
               
 
 
 
                                                                        
 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
Від  30.06.2022 р. № 16 
 
Про перейменування вулиць,  
провулків, тупиків в селі Піски. 
 

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, тупики  в селі Піски, а саме:  
вулицю Гагаріна на  Леоніда Каденюка; 
I провулок Гагаріна на Леоніда Каденюка; 
II провулок Гагаріна на Леоніда Каденюка; 
тупик Гагаріна на Леоніда Каденюка; 
вулицю Комарова на Березова; 
тупик Комарова на Березовий; 
вулицю Пушкіна на Григорія Сковороди. 
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, тупиків  в селі Піски. 

 
  
Вулиця, провулок Каденюка (вулиця, провулок Гагаріна) 
Леоні д Костянти нович Каденю к — український льотчик-випробувач 1-го класу, 

космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України, народний 
депутат України 4-го скликання, Народний Посол України, Герой України, Президент 
Аерокосмічного товариства України, радник Прем'єр-міністра України та Голови 
Державного космічного агентства України, Почесний доктор Чернівецького Національного 
університету імені                      Ю. Федьковича. 

  
Вулиця, тупик Березова (ий) (вулиця, тупик Комарова) 

   
 
         Вулиця Сковороди  (вулиця Пушкіна) 

Народився Григорій Сковорода на Полтавщині у родинні спадкових козаків. 
Видатний український філософ-містик, богослов, поет та  педагог був чи не 

найцікавішою постаттю історії українського духу. 
«Мандрівна академія», «людина-університет» своєї епохи. Це про Григорія Сковороду. 

За життя він не видав жодної книги. Натомість читачі його шукали самі, масово читали та 
цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Про нього у  творах згадував сам Тарас 
Шевченко: «Кругом листочки обведу та й списую Сковороду». 

Григорій Сковорода мав виняткові здібності до навчання. Вже  у 16 років вступив до 
Києво-Могилянської академії – першого вищого навчального закладу в Україні. Вивчав 
латинську, грецьку, церковнослов’янську, польську, німецьку та інші мови. Грав на сопілці, 
флейті, скрипці, гуслях, лірі, бандурі.Проте вищої освіти так і не отримав. 

Працюючи педагогом у Харківському колегіумі, мав власну систему оцінювання. Його 
називають зачинатилем жанру байки. Писав твори переважно староукраїнською та 
латинською. 

Надавав перевагу особистій духовній свободі. Філософські трактати присвячував 
переважно етиці. А головним сенсом людського існування вважав самопізнання. 

Відстоював права людської особистості в кожній людині, що на ті часи означало 
сильну демократичну тенденцію. Відкрито засуджував московських гнобителів. 

 
 


