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Порядок денний.
I. Про розгляд питань щодо перейменування вулиць міста Києва, перенесених з
попереднього засідання комісії 03.02.16.
II. Про перейменування вулиць міста Києва.
III. Про перейменування об’єктів міського підпорядкування.
IV. Про перейменування об’єктів Київського метрополітену.

І. Про розгляд питань щодо перейменування вулиць
перенесених з попереднього засідання комісії 03.02.16.
1.

міста Києва,

СЛУХАЛИ: Пропозиції членів комісії щодо перейменування:

- провулку Бакинських Комісарів у
Дніпровському районі

на провулок
Юсіфа Везірова (Терес Н.В.)

- вулиці Павлика Морозова, що
знаходиться в межах селища Водогін в
Оболонському районі,

- вулиці Павла Дибенка в
Оболонському районі

на вулицю
Івана Падалки (Білоконь С.І.)
Клебанські сінокоси (Мельник І.В.)
Сім’ї
Шовкоплясів
(Кальницький
М.Б.).

ВИРІШИЛИ:
підтримати перейменування та рекомендувати для винесення на
громадське обговорення:
- провулку Бакинських Комісарів у Дніпровському районі на провулок
Василя Сухенка;
- вулиці Павлика Морозова, що знаходиться в межах селища Водогін в
Оболонському районі, на вулицю Академіка Оппокова;
- вулиці Павла Дибенка в Оболонському районі на вулицю Сім’ї
Шовкоплясів.

II. Про перейменування вулиць міста Києва.
2.
СЛУХАЛИ: пропозицію секретаря комісії Шибанова Я.М. щодо
підтвердження перейменування вулиці Якіра у Шевченківському районі на
вулицю Древлянську та рекомендації Київському міському голові видати
відповідне розпорядження.
ВИРІШИЛИ: підтвердити рішення комісії про перейменування вулиці
Якіра у Шевченківському районі на вулицю Деревлянську та рекомендувати
Київському міському голові видати відповідне розпорядження.
3.
СЛУХАЛИ:
пропозицію члена комісії
Кальницького М.Б. щодо
перейменування вулиці Миколи Скрипника у Солом’янському районі на
вулицю Миколи Лукаша та рекомендації винести на громадське обговорення.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Миколи Скрипника у
Солом’янському районі на вулицю Миколи Лукаша та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення
4.
СЛУХАЛИ:
пропозицію члена комісії
Кальницького М.Б. щодо
перейменування проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському районі на
проспект Віктора Некрасова та рекомендації винести на громадське
обговорення.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування проспекту Героїв Сталінграда в
Оболонському районі на проспект Славутицький та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.

III. Про перейменування об’єктів міського підпорядкування.
5.
СЛУХАЛИ: звернення Комунального підприємства «Київкінофільм» про
перейменування:
- дитячого спеціалізованого кінотеатру імені Чапаєва у кінотеатр «Ліра»;
- кінотеатру «Ленінград» у кінотеатр імені О.Довженка.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування дитячого спеціалізованого
кінотеатру імені Чапаєва у кінотеатр «Ліра»; доопрацювати питання
перейменування кінотеатру «Ленінград» у кінотеатр імені О.Довженка,
запропонувати трудовому колективу підібрати інші варіанти.

IV. Про перейменування об’єктів Київського метрополітену.
6.
СЛУХАЛИ: колективне звернення громадян (електронна петиція) про
перейменування станції метрополітену «Петрівка».
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити членам комісії подати до
наступного засідання пропозиції щодо назви станції, звернутись до
Міністерства інфраструктури України та Державної адміністрації залізничного
транспорту України з пропозицією спільного комплексного опрацювання
питання перейменування станції метрополітену «Петрівка» та залізничної
станції «Київ-Петрівка», а також з проханням направити відповідального
представника для такого опрацювання.
7.
СЛУХАЛИ: колективне звернення громадян (електронна петиція) про
перейменування
Куренівсько-Червоноармійської
лінії
Київського
метрополітену на Куренівсько-Васильківську.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити членам комісії подати до
наступного засідання пропозиції щодо назви лінії Київського метрополітену,
запросити на наступне засідання представників Департаменту транспортної
інфраструктури та КП «Київський метрополітен».

V. Різне.
8.
СЛУХАЛИ: інформацію співголови комісії Резнікова О.Ю. про звернення
Міжнародного Товариства Польських підприємців в Україні стосовно
відкликання ініціативи щодо конкретного перейменування на честь Януша
Корчака вулиці Ванди Василевської у Шевченківському районі.
ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду питання перейменування вулиці Ванди
Василевської у Шевченківському районі на вулицю Януша Корчака, секретарю
комісії разом з робочою групою підібрати інші варіанти для присвоєння імені
Януша Корчака одній з вулиць Києва, звернутись до Шевченківської
райдержадміністрації щодо надання підтверджень історичності назви
«Маріїнська» стосовно назви вулиці Ванди Василевської, повернутись до
розгляду
питання
перейменування
вулиці
Ванди
Василевської
у
Шевченківському районі на наступному засіданні.
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