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Порядок денний:
I. Про результати громадського обговорення перейменування вулиць міста 
Києва
II. Про перейменування вулиць міста Києва
III. Про присвоєння імен юридичним особам

І. Про результати 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 результати громадського 
обговорення:

- перейменування вулиці Марини Раскової у Дніпровському районі міста 
Києва на вулицю Євгена Сверстюка;

- надання вулиці з проектною назвою Житлова у Печерському районі 
міста Києва імені Кахи Бендукідзе;

- перейменування вулиці Комуністичної у Дарницькому районі (мкрн. 
Бортничі) на вулицю Дмитра Воєводіна;

- перейменування вулиці Лауреатської у Голосіївському районі (з 
продовженням її до вулиці академіка Заболотного) на вулицю академіка Петра 
Тронька.



ВИРІШ ИЛИ:
• враховуючи результати громадського обговорення, підтримати:
- перейменування вулиці Марини Раскової у Дніпровському районі міста 

Києва на вулицю Євгена Сверстюка;
- надання вулиці з проектною назвою Житлова у Печерському районі 

міста Києва імені Кахи Бендукідзе;
та рекомендувати Київському міському голові внести відповідне подання 

до Київської міської ради;
враховуючи результати громадського обговорення, колективне 

звернення мешканців вулиці Комуністичної та звернення депутата Київської 
міської ради Баленка І.В. щодо незгоди з присвоєнням вулиці імені Дмитра 
Воєводіна, за результатами обговорення на засіданні наданих мешканцями 
пропозицій, підтримати перейменування вулиці Комуністичної у Дарницькому 
районі (мкрн. Бортничі) на вулицю Трипільську та рекомендувати Київському 
міському голові внести відповідне подання до Київської міської ради;

• враховуючи результати громадського обговорення, колективне
звернення мешканців вулиці Лауреатської щодо незгоди з перейменуванням 
вулиці, за результатами узгодження питання на засіданні комісії між 
Національною спілкою краєзнавців як суб’єктів подання пропозиції та ОСН 
«Комітет мікрорайону «Пирогів» як представниками мешканців, підтримати 
надання безіменному проїзду від вулиці академіка Заболотного до
Національного музею народної архітектури та побуту України найменування 
«вулиця академіка Тронька» та рекомендувати Київському міському голові 
внести відповідне подання до Київської міської ради.

II. Про перейменування вулиць міста Києва

2. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради
Братищенка 1 0 .0 . про перейменування вулиці Леніна (с.Троєщина) на вулицю 
Городецьку, Радосинську або Мирославську.

ВИРІШ ИЛИ: підтримати перейменування вулиці Леніна у Деснянському 
районі на вулицю Радосинську та рекомендувати Київському міському голові 
внести відповідні зміни до проекту рішення Київської міської ради.

3. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Кузика П.М. 
про перейменування вулиці Панфіловців у Печерському районі на вулицю 
Добровольчих батальйонів.

ВИРІШ ИЛИ: підтримати перейменування вулиці Панфіловців у
Печерському районі на вулицю Добровольчих батальйонів та рекомендувати 
для винесення на громадське обговорення.

4. СЛУХАЛИ: звернення Українського інституту національної памяті 
про перейменування:

- вулиці Антонова-Овсієнка на вулицю Володимира Наумовича;
- вулицю Івана Федька на вулицю Володимира Шульгіна;
- вулицю Бабушкіна на вулицю Марка Безручка;
- вулицю Цюрупинську на вулицю Георгія Дудника;



- вулицю Баумана на вулицю Всеволода Змієнка;
- вулицю Щ ербакова на вулицю Валерія Марченка;
- вулицю Якіра на вулицю Івана Огієнка;
вулицю Примакова на вулицю Рейнгольда Глієра;

- вулицю Петровського (Солом’янський район) на вулицю Івана 
Світличного.

ВИРІШ ИЛИ:
• підтримати перейменування:
- вулиці Антонова-Овсієнка на вулицю Володимира Наумовича;
- вулиці Івана Федька на вулицю Володимира Шульгіна;
- вулиці Бабушкіна на вулицю Марка Безручка;
- вулиці Цюрупинську на вулицю Георгія Дудника;
- вулиці Примакова на вулицю Рейнгольда Глієра;
- вулиці Петровського (Солом’янський район) на вулицю Івана
Світличного
та рекомендувати для винесення на громадське обговорення;
• не підтримати перейменування вулиці Бауманської на вулицю 

Всеволода Змієнка, оскільки постать Баумана не підпадає під дію Закону 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки»;

• не підтримати перейменування вулиці Щ ербакова на вулицю 
Валерія Марченка, рекомендувати для винесення на громадське обговорення 
перейменування вулиці Щ ербакова на вулицю Щербаківського;

• не підтримати перейменування вулиці Якіра на вулицю Івана 
Огієнка, рекомендувати повторно внести на розгляд Київської міської ради 
рішення комісії від 26.09.14 про повернення вулиці Якіра історичної назви 
Древлянська.

5. СЛУХАЛИ: звернення Конгресу українських націоналістів про 
перейменування однієї з вулиць м. Києва на честь Ярослави Стецько.

ВИРІШ ИЛИ: підтримати ідею вшанування пам ’яті Ярослави Стецько у 
назві однієї з вулиць міста Києва, доручити робочій групі на наступне засідання 
підібрати варіанти з переліку вулиць, які підлягають перейменуванню 
відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».

6. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Сумське земляцтво» про 
перейменування однієї з вулиць м. Києва на честь кошового Запорізької Січі 
Петра Калнишевського.

ВИРІШ ИЛИ: підтримати перейменування вулиці Михайла Майорова на 
вулицю Петра Калнишевського та рекомендувати для винесення на громадське 
обговорення.



7. СЛУХАЛИ: звернення Товариства студіюючої та наукової молоді 
ім. Григорія Сковороди «Основи» про перейменування:

- вулиці Бабушкіна на вулицю Іцхака Рабіна;
- вулиці Бауманська та провулку Бауманський на вулицю Дитячо- 

Бібліотечну і провулок Дитячо-Бібліотечний;
- вулиці Блюхера на вулицю Фузиківську;
- вулиці Горбачова Омеляна на вулицю Сватівську (назва вулиці у 1957- 

1961 роках);
- вулиці Котовського на вулицю Рогозів Яр або Рогостинська;
- вулиці Піка Вільгельма на вулицю Ружинську (назва вулиці у 1955-1961 

роках);
- вулиці Цюрупинської на вулицю Вовчегірська;
- вулиці Щ ербакова на вулицю Марченківська.
ВИРІШИЛИ:
• враховуючи п.4 цього протоколу не підтримати перейменування:
- вулиці Бабушкіна на вулицю Іцхака Рабіна;
- вулиці Бауманська та провулку Бауманський на вулицю Дитячо- 

Бібліотечну і провулок Дитячо-Бібліотечний;
- вулиці Цюрупинської на вулицю Вовчегірська;
- вулиці Щ ербакова на вулицю Марченківська;
• підтримати перейменування вулиці Блюхера на вулицю Ігоря 

Турчина та рекомендувати для винесення на громадське обговорення;
• підтримати перейменування вулиці Горбачова Омеляна на вулицю 

Ґалаганівську та рекомендувати для винесення на громадське обговорення;
• підтримати перейменування та рекомендувати для винесення на

громадське обговорення:
- вулиці Котовського у Шевченківському та Подільському районах на 

вулицю Рогозів Яр;
- вулиці Піка Вільгельма на вулицю Ружинську.

8. СЛУХАЛИ: звернення громадянина Данильчука Д.В. про
перейменування:

- вулиці Полупанова на вулицю Пріорську або Павла Полуботка;
- вулиці Чудновського на вулицю Григорія Чупринки;
- вулиці Блюхера на вулицю Ігоря Турчина;
- вулиці Якіра на вулицю Козака Енея;
- вулиці Мельникова на вулицю Велику Дорогожицьку.
ВИРІШ ИЛИ:
• підтримати перейменування та рекомендувати для винесення на 

громадське обговорення:
- вулиці Полупанова на вулицю Пріорську;
- вулиці Чудновського на вулицю Григорія Чупринки;
- вулиці Блюхера на вулицю Ігоря Турчина;
• не підтримати перейменування вулиці Якіра на вулицю Козака 

Енея, оскільки вулиці Якіра рекомендовано повернути історичну назву 
Древлянська;



• не підтримати перейменування вулиці М ельникова на вулицю 
Велику Дорогожицьку, оскільки постать Мельникова не підпадає під норми 
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістинного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», а також враховуючи, що розташування поруч вулиць 
Дорогожицької та Великої Дорогожицької призведе до плутанини та 
незручностей для киян та гостей столиці.

9. СЛУХАЛИ: звернення видавництва «Знання» про перейменування 
однієї з вулиць міста Києва на честь Євгена Гуцала.

ВИРІШ ИЛИ: підтримати ідею вшанування пам ’яті Євгена Гуцала у назві 
однієї з вулиць міста Києва, доручити робочій групі на наступне засідання 
підібрати варіанти з переліку вулиць, які підлягають перейменуванню 
відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».

10. СЛУХАЛИ: Звернення ГО «Правозахист Оболоні» про 
перейменування вулиці Мате Залки на вулицю Остапа Вишні.

ВИРІШ ИЛИ: не підтримати пропозицію, оскільки вулиця Остапа Вишні 
вже існує у Печерському районі, оскільки вулиця Мате Залки підлягає 
перейменуванню відповідно до Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», доручити робочій 
групі підібрати варіанти для її перейменування.

11. СЛУХАЛИ: Звернення громади Церкви Преображення Господнього 
про перейменування вулиці Михайла Майорова на вулицю Храмову або 
Церковну.

ВИРІШ ИЛИ: не підтримати пропозицію, оскільки згідно з п.6 цього 
протоколу рекомендовано винести на громадське обговорення перейменування 
вулиці Михайла Майорова на вулицю Петра Калнишевського.

12. СЛУХАЛИ: Звернення Канцелярії Київської митрополії 
Української Православної Церкви про перейменування вулиці Кірова у 
Деснянському районі на честь Митрополита Володимира Сабодана.

ВИРІШ ИЛИ: доопрацювати питання, з урахуванням інших пропозицій 
щодо перейменування вулиці Кірова у Деснянському районі.

13. СЛУХАЛИ: Звернення Посольства Киргизької Республіки в Україні 
про перейменування однієї з вулиць міста Києва, назви яких пов’язані з 
комуністичним тоталітарним режимом, на честь відомого киргизького 
письменника Чингіза Айтматова.

ВИРІШ ИЛИ: доопрацювати питання, доручити робочій групі на наступне 
засідання підібрати варіанти з переліку вулиць, які підлягають перейменуванню 
відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-



соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки».

III. Про присвоєння імен юридичним особам

14. СЛУХАЛИ: Звернення Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації про перейменування бібліотек:

- публічної бібліотеки імені В.Чкалова на бібліотеку «Солом’янська»;
- бібліотеки імені В.Чапаєва на бібліотеку імені Івана Світличного. 
ВИРІШ ИЛИ: підтримати зазначені перейменування та рекомендувати для

винесення на громадське обговорення.

Секретар комісії Я.Шибанов


