
 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  «Про перейменування                           

вулиці      Л. Шевцової  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     Л. Шевцової   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 №6 від  26.07.2022р., 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 Л.Шевцової в м.Коростені вирішено перейменувати 

на    вулицю Володимира Івасюка без   зміни нумерації будівель.     

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

         Івасю к Володи мир Миха йлович  04.03.1949, Кіцмань, Чернівецька 

область - 24/27.04.1979, Брюховицький ліс під Львовом, український   

композитор-виконавець, мультиінструменталіст, поет. Герой України (2009, 

посмертно), Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1994, 

посмертно), Республіканської премії ЛКСМУ імені Миколи Островського(1988, 

посмертно) та номінації "За внесок у розвиток музичної культури України XX 

століття" (2001, посмертно). Один із основоположників української естрадної 

музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох 

спектаклів. Професійний медик,  скрипаль, грав на фортепіано, віолончелі,  

гітарі, виконавець пісень, живописець. 18.05.1979 року його знайдено 

повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна радянська версія —

 самогубство — викликала сумнів громадськості як того часу, так і тепер. 

Відповідно до неофіційної версії, смерть Івасюка — це вбивство, здійснене 

органами КДБ за наказом вищого керівництва СРСР. Похорон Володимира 

Івасюка 22.05.1979 у Львові перетворився на масову акцію протесту проти 

радянської влади. Архіви цієї справи, що зберігаються в Москві, дотепер ані 

родичам, ані працівникам музею Івасюка не відкривають, посилаючись на гриф 

«таємно», можливо, тому, що ще живі багато учасників тих драматичних подій. 

Самі ж родичі Івасюка вважають, що Володимира вбили. 26.-

01.2009 року Генеральна прокуратура України поновила давно закриту 

кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка
[6]

, але в листопаді 2012 

року справу було закрито нібито через відсутність складу злочину. 
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12.06.2014 року Генеральна прокуратура України знову поновила закриту 

кримінальну справу про смерть Володимира Івасюка. Іменем Володимира 

Івасюка названо вулиці в обласних центрах: Києві, Львові, Івано-Франківську, 

Чернівцях, Сумах, Дніпрі, Кропивницькому, у містах Борисполі, Винниках, 

Городку, Дрогобичі, Дубно, Золочеві, Краматорську, Кременчуку, Малехові, 

Ніжині, Перемишлянах, Рівному, Рудному, Сахновщині, Старому Самборі, 

Тлумачі, Трускавці, Хмільнику, Хоросткові, Червонограді. 

          При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування   

вулиці   Л.Шевцової  в м. Коростені  на  вулицю   Володимира Івасюка                 

підтримали    13  членів робочої  групи із 13 присутніх.  

 

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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