






Пояснююча записка 
до інформаційного повідомлення щодо  

перейменування вулиць, провулків, тупиків  в селі Піски 
 

  
Вулиця Каденюка (вулиця Гагаріна) 
Леоні́д Костянти́нович Каденю́к — 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 Галагана (вулиця Комарова) 
Григорій Павлович Галаган - це один з найбільших меценатів свого часу, який дуже значну 

частину власного капіталу поклав на підтримку української етнографії, музики, художнього 
мистецтва, освіти, розвитку території Полтавщини та Чернігівщини. Також він увійшов в історію 
як високоосвічена людина, громадський діяч і багатий поміщик. 
Ім’я Г.Галагана тісно пов’язане із Лохвицьким краєм. Г. Галаган входив до Комітету з 
влаштування та поліпшення побуту селян, був членом Редакційної комісії, Прилуцьким 
предводителем дворянства, членом Державної Ради, членом Полтавського земства, членом 
комісії з будівництва залізниці «Ромни-Кременчук»; мав орден Білого Орла та Володимира ІІ 
ступеня. Основне місце помешкання родини – маєток у селі Сокиринці, тоді – Прилуцького 
повіту Полтавської губернії але інші володіння роду були також  у селах Піски та Гнилиця на 
Полтавщині, Ічня та Покорщина на Чернігівщині.   
  
 
         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. 

 


