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ПРОТОКОЛ № 4
засідання комісії з питань найменувань

Дата проведення: 14 липня 2015 року
Місце проведення: вулиця Хрещатик, 36, зала засідань № 512

Присутні: Резніков О.Ю., Старостенко Г.В., Білозір А.І., Білокінь С.І.,
Бригинець П.М., Вербин С.О., Кальницький М.Б., Подобєд П.К.,
Романова К.В., Терес Н.В., Хонда М.П., Целовальник С.А.
Запрошені: Деркач С.О. (Голосіївська РДА), Свищова О. Ю. (Дарницька
РДА), Романенко І.О. (Святошинська РДА)
Порядок денний:
I. Про присвоєння імен об’єктам міського підпорядкування.
II. Пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій про
перейменування вулиць міста Києва, які підлягають першочерговому
перейменуванню відповідно до Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
III. Про перейменування вулиць у місті Києві.
І. Про присвоєння імен об’єктам міського підпорядкування.

1. СЛУХАЛИ: звернення Київської дитячої музичної школи № 33 про
присвоєння школі імені видатного музичного діяча, піаніста,
композитора, засновника національної фортепіанної школи, першого
ректора
Київської
консерваторії
Пухальського
Володимира
В’ячеславовича.

ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння Київської дитячої музичної
ніколи № 33 імені Пухальського Володимира В’ячеславовича та
рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
2. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Андрєєва
Андрія Сергійовича про присвоєння Київській дитячій музичній школі
№ 15 імені Щигловського Володимира Георгійовича.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння Київській дитячій музичній школі
№ 15 імені Щигловського Володимира Георгійовича та рекомендувати
для винесення на громадське обговорення.
3. СЛУХАЛИ: звернення Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації про присвоєння навчально-виховному комплексу № 176
імені іспанського письменника Мігеля Сервантеса.
ВИРІШИЛИ: не підтримати присвоєння навчально-виховному
комплексу № 176 імені іспанського письменника Мігеля Сервантеса.

II.
Пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій про
перейменування вулиць міста Києва, які підлягають першочерговому
перейменуванню відповідно до Закону України «Про засудження
комуністичного
та
націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки».

4. СЛУХАЛИ: пропозиції представника Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації щодо перейменування:
- вулиці Андрія Бубнова на вулицю Маричанську;
- вулиці Панаса Любченка на вулицю Загородню;
- вулиці Онуфрія Трутенка на вулицю Святителя Петра Могили;
- Чапаєвського шосе на Віто-Литовське шосе;
- провулку Червоноармійський на провулок Генріха Шульца;
- проспекту Червонозоряний на проспект Валерія Лобановського;
- вулиці Червонопрапорну на вулицю Скіфську;
- провулку Червонопрапорний на провулок Володарський.

ВИРІШИЛИ:
• підтримати перейменування:
- вулиця Андрія Бубнова на вулицю Маричанську;
- Чапаєвське шосе на Віто-Литовський провулок;
- проспект Червонозоряний на проспект Валерія Лобановського
(питання розглянуто спільно з пп. 9 і 10 розділу III Порядку денного)
та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
• підтримати повернення історичних назв:
- вулиця Панаса Любченка на вулицю Загородню;
- вулиця Червонопрапорна на Пирогівський шлях.
• не підтримати та повернути на доопрацювання:
- вулицю Онуфрія Трутенка на вулицю Святителя Петра Могили;
- провулок Червоноармійський на провулок Генріха Шульца;
- провулок Червонопрапорний на провулок Володарський.
5.
СЛУХАЛИ: пропозиції представника Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації щодо перейменування:
- вулиці Крупської на вулицю Павла Чубинського;
- вулиці Ілліча на вулицю Юрія Пасхаліна;
- вулиці Чкалова на вулицю Павла Скоропадського;
- вулиці Воровського на вулицю Петра Болбочана;
- вулиці Російську на вулицю Українську;
- вулиці Маршала Будьонного на вулицю Дмитра Донцова;
- 1-го провулку Будьоного на 1-й провулок Донцова;
- 2-го провулку Будьоного на 2-й провулок Донцова.
ВИРІШИЛИ:
• зняти з розгляду у зв’язку з тим, що процедура перейменування
вже триває:
- вулиця Крупської на вулицю Павла Чубинського.
• не підтримати та повернути на доопрацювання:
- вулицю Ілліча на вулицю Юрія Пасхаліна;
- вулицю Чкалова на вулицю Павла Скоропадського;
- вулицю Воровського на вулицю Петра Болбочана;
- вулицю Російську на вулицю Українську;
- вулицю Маршала Будьонного на вулицю Дмитра Донцова;
- 1-й провулок Будьоного на 1-й провулок Донцова;
- 2-й провулок Будьоного на 2-й провулок Донцова.
• Запропонувати Дарницькій районній в місті Києві державній
адміністрації
надати
комплекс
пропозицій
стосовно
перейменування вулиць у Бортничах.

6. СЛУХАЛИ: пропозиції представника Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації щодо перейменування:
- провулку Федька на провулок Володимира Шульгина;
-вулиці Картвелішвілі на вулицю Володимира Покотила;
- вулиці Примакова на вулицю Рейнгольда Глієра;
- провулку Ульянова на провулок Осінній.

ВИРІШИЛИ:
• підтримати перейменування:
- провулку Федька на провулок Якова Шульгина;
- вулиці Картвелішвілі на вулицю Володимира Покотила (за умови
надання згоди родичів);
- провулку Ульянова на провулок Осінній.
та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
• зняти з розгляду у зв’язку з тим, що питання вже винесене на
громадське обговорення:
- вулицю Примакова на вулицю Рейнгольда Глієра.

III. Про перейменування вулиць у місті Києві.

7. СЛУХАЛИ: звернення Посольства Киргизької Республіки в Україні,
голови Українського фонду культури, Міністерства закордонних справ
України,
Національної
академії
образотворчого
мистецтва,
Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки
письменників України та Національної спілки художників України про
найменування однієї з вулиць міста Києва на честь киргизького
письменника Чингіза Айтматова (пропонується на розгляд комісії
перейменувати вулицю Миколи Кравченка або вулицю Галі
Тимофєєвої у Шевченківському районі міста Києва).
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Миколи Кравченка на
вулицю Чингіза Айтматова та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення.
8. СЛУХАЛИ: звернення Героя України Сергія Назаровича Бубки про
перейменування однієї з вулиць міста Києва на честь українського
історика, культуролога, мовознавця, педагога, громадського діяча,
поета Івана Івановича Огієнка.

(пропонується на розгляд комісії перейменувати вулицю Миколи
Лукашевича або вулицю Миколи Островського у Солом’янському
районі міста Києва).
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Миколи Лукашевича
на вулицю Івана Огієнка та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення.
9. СЛУХАЛИ: звернення громадської організації «Всеукраїнське
об’єднання вболівальників Друзі Динамо» про перейменування вулиці
Фізкультурної, Салютної або проспекту Червонозоряного на честь
Героя України Лобановського Валерія Васильовича.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування проспекту Червонозоряного
на проспект Валерія Лобановського та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення.
10. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Вовченка
Олександра Леонідовича про перейменування Петрівської алеї на честь
Лобановського Валерія Васильовича.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію у зв’язку з попереднім
рішенням - підтримати перейменування проспекту Червонозоряного на
проспект Валерія Лобановського та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення.
11. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Кутняка С.В.
про перейменування провулку Радянського у Голосіївському районі
міста Києва на честь українського композитора, піаніста і педагога
Владислава Івановича Заремби.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування провулку Радянського на
провулок Владислава Заремби та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення.
12. СЛУХАЛИ:
звернення
громадянина
Николишина
В.
про
перейменування ряду об’єктів міського підпорядкування в місті Києві,
а саме:
-

площу Ленінградську в Дніпровському районі на Дарницьку площу;
станцію метро Петрівка на станцію Петриківка;
вулицю Кіквідзе на вулицю Михайла Бойчука;
вулицю Командарма Каменева на Церковну;

- вулиця Струтинського на честь майстра народного декоративного
живопису Катерини Білокур;
- вулицю Фіалека на вулицю Баришівську;
- Січневий провулок на Микильський провулок;
- провулок Щорса на Новогоспітальську вулицю;
- площу Дружби народів СРСР на площу Оболонську;
- проспект Червонозоряний на проспект Степана Бандери;
- вулицю Довнар-Запольського на вулицю Коростишівську;
- вулицю Галі Тимофєєвої на вулицю Провіантську.
ВИРІШИЛИ:
• підтримати перейменування:
- площу Ленінградську в Дніпровському районі на Дарницьку площу;
- вулицю Командарма Каменева на вулицю Петра Болбочана;
- площу Дружби народів СРСР на площу Оболонську
та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
• повернути історичні назви:
- вулиці Струтинського на вулицю Болсуновську;
- вулиці Фіалека на вулицю Баришівська;
- провулок Січневий на провулок Микильський;
- провулок Щорса на вулицю Новогоспітальну;
- вулицю Галі Тимофєєвої на вулицю Провіантську.
• не підтримати перейменування;
- станцію метро Петрівка на станцію Петриківка;
- проспект Червонозоряний на проспект Степана Бандери;
- вулицю Довнар-Запольського на вулицю Коростишівську.
•
доопрацювати та винести повторно на наступне засідання комісії
питання перейменування вулиці Кіквідзе, враховуючи рішення комісії від
27.04.2015 про повернення історичної назви «Військовий шлях».
13. СЛУХАЛИ: звернення громадянина Мартиненко-Кушлянського Т.О.
про повернення історичних назв вулицям міста Києва, а саме:
-

вулиці Аїстова -провулок Іпсилантіївський;
вулиці Миколи Гайцана - провулок Хрестовий;
вулиці Тельмана - вулиця Німецька;
вулиці Григорія Царика - провулок Іподромний.

ВИРІШИЛИ:
• повернути історичні назви:
- вулиці Аїстова -провулок Іпсилантіївський;
- вулиці Миколи Гайцана - провулок Хрестовий;

вулиці Тельмана - вулиця Німецька;
• не підтримати повернення історичної назви:
вулиці Григорія Царика - провулок Іподромний.

14. СЛУХАЛИ: звернення Державного політехнічного музею про
перейменування вулиці Електриків на Рибальському острові
Подільського району міста Києва, де розташовані судноверфі заводу
«Ленінська кузня» на честь випускника КПІ, інженера-суднобудівника
Олександра Байбакова.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію перейменування вулиці
Електриків на Рибальському острові Подільського району міста Києва,
де розташовані судноверфі заводу «Ленінська кузня» на честь
випускника КПІ, інженера-суднобудівника Олександра Байбакова,
оскільки зазначена пропозиція не підпадає під дію Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки».

Директор Департаменту суспільних
комунікацій, член комісії

М.Хонда

