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Вулиця Бориса Грінченка 
 

Вулиця в Шевченківському районі міста Києва, місцевість 
Старий Київ. Пролягає від Майдану до Прорізної вулиці.  

Вулицю прокладено у першій половині 50-х років ХХ 
століття під назвою Новопушкінська. Сучасна назва 
створена на честьБориса Грінченка. 



Видатний український письменник і вчений, критик, 
мовознавець, освітній і громадський діячБорис 
Дмитрович Грінченко (1863-1910р.) 

Цікаві факти 

 

 
На честь Бориса Грінченка назване село Грінченкове в 
Охтирському районі Сумської області. Його ім'я також 
мають вулиці у Львові, Харкові, Запоріжжі та інших містах. 

Також на честь письменника були названі Київський 
столичний університет імені Бориса Грінченка, 
загальноосвітня школа у селі Нижня Сироватка, у 
минулому — Народна школа у Львові, у 1918 році — 
гімназія в Умані, у 1917—1919 роках — початкова школа в 
селі Новосілки (сьогодні Білорусь) та інші. 

 У 1888 році склав власний буквар, за 
яким і навчав дітей. А вже за рік 
підготував книжку для читання «Рідне 
слово». 

 Упорядкував чотиритомний словник, 
який налічує близько 68 тисяч слів. На 
початку 20-го століття це був 
найповніший і лексично 
найдосконаліший український 
словник. 

 Борис Грінченко став одним з 
організаторів і першим головою 
Київського товариства «Просвіта». 

 



Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка щороку відзначає Премією імені Бориса 
Грінченка учених, просвітян, громадських і політичних 
діячів, які зробили значний внесок у розбудову 
незалежної України, утвердження державної української 
мови, розвиток національної культури, відродження 
історичної пам'яті, формування національної свідомості та 
піднесення духовності й добробуту українського народу, 
просвітницьку і подвижницьку діяльність в ім'я України. 

22 серпня 2011 року в Києві було відкрито пам'ятник 
Борисові Грінченку (скульптор — Микола Обезюк, 
архітектор — Микола Босенко). У 2012 році Верховною 
Радою України було ухвалено Постанову «Про 
відзначення 150-річчя з дня народження Бориса введено 
в обіг пам'ятну ювілейну монету «Борис Грінченко» 
номіналом 2 гривні. 



 

Вулиця виникла у 1950-х роках як продовження 
Пушкінської та називалася Новопушкінською. За задумом 
вони разом мали з'єднати дві площі у центрі міста: 
Майдан Незалежності (тоді площу Калініна) та Льва 
Толстого.Сучасну назву на честь письменника, 
перекладача та україніста Бориса Грінченка вулиця 
отримала у 1988 році. 

Бориса Грiнченка,3-а 

 

Чотириповерховий житловий 
будинок кінця ХІХст. Знесений в 
грудні 1985р. 

Бориса Грiнченка, 5-а та 5 

 

Одноповерховий житловий 
будинок першої чверті ХХст. 
Знесений 1980р. 



На вулиці розташовано кілька державних установ:  

 Департамент продовольства Мінагрополітики 

 
 Комісія з регулювання ринків фінансових послуг 
  Національний депозитарій 
  Державний земельний банк 
 Національна радіокомпанія України 



 
 Національна спілка архітекторів 

 



Одна із найяскравіших споруд по вулиці це наскрізна 
арка-колодязь у будівлі «Київметробуду». Цікаво, що цей 
будинок у 1962 році відвідав американський джазмен та 
король свінгу Бенні Гудмен, чиї батьки були родом з 
Київщини. 

Будинок-колодязь 

 



Меморіальна дошка з назвою вулиці присвячена 
Грінченку Борисові Дмитровичу 


