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I. Питання, перенесені з засідання 02.03.2016
II. Про результати громадського обговорення перейменування вулиць міста
Києва
III. Про перейменування вулиць міста Києва
IV. Різне.

І. П ро перейм енування вулиць міста Києва

1.
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,
пропозиції членів комісії про перейменування проспекту «Правди» у
Подільському районі або площі на перетині проспекту Маяковського і вулиці
Драйзера.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0,
не голосували - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння площі на перетині проспекту
Володимира Маяковського і вулиці Теодора Драйзера у Деснянському районі
імені Бориса Нємцова та рекомендувати для винесення на громадське
обговорення, уточнити назву проспекту «Правди» - проспект Правди.
2.
СЛУХАЛИ:
звернення
гр.
Мірошниченка
О.Г.
щодо
перейменування однієї з вулиць Києва на вулицю Євгенії Мірошниченко,
відомої оперної співачки, Героя України, почесного громадянина міста Києва,
пропозиції членів комісії про перейменування вулиці Петра Заломова у

Солом’янському районі або вулиці Софії Перовської у Шевченківському
районі.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0,
не голосували - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Софії Перовської у
Шевченківському районі на вулицю Євгенії Мірошниченко та рекомендувати
для винесення на громадське обговорення.
3.
СЛУХАЛИ: звернення Головного управління державної служби України
з надзвичайних ситуацій у м. Києві щодо присвоєння площі на перетині вулиць
Маршала Малиновського та Добрининської у Оболонському районі імені
Леоніда Телятникова.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння площі на перетині вулиць Маршала
Малиновського та Добрининської у Оболонському районі імені Леоніда
Телятникова та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.
4.
СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Пабата О.В. щодо
присвоєння середній загальноосвітній школі № 206 у Святошинському районі
імені Леся Курбаса.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння середній загальноосвітній школі
№ 206 у Святошинському районі імені Леся Курбаса та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.
5.
СЛУХАЛИ: колективне звернення громадян щодо присвоєння скверу на
перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки у Голосіївському районі назви
«Сквер імені волонтерів АТО».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння скверу на перетині Стратегічного
шосе та проспекту Науки у Голосіївському районі назви «Сквер імені
волонтерів АТО» та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.

II. П ро результати гром адського обговорення перейм енування вулиць
міста Києва

6.
СЛУХАЛИ:
інформацію
директора
Департаменту
суспільних
комунікацій, члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення перейменування:
- вулиці Миколи Скрипника у Солом’янському районі на вулицю Миколи
Лукаша;
- вулиці Павла Дибенка в Оболонському районі на вулицю Сім’ї
Шовкоплясів;

- вулиці Павлика Морозова, що знаходиться в межах селища Водогін в
Оболонському районі, на вулицю Академіка Оппокова;
- вулиці Профінтерну у Голосіївському районі на вулицю Забайківську;
- вулиці Шелеста Петра у Деснянському районі на вулицю Миколи
Плахотнюка;
- провулку Бакинських Комісарів у Дніпровському районі на провулок
Василя Сухенка;
- провулку Шаумяна у Шевченківському районі на провулок Сергія
Параджанова.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи результати громадського обговорення,
підтримати перейменування:
- вулиці Миколи Скрипника у Солом’янському районі на вулицю Миколи
Лукаша;
- вулиці Павла Дибенка в Оболонському районі на вулицю Сім’ї
Шовкоплясів;
- вулиці Павлика Морозова, що знаходиться в межах селища Водогін в
Оболонському районі, на вулицю Академіка Оппокова;
- вулиці Профінтерну у Голосіївському районі на вулицю Забайківську;
- вулиці Шелеста Петра у Деснянському районі на вулицю Миколи
Плахотнюка;
- провулку Бакинських Комісарів у Дніпровському районі на провулок
Василя Сухенка;
- провулку Шаумяна у Шевченківському районі на провулок Сергія
Параджанова
та рекомендувати Київському міському голові внести відповідне подання
до Київської міської ради.
7.
СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій, члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення перейменування вулиці Кіквідзе у Печерському районі на вулицю
Михайла Бойчука.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: враховуючи результати громадського обговорення,
підтримати перейменування вулиці Кіквідзе у Печерському районі на вулицю
Михайла Бойчука та рекомендувати Київському міському голові внести
відповідне подання до Київської міської ради.
8.
СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій, члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення перейменування вулиці Котовського у Шевченківському та
Подільському районах на вулицю Володимира Сальського.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - 1, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи результати громадського обговорення,
підтримати перейменування вулиці Котовського у Шевченківському та

Подільському районах на вулицю Володимира Сальського та рекомендувати
Київському міському голові внести відповідне подання до Київської міської
ради.
9.
СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій, члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення перейменування вулиці Лебедєва Миколи у Дніпровському районі
на вулицю їси Мунаєва.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 7, «проти» - 5, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3
присутніх членів комісії, питання щодо перейменування вулиці Лебедєва
Миколи у Дніпровському районі на вулицю їси Мунаєва знімається з розгляду.
10. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій, члена комісії Хонди М.П. про результати громадського
обговорення перейменування проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському
районі на проспект Славутицький.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи результати громадського обговорення, не
підтримати перейменування проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському
районі на проспект Славутицький, у разі надходження нових пропозицій
повернутись до питання перейменування проспекту Героїв Сталінграда в
Оболонському районі на наступних засіданнях комісії.

III. П ро перейм енування вулиць міста Києва

11. СЛУХАЛИ: звернення народного депутата України Бурбака М.Ю.
щодо перейменування однієї з вулиць Києва на вулицю «Хотинську».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, звернутись до суб’єкта подання з
проханням уточнити варіант назви вулиці, з урахуванням історичного
обґрунтування необхідності перейменування однієї з вулиць Києва на вулицю
«Хотинську».
12. СЛУХАЛИ: звернення Посольства Чеської Республіки в Україні,
народних депутатів України Г.Гопко, І.Геращенко, М.Іонової, С.Заліщук,
С.Лещенка, М.Найєма, Українського інституту національної пам’яті,
громадської ініціативи «Бульвар Вацлава Гавела», Спілки Української молоді в
Україні та інших про перейменування бульвару Івана Лепсе на честь видатного
чеського діяча, колишнього Президента Чеської Республіки, почесного
професора Київського національного університету Вацлава Гавела..
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 1 , «проти» - 0, «утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування бульвару Івана Лепсе у
Солом’янському районі на бульвар Вацлава Гавела та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.

13. СЛУХАЛИ: звернення народних депутатів України Ю.Павленка,
A.Тетерука,
І.Крулька,
А.Палатного,
Р.Князевича,
90-го
окремого
аеромобільного батальйону про перейменування вулиці Перспективної у
Печерському районі на честь загиблого під час оборони Донецького аеропорту
Ігоря Брановицького.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Перспективної у
Печерському районі на вулицю Ігоря Брановицького та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.
14. СЛУХАЛИ:
звернення
депутата
Київської
міської ради
B.Бондаренка та ДП «Антонов» про перейменування вулиці Депутатської у
Святошинському районі на честь видатного авіаконструктора, Героя України,
почесного громадянина Києва Петра Балабуєва.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Депутатської у
Святошинському районі на вулицю Петра Балабуєва та рекомендувати для
винесення на громадське обговорення.
15. СЛУХАЛИ: звернення Міжнародного Товариства Польських
Підприємців в Україні щодо перейменування:
- вулиці Мініна у Дніпровському районі на вулицю Станіслава
Жолкевського;
- вулиці Пожарського у Дніпровському районі на вулицю Костянтина
Острозького.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, звернутись до суб’єкта подання з
пропозицією розглянути інші варіанти для перейменування.

IV. Різне.

СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради О.Маляревича про
перегляд рішення щодо перейменування бульвару Олексія Давидова на бульвар
Ігоря Шамо та перейменування бульвару Олексія Давидова на Венеціанський
бульвар або бульвар Леоніда Бикова.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 10, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: не підтримати перейменування бульвару Ігоря Шамо на
Венеціанський бульвар або бульвар Леоніда Бикова.
Звернення гр. Веремій К.А., Національної спілки журналістів України
щодо перейменування вулиці Мельникова у Шевченківському районі на
вулицю Вячеслава Веремія.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 1, «проти» - 6, «утримались» - 5.

ВИРІШИЛИ: не підтримати перейменування вулиці Мельникова у
Шевченківському районі на вулицю Вячеслава Веремія.

Співголова комісії
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Секретар комісії
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