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І. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць
1.
СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільн
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської місьь
адміністрації), члена комісії Хонди М.П. про хід громадського обговорен:
перейменування вулиць Леніна у Дарницькому, Деснянському
Солом’янському районах і перейменування вулиці Артема у Шевченківсь]
районі на вулицю Січових Стрільців, винесених на обговорення згідно іськолз пп.З,
протоколу № 3 засідання комісії з питань найменувань від 11.12.2014

ВИРІШИЛИ:
•
враховуючи результати громадського обговорення та інформацію
депутата Київської міської ради Баленка І.В. щодо результатів опитування
громадян, які проживають у будинках на вулиці Леніна у Дарницькому районі,
доопрацювати питання перейменування вулиці Леніна у Дарницькому районі
на вулицю Млинівську, доручити робочій групі спільно з депутатом Київської
міської ради Баленком І.В. підготувати на наступне засідання комісії інші
варіанти перейменування вулиці Леніна у Дарницькому районі;
•
враховуючи результати громадського обговорення та інформацію
депутата Київської міської ради Костюшка О.П. щодо перейменування вулиці
Леніна у Солом’янському районі м. Києва, доопрацювати питання
перейменування вулиці Леніна у Солом’янському районі, доручити робочій
групі спільно з депутатом Київської міської ради Костюшком О.П. опрацювати
інші варіанти перейменування вулиці Леніна у Солом’янському районі та
внести відповідну пропозицію на наступне засідання комісії;
•
відхилити пропозицію мешканців вулиці Леніна у Солом’янському
районі стосовно збереження існуючої назви вулиці;
•
доручити Департаменту суспільних комунікацій підготувати
інформаційну записку з роз’ясненнями щодо дій громадян у разі
перейменування вулиць;
•
просити депутатів Київської міської ради Баленка І.В. та Костюшка
О.П. провести роз’яснювальну роботу з мешканцями вулиць Леніна у
Дарницькому та Солом’янському районах відповідно;
•
враховуючи результати громадського обговорення, підтримати
перейменування та рекомендувати Київському міському голові внести
відповідне подання до Київської міської ради щодо перейменування:
- вулиці Леніна у Деснянському районі на вулицю Копильщанську;
- вулиці Артема у Шевченківському районі на вулицю Січових Стрільців.
2.
СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
адміністрації), члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення перейменування вулиці Металістів на вулицю Михайла
Брайчевського та площі Дзержинського на Либідську площу, винесених на
обговорення згідно з пп.3,4 протоколу № 2 засідання комісії з питань
найменувань від 06.11.2014.
ВИРІШИЛИ: враховуючи результати громадського обговорення,
підтримати перейменування та рекомендувати Київському міському голові
внести відповідне подання до Київської міської ради щодо перейменування:
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II. Про повернення історичних назв вулицям міста Києва

3.
СЛУХАЛИ: пропозиції депутата Київської міської ради Вовченка О.Л
про повернення історичних назв:
вулиці Смирнова-Ласточкіна у Шевченківському районі —
Вознесенський узвіз;
ВИРІШИЛИ: підтримати повернення вулиці Смирнова-Ласточкіна у
Шевченківському районі історичної назви Вознесенський узвіз;
- вулиці Профінтерну у Голосіївському районі —Романівська;
ВИРІШИЛИ:
доопрацювати
питання,
запропонувати
ініціатору
перейменування звернутись до наукових та архівних установ щодо
підтвердження інформації, що історична назва вулиці не пов’язана з прізвищем
родини російських імператорів;
- проспекту Червонозоряному у Голосіївському та Солом’янському
районах - Совський проспект;
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі спільно з
ініціатором перейменування підібрати інші варіанти перейменування, пов’язані
з увічненням пам’яті борців за незалежність України, які загинули під час
антитерористичної операції на сході країни;
- вулиці Цулукідзе у Шевченківському районі - Східна;
- вулиці Михайла Мишина у Солом’янському районі - Центральна;
ВИРІШИЛИ: не підтримати запропоновані перейменування, оскільки
вони не відповідають вимогам пункту 4 розділу І та пункту 4 розділу III
Порядку найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння
юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті
Києві;
- вулиці Ілліча у Дарницькому районі - Григорія Сковороди;
- вулиці Російській у Дарницькому районі - Олексіївська.
ВИРІШИЛИ: не підтримати запропоновані перейменування, оскільки
вони дублюють існуючі назви вулиць міста Києва.

III. Про перейменування вулиць міста Києва

4.
СЛУХАЛИ: звернення Антифашистського комітету України стосовно
повернення вулиці С.Петлюри її попередньої назви «вулиця Комінтерну».
ВИРІШИЛИ: не підтримати зазначену пропозицію, оскільки С.Петлюра є
одним з провідних борців за незалежність України та керманичів Української
Народної республіки, а повернення назв, пов’язаних з тоталітарним
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5. СЛУХАЛИ: звернення благодійної організації «Фундація імені
Митрополита Іларіона (Огієнка)» стосовно перейменування вулиці Мельникова
у Шевченківському районі на вулицю Івана Огієнка.
ВИРІШИЛИ: не підтримати зазначену пропозицію, оскільки на сьогодні
назва вулиці Мельникова має певне історичне навантаження, зокрема, у зв’язку
з подіями трагедії Бабиного Яру.
6. СЛУХАЛИ: звернення Героя України Сергія Бубки щодо
перейменування однієї з вулиць м. Києва на вулицю Івана Огієнка.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі підібрати
варіанти вулиць, які доречно перейменувати на честь Івана Огієнка, та внести
відповідні пропозиції на наступне засідання комісії.
7. СЛУХАЛИ: звернення Українського інституту національної пам’яті
про перейменування вулиці Марини Раскової у Дніпровському районі на честь
українського філософа, дисидента, правозахисника Євгена Сверстюка.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Марини Раскової у
Дніпровському районі міста Києва на вулицю Євгена Сверстюка та
рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
8. СЛУХАЛИ: звернення ТОВ «Будспецсервіс» про надання постійної
назви новоствореній вулиці з проектною назвою Житлова в Печерському
районі м. Києва.
ВИРІШИЛИ: підтримати надання вулиці з проектною назвою Житлова у
Печерському районі міста Києва імені Кахи Бендукідзе та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.
9. СЛУХАЛИ: звернення ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова, Ради
директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, ПАТ «Комбінат
Будіндустрії», ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого
повстання 1918 року», Національної Академії наук України, ПАТ «Чинбар»,
ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Більшовик», ПАТ «КЦКБА» про
перейменування бульвару Івана Лепсе у Солом’янському районі на честь
почесного громадянина Києва, голови міськвиконкому (1979-1989) Згурського
В.А. або присвоєння його імені одній з вулиць м. Києва.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі підібрати
варіанти вулиць (переважно у Солом’янському районі), які доречно
перейменувати на честь Згурського В.А., та внести відповідні пропозиції на
наступне засідання комісії.
10. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради І.Баленка про
перейменування вулиці Комуністичної у Дарницькому районі (мкрн. Бортничі)
на честь Дмитра Воєводіна.

ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Комуністичної у
Дарницькому районі (мкрн. Бортничі) на вулицю Дмитра Воєводіна та
рекомендувати для винесення на громадське обговорення.

11.
СЛУХАЛИ: звернення Конфедерації будівельників України про
перейменування вулиці Лайоша Гавро в Оболонському районі на честь Героя
України, почесного Президента холдингової компанії «Київміськбуд»,
народного депутата України 5— 6 скликань Володимира Поляченка.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію про перейменування у зв’язку з
недостатньою кількістю голосів.

IV. Про найменування нових вулиць

12.
СЛУХАЛИ: пропозиції робочої групи до звернення Солом’янсько
районної в місті Києві державної адміністрації щодо підтвердження
найменування 38 нових вулиць у мікрорайоні Жуляни.
ВИРІШИЛИ:
• підтримати найменування нових вулиць у мікрорайоні Жуляни:
вул. Березова, вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул. Волошкова,
вул. Грушева, вул. Добробутна, вул. Журавлина, вул. Зоряна,
вул. Контактна, вул. Кутова, вул. М ’ятна, вул. Малинова, вул. Місячна,
вул. Новорічна, вул. Планетарна, вул. Практична, вул. Помаранчева
(проектна назва Апельсинова), вул. Промениста,
вул. Різдвяна,
вул. Святкова, вул. Смерекова, вул. Трояндова,
вул. Юнацька,
пров. Учительський.
• підтримати найменування провулку з проектною назвою «провулок
Ватутіна» - провулок Ізяславський;
• доручити робочій групі завершити роботу з пошуку варіантів для
найменування вулиць нових вулиць у мікрорайоні Жуляни, проектні
назви яких дублюють назви існуючих вулиць Києва, а саме: вул. Весняна,
вул. Калинова, вул. Каштанова, вул. Колоскова, вул. Межова, вул. Нова,
вул. Пшенична, вул. Соснова, вул. Успішна, вул. Яблунева, вул. Ягідна,
вул. Янтарна, пров. Ягідний.

V. Про уточнення назв вулиць
13.

СЛУХАЛИ: Пропозиції робочої групи до звернення Головногп
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14.
СЛУХАЛИ: Пропозиції робочої групи до звернення ПАТ «Київський
річковий порт» щодо уточнення найменування вулиць «Садова, 5» та «Садова,
19» на «5-та Садова» та «120-та Садова» відповідно.
ВИРІШИЛИ: підтримати уточнення найменування вулиць «Садова, 5» та
«Садова, 19» на «5-та Садова» та «120-та Садова» відповідно.

VI. Про присвоєння імен об’єктам міського підпорядкування
15. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Київської міської ради Кузика П.М.
щодо присвоєння школі І-ІІІ ступенів № 275 Деснянського району м. Києва
імені випускника школи, лейтенанта, першого офіцера-киянина, який загинув
під час АТО, Кравчука Володимира Сергійовича.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння школі І-ІІІ ступенів № 275
Деснянського району м. Києва імені лейтенанта Володимира Кравчука та,
враховуючи що громадське обговорення вже відбулось, рекомендувати
Київському міському голові внести відповідне подання до Київської міської
ради.
16. СЛУХАЛИ: Звернення в.о. керівника офісу міжпарламентського
співробітництва ВФАС ООН у Верховній Раді України, Київської організації
миротворців про перейменування Наводницького парку у Парковий комплекс
ООН у м. Києві.
ВИРІШИЛИ: не підтримати перейменування Наводницького парку,
оскільки це є історична назва.
17. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Київської міської ради Андрєєва А.С.
щодо присвоєння Київській дитячій музичній школі № 15 імені Щигловського
Володимира Г еоргійовича.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння Київській дитячій музичній школі
№ 15 імені Щигловського Володимира Георгійовича та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.
18. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Київської міської ради Безпалого О.І.
щодо перейменування бібліотеки імені Г.Котовського у Оболонському районі
на честь Олени Пчілки.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування бібліотеки імені Г.Котовського
у Оболонському районі на честь Олени Пчілки та рекомендувати для винесення
на громадське обговорення.
19. СЛУХАЛИ: Звернення Благодійного фонду імені Миколи
Вшірановського щодо найменування скверу на перетині вулиць О.Гончара та
М.Коцюбинського „а несть видатного митця-шістдсятника ВінграновеГого

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію про найменування, оскільки
зазначений вже сквер носить ім’я Валерія Чкалова, також в цьому сквері
встановлено пам’ятник Валерію Чкалову.

VII. Про увічнення пам’яті Тронька П.Т.
20. СЛУХАЛИ: Звернення Національної спілки краєзнавців України
щодо:
перейменування вулиці Лауреатської у Голосіївському районі (з
продовженням її до вулиці академіка Заболотного) на честь Героя України,
почесного громадянина міста Києва Тронька П.Т.
- або найменування безіменного проїзду від вулиці академіка Заболотного до
Національного музею народної архітектури та побуту України на честь Героя
України, почесного громадянина міста Києва Тронька П.Т.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Лауреатської у
Голосіївському районі (з продовженням її до вулиці академіка Заболотного) на
вулицю академіка Петра Тронька та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення.

Секретар комісії

Я.Шибанов

