
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків

в місті Києві

Дата проведення: 28 липня 2016 року
Місце проведення: м. Київ, вулиця Хрещатик, 36, к.512

Присутні: Бондаренко В. В., Шибанов Я. М., Кальницький М. Б., 
Маніфасова Т. Г., Подобєд П. К., Терес Н. В.

Відсутні: Хонда М. П., Білокінь С. І., Кравченко О. О., Тимченко О. В.

Порядок денний:
I. Про встановлення меморіальних дощок.
II. Про встановлення пам’ятних знаків.

І. Про встановлення меморіальних дощок.

1. СЛУХАЛИ: Звернення депутата Київської міської ради Прокопіва 
В.В. щодо встановлення меморіальної дошки на честь Мітулінського Т. С. на 
фасаді будинку за адресою: вул. Велика Житомирська, буд. 8-Б (за 
позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 0, «проти» - 4, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь Мітулінського Т. С. на фасаді будинку за адресою: вул. Велика 
Житомирська, буд. 8-Б.

2. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Кузика П.М. 
щодо встановлення меморіальної дошки на честь загиблого в зоні проведення 
АТО Кравчука Володимира Сергійовича на фасаді будинку за адресою: вул. 
Драйзера, 32 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання та повернутись до розгляду на 

наступному засіданні після надання суб’єктом подання ескізу меморіальної 
дошки та тексту напису на ній.

3. СЛУХАЛИ: звернення Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації щодо встановлення меморіальної дошки на честь 
захисника України, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, 
Вихляєва 0.10. на фасаді загальноосвітньої школи № 6 за адресою: просп. Г. 
Гонгадзе, 20-і (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.



ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 
дошки на честь захисника України, який загинув в зоні проведення 
антитерористичної операції, Вихляєва О.Ю. на фасаді загальноосвітньої школи 
№ 6 за адресою: просп. Г. Гонгадзе, 20-і (за позабюджетні кошти).

4. СЛУХАЛИ: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з 
підготовки та відзначення 125-річчя від дня народження Євгена Коновальця» 
від 06.04.2016 № 279-р щодо урочистого відкриття у червні 2016 року пам’ятної 
дошки Євгену Коновальцю на фасаді будівлі за адресою: 
вул. Січових Стрільців, 24.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь Євгена Коновальця на фасаді будівлі за адресою: вул. Січових 
Стрільців, 24, рекомендувати голові Київської міської державної адміністрації 
доручити Департаменту культури спільно з Департаментом фінансів визначити 
джерела фінансування та забезпечити виготовлення та встановлення зазначеної 
меморіальної дошки.

5. СЛУХАЛИ: звернення об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «ВІКТОРІЯ» щодо встановлення меморіальної дошки на честь 
видатного вченого гідробіолога, академіка Національної академії наук України 
Топачевського Олександра Вікторовича на фасаді будинку за адресою: вул. 
Прорізна, 10 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь Топачевського Олександра Вікторовича на фасаді будинку за 
адресою: вул. Прорізна, 10 (за позабюджетні кошти).

6. СЛУХАЛИ: звернення державного підприємства «Київський 
науково-дослідний інститут «Гідроприладів» щодо встановлення меморіальної 
дошки на честь діяча науки і техніки Бурау Юрія Володимировича на фасаді 
будівлі за адресою: вул. В. Сурікова, 3 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь Бурау Юрія Володимировича на фасаді будівлі за адресою: 
вул. В. Сурікова, 3 (за позабюджетні кошти).

7. СЛУХАЛИ: звернення державної установи «Інститут геронтології 
ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМИ України» щодо встановлення меморіальної дошки 
на честь відомого вченого, клініциста-невролога, заслуженого діяча України 
Маньковського М.Б. на фасаді будівлі експериментального корпусу за адресою: 
вул. Вишгородська, 67 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь Маньковського М.Б. на фасаді будівлі експериментального 
корпусу за адресою: вул. Вишгородська, 67 (за позабюджетні кошти).



8. СЛУХАЛИ: звернення Київської гімназії східних мов № 1 щодо 
встановлення меморіальної дошки на честь фундатора сходознавчої освіти в 
Україні Антонюка Павла Павловича на головному фасаді гімназії за адресою: 
вул. Львівська, 25 (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію про встановлення меморіальної 

дошки на честь Антонюка Павла Павловича на головному фасаді Київської 
гімназії східних мов № 1 за адресою: вул. Львівська, 25 (за позабюджетні 
кошти).

II. Про встановлення пам’ятних знаків.

9. СЛУХАЛИ: звернення громадської організації «Вірменська 
діаспора Голосіївського району м. Києва» щодо встановлення Пам’ятного знака 
на честь дружби між вірменами та українцями на території Голосіївського 
району за адресою: бульвар по вул. Антоновича у межах кварталу між 
вулицями Л. Толстого та П. Саксаганського (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, повернутись до розгляду на 

наступному засіданні за участю ініціаторів встановлення пам’ятного знака, 
запропонувати суб’єкту подання розглянути можливість встановлення 
пам’ятного знака в іншому місці (не у центральній частині міста, наприклад, 
Голосіївському парку ім. М.Рильського).

10. СЛУХАЛИ: звернення громадської організації «Всеукраїнське 
об’єднання осетин» щодо встановлення скульптурно-архітектурної композиції 
(барельєфу) -  символу вдячності Україні за збереження історичної пам’яті про 
єдність культур витоків наших народів -  України і Осетії-Аланії в інтер’єрі 
Національного військово-історичного музею України (за позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: зняти питання з розгляду у зв’язку з невідповідністю 

положенням, визначеним розпорядженням виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2014 № 516 
«Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві», оскільки 
суб’єкт подання звертається з клопотанням про встановлення барельєфу не на 
фасаді будівлі, а всередині приміщення, запропонувати узгодити це питання 
безпосередньо з Національним військово-історичним музеєм України.

11. СЛУХАЛИ: доручення голови Київської міської державної 
адміністрації до листа керівника апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) щодо встановлення пам’ятного 
знаку «Полум’я миру» на розі вул. Інститутської та вул. Липської (за 
позабюджетні кошти).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 0.



ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, перенести розгляд на наступне 
засідання, запропонувати суб’єкту подання подати візуалізацію розміщення 
пам’ятного знаку на розі вул. Інститутської та вул. Липської, погоджену з 
Департаментом містобудування та архітектури, або розглянути можливість 
встановлення пам’ятного знака в іншому місці, звернутись до Департаменту 
містобудування та архітектури з проханням опрацювати можливі місця 
встановлення пам’ятного знака.

Голова комісії В. Бондаренко

Секретар комісії Я. Шибанов




