
 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  «Про перейменування                                     

1-го провулку    Толстого 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                  

1-го провулку    Толстогов 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  Толстого  в м. Коростені вирішено 

перейменувати на   провулок  Кітки Цисік без   зміни нумерації будівель.     

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

Кві тка  і сик (англ. Kvitka Cisyk, також Kacey Cisyk від ініціалів К. С.), 

04.04.1953 -29.93.1998, Нью-ЙоркСША,  американська співачка українського 

походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США,  

оперна та блюзова співачка, виконавиця  українських 

народних і популярних пісень. 1983 року разом з матір'ю відвідала Україну — 

була у Львові й інших містах Західної України. Це був неафішований і перший 

(як і останній) раз, коли Квітка Цісик завітала до історичної батьківщини. На 

той час її пісні були заборонені в Україні. Візит обмежився гостюванням у 

приватних помешканнях. Відтак жодних концертів і творчих зустрічей (лише 

пізніше, у жовтні 1996 року, сестра Марія відвідала Україну з фортепіанними 

виступами та презентувала родину Цісиків на Міжнародному музичному 

фестивалі «Київ Музик Фест'96»). 1989 року Квітку Цісик намагалися 

запросити для участі в концерті діаспори в рамках фестивалю «Червона рута»; 

1992 року — в концерті з нагоди другої річниці незалежності України з 

піснею «Я піду в далекі гори»; пізніше були перемовини про серію концертів в 

Україні. Як зазначила двоюрідна сестра Квітки Цісик, співачка мала певну 

засторогу перед виступами на надто людних концертах, відтак це та її постійне 

студійне навантаження ставали перепонами в запланованих гастрольних турах, 

і Україною в тому числі. 

         При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування                 

1 - го провулку   Толстого  в м. Коростені     на   провулок    Квітки Цисік     

підтримали    10  членів робочої  групи із 12 присутніх,  2 члени робочої групи 

утрималися.   

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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