«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова комісії з питань найменувань,
Київської

О.Резніков
« Об »

2014 р.

ПРОТОКОЛ № 2
засідання комісії з питань найменувань

Дата проведення: 06 листопада 2014 року
Місце проведення: вулиця Хрещатик, 36, зала засідань № 1017

Присутні: Резніков О.Ю., Старостенко Г.В., Шибанов Я.М., Білокінь С.І.,
Кальницький М.Б., Кармазіна М.С., Луценко І.В., Подобєд П.К., Романова К.В.,
Терес Н.В., Тимченко О.В., Хонда М.П., Целовальник С.А.

Порядок денний:
I. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва
II. Про повернення історичних назв вулицям міста Києва
III. Про перейменування вулиць міста Києва
IV. Про найменування нових вулиць
V. Про присвоєння імені об’єктам міського підпорядкування
VI. Про перейменування вулиці Інститутської у Печерському районі на
вулицю Героїв Небесної Сотні
VII. Різне

І. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва
1. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
адміністрації), члена комісії Хонди М.П. про хід громадського обговорення
перейменування вулиць міста Києва, винесених на обговорення згідно з п.З
протоколу № 1 засідання комісії з питань найменувань від 26.09.2014.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про хід громадського
обговорення. Повернутись до розгляду питання після надходження
узагальнених пропозицій, які надійдуть під час обговорення.

II. Про повернення історичних назв вулицям міста Києва
2.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря комісії щодо рішення комісії з
питань найменувань і пам’ятних знаків від 11.09.2008 (протокол № 2) про
повернення вулиці Фрунзе історичної назви Кирилівська.
ВИРІШИЛИ: підтримати повернення вулиці Фрунзе історичної назви
Кирилівська.

III. Про перейменування вулиць міста Києва
3. СЛУХАЛИ: пропозицію комісії про перейменування площі
Дзержинського у Голосіївському та Печерському районах на Либідську
площу.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування площі Дзержинського у
Голосіївському та Печерському районах на Либідську площу та рекомендувати
для винесення на громадське обговорення.
4. СЛУХАЛИ: звернення Інституту археології НАН України про
перейменування вулиці Металістів у Солом’янському районі на вулицю
Михайла Брайчевського.
ВИРІШИЛИ:
підтримати перейменування вулиці Металістів у
Солом’янському районі на вулицю Михайла Брайчевського та рекомендувати
для винесення на громадське обговорення.
5. СЛУХАЛИ: звернення гр. Назаренка Ю.Б. про перейменування
вулиці Чернігівської або Старобориспільської на вулицю генерала Пузікова.
ВИРІШИЛИ: не підтримати перейменування вулиці Чернігівської або
Старобориспільської на вулицю генерала Пузікова.

IV. Про найменування нових вулиць
6.
СЛУХАЛИ: звернення ОСН «Комітет мікрорайону «Чапаєвка» про
присвоєння новопрокладеній вулиці назви Свято-Георгіївська.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, звернутись до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської адміністрації) з проханням надати інформацію щодо використання
назви
«вулиця
Свято-Георгіївська»
у
земельних
кадастрах
та
правовстановлюючих документах.
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І. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва
1. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
адміністрації), члена комісії Хонди М.П. про хід громадського обговорення
перейменування вулиць міста Києва, винесених на обговорення згідно з п.З
протоколу № 1 засідання комісії з питань найменувань від 26.09.2014.
ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про хід громадського
обговорення. Повернутись до розгляду питання після надходження
узагальнених пропозицій, які надійдуть під час обговорення.

II. Про повернення історичних назв вулицям міста Києва
2.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря комісії щодо рішення комісії з
питань найменувань і пам’ятних знаків від 11.09.2008 (протокол № 2) про
повернення вулиці Фрунзе історичної назви Кирилівська.
ВИРІШИЛИ: підтримати повернення вулиці Фрунзе історичної назви
Кирилівська.

III. Про перейменування вулиць міста Києва
3. СЛУХАЛИ: пропозицію комісії про перейменування площі
Дзержинського у Голосіївському та Печерському районах на Либідську
площу.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування площі Дзержинського у
Голосіївському та Печерському районах на Либідську площу та рекомендувати
для винесення на громадське обговорення.
4. СЛУХАЛИ: звернення Інституту археології НАН України про
перейменування вулиці Металістів у Солом’янському районі на вулицю
Михайла Брайчевського.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Металістів у
Солом’янському районі на вулицю Михайла Брайчевського та рекомендувати
для винесення на громадське обговорення.
5. СЛУХАЛИ: звернення гр. Назаренка Ю.Б. про перейменування
вулиці Чернігівської або Старобориспільської на вулицю генерала Пузікова.
ВИРІШИЛИ: не підтримати перейменування вулиці Чернігівської або
Старобориспільської на вулицю генерала Пузікова.

IV. Про найменування нових вулиць
6.
СЛУХАЛИ: звернення ОСН «Комітет мікрорайону «Чапаєвка» про
присвоєння новопрокладеній вулиці назви Свято-Георгіївська.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, звернутись до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської адміністрації) з проханням надати інформацію щодо використання
назви
«вулиця
Свято-Георгіївська»
у
земельних
кадастрах
та
правовстановлюючих документах.

V. Про присвоєння імені об’єктам міського підпорядкування
7. СЛУХАЛИ: звернення Посольства Туркменістану в Україні щодо
присвоєння імені видатного туркменського поета Махтумкулі Фраги скверу
на розі вулиць Пушкінської та Прорізної, де встановлено йому пам’ятник.
ВИРІШИЛИ: оскільки ця ділянка є частиною скверу, на території якого
також
встановлено
пам’ятник Лесю Курбасу,
паркова скульптура
«Паніковський», а крім того планується облаштування місця пам’яті Вацлава
Гавела, не підтримати присвоєння імені. Звернутись до Департаменту
містобудування і архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської адміністрації) з проханням запропонувати для Посольства
Туркменістану в Україні інші можливі ділянки для такого присвоєння.

VI. Про перейменування вулиці Інститутської у Печерському районі на
вулицю Героїв Небесної Сотні
8. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
адміністрації), члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення питання перейменування вулиці Інститутської у Печерському
районі на вулицю Героїв Небесної Сотні, в т.ч. пропозиції, які надійшли під
час обговорення.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування частини вулиці Інститутської у
Печерському районі міста Києва (від Майдану Незалежності до вулиці
Ольгинської) на вулицю Героїв Небесної Сотні та рекомендувати Київському
міському голові внести відповідне подання до Київської міської ради для
прийняття нею остаточного рішення.

Секретар комісії

Я.Шибанов

