з території України в останні десятиліття 

неодноразово підіймалося у науковій літературі (Борисенко, 2001; Лучник, 2011; Остапенко 

П.О., Остапенко С.О., 2014) та публіцистиці (Кабачій, 2009). В умовах соціально-політичних 

потрясінь 2013-14 років, зовнішньої військової агресії дана проблема набула значення однієї 

з важливих складових забезпечення національної безпеки. Результатом чого стало прийняття 

Закону України Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Визнаючи окремі 

топоніми символікою комуністичного режиму, даний нормативно-правовий акт забороняє їх 

використання та регламентує порядок зміни. 

Безумовно, що окрім встановлення історичної справедливості, вивчення даної 

проблеми має неабияке наукове значення у контексті пізнання історичної трансформації 

топоніміки регіонів, впливу на даний процес політичних факторів. Науковцями неодноразово 

наголошено, що «назви радянського періоду надумані, не відповідають традиційному 

топонімічному ландшафту України» (Борисенко, 2001), «шкідливість процесу 

перейменування географічних об'єктів полягає не лише в появі заідеологізованих назв … а й 

у руйнації традицій та невиправданості втручання в природний розвиток мови і національної 

культури» (Лучник, 2011). 

З огляду на це, підтримка процесу декомунізації топоніміки регіонів України стала 

одним з пріоритетних напрямків діяльності ГО «Товариство дослідників України». До 

головних завдань, які були поставлені у даній сфері належать: 

 розробка методичного забезпечення процесу виявлення та аналізу 

комуністичних ойконімів; 

 виявлення та аналіз комуністичних ойконімів в межах різних регіонів України; 

 ведення роз’яснювальної та пропагандистської роботи з метою повернення 

населеним пунктам їх історичних назв. 

В рамках діяльності товариства вже підготовано низку матеріалів, що були розміщені  

на веб-сайті та неодноразово презентовані на конференціях: «Молоді науковці - географічній 

науці» (Київ, 20-21 листопада 2014 р.), «Шевченківська весна» (Київ 2-3 квітня 2015р.). 
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1. Часові та етимологічні межі комуністичної ойконіміки 

Виокремлення прошарку комуністичної ойконіміки, на нашу думку, повинне 

ґрунтуватись, щонайменше на двох критеріях: часовому та етимологічному. Часовий 

критерій передбачає появу ойконіму в період з 1917 по 1991 рік, а етимологічний – 

походження від комуністичної ідеології, символіки, атрибутики, діячів, організацій СРСР. За 

відповідністю даним двом критеріям виділяються три групи ойконімів: 

1) комуністичні, які  відповідають обом критеріям. Наприклад, Більшовик, Щорс, 

Червоний Плугатар, Жовтневе, Радянська Слобода 1 і т. п.; 

2) ойконіми радянського періоду, що відповідають часовому критерію, але не 

відповідають етимологічному. Етимологічна складова даної групи ойконімів 

може бути досить специфічною. Наприклад, серед ойконімів радянської доби 

найбільш яскравими є Восьме Березня, Марс, Нова Папірня, Перебудова, 

Заводське, Степ, Майбутнє, і т. п. Цікавим є той факт, що ексцентричні назви, у 

багатьох випадках приваблюють ЗМІ, а подекуди можуть бути навіть чинником 

розвитку зеленого туризму.  

3) ойконіми, що за етимологічним походженням близькі до радянських, проте 

виникли раніше. Наприклад, Петровського, Костянтинівка, Власівка (не пов’язані 

з історичними постатями), Красне та подібні топоніми у значенні «красивий», 

Боротьба, Вільне, Гарт. 

Основна увага у даному дослідженні приділена ойконімам першої групи 

(комуністичним), в той час як аналіз двох інших використовується за для розуміння тенденцій 

розвитку ойконіміки регіону. Робота з ними може бути продовжена у рамках набагато 

ширшого проекту з повернення втрачених історичних назв населеним пунктам. 

2. Методологія дослідження 

Дослідження комуністичної ойконіміки Чернігівської області включає чотири основні 

етапи: 

1) підготовчий – ознайомлення з сутністю проблеми, її розвитком в літературі, 

розробка програми та методики дослідження; 

2) формування інформаційної бази дослідження – збір інформації з низки джерел 

внесення її до бази даних дослідження; 

3) аналітичний – різноаспектний аналіз отриманої інформації; 

4) узагальнення результатів дослідження та розробка рекомендацій з приводу 

перейменування населених пунктів. 

Розглянемо детальніше другий та третій етапи. Головними джерелами для формування 

інформаційної бази стали наступні ресурси: 

1) Регіони України та їх склад [Електронний  ресурс] // Верховна Рада України: 

[сайт]. – Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/; 

2) Покажчик географічних назв, за ред. В. В. Вдовенко, О. В. Хільчевської, Київ, 

ДНВП «Картографія», 2006; 

3) Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. — К.: Головна редакція 

УРЕ АН УРСР, 1972. — 697 с.; 

                                                           
1
 Тут і далі приклади взяті з ойконіміки Чернігівської області. 
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4) Веб-сайти органів місцевого самоврядування; 

5) Інші інтернет ресурси історичної та географічної тематики. 

Опрацювання даних джерел дало можливість сформувати базу даних, що включає 

наступні складові: сучасні та історичні назви населених пунктів, дати заснування, 

найменування або перейменування населених пунктів, кількість наявного населення, 

контактна інформація органів місцевого самоврядування. 

У подальшому для аналізу отриманої інформації був використаний комплекс методів. 

Класифікація. Різноаспектність досліджуваного феномену передбачає наявність безлічі 

підходів до класифікації. Зокрема, на основі аналізу ойконімічної мережі регіону можна 

виділити наступні критерії для класифікації та класи ойконімів: 

І. За походженням: 

1) найменування; 

2) перейменування при об’єднанні або переході населеного пункту до іншої 

категорії; 

3) перейменування. 

ІІ. За етимологією: 

1) присвячені подіям та їх учасникам; 

 революції 1917 року та пов’язані з нею події; 

 присвячені подіям Великої Вітчизняної Війни; 

2) присвячені організаціям; 

3) присвячені конкретним історичним постатям; 

4) пов’язані з марксистсько-ленінською ідеологією; 

5) пов’язані з атрибутикою та символікою СРСР. 

ІІІ. За часом перейменування/найменування НП 

1) першої хвилі 1920-1930 рр.; 

2) другої хвилі 1950-1960 рр.. 

ІV. За причинами перейменування: 

1) суперечливість назви НП ідеології СРСР; 

2) возвеличення подій, уродженців, підприємств; 

3) демонтаж естетично непривабливих ойконімів; 

4) інші причини (суб’єктивні та ситуативні). 

V. За основним шляхом вирішення проблеми демонтажу радянських ойконімів: 

1) повернення історичних ойконімів; 

2) пошук нових ойконімів; 

3) збереження дійсних ойконімів. 

Методи просторового аналізу. Просторовий аналіз радянської ойконіміки здійснено за 

допомогою розрахунку показника репрезентованості (1)  та коефіцієнта репрезентованості 

(2) комуністичних ойконімів, що дає можливість оцінити їх поширення як у абсолютних так і у 

відносних одиницях: 

  
             

        
                                               

             

        
          

де, Q – кількість радянських ойконімів; R – показник репрезентованості радянських 

ойконімів; KR – коефіцієнт репрезентованості. 
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Методи ретроспективного аналізу. Аналіз ойконімів у ретроспективному аспекті може 

бути здійснений з використанням методів історичної географії, зокрема, історичних зрізів або 

діахронологічного підходу (Жекулін, 1982). 

3. Комуністична ойконіміка Чернігівщини 

У регіональному контексті Чернігівську область можна віднести до регіонів зі значним 

поширенням комуністичних ойконімів (Остапенко П.О., Остапенко С.О., 2014). За 

результатами опрацювання джерел на території регіону виявлено 80 комуністичних 

ойконімів. 79 з них належать селам (у т. ч. 13 центрів сільських рад) і лише одне – місту 

(Щорс). Окрім того, виявлено близько 200 перейменувань та 130 найменувань населених 

пунктів здійснених у період з 1917 року по наш час.  

Класифікація ойконімів. За етимологічним значенням у регіоні найбільш поширеними 

є ойконіми пов’язані з атрибутикою та символікою СРСР (36 %). Це, зокрема, «Красні», 

«Червоні», «Радянські» населені пункти. Достатньо розповсюдженими є ойконіми пов’язані з 

марксистсько-ленінською ідеологію (26 %), наприклад, «Мирні», «Трудові», «Травневі», 

«Пролетарські». 1/5 населених пунктів регіону володіє назвами пов’язаними з історичними 

постатями. Найбільша кількість ойконімів у даній групі походить від імен В. І. Леніна (4) та С. 

М. Кірова (3).  

Загалом, найбільш поширеними комуністичними ойконімами на території регіону є 

Жовтневе (5), Мирне (4), Червоне (4), Перше Травня (3), Прогрес (3), Пролетарське (3). Окрім 

того 27 НП мають у назві слово «Червоний». Для регіону не є притаманним використання 

основи «Красний» для творення радянських ойконімів, що є наслідком переважної 

україномовності населення. 

 
Аналізуючи причини перейменування, необхідно наголосити на декількох тенденціях. 

По-перше, це заміна ідеологічно суперечливих назв, наприклад, Святеньке на Мирне, Трьох-

Святительська Слобода на Радянська Слобода і т. п. (усього близько 5 ойконімів). По-друге, 

заміна естетично непривабливих назв, наприклад, Жабцицька Слобода на Радянське, 

Жидиничі на Червоне і т. п. (усього близько 4).  Загалом, подібні тенденції характерні для 

значної частки перейменувань радянського періоду. У інших випадках, причинами 

перейменувань та найменувань є возвеличення подій, уродженців, підприємств та ін.. 

Ретроспективний аналіз. У ретроспективному плані можна виділити два історичних 

зрізи: 1) 1920-ті – 1930-ті роки, 2) кін. 1940-х – 1960-ті роки. Характерними рисами першого 

зрізу є широке поширення радянських найменувань та перейменувань. У структурі 

36% 

26% 

19% 

9% 

6% 

4% 
Рис. 1. Структура радянських ойконімів за змістом 
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Рис. 2. Радянська ойконіміка Чернігівської області. Часова динаміка 

перейменувань радянські ойконіми становлять 45-50 %, найменувань – 15-20 %. На 

противагу цьому, другий історико-географічний зріз представлений переважно 

перейменуваннями. Частка радянських ойконімів становила лише 10-15 % від всіх 

перейменувань. Існують певні відмінності і в етимології ойконімів розглянутих зрізів. 

 

 

Просторовий аналіз. Поширення комуністичних ойконімів на території регіону є 

достатньо нерівномірним. До районів з високою репрезентованістю радянської ойконіміки 

(KR > 1,5) належать Носівський, Борзнянський, Менський, Коропський, Семенівський райони. 

Відсутні радянські ойконіми у Куликівському, Сосницькому Варвинському районах. 

Складна динаміка комуністичних ойконімів, як у ретроспективному так і у 

просторовому аспектах є результатом масово, безсистемно, ініційованого переважно 

місцевими органами влади характеру перейменування та найменування. Водночас, навіть у 

даному процесі були наявні елементи керованості та централізації, що, врешті-решт, 

спродукувало відображення чіткої системи ієрархії вождів у топоніміці (Борисенко, 2001).  
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Рис. 2. Поширення комуністичних ойконімів на території Чернігівської області 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

За результатами дослідження, окреслено перелік населених пунктів для яких проблема 

перейменування є найбільш актуальною. Однак, сам по собі процес демонтажу 

комуністичної ойконіміки  визначається низкою об’єктивних та суб’єктивних та факторів. До 

першої групи належать такі фактори як чисельність населення; значення населеного пункту, 

як елемента системи розселення, його функціональна спеціалізація; історія населеного 

пункту, етимологічне походження ойконіму, інституційне забезпечення процесу 

перейменування. Друга група включає вмотивованість громади та органів влади до 

перейменування, проінформованість, сприйняття місця та його ойконіму. З огляду на це, при 

найменуваннях населених пунктів комуністичними ойконімами у більшості випадків єдиним 

виходом є пошук нового ойконіму або видалення з назви тієї частини, що надає йому 

радянське забарвлення (близько 38 ойконімів), наприклад «Червоний» або «Радянський». 

Такий варіант вирішення проблеми можливий і для тих поселень, чиї історичні назви 

виявились естетично непривабливими (близько 4). Для населених пунктів, що мають власну 

багатовікову історію актуальним є повернення до історичних назв (близько 26). У багатьох 

випадках можливе і збереження радянських ойконімів, наприклад Мирне, Травневе, Зоря, 

Слава, Перемога, Трудове і т. п. (близько 12), оскільки деякі з них є поетичним, а інші 

прославляють, в першу чергу, загальнолюдські цінності. 

Таким чином, у даному дослідженні ми намагались окреслити часові та етимологічні 

рамки комуністичної ойконіміки, розробити методичний прийом її різноаспектного 

суспільно-географічного аналізу на прикладі Чернігівської області. Тим не менш, деякі 

питання так і залишилися не з’ясованими. Зокрема, у нещодавніх роботах  наголошується на 

виключній ролі топонімів як елемента самоідентифікації населення з певним місцем 

(Борисенко, 2001), таким чином, насадження чужорідної топоніміки призводить до втрати 

національної пам’яті (Лучик, 2011). На нашу думку, ці та подібні твердження є вагомим 

приводом для синтезу перцепційних та топонімічних досліджень. Топоніміку варто 

розглядати не як пасивний наслідок, взаємодії свідомості та простору, а як активний фактор 

формування даної взаємодії. Саме тому, першочерговими завданнями на порядку денному 

подальших досліджень є встановлення ролі радянських топонімів у сприйняті місця та 

значення топоніміки даного типу у формуванні територіальних ідентичностей, систем їх 

цінностей. 
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ДОДАТКИ 

1. Практичні кроки 

За результатами виявлено ряд ойконімів, які не були враховані у переліку 

сформованому Інститутом національної пам’яті за результатами моніторингового 

дослідження  (станом на 22.06.2015). Товариство виступає з пропозицією внести до переліку 

міст та сіл до перейменування наступні населені пункти (див. табл. 1), як такі, назви яких 

відповідають критеріям Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». 

Табл. 1.  Пропозиції щодо доповнення рекомендацій до перейменування Інституту 
національної пам’яті 

№ Назва Район Сільська рада 

1 Дзержинського Бобровицький Озерянська сільська рада 

2 Жданів Борзнянський Ядутинська сільська рада 

3 Політрудня Городянський Хрипівська сільська рада 

4 Червоний лан Коропський Лукнівська сільська рада 

6 Пролетарська Рудня Ріпкинський Неданчицька сільська рада 

7 Улянівське Семенівський Тимоновицька сільська рада 

8 Червоний Пахар Семенівський Тимоновицька сільська рада 

9 Воровського Прилуцький Жовтнева сільська рада 

 

Закон України про «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

безпосередньо забороняє використання лише обмеженої частини комуністичної топоніміки. 

До поля дії даного нормативно-правового акту не включені наступні групи комуністичних 

ойконімів: 

1) ойконіми що походять від слів «червоний» та «красний». Таких ойконімів на 

території регіону близько 26 і вони лише частково змінюються дією закону; 

2) менш заідеологізовані ойконіми, що стосуються марксистсько-ленінської ідеології 

і походять від слів «мир», «праця», «труд», «травень», «май» «прогрес» «перше 

травня» та Великої Вітчизняної Війни зокрема ойконім Перемога; 

3) ойконіми відантропонімного походження: Карла Маркса (Носівський район), 

Горького (Срібнянський район).  

Робота, щодо перейменування даних населених пунктів має бути продовженою в 
контексті діяльності Товариства. 
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Табл. 2. Комуністичні топоніми Чернігівської області 

Сучасна назва НП Тип НП Район Сільська рада 
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Горького Село Срібнянський Олексинська сільська рада 14 1939 - -     Високий 

Майське Село Менський Лісківська сільська рада 191  1924 Вільне Життя 1957     Високий 

Першотравневе Село Семенівський Орликівська сільська рада 4 1961 Хандобоковка  1961     Високий 

Прогрес Селище Менський Киселівська сільська рада 39 1950 Короськи 1950     Високий 

Червоне Село Чернігівський Ковпитська сільська рада 193  1900 Жидиничі        Високий 

Червоні Луки Село Менський Лісківська сільська рада 41 1750 хутір Максаківський 1960     Високий 

Красносільське Центр СР Борзнянський Красносільська сільська рада 794 
пер. пол. XVII 

ст. 
Євлашівка 1949     

Високий 

Червоне Центр СР Коропський Червоненська сільська рада 1059 1554 Билка, Будьонівка 1920, 1965      Високий 

Червоне  Село Ічнянський Будянська сільська рада 14 ХІХ ст. хутір Чорний 1920     Високий 

Дружба Селище Ічнянський Ічнянська міська рада 827  1940 - -     Низький 

Зоря Село Семенівський Архипівська сільська рада 13           Низький 

Карла Маркса Село Носівський Ганнівська сільська рада 97 н.д.         Низький 

Мирне Селище Бобровицький Бобровицька міська рада 644  1934 - -     Низький 

Перше Травня Село Городянський Івашківська сільська рада 33           Низький 

Перше Травня Село Прилуцький Малодівицька селищна рада 87  1927 - -     Низький 

Прогрес Селище Козелецький Прогресівська сільська рада 954  1919 - -     Низький 

Прогрес Село Семенівський Хотіївська сільська рада 219           Низький 

Слава Село Щорський Тихоновицька сільська рада 15            Низький 

Травневе Село Городянський Хотівлянська сільська рада 75           Низький 

Трудове Село Ріпський Гучинська сільська рада 160  1714 Білоцерківка  1936     Низький 

Червона Гірка Село Борзнянський Новомлинівська сільська рада 17           Низький 

Червона Гута Село Ріпський Неданчицька сільська рада 27 1651         Низький 

Червона Поляна Село Коропський Оболонська сільська рада 39            Низький 

Червоне Озеро Село Борзнянський Малозагорівська сільська рада 57           Низький 

Червоний Гай Село Семенівський Хотіївська сільська рада 54           Низький 

Червоний Довжик Село Корюківський Савинківська сільська рада 69           Низький 

Червоний Колодязь Село Ніжинський Перемозька сільська рада 251 1624 Панський Колодязь, Горлачів н.д.     Низький 

Червоний Маяк Село Менський Куковицька сільська рада 42  1923 Овчарівка 1930     Низький 

Червоний Остер Село Борзнянський Хорошеозерська сільська рада 117            Низький 

Червоний Шлях Село Ніжинський Перемозька сільська рада 283  1929 Червоний Посьолок 1930     Низький 

Червоні Гори Село Менський Ленінівська сільська рада 5           Низький 

Ясна Зірка Село Носівський Тертишницька сільська рада 309 1939 - -     Низький 
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Мирне Селище Ніжинський Світанківська сільська рада 23  1928 ст. Яхнівка 1965     Середній 

Перемога Селище Бахмацький Красилівська сільська рада 167 ХVIII ст. Петрівське 1926     Середній 

Перемога Центр СР Ніжинський Перемозька сільська рада 450 1929 Тарасівка 1938     Середній 

Перше Травня Село Бахмацький Фастовецька сільська рада 62 сер. ХІХ ст. 
хутір Васавульський 
(Осавульський) 

1930     
Середній 

Червона Буда Село Корюківський Охрамієвицька сільська рада 87 н.д. 
Селіванова Буда, 
Романовська Буда, Червоне 
Село 

1920     
Середній 

Мирне Село Козелецький Бригинцівська сільська рада 99  ХVII ст. Святеньке 1961     Середній 

Мирне Село Талалаївський Березівська сільська рада 39 1890 Ведмеже  н.д.     Середній 

Червоний Ранок Село Коропський Краснопільська сільська рада 21           Середній 

Більшовик Село Борзнянський Борзнянська міська рада 89        +     

Жовтень Село Носівський Носівська міська рада 176 20-ті роки - - +     

Жовтневе Село Ічнянський Ольшанська сільська рада 14  1924 Комуна 1930 +     

Жовтневе Центр СР Коропський Жовтнева сільська рада 1392 1655 Рождественне 1917 +     

Жовтневе Центр СР Менський Жовтнева сільська рада 1142 1654  Баба 1936 +     

Жовтневе Центр СР Прилуцький Жовтнева сільська рада 350  XVII ст. хутір Хапатьки 1927 +     

Жовтневе Село Семенівський Жовтнева сільська рада 376 1950 Янжуловка  1950 +     

Кірове Центр СР 
Новгород-
Сіверський 

Кіровська сільська рада 537 кін. ХVII ст. Рикове 1934 +   
  

Кіровка  Село Носівський 
Степовохутірська сільська 
рада 

195  1939 - - +   
  

Кіровське Село Борзнянський Ядутинська сільська рада 71        +     

Комсомольське Село Корюківський Козилівська сільська рада 5       +     

Комуна Село Прилуцький Смоська сільська рада 80  XVII ст. хутір Солохи 1929 +     

Ленінівка Центр СР Менський Ленінівська сільська рада 836 XVI ст. Сахнівка 1924 +     

Пам'ять Леніна Село Менський Куковицька сільська рада 187 1923 Барахівщина 1924 +     

Пролетарське Село Ічнянський Южненська сільська рада 66 ХVIII ст. Пролетарка н.д. +     

Пролетарське Центр СР Коропський Пролетарська сільська рада 605 1619 Ксендзівка  1917 +     

Пролетарське Село Прилуцький Мазківська сільська рада 26 XVIII ст. Ладовщина  1961 +     

Радгоспне Село Ніжинський Вертіївська сільська рада 284 1964 - - +     

Радянська Слобода Центр СР Чернігівський 
Радянсько-Слобідська сільська 
рада 

1042  1900 Трьох-святська Слобода    +   
  

Радянське Село Городянський Бутівська сільська рада 65 1637 Жабцицька Слобода 1946 +     

Свердловка Центр СР Коропський Свердловська сільська рада 682  1679 Псарівка  1922 +     

Чапаєвка Центр СР Менський Чапаєвська сільська рада 228  н.д. хутір Бобирів 1969 +     

Червона Зірка Село Бахмацький Гайворонська сільська рада 3 1935 - - +     

Червона Україна Село Борзнянський Хорошеозерська сільська рада 63 1654     +     

Червоний Плугатар Село Талалаївський Рябухівська сільська рада 327        +     

Червоні Партизани Село Менський Чапаєвська сільська рада 174 1924 
хутір Червоні Броди, хутір 
Нові Броди 

1929 +   
  

Червоні Партизани Село Носівський 
Червонопартизанська сільська 
рада 

4107 
перша пол. XVII 

ст. 
Володькова Дівиця 1928 +   

  

Червоноармійське Село Бобровицький Бобровицька міська рада 77 1924 - - +     

Шлях Ілліча Село Носівський Тертишницька сільська рада 433 1939 - - +     

Щорс Село Щорський Щорська міська рада 11369 (2013) 1860 хутор Коржовка, Сновськ 1935 +     
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Воровського Село Прилуцький Жовтнева сільська рада 311 1929 - -   +   

Дзержинського Село Бобровицький Озерянська сільська рада 135 сер. ХІХ ст. Джержинського  н.д.   +   

Жданів Село Борзнянський Ядутинська сільська рада 46         +   

Політрудня Село Городянський Хрипівська сільська рада 108          +   

Пролетарська Рудня Село Ріпський Неданчицька сільська рада 25  1651 Подусівська Рудня 1917   +   

Улянівське Село Семенівський Тимоновицька сільська рада 43          +   

Червоний лан Село Коропський Лукнівська сільська рада 11          +   

Червоний Пахар Село Семенівський Тимоновицька сільська рада 109          +   

 
Примітки: 
Пріоритетність перейменування населеного пункту визначається за критеріями етимологічного походження ойконіму, наявності історичної 
назви, кількості населення і володіє лише рекомендаційним характером.
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Табл. 3. Показники репрезентативності радянських топонімів в межах адміністративних 
районів Чернігівської області 

Район 
Загальна 

кількість НП 
Радянських 
ойконімів 

Репрезентованість 
Коефіцієнт 

репрезентованості 

Бахмацький 81 3 0,04 0,700 

Бобровицький 54 3 0,06 1,049 

Борзнянський 63 9 0,14 2,698 

Варвинський 30 0 0,00 0,000 

Городнянський 76 4 0,05 0,994 

Ічнянський 76 4 0,05 0,994 

Козелецький 111 2 0,02 0,340 

Коропський 65 8 0,12 2,325 

Корюківський 79 3 0,04 0,717 

Куликівський 25 0 0,00 0,000 

Менський 56 10 0,18 3,373 

Ніжинський 73 5 0,07 1,294 

Новгород-Сіверський 85 1 0,01 0,222 

Носівський 47 6 0,13 2,411 

Прилуцький 100 5 0,05 0,944 

Ріпкинський 118 3 0,03 0,480 

Семенівський 72 7 0,10 1,836 

Сосницький 43 0 0,00 0,000 

Срібнянський 29 1 0,03 0,651 

Талалаївський 45 2 0,04 0,839 

Чернігівський 125 2 0,02 0,302 

Щорський 57 2 0,04 0,663 

Всього: 1511 80 0,05 - 

 

 


