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Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

«Про перейменування    1-го провулку   Суворова 

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  1-й провулок Суворова  в м. Коростені вирішено 

перейменувати на   провулок Георгія Нарбута  без   зміни нумерації будівель.    

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

         На рбут Гео ргій (  рій) Іва нович  25.02.(09.03.) 1886, Нарбутівка   

Глухівського повіту, Чернігівської губернії – 23.05.1920, Київ) — 

український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських 

державних знаків (банкнот і поштових марок). Один із засновників і 

ректор Української Академії Мистецтв. З родини старовинного, але збіднілого 

литовського шляхетського роду. У 1896—1906 роках навчався у Глухівській 

чоловічій гімназії Початкову художню освіту здобув самотужки. У 1906–

1917 жив у Петербурзі.. Деякий час вчився в Івана Білібіна і Мстислава 

Добужинського. У 1909 удосконалював майстерність у Мюнхені, в 

школі Симона Холлоші. Після повернення до Петербурга став 

членом «мистецького об'єднання Світ мистецтва». У 1910–1912 працював над 

ілюстраціями до казок Ганса Крістіана Андерсена, байок Івана Крилова, 

народних казок і дитячих пісень. Як чудовий знавець українського 

стародавнього мистецтва та геральдики, виконав безліч гербів, ілюстрував або 

оформлював Малоросійський Гербовник (Владислава Лукомського і Вадима 

Модзалевського, 1914), «Герби гетьманів Малоросії»(1915), «Старовинна 

архітектура  Галичини» (Юрія Лукомського, 1905), «Стародавні садиби 

Харківської губернії» (1917) та ін. У березні 1917 переїхав до Києва. Створював 

ескізи військових мундирів армії України, оформлень упаковок та етикеток для 

українських товарів, гральних карт. Розробив  Української Народної 

Республіки в 30, 40 і 50 шагів. У вересні 1917 став професором графіки 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917


новоствореної Української Академії Мистецтв, а з грудня 1917 (за іншими 

даними, з лютого 1918) — її ректором. В цей період виконав цикл державних 

паперів  крім марок він розробляв банкноти, грамоти, листівки. Опрацював 

проекти Державного Герба і Печатки Української держави. 18 

липня 1918 гетьман Павло Скоропадський затвердив створену Нарбутом малу 

Державну печатку — зображення козака з пищалем на плечі на восьмикутному 

тлі, у верхній частині якого було розміщено володимирський тризуб. 

         При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування                 

1-го провулку  Суворова  в м. Коростені     на   провулок  Георгія Нарбута     

підтримали    12  членів робочої  групи із 12 присутніх.   

 

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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