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Порядок денний:
I. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва
II. Про повернення історичних назв вулицям міста Києва
III. Про зміну назв об’єктів міського підпорядкування, які пов’язані з державою 
агресором.
IV. Про вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
V. Про перейменування вулиць та проспектів міста Києва
VI. Про найменування нових вулиць
VII. Про присвоєння імен фізичних осіб об’єктам міського підпорядкування

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 Лауреатської у Голосіївському районі, вулиці Марини 
Раскової у Дніпровському районі, вулиці Комуністичної у Дарницькому районі 
та найменування нової вулиці у Печерському районі, винесених на обговорення 
згідно з пп.7,8,10,20 протоколу № 1 засідання комісії з питань найменувань від
25.02.2015.



ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію про хід громадського 
обговорення. Повернутись до розгляду питання після надходження 
узагальнених пропозицій, які надійдуть під час обговорення.

II. Про повернення історичних назв вулицям міста Києва

2. СЛУХАЛИ: пропозиції депутата Київської міської ради 
Андрійка Р.Ю. про повернення деяким вулицям міста Києва історичних назв, а 
саме:

вулиці Лайоша Гавро -  вулиця Східна;
ВИРІШИЛИ: розглядати пропозицію одночасно з п.12 порядку денного; 

вулиці Гайдара -  вулиця Ново -  Караваївська;
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, повернутись до розгляду пропозиції 

після набуття чинності Законом України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки»;

вулиці Калінінградській -  вулиця Гладківська;
ВИРІШИЛИ: підтримати повернення історичної назви «Гладківська» 

вулиці Калінінградській у Солом’янському районі;
вулиці Кіквідзе -  вулиця Військовий шлях;

ВИРІШИЛИ: підтримати повернення історичної назви «Військовий 
шлях» вулиці Кіквідзе у Печерському районі;

вулиці Командарма Камєнєва -  вулиця Церковна;
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, оскільки на сьогодні розташування 

вулиці не відповідає походженню історичної назви, звернутись до Військового 
ліцею імені Івана Богуна з проханням надати пропозиції щодо перейменування 
вулиці Командарма Камєнєва;

вулиці Маршала Жукова - вулиця Поліграфічна;
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, оскільки запропонована назва не 

відповідає вимогам пункту 4 розділу І та пункту 4 розділу III Порядку 
найменування об'єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним 
особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві; 

вулиці Олександра Горвиця -  вулиця Миколаївська.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію, оскільки попередня назва 

Миколаївська була присвоєна на честь російського імператора Миколи II.

3. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради 
Вовченка О.Л. про повернення провулку Профінтерну у Голосіївському районі 
історичної назви Перекопський провулок

ВИРІШИЛИ: підтримати повернення провулку Профінтерну у
Голосіївському районі первісної історичної назви -  провулок Рататюків.



III. Про зміну назв об’єктів міського підпорядкування, які пов’язані з 
державою агресором.

4. СЛУХАЛИ: звернення депутатів Київської міської ради Мухи В.В., 
про перейменування:

- Московського мосту на Північний міст;
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування Московського мосту на міст 

імені Георгія Фукса та рекомендувати для винесення на громадське 
обговорення;

- Московської площі на Деміївську площу;
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування Московської площі на

Деміївську площу та рекомендувати для винесення на громадське обговорення;
- Московського проспекту на Куренівський проспект;

ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі підібрати 
варіанти назв для перейменування Московського проспекту та внести 
відповідні пропозиції на наступне засідання комісії;

- Московської вулиці на Старопечерську вулицю.
ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію про перейменування у зв’язку з 

недостатньою кількістю голосів.

5. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Гриценка 
О.А. про перейменування Московської площі на Деміївську площу.

ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування Московської площі на
Деміївську площу та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.

IV. Про вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

6. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради
Вовченка О.Л. про перейменування вулиці Ілліча у Дарницькому районі міста 
Києва на честь Героя Небесної Сотні Веремія В ’ячеслава Васильовича.

ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Ілліча у Дарницькому 
районі міста Києва на честь Героя Небесної Сотні Веремія В’ячеслава 
Васильовича та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.

7. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради
Меліхової Т.І. про перейменування вулиці Каштанової у Деснянському районі 
міста Києва на честь Героя Небесної Сотні Веремія В ’ячеслава Васильовича.

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію, з урахуванням звернень
мешканців вулиці Каштанової, які виступили проти перейменування вулиці
Каштанової та рішення до п.6.



8. СЛУХАЛИ: звернення ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» про 
перейменування вулиці Космічної на честь Поправки Юрія Юрійовича.

ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, доручити членам комісії
Білоконю С.І. та Подобєду П.К. розробити концепцію найменування вулиць у 
м. Києві на честь Героїв Небесної Сотні та загиблих під час проведення 
антитерористичної операції на сході України.

V. Про перейменування вулиць та проспектів міста Києва

9. СЛУХАЛИ: звернення народного депутата України Рудика С.Я. про 
перейменування вулиці Мате Залки на честь українського політичного діяча 
Романа Шухевича.

ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, повернутись до розгляду пропозиції 
після набуття чинності Законом України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки».

10. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради
Безпалого О.І. про перейменування проспекту Героїв Сталінграда в
Оболонському районі місті Києва на набережну Славутича.

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію щодо перейменування, оскільки 
назва Героїв Сталінграду увічнює пам'ять про безпосередніх учасників 
Сталінградської битви, зокрема українських солдат та офіцерів.

11. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради
Сулиги Ю.А. та ради Київської міської організації ветеранів України про 
присвоєння новій вулиці у Дарницькому районі м. Києва імені генерала 
Пузікова Івана Михайловича.

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію, підтвердити попереднє рішення 
комісії від 06.11.2014.

12. СЛУХАЛИ: звернення ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова, Ради 
директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, ПАТ «Комбінат 
Будіндустрії», ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого 
повстання 1918 року», Національної Академії наук України, ПАТ «Чинбар», 
ПАТ «Науково-виробниче підприємство»Більшовик», ПАТ «КЦКБА» про 
перейменування бульвару Івана Лепсе у Солом’янському районі на честь 
почесного громадянина Києва, голови міськвиконкому (1979-1989) Згурського 
В.А. або присвоєння його імені одній з вулиць м. Києва.

ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування бульвару Івана Лепсе у 
Солом’янському районі на честь Згурського В.А. та рекомендувати для 
винесення на громадське обговорення.



13. СЛУХАЛИ: звернення Конфедерації будівельників України про 
перейменування вулиці Лайоша Гавро в Оболонському районі на честь Героя 
України, почесного Президента холдингової компанії «Київміськбуд», 
народного депутата України 5—6 скликань Володимира Поляченка.

ВИРІШИЛИ: не підтримати пропозицію про перейменування у зв’язку з 
недостатньою кількістю голосів.

14. СЛУХАЛИ: звернення громадянки Миколайчук М.Є. про 
перейменування вулиці Серафимовича у Дніпровському районі міста Києва на 
честь українського кіноактора Миколайчука Івана Васильовича.

ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, запропонувати заявниці підібрати 
інші варіанти вулиць, які доречно перейменувати на честь Івана Миколайчука.

15. СЛУХАЛИ: звернення громадянина Борківського В.В. про 
перейменування проспекту 40-річчя Жовтня у проспект Борців за незалежність 
України.

ВИРІШИЛИ: відхилити пропозицію громадянина Борківського В.В., 
оскільки проспект 40-річчя Жовтня вирішено перейменувати у Голосіївський 
проспект. При розгляді питань перейменування вулиць відповідно до Закону 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» опрацювати можливість присвоєння цієї назви.

16. СЛУХАЛИ: звернення Інституту нейрохірургії ім. акад. 
А.П.Ромоданова НАМИ України» про присвоєння імені академіка Ромоданова 
одній з вулиць міста Києва.

ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Пугачова у
Шевченківському районі на честь академіка Ромоданова та рекомендувати для 
винесення на громадське обговорення.

VI. Про найменування нових вулиць

17. СЛУХАЛИ: звернення громадянки Сенько О.О. про найменування 
вулиці Прикордонної, що знаходиться в урочищі Толока Деснянського району 
міста Києва.

ВИРІШИЛИ: підтримати найменування вулиці Прикордонної, що
знаходиться в урочищі Толока Деснянського району міста Києва.



VII. Про присвоєння імен фізичних осіб об’єктам міського 
підпорядкування

18. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради 
Меліхової Т.І. про присвоєння центральній бібліотеці № 141 Деснянської ЦБС 
м. Києва імені українського письменника Павла Архиповича Загребельного.

ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння центральній бібліотеці № 141 
Деснянської ЦБС м. Києва імені українського письменника Павла Архиповича 
Загребельного та рекомендувати для винесення на громадське обговорення.

19. СЛУХАЛИ: звернення громадянина Крата В.І. про присвоєння 
імені начальника Київського трамвайно-тролейбусного управління Дяконова 
Василя Кириловича Борщагівській лінії швидкісного трамваю.

ВИРІШИЛИ: не підтримати присвоєння імені начальника Київського 
трамвайно-тролейбусного управління Дяконова Василя Кириловича 
Борщагівській лінії швидкісного трамваю.

Секретар комісії Я.Шибанов


