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Порядок денний.
I. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва
II. Про перейменування вулиць міста Києва
III. Про присвоєння імен об’єктам міського підпорядкування

І. Про хід громадського обговорення перейменування вулиць міста Києва

1. СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту суспільних
комунікацій Хонди М.П. щодо результатів громадського обговорення 
перейменування вулиць, яке тривало з 13 травня до 13 липня 2016 року:

присвоєння скверу на перетині Стратегічного шосе та проспекту 
Науки у Голосіївському районі назву «Сквер імені волонтерів АТО»; 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «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 Київському міському голові внести 
відповідне подання до Київської міської ради;

перейменування вулиці Перспективної у Печерському районі на 
вулицю Ігоря Брановицького;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці вулиці Перспективної у 

Печерському районі на вулицю Ігоря Брановицького та рекомендувати 
Київському міському голові внести відповідне подання до Київської міської 
ради;



перейменування вулиці Софії Перовської у Шевченківському 
районі на вулицю Євгенії Мірошниченко;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці вулиці Софії Перовської 

у Шевченківському районі на вулицю Євгенії Мірошниченко та рекомендувати 
Київському міському голові внести відповідне подання до Київської міської 
ради;

найменування безіменної площі на перетині вулиць Маршала 
Малиновського та Добрининської у Оболонському районі на честь 
Леоніда Телятникова;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати найменування безіменної площі на перетині 

вулиць Маршала Малиновського та Добрининської у Оболонському районі на 
честь Леоніда Телятникова та рекомендувати Київському міському Толові 
внести відповідне подання до Київської міської ради;

найменування безіменної площі на перетині проспекту Володимира 
Маяковського і вулиці Теодора Драйзера у Деснянському районі на честь 
Бориса Нємцова;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «проти» - 3, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: оскільки пропозиція про перейменування не підтримана 2/3 

присутніх членів комісії, не підтримати присвоєння безіменній площі на 
перетині проспекту Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера у 
Деснянському районі імені Бориса Нємцова;

перейменування бульвару Івана Лепсе у Солом’янському районі на 
бульвар Вацлава Гавела;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 1 
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування бульвару Івана Лепсе у 

Солом’янському районі на бульвар Вацлава Гавела та рекомендувати 
Київському міському голові внести відповідне подання до Київської міської 
ради;

перейменування вулиці Депутатської у Святошинському районі на 
вулицю Петра Балабуєва;
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11 , «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: враховуючи інформацію депутата Київської міської ради 

Ясинського Г.І. та результати обговорення на засіданні комісії не підтримати 
перейменування вулиці Депутатської у Святошинському районі на вулицю 
Петра Балабуєва;

присвоєння середній загальноосвітній школі № 206 у
Святошинському районі імені Леся Курбаса.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11,  «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння середній загальноосвітній школі 

№ 206 у Святошинському районі імені Леся Курбаса 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 
Березницької Л.І. щодо перейменування проспекту Героїв Сталінграда в 
Оболонському районі міста Києва на честь Володимира Івасюка.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування проспекту Героїв Сталінграда в 

Оболонському районі міста Києва на честь Володимира Івасюка та 
рекомендувати для винесення на громадське обговорення.

3. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради 
Пинзеник О.О. щодо перейменування вулиці Тверської на честь Леха 
Качинського.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: доопрацювати питання, відкласти розгляд до надходження 

згоди родичів Леха Качинського на присвоєння його імені.

4. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради 
Кутняка С.В. щодо перейменування однієї з вулиць міста Києва на честь 
Щавінського В.О. та пропозицію Кальницького М.Б. щодо перейменування 
вулиці Петровського у Деснянському районі

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Петровського у

Деснянському районі на вулицю Василя Щавінського та рекомендувати для 
винесення на громадське обговорення.

5. СЛУХАЛИ: звернення депутата Київської міської ради Кузика П.М. 
щодо перейменування вулиці Московської у Печерському районі на честь 
Дмитра Г одзенка.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування вулиці Московської у

Печерському районі на вулицю Дмитра Годзенка та рекомендувати для 
винесення на громадське обговорення.

IV. Про присвоєння імен об’єктам міського підпорядкування

6. СЛУХАЛИ: звернення комунального підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київкінофільм» щодо перейменування кінотеатру «Ленінград» на кінотеатр 
«Дніпро».

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - 1, «утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати перейменування кінотеатру «Ленінград» на 

кінотеатр «Дніпро» та рекомендувати для винесення на громадське 
обговорення.



7. СЛУХАЛИ: звернення Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо присвоєння навчально-виховному комплексу № 176
Дніпровського району м. Києва імені видатного іспанського письменника 
Мігеля Сервантеса де Сааведри.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «проти» - 0, «утримались» - 2.
ВИРІШИЛИ: підтримати присвоєння навчально-виховному комплексу 

№ 176 Дніпровського району м. Києва імені видатного іспанського
письменника Мігеля Сервантеса де Сааведри та рекомендувати для винесення 
на громадське обговорення.

Співголова комісії
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