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Вельмишановний Віталію Володимировичу!

В такі тяжкі для нашої країни часи, важливою складовою, для успішного 

розвитку патріотичної свідомості громадян та жителів міст – є історичний процес 

перейменування вулиць, що пов’язаний із динамікою розвитку суспільства та 

формуванням історичної свідомості Українського народу.

У зв’язку із чим, увесь трудовий колектив Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, звертається до Вас із великим проханням 

посприяти відновленню історичної топоніміки столиці, шляхом повернення вулиці 

«Льва Толстого» (Шевченківський район міста Києва) її первинної назви: вулиця 

«Караваєвська», що була названа до 1920 року на честь відомого хірурга 

Володимира Опанасовича Караваєва.

Караваєв Володимир Опанасович - доктор медицини, заслужений 

ординарний професор. 

В 1841–1891 роках професор Київського університету один з організаторів 

медичного факультету в Києві і перший його декан (1843-1847), почесний 

громадянин Києва. 

В.О. Караваєв приніс вагомий вклад у розвиток  хірургічній офтальмології: 

одним із перших почав оперувати пацієнтів із катарактою (виконував цю операцію 
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за півтори хвилини). Він присвятив усе життя медицині, ввібравши кращі риси 

лікаря. Відомий своєю доброчинністю – безкоштовно лікував нужденних пацієнтів. 

Караваєв Володимир Опанасович не лише розвинув ідеї свого вчителя 

(Пирогова М. І.) але й зробив вагомий внесок у різні галузі медицини. Його 

новаторства і до сьогодні є актуальними.

 В свою чергу, письменник Толстой Лев Миколайович, на честь якого наразі 

названа вулиця, хоча і є автором відомих романів «Війна і мир», «Анна Кареніна», 

«Воскресіння», проте приїздив у Київ один раз, перебуваючи в місті 14-16 червня 

1879 р.

Вулиця є визначною пам'яткою історії, а Університет зацікавлений у тому, 

щоб завдяки назвам міських вулиць, освячувати молоде покоління, про жителів 

Київщини, які позитивно перевернули шлях в медичній історії України. Таким 

прикладом є Володимир Опанасович Караваєв.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 37  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження: підготовка і внесення 

на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, 

проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на 

території відповідного населеного пункту, повідомлення про прийняті рішення з 

таких питань адміністратора інформаційної системи Міністерства юстиції України, 

з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ тощо 

- національного оператора поштового зв’язку, органу ведення Державного реєстру 

виборців.

У зв’язку із вищенаведеними повноваженнями, колектив Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, просить внести на розгляд ради 

питання щодо повернення первинної назви вулиці «Льва Толстого» 

(Шевченківський район міста Києва), шляхом її перейменування на вулицю імені  

«Володимира Караваєва» / «Караваєвська».

З повагою

Ректор Юрій КУЧИН


