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Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

«Про перейменування  вулиці  Галана 

в місті Коростені без зміни нумерації будівель » (  шістнадцята  сесія VІІІ 

скликання)   від 04.08.2022р. 

          Заслухавши інформацію робочої групи  з підготовки  перейменування  

вулиць та провулків у Коростенській міській територіальній громаді, взявши до 

уваги  Протокол №4 від 21.07.2022р., відповідно   до    Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,  

Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 

дат історичних подій»,  ст.ст. 1, 7, 8, 9 Закону України «Про географічні назви», 

Постанови  Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року №989 «Про 

затвердження Порядку  проведення  громадського обговорення під час  

розгляду питань про  присвоєння  юридичним особам та об’єктам  права 

власності, які  за ними закріплені, об’єктам права  власності, які  належать  

фізичним особам, імен ( псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та  святкових 

дат, назв і дат  історичних подій», враховуючи рекомендації постійної  комісії з 

питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської 

діяльності та етики   вулицю Галана в м. Коростені вирішено перейменувати на 

вулицю Михайла Бойчука  без   зміни нумерації будівель.   

            Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

              ойчук  иха йло  ьво вич (30.10.1882, Романівка, Теребовлянський 

повіт, Королівство Галичини та Володимирії — 13.07.1937, Київ) — 

український художник, маляр-монументаліст, засновник самобутньої школи 

українського мистецтва «бойчукізм», лідер групи «бойчукістів». 

Член Наукового товариства імені Шевченка (1912), Українського наукового 

товариства (1917). Один із засновників монументального мистецтва України 

XX століття. Представник Розстріляного відродження. У 1911—1912 роках 

Михайло Бойчук проживав у Львові. Працював над монументальними 

розписами.  На запрошення Російського археологічного товариства провів 

реставраційні роботи в храмі в с. Лемешах Чернігівської губернії (1912—1914). 

Під час Першої світової війни Бойчука разом з його молодшим 

братом Тимком як австрійських підданих росіяни заслали в Арзамас. У 1917 р. 

при заснуванні Української Академії мистецтв обраний її професором. З 

1924 року — професор Київського художнього інституту. Михайло Бойчук узяв 

участь у монументальній пропаганді, очолив перші державні майстерні. Його 

група розписала агітпароплав «Більшовик», Луцькі казарми в Києві (1919), 

оформляла свято 1 травня 1919 року, декорувала Київський оперний театр під 

час першого Всеукраїнського з'їзду представників волосних виконкомів (1919), 

навесні 1921 року на запрошення уряду УРСР оформив 

приміщення Харківського оперного театру, де відбувся п'ятий Всеукраїнський 

з'їзд Рад, працював на Всесоюзній сільськогосподарській виставці 1923 року, 

виконав близько двадцяти портретів кооперативних і державних діячів на 
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повний зріст для Київського кооперативного інституту, зробив розписи 

санаторію ім. ВУЦВК на Хаджибейському 

лимані в Одесі (1928), Червонозаводського театру в Харкові (1933—1935). 

Працював у галузі графіки. Відомі плакати «Шевченківське свято» та «Несіть 

подарунки Червоній Армії» (обидва з 1920). Разом з учнями він виконав серію 

обкладинок для черкаського видавництва «Сіяч» (1918, друкувалися за 

підписом «Робітня Бойчука» та анонімно), а також є автором ряду станкових 

творів «Збори жіночого активу» (1929), портретів Б. Лепкого та С. 

Жеромського (початок XX ст.), театральних декорацій для 

постановок «Молодого театру» в Києві («Йоля» Ю. Жулавського, «Чорна 

Пантера і Білий Ведмідь» В. Винниченка — обидва 1918 року), ескізів 

багатофігурного гобелена «Обжинки» (1935).   Наприкінці 1925 в Києві було 

засновано Асоціацію революційного мистецтва України (АРМУ), що 

об'єднувала бойчукістів. У листопаді 1926 — травні 1927 Бойчук разом із 

дружиною Софією Налепинською-Бойчук, учнями Іваном 

Падалкою та Василем Седляром мали творчу подорож до Німецької 

держави, Французької республіки, Королівства Італія. Поїздка за кордон стала 

однією з формальних підстав для їхнього арешту та звинувачення у 

«шпигунстві» й участі в «контрреволюційній організації». 

25.11.1936 органи НКВС заарештували Михайла Львовича Бойчука, 

а 13.07.1937 в Києві розстріляли. 

          При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування 

вулиці Галана в м. Коростені на вулицю Михайла Бойчука   підтримали 7 

членів робочої  групи із 13 присутніх, проти 1, утримались 5 членів робочої 

групи. 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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