
 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  «Про перейменування                           

вулиці      Пушкінська 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      вулиці    Пушкінська  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 №5 від 25.07.2022р., 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 Пушкінська в м. Коростені вирішено 

перейменувати на  вулицю   Василя Скуратівського    без   зміни нумерації 

будівель.    

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

         Скураті вський Василь Тимофійович, 25.10.1939 – 16.12.2005, х.Забуда 

(с. Великий Ліс, Коростенський р-н, Житомирської області, український 

народознавець, письменник, видавець. З родини селян. Після закінчення школи 

у 1959 році, працював кілька місяців коректором в Народицькій районній 

газеті, журналістом у Олевській райгазети «Колгоспник Олевщини», у 1962 р. 

поїхав до Сибіру, працював у тайзі на заготівлі живиці, кілька місяців вчився на 

розмітчика в Іркутську, коли знайшов журналістську роботу, переїхав до Усь-

Кута. В цілому в Сибіру перебував півтора року. Повернувшись в Україну, 

продовжив журналістську роботу в різних газетах українського Полісся 

(Народичі, Радомишль, Олевськ, Житомир, Київ), працював у Немішаєвському 

сільгосптехнікумі. У 1964 закінчив Московську заочну школу 

журналістики, 1967 вступив до Київського державного університету ім. 

Т. Г. Шевченка на факультет журналістики. З 1969 року працював редактором 

у журналі «Народна творчість та етнографія». З 1970 року з'являються у 

періодиці перші статті на народознавчу тематику. Згодом розпочинає роботу 

над науковою монографією про традиційне пасічництво. У липні 1973 року 

викликають до КДБ у справі Василя Овсієнка, відтоді перебуває під наглядом 

спецорганів. Визнання прийшло під час публікації першого циклу 

народознавчих матеріалів «Зелене полум'я сосни» у газеті «Молодь 

України» (1983), публікацій у виданнях «Сільські вісті», «Культура і 

життя», «Пам'ятки України», «Наука і суспільство». 1987 року виходить 
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книга «Берегиня», яка витримала не одне видання і викликала хвилю 

зацікавлення народознавством у країні. Далі виходили у світ інші книги: 

«Покуть», «Погостини», «Святвечір», «Місяцелік», «Русалії», «Кухоль меду», 

«Я сам про себе розкажу» та інші. Всього за життя письменника було видано 

понад 20 книг. Скуратівський пропагував традиційну культуру, обряди. Був 

ініціатором започаткування уроків народознавства у школах, одним із 

організаторів фестивалів: «Котилася торба» (дитячі ігри), «Коляда» (новорічні 

та різдвяні традиції), «Берегиня» (міжнародний фестиваль фольклору). 

Організував та проводив багаторічну народознавчу експедицію «Чумацькими 

шляхами». З 1992 року започаткував та видавав народознавчий 

часопис «Берегиня» 

         При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування    

вулиці Пушкінська    в м. Коростені  на вулицю   Василя Скуратівського             

підтримали    12 членів робочої  групи із 12 присутніх.  

 

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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