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Порядок денний.
І. Про перейменування вулиць міста Києва.

І. Про перейменування вулиць міста Києва

1. СЛУХАЛИ: колективне звернення громадян щодо перейменування 
вулиці Маршала Тимошенка у Оболонському районі на вулицю Миколи 
Кагарлицького, українського письменника, журналіста, мистецтвознавця.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 5, не голосували - 2. 
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3 

присутніх членів комісії, питання щодо перейменування вулиці Маршала 
Тимошенка у Оболонському районі на вулицю Миколи Кагарлицького 
знімається з розгляду.

2. СЛУХАЛИ: звернення Комітету Верховної Ради України з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
щодо перейменування однієї з вулиць Києва на честь Бориса Нємцова, 
звернення депутатської фракції «Солідарність» у Київській міській раді щодо 
перейменування частини Повітрофлотського проспекту (від проспекту 
перемоги до Солом’янської площі) на проспект Бориса Нємцова.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі підібрати 

узгоджений варіант вулиці для перейменування на честь Бориса Нємцова для 
розгляду на наступному засіданні.



3. СЛУХАЛИ: звернення Національної спілки письменників України, 
Всеукраїнського товариства «Просвіта», Видавництва «Знання», Національної 
радіокомпанії України, Інституту літератури НАН України, народного депутата 
України Сугоняки О.Л., Інституту теоретичної фізики НАН України щодо 
перейменування провулку Кутузова у Печерському районі на провулок Євгена 
Гуцала, відомого письменника, одного з класиків української літератури XX 
століття.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування провулку Кутузова у

Печерському районі на провулок Євгена Гуцала та рекомендувати для 
винесення на громадське обговорення

4. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Дідовця Ю.В. 
щодо перейменування:

- вулиці Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Міхаіла 
Жизьнєвського, Героя Небесної Сотні (звернення ОСББ «Лісова пісня»);

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи попереднє рішення комісії, що найменування 

на честь конкретних Героїв Небесної Сотні здійснюються тільки у випадку, 
коли таке звернення надходить від територіальної громади вулиці, які 
пропонується перейменувати, та наявність альтернативних пропозицій, 
доопрацювати питання щодо перейменування вулиці Маршала Жукова у 
Деснянському районі на вулицю Міхаіла Жизьнєвського, Героя Небесної Сотні;

- вулиці Миколи Матеюка у Деснянському районі на вулицю на вулицю 
Дмитра Максимова, Героя Небесної Сотні (звернення Олімпійського коледжу 
ім. Івана Піддубного);

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи попереднє рішення комісії, що найменування 

на честь конкретних Героїв Небесної Сотні здійснюються тільки у випадку, 
коли таке звернення надходить від територіальної громади вулиці, які 
пропонується перейменувати, та інформацію члена комісії Мельника І.В. щодо 
підготовки однією з шкіл Подільського району клопотання про присвоєння їй 
імені Дмитра Максимова, зняти з розгляду питання щодо перейменування;

- вулиці Академіка Курчатова у Деснянському районі на вулицю 
Академіка Володимира Шаяна, українського дослідника та громадського діяча;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 2, «утримались» - 10.
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3 

присутніх членів комісії, питання щодо перейменування вулиці Академіка 
Курчатова у Деснянському районі на вулицю Академіка Володимира Шаяна 
знімається з розгляду;
- вулиці Мельникова у Шевченківському районі на вулицю Джорджа 
Вашингтона, першого Президента СІЛА.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 1, «утримались» - 11.
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3 

присутніх членів комісії, питання щодо перейменування вулиці Мельникова у 
Шевченківському районі на вулицю Джорджа Вашингтона знімається з 
розгляду.



5. СЛУХАЛИ: звернення Національної спілки архітекторів України,
Архітектурного факультету Київського національного університету 
будівництва і архітектури, Інституту проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України, Посольства Республіки Узбекістан в 
Україні, Єврейського форуму України, ПП «Архітектор Гершензон» щодо 
перейменування провулку Новопечерського у Печерському районі на провулок 
Архітектора Каракіса, українського архітектора XX століття.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 7.
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3 

присутніх членів комісії, питання щодо перейменування провулку 
Новопечерського у Печерському районі на провулок Архітектора Каракіса 
знімається з розгляду.

6. СЛУХАЛИ: звернення Українського інституту національної пам’яті щодо 
перейменування:

- вулиці Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Павла 
Дубинди, старшини РСЧА, учасника Другої світової війни, повного кавалера 
ордена Слави, героя Радянського Союзу;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: враховуючи наявність альтернативних пропозицій та згоду 

представника Українського інституту національної пам’яті, зняти з розгляду 
питання перейменування вулиці Маршала Жукова у Деснянському районі на 
вулицю Павла Дубинди;

- проспекту Генерала Ватутіна у Деснянському та Дніпровському районах 
на проспект Романа Шухевича;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування проспекту Генерала Ватутіна у 

Деснянському та Дніпровському районах на проспект Романа Шухевича та 
рекомендувати для винесення на громадське обговорення;

- проспекту Московського у Оболонському та Подільському районах на 
проспект Степана Бандери.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11,  «проти» - 0, «утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування проспекту Московського у 

Оболонському та Подільському районах на проспект Степана Бандери та 
рекомендувати для винесення на громадське обговорення;

- вулиці Мельникова у Шевченківському районі на вулицю Михайла 
Омеляновича-Павленка, командувача Армії УНР;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 1, «утримались» - 5.
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3 

присутніх членів комісії, питання щодо перейменування вулиці Мельникова у 
Шевченківському районі на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка 
знімається з розгляду;

- вулиці Суворова у Печерському районі на вулицю Генерала Алмазова, 
генерал-хорунжого Армії УНР;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.



ВИРІШИЛИ: враховуючи результати обговорення на засіданні комісії та 
згоду Українського інституту національної пам’яті, підтримати 
перейменування вулиці Суворова у Печерському районі на вулицю Михайла 
Омеляновича-Павленка та рекомендувати для винесення на громадське 
обговорення;

- вулиці Баумана у Шевченківському районі на вулицю Всеволода 
Змієнка, генерал-хорунжого Армії УНР;

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 1, не голосували - 2. 
ВИРІШИЛИ: враховуючи результати обговорення на засіданні комісії, 

звернення школи І-ІІІ ступенів № 163 ім. М.Кирпоноса, бібліотеки № 15 для 
дітей та згоду Українського інституту національної пам’яті, підтримати 
перейменування:

вулиці Баумана у Шевченківському районі на вулицю Януша Корчака, 
перейменування вулиці Ванди Василевської у Шевченківському районі на 

вулицю Всеволода Змієнка,
вулиці Кутузова у Печерському районі на вулицю Генерала Алмазова 
та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
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