
               
 
 
 
                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від  30.06.2022 р. №  15 
 
Про перейменування вулиць,  
провулків в селі Нижня Будаківка. 
 
 

Розглянувши пропозицію міського голови В.Сидоренка, враховуючи обговорення  
громадськості, керуючись пунктом1 статті 37, статті 59  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року 
№690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам 
нерухомого майна». 
 

ВИРІШИЛИ: 1. Перейменувати вулиці, провулки  в селі Нижня Будаківка, а саме:  
вулицю Чупаки на  Свободи; 
вулицю Петренка на Лесі Українки; 
провулок Петренка на Лесі Українки. 
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського 

голови С. Добрулю та в.о. начальника відділу комунальної власності, містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та екології С. Катібу. 

 
 
 
 
 

Міський голова                                                                                  Віталій СИДОРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Пояснююча записка 
щодо перейменування вулиць, провулків в селі Нижня Будаківка. 

 
  
Вулиця Свободи (вулиця Чупаки) 
    
Вулиця, провулок Лесі Українки (вулиця, провулок Петренка) 
Леся Українка (Лариса Косач Квітка) – геній української літератури, що входить в 

умовну тріаду Шевченко-Франко-Українка. Її поезію, прозу, опубліковані мільйонними 
тиражами, вивчають ще змалку, про творчість і цікаве та нелегке особисте життя 
письменниці написано надзвичайно багато праць.  

 Поетеса знала багато європейських мов: окрім слов'янських (української, російської, 
польської, болгарської), також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку 
та латину. Бралася за вивчення грузинської, шведської, іспанської. Багато перекладала, 
зокрема твори Гоголя, Тургенєва, Міцкевича, Марію Конопніцьку, Гейне, Гюґо, Свіфта, 
Шекспіра, Байрона, Жорж Санд, Аду Негрі, Гергарта Гауптмана, Метерлінка, Гомера. Все це 
справді ознаки геніальності, адже далеко не кожному таке дано.  

Леся Українка присвятила себе у творчості поезії, прозі, епосу й драматургії - загалом 
написала понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки. 

За творами письменниці створено понад 10 фільмів, мультфільм, понад 20 вистав, 4 
радіовистави, 5 радіокниг, 5 пісень. До 145 річниці від дня народження Лесі Українки 
компанія Google навіть створила святковий дудл (логотип пошукової системи) за мотивами її 
легендарної «Лісової пісні». Про неї зафільмовано 11 документальних стрічок.  

Письменниця Леся Українка перебувала під негласним наглядом поліції, і цензура не 
раз забороняла її твори. Більшість своїх робіт вона публікувала за кордоном Російської 
імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні й ін. 

 Пам’ятники Лесі Українки споруджені не лише в Україні. Увічнена в граніті й мармурі 
вона в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні. 

 
 


