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ПРОТОКОЛ № З
засідання комісії з питань найменувань

Дата проведення: 11 грудня 2014 року
Місце проведення: вулиця Хрещатик, 36, зала засідань № 1017

Присутні: Резніков О.Ю., Шибанов Я.М., Білокінь С.І., Кальницький М.Б.,
Подобєд П.К., Терес Н.В., Тимченко О.В., Хонда М.П.
Голос Луценка І.В. було делеговано секретарю постійної комісії Київської
міської ради з питань культури та туризму Бригинцю П.М.

Порядок денний:
I. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва
II. Про перейменування вулиць міста Києва
III. Про найменування нових вулиць
IV. Про уточнення назв вулиць
V. 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 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: взяти до відома інформацію про хід громадського
обговорення. Повернутись до розгляду питання після надходження
узагальнених пропозицій, які надійдуть під час обговорення.

II. Про перейменування вулиць міста Києва
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:
- бульвару Давидова у Дніпровському районі на бульвар Віктора
Некрасова;
- вулиці Криленка у Святошинському районі міста Києва на вулицю
Олексія Береста;
- вулиці Крупської у Дарницькому районі на вулицю Павла Чубинського;
- вулиці Ленінської у Святошинському районі на вулицю Петра
Дорошенка;
- вулиці Петра Запорожця у Деснянському районі на вулицю Івана
Миколайчука;
- вулиці Чапаєва у Шевченківському районі на вулицю В’ячеслава
Липинського;
- провулку Чеслава Бєлінського у Шевченківському районі на провулок
Алли ГОрської;
- вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському районі на вулицю
Віфлеємську;
- вулиці Щорса у Печерському районі на вулицю Євгена Коновальця;
- вулиці Юрія Коцюбинського у Шевченківському районі на вулицю
Володимира Винниченка;
- вулиці Максима Горького у Солом’янському районі (с. Жуляни) на
вулицю Анатолія Лупиноса;
- вулиці Максима Горького у Дарницькому районі (с. Бортничі) на
вулицю Кирила Осьмака;
- проспекту 40-річчя Жовтня у Голосїївському районі на Голосіївський
проспект.
ВИРІШИЛИ:
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•
враховуючи результати громадського обговорення та пропозицію
дружини Івана Миколайчука Миколайчук М.Є. щодо перейменування на
його честь вулиці' Серафимовича у Дніпровському районі м. Києва,^ не
підтримати перейменування вулиці Петра Запорожця у Деснянському районі
на вулицю Івана Миколайчука та рекомендувати Київському міському голові
не вносити відповідне подання до Київської міської ради, доручити робочій
групі опрацювати можливість перейменування на честь І.Миколайчука
вулиці Серафимовича у Дніпровському районі та внести відповідну
пропозицію на наступне засідання комісії;
•
враховуючи результати громадського обговорення, пітримати
перейменування та рекомендувати Київському міському голові вности
відповідне подання до Київської міської ради щодо перейменування.
- вулиці Криленка у Святошинському районі міста Києва на вулицю
Олексія Береста;
- вулиці Крупської у Дарницькому районі на вулицю Павла Чубинського;
- вулиці Ленінської у Святошинському районі на вулицю Петра
Дорошенка;
- вулиці Чапаєва у Шевченківському районі на вулицю В ’ячеслава
Липинського;
- провулку Чеслава Бєлінського у Шевченківському районі на провулок
Алли ГОрської;
- вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському районі на вулицю
Віфлеємську;
- вулиці Щорса у Печерському районі на вулицю Євгена Коновальця;
- вулиці Юрія Коцюбинського у Шевченківському районі на вулицю
Володимира Винниченка;
- вулиці Максима Горького у Солом’янському районі (с.Жуляни) на
вулицю Анатолія Лупиноса;
- вулиці Максима Горького у Дарницькому районі (с.Бортничі) на вулицю
Кирила Осьмака;
- проспекту 40-річчя Жовтня у Голосіївському районі на Голосіївський
проспект.
3. СЛУХАЛИ: Звернення групи депутатів Київської міської ради щодо
перейменування однієї з вулиць Леніна на честь видатного грузинського діяча
Кахи Бендукідзе.
ВИРІШИЛИ:
підтримати
перейменування
вулиці
Леніна
у
Солом’янському районі міста Києва (с. Жуляни) на вулицю Кахи Бендукідзе та
рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
4. СЛУХАЛИ: пропозиції робочої групи щодо перейменування вулиць
ВИ РГШ И Ш ОМУ’ ДЄСНЯНСЬК0МУ ™ Сол° м ’я„ському районах міста Києва
районі м ™ ™ е в а ШГДсТРГ аТИ ПЄ,рЄЙМенУвання
Леніна у Дарницькому
район, м,ста Києва (с. Бортничі) на вулицю Млинівську, вулиці Леніна у

Деснянському районі міста Києва (с. Троєщина) на вулицю Копильщанську та
рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
5. СЛУХАЛИ: звернення гр. Веремій К.А. щодо перейменування вулиці
Каштанової у Деснянському районі м. Києва на вулицю В ’ячеслава Веремія.
ВИРІШИЛИ: не підтримати перейменування, оскільки пам'ять всіх Героїв
Небесної Сотні, зокрема, і Веремія В. увічнена у назві вулиці «Алея Героїв
Небесної Сотні». Крім того, на його честь встановлено меморіальну дошку на
школі, де він навчався, а також передбачено встановлення меморіальної дошки
на місці його загибелі.

III. Про найменування нових вулиць
6. СЛУХАЛИ: Звернення Солом’янської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо підтвердження найменування 38 нових вулиць у
мікрорайоні Жуляни.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі перевірити
наданий перелік назв з метою уникнення дублювання назв, порушень
українського правопису, наявності імен діячів тоталітарного режиму тощо та
подати уточнений перелік на наступне засідання комісії.

IV. Про уточнення назв вулиць
7. СЛУХАЛИ: звернення Головного управління МВС України в м. Києві
щодо підтвердження найменування вулиці «19 км Житомирського шосе».
ВИРІШИЛИ:
доопрацювати
питання,
доручити
робочій
групі
запропонувати на наступне засідання комісії інший варіант назви вулиці
відповідно до вимог п. 4 розділу III Порядку найменування об’єктів міського
підпорядкування, затвердженого рішенням Київської міської ради від
13.11.2013 № 432/9920.
8. СЛУХАЛИ: звернення ПАТ «Київський річковий порт» щодо
уточнення найменування вулиць «Садова, 5» та «Садова, 19» на «5-та Садова»
та «120-та Садова» відповідно.
ВИРІШИЛИ:
доопрацювати
питання, доручити
робочій
групі
запропонувати на наступне засідання комісії інший варіант назви вулиці
відповідно до вимог п. 4 розділу III Порядку найменування об’єктів міського
підпорядкування, затвердженого рішенням Київської міської пади віл
13.11.2013 № 432/9920.

V. Різне
9. СЛУХАЛИ: інформацію Кальницького М.Б. щодо перейменування
вулиці Артема на вулицю Січових Стрільців.
ВИРІШИЛИ: зважаючи на значний суспільно-політичний резонанс
стосовно цього перейменування, рекомендувати винести на громадське
обговорення перейменування вулиці Артема на вулицю Січових Стрільців.
10.
СЛУХАЛИ:
інформацію
щодо
упорядкування
процедури
виготовлення та встановлення будинкових покажчиків, джерел фінансування та
замовника таких робіт
ВИРІШИЛИ:
• звернутись до Департаменту містобудування та архітектури
розробити єдиний зразок будинкового покажчика;
• звернутись до Київського міського голови з пропозицією визначити
Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища єдиним замовником робіт з виготовлення та
встановлення будинкових покажчиків у м.Києві та доручити
Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища провести відкриті конкурсні торги для визначення
виконавця цих робіт.

Секретар комісії

Я.Шибанов

