
Інформаційне повідомлення про проведення громадського 

обговорення щодо перейменування бібліотек Централізованої 

бібліотечної системи Оболонського району міста Києва 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня                  

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», рішення Київської міської ради від 

13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження Порядку найменування 

об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам 

міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв та історичних подій у місті Києві» та з метою залучення 

представників громадськості до розгляду пропозицій Оболонська районна в 

місті Києві державна адміністрація виносить на громадське обговорення 

питання перейменування бібліотек Централізованої бібліотечної системи 

Оболонського району міста Києва.  

 

Обґрунтування пропозицій: 

1. Найменування юридичної особи, яку пропонується 

перейменувати:  комунальна установа, Центральна публічна районна 

бібліотека імені О.С. Пушкіна Централізованої бібліотечної системи 

Оболонського району міста Києва (просп. Оболонський, 16).  

Пропонується присвоїти бібліотеці назву: Центральна публічна 

районна бібліотека «Почайна» Централізованої бібліотечної системи 

Оболонського району міста Києва.  

«Почайна» - так називалась річка, на якій побудована Оболонь, так 

перейменовано станцію метро в Оболонському районі. Походження цієї назви 

витікає з українського слова «починати» (початок), а саме з бібліотеки 

починається духовне творення особистості, її становлення та подальший 

розвиток. Зміна назви стане початком трансформації однієї з основних функцій 

 бібліотеки  меморіальної (збереження сукупності зібраних документів, 

пов’язаних з назвою). Збираючи і зберігаючи документальні джерела про 

історію Оболонського району, популяризуючи власні інформаційні продукти, 

створені на основі цих джерел, ми розвиватимемо краєзнавчу роботу, що 

сприятиме вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості, високої 

моральності.  

Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перейменування юридичної особи:  

Трудовий колектив Центральної публічної районної бібліотеки                      

ім. О.С. Пушкіна Централізованої бібліотечної системи Оболонського району 

міста Києва (протокол № 1 від 07.09.2022 загальних зборів трудового 

колективу ЦПРБ ім. О.С.Пушкіна).  



 

2. Найменування юридичної особи, яку пропонується 

перейменувати: комунальна установа, публічна бібліотека ім. Анни 

Ахматової Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста 

Києва (вул. Казанська, 20).  

Пропонується присвоїти бібліотеці назву: публічна бібліотека «Сузір’я» 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва.  
 

«Сузір’я» - це слово само по собі є суто українським і не спонукає до 

неоднозначного сприйняття. Також є таким, що може об'єднувати в собі сузір'я 

знакових постатей української культури, дотичних до північних околиць 

столиці, де знаходиться бібліотека, а саме: Тарас Григорович Шевченко - 

класик української літератури, мислитель, художник, національний герой і 

символ України; Фотій Степанович Красицький – український живописець і 

графік, педагог, внучатий небіж Тараса Шевченка по лінії його сестри 

Катерини; Іван Сидорович Їжакевич – український живописець, письменник і 

графік, народний художник УРСР,  педагог (викладав у Лаврській іконописній 

школі та в ЗОШ 14 Оболонського району); Микола Корнилович Пимоненко – 

український художник-живописець, академік живопису; Стефан Васи́льович 

Кульженко – український друкар, книговидавець; родина Крістерів - 

засновники фірми «Садівництво і насіннєве господарство „В. Крістер“, яка 

стала згодом знаменитим розплідником та інші видатні особи. В цьому 

напрямку можна розвивати мистецьку світлицю (музей), проводити краєзнавчу 

роботу та залучати до «Сузір'я» зірок сучасної української культури - 

письменників, акторів, кінематографістів, художників, майстрів народної 

творчості. 

Наразі під цією загальною назвою можна презентувати сузір'я з 

наукових постатей української культури, дотичних до північних околиць 

столиці, де знаходиться бібліотека, розвивати мистецьку світлицю (музей), 

проводити краєзнавчу роботу та залучати до «Сузір'я» зірок сучасної 

української культури - письменників, акторів, кінематографістів, художників, 

майстрів народної творчості. 

Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перейменування юридичної особи:  

Трудовий колектив публічної бібліотеки ім. Анни Ахматової 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва 

(протокол № 2 від 07.09.2022 загальних зборів трудового колективу ПБ                     

ім. Анни Ахматової).  

3. Найменування юридичної особи, яку пропонується 

перейменувати:  комунальна установа, бібліотека № 102 для дітей 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва                 

(вул. Рокосовського, 3-Б).  

 



 

Пропонується присвоїти бібліотеці назву: бібліотека «Дивосвіт» для 

дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва. 
 

Бібліотека для дітей, завдяки своїй соціокультурній діяльності, виступає 

майданчиком для творчого, дружнього, спільного проведення свого, вільного 

від роботи або навчання, часу, що особливо важливо під час війни.  

Бібліотека користується великим попитом у малят та їх батьків. Крім 

цікавих книжечок молодим мамам з малятами, які майже кожного дня 

приходять до бібліотеки, пропонується відвідати спеціально облаштовану  

кімнату з іграшками, розвиваючими іграми,  що викликає велике захоплення у  

дітей. Дуже популярними є екскурсії бібліотекою для першокласників. Для 

них, це як похід у казкову країну, наповнену дивами, цікавинками, пригодами. 

Діти асоціюють бібліотеку з прекрасною країною знань, яку неможливо 

забути,  переступивши поріг і зробивши крок назустріч новим відчуттям. Нова 

назва закладу – «Дивосвіт» стане важливим кроком до підвищення іміджу 

бібліотеки та популяризації книг та читання серед дітей та їхніх батьків.  

Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перейменування юридичної особи:  

Трудовий колектив бібліотеки № 102 для дітей Централізованої 

бібліотечної системи Оболонського району міста Києва (протокол № 3 від 

07.09.2022 загальних зборів трудового колективу бібліотеки № 102 для дітей) 

4. Найменування юридичної особи, яку пропонується 

перейменувати:  комунальна установа, бібліотека № 120 для дітей 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва                

(вул. Попова, 12).  

Пропонується присвоїти бібліотеці назву: бібліотека «Обрій» для 

дітей Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва. 
 

Слово «Обрій» означає «горизонт», «простір», «коло знань, ідей, 

інтересів», «сфера дій, можливостей, перспектив», що влучно розкриває саму 

суть діяльності сучасної бібліотеки для дітей. 

Бібліотека – це система, яка знаходиться на «перетині» традиційного 

фізичного та віртуального онлайн-простору. Завдяки цьому в бібліотеці можна 

отримати літературу за інтересами або на допомогу в навчанні, та завдяки 

застосуванню IT-технологій заохотити користувачів різного віку до освітнього, 

інформаційного та культурного процесів. 

Бібліотека – це місце, де кожен може розкрити та реалізувати потенціал 

своїх знань, ідей та навичок в творчих об’єднаннях за інтересами.  Це місце для 

проведення різноманітних заходів не тільки для користувачів бібліотеки, але й 

для всіх членів громади 

Бібліотека – це відкритий дружній простір для будь-кого, в тому числі – 

для людей з обмеженими можливостями та соціально незахищених категорій 

населення.  



На сьогодні в бібліотеці працює гурток дитячої творчості «Майстриня», 

проводяться уроки живопису, зустрічі з цікавими людьми, тематичні заходи 

для різних вікових категорій, а також створено цифровий хаб для онлайн-

допомоги (в тому числі з застосунками Дія, єДопомога, Дія Цифрова Освіта та 

ін.), підбирання корисних та цікавих онлайн-ресурсів та інформування 

користувачів та мешканців мікрорайону обслуговування.  

Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перейменування юридичної особи:  

Трудовий колектив бібліотеки № 120 для дітей Централізованої 

бібліотечної системи Оболонського району міста Києва (протокол № 4 від 

07.09.2022 загальних зборів трудового колективу бібліотеки № 120 для дітей) 

5. Найменування юридичної особи, яку пропонується 

перейменувати:  комунальна установа, бібліотека № 129 для дітей 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва             

(вул. Героїв Дніпра, 35).  

Пропонується присвоїти бібліотеці назву: бібліотека «Мрія» для дітей 

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва. 
   

Бібліотека - місце для мрійників: яскраве, затишне приміщення та 

незліченна кількість книжок зі своїми історіями, казками, пригодами. 

Атмосфера закладу сприяє ідеальному вибору «своєї» книги, а читання, як 

відомо, формує мрійників. Книги дарують різноманітні світи, знання, почуття, 

політ фантазії, розбурхують уяву та привчають мріяти. Тому, виникла ідея 

надати бібліотеці нове ім’я – «Мрія».  

 Коли дитина читає, у неї формується емоційний фон, вимальовуються 

загальна картина життя та бачення свого майбутнього. Читання - чудовий засіб 

сховатися від реальності та поринути у вигадані світи, і сьогодні це актуально 

для підростаючого покоління, як ніколи раніше. Саме зараз, коли  дітям не 

вистачає позитиву та гарних вражень (війна в країні, онлайн у школі, деяким 

взагалі довелося покинути свої домівки, брак спілкування з однолітками),  

бібліотека виступає місцем, де можна отримати інформацію, безпечно 

провести час, поспілкуватися, цікаво провести дозвілля, відвідати майстер-

класи, реалізувати свій творчій потенціал за допомогою  книг та читання.  

Бібліотека, виходячи з реалій сьогодення, змінюється, трансформується, 

стає не просто книгозбірнею, а платформою для реалізації нових ідей та 

втілення мрій у життя. 

Нова назва закладу «Мрія» сприятиме підвищенню іміджу і асоціативній 

пізнаваності бібліотеки. 

Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо перейменування юридичної особи:  

Трудовий колектив бібліотеки № 129 для дітей Централізованої 

бібліотечної системи Оболонського району міста Києва (протокол № 5 від 

07.09.2022 загальних зборів трудового колективу бібліотеки № 129 для дітей). 

 



 

Строк подання пропозицій та зауважень: з 10.01.2023 до 10.03.2023 

року 

Форма громадського обговорення:  розширені збори трудового колективу 

Дата громадського обговорення:  

15 березня 2023 року об 11.00 

Прізвище та ім’я, визначеної відповідальною за проведення громадського 

обговорення: 

директор Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста 

Києва – Львович Олена Максівна.  

Адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського 

обговорення, за яким можна отримати консультації з питання, що  

винесено на громадське обговорення: 

тел. 066 409 59 56, ел.пошта: obolonbibl@ukr.net 

Місце проведення:  

Центральна районна публічна бібліотека ім. О.С.Пушкіна (просп. 

Оболонський, 16). 

Поштова адреса та (або) адреса електронної пошти, номер телефону, строк 

і форму для подання пропозицій (зауважень): 

До участі у громадському обговоренні запрошуються фізичні та юридичні 

особи, громадські об’єднання, політичні партії, громадські організації, 

представники засобів масової інформації міста Києва 

Усі пропозиції та зауваження подаються в письмовій або усній формі, 

надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, 

адреси, контактного телефону, e-mail особи яка їх подає, до Центральної 

районної публічної бібліотеки ім. О.С.Пушкіна протягом 60 днів з дати 

опублікування відповідного інформаційного повідомлення за адресою: 

просп. Оболонський, 16, 04205 

ел. пошта: obolonbibl@ukr.net, або заповнити форму за посиланням  

http://ocls.kyivlibs.org.ua/golovne/2194-obhovorennia-shchodo-pereimenuvannia-
bibliotek 

Контактна особа: Кузьмічьова Юлія Володимирівна, тел. 066 177 61 25 

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються. 

mailto:obolonbibl@ukr.net
http://ocls.kyivlibs.org.ua/golovne/2194-obhovorennia-shchodo-pereimenuvannia-bibliotek
http://ocls.kyivlibs.org.ua/golovne/2194-obhovorennia-shchodo-pereimenuvannia-bibliotek


 

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення: 

Узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення 

зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 14 днів після 

закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених 

пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів 

громадського обговорення на офіційному веб-сайті Оболонської районної  в 

місті Києві державної адміністрації. 

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання щодо 

перейменування бібліотек Централізованої бібліотечної системи Оболонського 

району міста Києва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


