
 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  «Про перейменування                          

провулку Герцена в місті Коростені без зміни нумерації будівель » 

 

 

Проект рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

 

Виконавець: Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 вулиця 

Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 

 

 

Доповідає на сесії:керуючий справами виконкому Охрімчук А.В. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:    керуючий справами виконкому 

Охрімчук А.В. 

 

 

 

Запросити: 

 

Розсилка: юридичний відділ виконавчого комітету,   Заступник міського 

голови  (Корнійчук В.О.), керуючий справами виконкому  (Охрімчук А.В.), 

відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів.  

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

«Про перейменування     провулку   Герцена 

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   провулок Герцена в м. Коростені вирішено перейменувати 

на   провулок  Валер’яна Підмогильного  без   зміни нумерації будівель.   

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

         Підмоги льний Валер ян  Валеріян) Петро вич  20.01.(02.02.) 1901, 

с. Чаплі, тепер входить у Дніпро — 03.11.1937, Сандармох, Карелія) — 

український письменник і перекладач, один з найвизначніших прозаїків 

українського «розстріляного відродження». Жертва Сталінських репресій. У 

1910—1918 роки навчався в Першому катеринославському реальному училищі, 

яке закінчив з «відзнакою». Потім навчався з перервами, через матеріальну 

скруту, на математичному та юридичному факультетах Катеринославського 

університету, який так і не закінчив. Друкуватися почав ще з школи під 

псевдонімом Лорд Лістер. У шкільному журналі він публікував свої 

пригодницькі оповідання. 1917 року було написане оповідання «Важке 

питання». У 1920 р. вийшла перша збірка з 9 оповідань. 1921 року 

Підмогильний переїхав до Києва, де працював бібліографом Книжкової палати. 

У 1921—1923 роки  залишив місто й викладав українську мову та політосвіту у 

Ворзельській трудовій школі. 1922 року до Києва, де оселився в будинку 

недалеко від Сінного базару, на розі Великої Житомирської. У 1922-28 рр. 

друкувався в Україні та за кордоном, що пізніше стало «речовими доказами» 

«контрреволюційноï діяльності». 1932 року переїхав до Харкова, марно 

сподіваючись на кращі можливості для публікації своїх творів. 8 

грудня 1934 року Валер'яна Підмогильного було заарештовано зі 

звинуваченням в «участі у роботі терористичної організації, що ставила собі за 

мету організацію терору проти керівників партії». На всіх допитах 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/1901
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Підмогильний відмовлявся від звинувачень, проте 11 січня 1935 року в 

протоколі з'явилося «зізнання» Підмогильного про те, що він нібито належав до 

«групи письменників-націоналістів з терористичними настроями у ставленні до 

вождів партії». Так звана «група» складалась із сімнадцяти чоловік, серед 

яких Микола Куліш, Г. Епік, О. Ковінька, Євген Плужник. Серед звинувачень 

Підмогильному в протоколі наводиться його вислів про те, що «політика 

колективізації привела українське село до голоду». Без свідків 

і адвокатів виїзна сесія Військової колегії Верховного Суду СРСР 27-28 березня 

1935 року засудила Валер'яна Підмогильного та інших заарештованих у цій 

«справі» на термін «десять років з конфіскацією особистого майна». Невдовзі 

Підмогильний був доправлений до Соловецького табору особливого 

призначення. У соловецькому таборі в нелюдських умовах ізолятора 

Підмогильний продовжував писати. У його листах до дружини і родичів 

згадується невелика повість про життя одного будинку, потім оповідання, а з 

весни 1936 року Підмогильний неодноразово згадує в листах про те, що працює 

над романом «Осінь 1929», в якому йшлося про початок колективізації в 

Україні. Збереглось 25 листів до дружини, в яких він розповідає про свої 

переклади, розпочаті повісті, оповідання. 3 листопада 1937 року до 

двадцятилітнього ювілею Жовтневої революції особлива трійка УНКВС 

винесла новий вирок: «Розстріляти», щоб звільнити місце для нових мучеників 

режиму. Разом із Валер'яном Підмогильним в 

урочищі Сандармох у Карелії було розстріляно більше 1000 в'язнів, серед 

них Микола Зеров, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Лесь Курбас, Микола 

Куліш, Мирослав Ірчан, Юліан Шпол. Валер'яна Підмогильного було 

реабілітовано 1956 року.  

      При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування     

провулку   Герцена в м. Коростені   на   провулок    Валер’яна Підмогильного    

підтримали   7 членів робочої  групи із 13 присутніх,   6 членів  робочої групи 

утримались. 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%86%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

