
П Р О Т О К О Л   № 2 

засідання комісії з питань міської топонімії, охорони та 

збереження історико-культурного середовища м. Чернігова 

 

3 липня 2019 року                                 м. Чернігів 

 

Присутні: 

 

Хоніч Ольга Петрівна                          - заступник міського голови, голова   

                                                                    комісії 

Шевчук Олександр Іванович                - начальник управління культури і  

                                                                   туризму міської ради, заступник голови 

                                                                   голови комісії 

Деркач Людмила Олександрівна     - начальник відділу геодезії та   

                                                                   містобудівного кадастру управління  

                                                                   архітектури та містобудування міської  

                                                                   ради, секретар комісії 

Бутко Сергій Володимирович     - представник Українського інституту 

                                                          національної пам’яті у Чернігівській 

                                                          області, член комісії 

Вікторов Микита Євгенович                - координатор громадського руху  

                                                                   «Збережемо старий Чернігів», член  

                                                                   комісії 

Гребень Петро Миколайович      - заступник начальника управління     

                                                          архітектури та містобудування міської  

                                                                   ради – заступник головного архітектора 

                                                                   міста, член комісії 

Замай Людмила Михайлівна                - заступник начальника управління   

                                                                   туризму та охорони культурної  

                                                                   спадщини, начальник відділу охорони  

                                                                   культурної спадщини Департаменту  

                                                                   культури і туризму, національностей та 

                                                                   релігій Чернігівської обласної державної 

                                                                   адміністрації, член комісії 

Лаєвський Сергій Лазаревич                - директор Чернігівського обласного  

                                                                   історичного музею імені                                  

                                                                   В. В. Тарновського, член комісії 

Павленко Сергій Олегович                  - головний редактор журналу  

                                                                   «Сіверянський літопис», член комісії 

Чепурний Василь Федорович              - почесний голова обласного товариства  

                                                                   «Просвіта» імені Т. Шевченка, член  

                                                                   комісії 

Черняков Сергій Васильович               - учений секретар Національного  

                                                                   архітектурно-історичного заповідника  

                                                                   «Чернігів стародавній», член комісії  



Відсутні: 

 

Коваленко Олександр Борисович        - директор інституту історії, етнології та     

                                                                   правознавства імені О. М. Лазаревського  

                                                                   Національного університету  

                                                                   «Чернігівський колегіум» імені                

                                                                   Т. Г. Шевченка, кандидат історичних  

                                                                   наук, професор, заслужений працівник  

                                                                   освіти України, член комісії 

Крисько Геннадій Михайлович           - начальник архівного відділу міської ради 

Лепявко Сергій Анатолійович             - доктор історичних наук, професор  

                                                                   кафедри історії України та політології  

                                                                   Ніжинського державного університету  

                                                                   імені Миколи Гоголя, член комісії 

Ясенчук Олександр Анатолійович      - громадський діяч, член комісії 

 

Запрошені: 

 

Омельяненко Аркадій Михайлович    - мешканець м. Чернігова 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, громадських організацій 

щодо встановлення меморіальних дошок: 

1.1. Почесного громадянина м. Чернігова Кузнєцова Г. О. та ряду 

громадських організацій від 17.05.2019 № 7 щодо встановлення меморіальної 

дошки на місці загибелі чернігівських підпільників на зеленій зоні напроти 

будівлі Чернігівської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» 

по проспекту Миру, 28. 

1.2. Гр. Кузнєцова Г. О. щодо встановлення меморіальної дошки загиблим 

під час бомбардувань 1941 року м. Чернігова на стіні ресторану «Буба» по 

проспекту Миру, 21. 

1.3. Голови Чернігівської міської організації Української Спілки ветеранів  

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) А. В. Кирилюка від 26.03.2019 № 24 

щодо встановлення меморіальної дошки Шевчуку Василю Івановичу – ветерану 

Другої Світової війни, кавалеру ордену Слави 3-го ступеню, медалей «За бойові 

заслуги» та «За взяття Кенігсберга» на будинку № 22 по вулиці Івана Мазепи. 

1.4. Про погодження тексту та встановлення меморіальної дошки Левку 

Лук’яненку на будівлі за адресою: вулиця Рокоссовського, 49. 

2. Розгляд звернення гр. Міткевича М. від 21.05.2019 щодо встановлення 

пам’ятника до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 

прізвищами всіх Героїв Радянського Союзу і погруддя О. Федорову та О. 

Молодчому на Алеї Героїв. 



3. Розгляд пропозиції управління культури та туризму міської ради щодо 

визначення території для встановлення пам’яток монументального мистецтва 

місцевого значення «Пам’ятник В. В. Сеньку – Герою Радянського Союзу» та 

«Пам’ятник Кирпоносу М. П. – Герою Радянського Союзу, радянському 

воєначальнику, генерал-полковнику». 

4. Розгляд звернення гр. Омельяненка Аркадія Михайловича від 27.05.2019 

щодо встановлення пам’ятника і меморіальних дошок чернігівцям загиблим у 

роки Другої світової війни (біля 4 тис. загиблих) на площі Героїв Небесної 

Сотні та депутатського запита депутата Чернігівської міської ради Антонова О. 

С. від 20.06.2019 № 18 щодо звернення гр. Омельяненка А. М. стосовно 

включення у розробку і фінансування на 2020 рік проектування та 

встановлення пам’ятника загиблим 4000 чернігівцям у війні 1941 – 1945 років. 

5. Розгляд пропозиції управління культури та туризму міської ради щодо 

перейменування Алеї Героїв на Арт Авеню. 

6. Розгляд звернення гр. Репєха Сергія Миколайовича, автора електронної 

петиції від 03.06.2019, яка не набрала відповідно до пункту 8 статті 51-1 

Статуту територіальної громади міста необхідну кількість голосів на її 

підтримку, щодо перейменування Червоної Площі в площу імені Дональда 

Джей Трампа.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшли звернення 

фізичних та юридичних осіб, громадських організацій щодо встановлення 

меморіальних дошок в м. Чернігові. 

 

1.1. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшло звернення 

Почесного громадянина м. Чернігова Кузнєцова Г. О. та ряду громадських 

організацій від 17.05.2019 № 7 щодо встановлення меморіальної дошки на місці 

загибелі чернігівських підпільників на зеленій зоні напроти будівлі 

Чернігівської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» по 

проспекту Миру, 28. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Шевчук О. І. повідомив присутнім, що металевий постамент з зіркою, що 

був на цьому місці раніше самовільно встановлений, вкрали. Співробітники 

управління культури та туризму міської ради спільно з працівниками поліції 

зафіксували цей факт. Заявники вважають за необхідне повернути пам’ятний 

знак або встановити меморіальну дошку на місці загибелі чернігівських 

підпільників. 

У члена комісії Бутка С. В. виникло запитання чому саме на цьому місті 

необхідно встановити меморіальну дошку. Він також запропонував утриматися 

від розгляду цього питання до розроблення проекту Монумента Захисникам 

України та в подальшому розглянути питання встановлення меморіальної 

дошки у комплексі з монументом. Цю пропозицію підтримав Шевчук О. І. 



Хоніч О. П. зазначила, що відповідно до рішень громадських слухань та 

Чернігівської міської ради на площі Героїв Небесної Сотні повинен бути 

споруджений Монумента Захисникам України. Вона запропонувала розглянути 

інші варіанти для встановлення меморіальної дошки або пам’ятного знака: 

меморіальної дошки на будівлі Укрпошти по проспекту Миру, 28 або 

пам’ятного знака на Болдиній горі. 

Лаєвський С. Л. зауважив, що мова йде саме про це конкретне місце, де 

раніше стояв будинок, на балконах якого і була страчена ця підпільна група. 

Він вважає, що повинно бути загальне концептуальне рішення по площі Героїв 

Небесної Сотні. Пропозицію щодо встановлення пам’ятного знака або 

меморіальної дошки на місці загибелі чернігівських підпільників необхідно 

надати авторам проекту Монумента Захисникам України для розгляду і у разі її 

врахування, пам’ятний знак або меморіальна дошка можуть бути встановлені. 

Він підтримав пропозицію Бутка С. В. щодо вшанування пам’яті загиблих 

чернігівських підпільників у контексті спорудження Монумента Захисникам 

України. 

Замай Л. М. запропонувала відтермінувати розгляд цього питання до 

розроблення проекту Монумента Захисникам України. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відтермінувати розгляд пропозиції щодо встановлення меморіальної 

дошки на місці загибелі чернігівських підпільників на зеленій зоні напроти 

будівлі Чернігівської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта» 

по проспекту Миру, 28 до розроблення проекту Монумента Захисникам 

України на площі Героїв Небесної Сотні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11;     «Проти» – 0;     «Утримались» – 0.    

Рішення прийнято одноголосно. 

 

1.2. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшло звернення          

гр. Кузнєцова Г. О. щодо встановлення меморіальної дошки загиблим під час 

бомбардувань 1941 року м. Чернігова на стіні ресторану «Буба» по проспекту 

Миру, 21. Вона також зазначила, що власники цього ресторану висловилися 

проти встановлення меморіальної дошки на фасаді їх закладу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Шевчук О. І., який повідомив присутнім, що заявником ведуться 

перемовини з власником магазину, суміжного з рестораном «Буба», щодо 

встановлення меморіальної дошки на фасаді їх магазину. 

Бутко С. В. відзначив, що під час бомбардувань 23 – 25 серпня 1941 року 

місто зазнало нищівних руйнувань і скільки загинуло мешканців нікому 

невідомо. Питання встановлення меморіальної дошки саме на цьому будинку 

не принципово. Необхідно з точки зору архітектури розглянути доречне 



публічне місце для встановлення цієї меморіальної дошки. Наразі, справа честі 

задокументувати сам факт руйнувань міста та загибелі його мешканців, а де 

розміщувати меморіальну дошку це інше питання і його необхідно буде 

вирішувати додатково. 

Гребень П. М. зауважив, що це питання вже розглядалося і висловлювалася 

пропозиція щодо встановлення меморіальної дошки на зеленій зоні Алеї Героїв 

навпроти цього будинку. 

Лаєвський С. Л. запропонував під час формування технічного завдання 

розробникам проекту реконструкції чи благоустрою території Меморіального 

комплексу Слави воїнів, партизан, підпільників та могила невідомого солдата 

на Болдиній горі закласти врахування питання вшанування пам’яті мирних 

мешканців Чернігова, які загинули у роки Другої світової війни. 

Хоніч О. П. підтримала цю пропозицію та відзначила її доречність.  

Бутко С. В. зауважив, що згідно з чинним законодавством вшановується 

пам’ять не мирного населення, а цивільного населення, яке загинуло у роки 

Другої світової війни. 

Чепурний В. Ф. категорично висловився проти встановлення меморіальної  

дошки на цьому будинку, в якому у свій час проживали комуністи, працівники 

НКВС, а вони ні чим не кращі за мешканців, які загинули в інших районах 

міста. Він підтримав пропозицію Лаєвського С. Л. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати встановити меморіальну дошку загиблим під час 

бомбардувань 1941 року м. Чернігова на фасаді житлового будинку № 21 по 

проспекту Миру.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 0;     «Проти» – 8;     «Утримались» – 3.    

Рішення не прийнято. 

 

2. Рекомендувати ідею вшанування цивільного населення м. Чернігова, яке 

загинуло у роки Другої світової війни, втілити під час реконструкції 

Меморіального комплексу Слави воїнів, партизан, підпільників та могила 

невідомого солдата на Болдиній горі.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11;     «Проти» – 0;     «Утримались» – 0.    

Рішення прийнято одноголосно. 

 

1.3. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшло звернення голови 

Чернігівської міської організації Української Спілки ветеранів  Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) А. В. Кирилюка від 26.03.2019 № 24 щодо 

встановлення меморіальної дошки Шевчуку Василю Івановичу – ветерану 



Другої Світової війни, кавалеру ордену Слави 3-го ступеню, медалей «За бойові 

заслуги» та «За взяття Кенігсберга» на будинку № 22 по вулиці Івана Мазепи. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хоніч О. П., Шевчук О. І., Бутко С. В., Гребень П. М., Лаєвський С. Л., 

Чепурний В. Ф., які підтримали цю пропозицію при умові дотримання вимог 

Положення про порядок встановлення (заміни) меморіальних та анотаційних 

дошок у місті Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 27 липня 2017 року № 327.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати встановити меморіальну дошку Шевчуку Василю 

Івановичу – ветерану Другої Світової війни, кавалеру ордену Слави 3-го 

ступеню, медалей «За бойові заслуги» та «За взяття Кенігсберга» на будинку  

№ 22 по вулиці Івана Мазепи при умові дотримання вимог Положення про 

порядок встановлення (заміни) меморіальних та анотаційних дошок у місті 

Чернігові, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 

липня 2017 року № 327. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11;     «Проти» – 0;     «Утримались» – 0.    

Рішення прийнято одноголосно. 

 

1.4. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що управлінням культури та туризму міської 

ради внесено на розгляд Комісії питання про погодження тексту та 

встановлення меморіальної дошки Левку Лук’яненку на будівлі за адресою: 

вулиця Рокоссовського, 49. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хоніч О. П. повідомила присутніх, що управлінням культури та туризму 

міської ради підготовлений проект рішення виконавчого комітету міської ради 

про встановлення меморіальної дошки Левку Лук’яненку на будівлі № 49 по 

вул. Рокоссовського та текст цієї дошки. Управлінням пропонується розглянути 

та узгодити текст меморіальної дошки та місце її розміщення. 

Гребень П. М. зачитав пункту 1 проекту рішення виконавчого комітету 

міської ради «Про встановлення меморіальної дошки»: «Встановити 

меморіальну дошку (далі – меморіальна дошка) Левку Григоровичу Лук’яненку 

на будівлі за адресою: вулиця Рокосовського, 49». Він також зазначив, що на 

засіданні комісії з питань міської топонімії, охорони та збереження історико-

культурного середовища м. Чернігова, яке відбулося 13 липня 2018 року, було 

рекомендовано встановити меморіальну дошку Левку Лук’яненку на будинку 

№ 41б по вулиці Рокоссовського, в якому він деякий час проживав, у 

відповідності до вимог Положення про порядок встановлення (зміни) 

меморіальних та анотаційних дошок у місті Чернігові у новій редакції, 



затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 липня 2017 

року № 327. 

Він також зачитав запропонований текст меморіальної дошки: «У цьому 

будинку жив ЛЕВКО ГРИГОРОВИЧ ЛУК’ЯНЕНКО (24.08.1928 – 7.07.2018) 

дисидент, співзасновник Української Гельсінської Спілки, автор Акту 

проголошення незалежності України». 

Чепурний В. Ф. надав присутнім роз’яснення щодо місця проживання Левка 

Лук’яненка: у будинку № 41б по вулиці Рокоссовського він проживав деякий 

час між звільненням із в’язниці й повторним арештом у 1970-х роках, нині тут 

досі живе його перша дружина. А у будинку № 49 по вулиці Рокоссовського 

жив його брат Олександр Григорович і Левко Лук’яненко в квартирі брата 

проводив зустрічі, наради тощо. 

Після обговорення зазначених питань члени комісії узгодили місце 

розташування меморіальної дошки на будівлі за адресою: вулиця 

Рокоссовського, 49 та її текст: «У цьому будинку в 1989 році працював ЛЕВКО 

ГРИГОРОВИЧ ЛУК’ЯНЕНКО (1928 – 2018) борець за незалежність України у 

ХХ сторіччі, автор Акта проголошення незалежності України, Герой України». 

Лаєвський С. Л. підняв питання щодо матеріалу та зовнішнього вигляду цієї 

меморіальної дошки. У процесі обговорення цього питання (Хоніч О. П., 

Шевчук О. І., Бутко С. В., Гребень П. М., Лаєвський С. Л., Черняков С. В., 

Чепурний В. Ф.) члени комісії рекомендували управлінню культури та туризму 

міської ради в робочому порядку опрацювати питання виготовлення 

індивідуальної форми меморіальної дошки (рельєфна дошка, дошка з 

портретом у вигляді барельєфа тощо).  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати встановити меморіальну дошку Левку Лук’яненку на 

будинку № 49 по вулиці Рокоссовського та погодити такий текст меморіальної 

дошки: «У цьому будинку в 1989 році працював ЛЕВКО ГРИГОРОВИЧ 

ЛУК’ЯНЕНКО (1928 – 2018) борець за незалежність України у ХХ сторіччі, 

автор Акта проголошення незалежності України, Герой України». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11;     «Проти» – 0;     «Утримались» – 0.    

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшло звернення          

гр. Міткевича М. від 21.05.2019 щодо встановлення пам’ятника до 75-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з прізвищами всіх Героїв 

Радянського Союзу і погруддя О. Федорову та О. Молодчому на Алеї Героїв. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хоніч О. П. зауважила, що такого роду питання розглядаються на кожному 

засіданні комісії і необхідно надати відповідь заявнику з відповідною 



мотивацією згідно з вимогами Статуту територіальної громади м. Чернігова та 

Положення про громадські слухання у м. Чернігові. 

Лаєвський С. Л. запропонував це питання винести на голосування.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати встановити пам’ятник до 75-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні з прізвищами всіх Героїв Радянського Союзу і 

погруддя О. Федорову та О. Молодчому на Алеї Героїв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 0;     «Проти» – 11;     «Утримались» – 0.    

Рішення не прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що управлінням культури та туризму міської 

ради внесено на розгляд Комісії питання щодо визначення території для 

встановлення пам’яток монументального мистецтва місцевого значення 

«Пам’ятник В. В. Сеньку – Герою Радянського Союзу» та «Пам’ятник 

Кирпоносу М. П. – Герою Радянського Союзу, радянському воєначальнику, 

генерал-полковнику». 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Чепурний В. Ф., Бутко С. В., Черняков С. В. запропонували встановити ці 

пам’ятники на території Меморіального комплексу Слави воїнів, партизан, 

підпільників та могила невідомого солдата на Болдиній горі. 

Шевчук О. І. запропонував встановити їх біля Військово-історичного музею 

по вул. Шевченка, 55а. 

Лаєвський С. Л. зауважив, що територія біля Військово-історичного музею 

відноситься до земель Міністерства оборони України. 

Замай Л. М. наголосила, що у разі перенесення цих пам’ятників необхідно 

провести процедуру відповідно до статті 22 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» та отримати погодження Міністерства культури 

України.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати перенести пам’ятки монументального мистецтва 

місцевого значення «Пам’ятник В. В. Сеньку – Герою Радянського Союзу» та 

«Пам’ятник Кирпоносу М. П. – Герою Радянського Союзу, радянському 

воєначальнику, генерал-полковнику» на територію біля Військово-історичного 

музею та Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил 

України по вул. Шевченка. 

2. Управлінню культури та туризму міської ради підготувати клопотання до 

Міністерства оборони України щодо погодження розміщення пам’яток 

монументального мистецтва місцевого значення «Пам’ятник В. В. Сеньку – 

Герою Радянського Союзу» та «Пам’ятник Кирпоносу М. П. – Герою 



Радянського Союзу, радянському воєначальнику, генерал-полковнику» на 

території біля Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних сил 

України по вул. Шевченка, 57. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 11;     «Проти» – 0;     «Утримались» – 0.    

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшло звернення          

гр. Омельяненка Аркадія Михайловича від 27.05.2019 щодо встановлення 

пам’ятника і меморіальних дошок чернігівцям загиблим у роки Другої світової 

війни (біля 4 тис. загиблих) на площі Героїв Небесної Сотні та депутатський 

запит депутата Чернігівської міської ради Антонова О. С. від 20.06.2019 № 18 

щодо звернення гр. Омельяненка А. М. стосовно включення у розробку і 

фінансування на 2020 рік проектування та встановлення пам’ятника загиблим 

4000 чернігівцям у війні 1941 – 1945 років. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Хоніч О. П. нагадала присутнім, що членами комісії вже було 

рекомендовано ідею вшанування чернігівців, загиблих у роки Другої світової 

війни, втілити під час реконструкції Меморіального комплексу Слави воїнів, 

партизан, підпільників та могила невідомого солдата на Болдиній горі із 

застосуванням новітніх форм (протокол № 1 від 07.02.2019).  

Омельяненко А. М., який ознайомив членів комісії зі своєю пропозицією. 

Гребень П. М. наголосив, що для втілення цієї пропозиції на площі Героїв 

Небесної Сотні необхідно скасувати рішення № 1 та № 2 громадських слухань 

членів територіальної громади на тему: «Спорудження меморіалу Захисникам 

України і Героям Небесної Сотні та затвердження проекту реконструкції скверу 

імені Богдана Хмельницького» від 29 липня 2016 року та рішення Чернігівської 

міської ради від 11 серпня 2016 року № 10/VII – 27 «Про визначення місця 

розташування та найменування меморіалу»; провести нові громадські слухання, 

рішення яких повинна затвердити міська рада. 

Лаєвський С. Л. зауважив, що питання вшанування чернігівців, загиблих у 

роки Другої світової війни, членами комісії вже було розглянуте та прийняті 

відповідні рекомендації. Він запропонував пропозицію Омельяненка А. М. 

поставити на голосування. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати встановити пам’ятник і меморіальні дошки чернігівцям 

загиблим у роки Другої світової війни (біля 4 тис. загиблих) на площі Героїв 

Небесної Сотні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 0;     «Проти» – 11;     «Утримались» – 0.    



Рішення не прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що управлінням культури та туризму міської 

ради внесено на розгляд Комісії пропозицію про перейменування Алеї Героїв 

на Арт Авеню. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Шевчук О. І. зазначив, що на Алеї Героїв проводиться багато різноманітних 

заходів, які відвідує значна кількість містян. На його думку, настав час нового 

бачення та осмислення цієї території і її назва повинна відповідати її 

функціональному використанню. Він зауважив, що він не наполягає на 

запропонованій назві, але, на його погляд, вона розкриває зміст цього 

публічного місця. Це лише перший крок, поштовх у питанні перейменування 

Алеї Героїв, бо не може бути алея без героїв. 

Черняков С. В. зауважив, що немає такої офіційної назви – Алея Героїв. 

 Гребень П. М. відзначив, що у затвердженому рішенням виконавчого 

комітету міської ради Переліку вулиць міста Чернігова Алея Героїв відсутня. 

Лаєвський С. Л. поставив питання: Чи є рішення міської ради або її 

виконавчого комітету про найменування Алея Героїв? 

Хоніч О. П. зазначила, що необхідно з’ясувати це питання, бо від цього буде 

залежати чи буде міська рада перейменовувати Алею Героїв або найменовувати 

її. 

Бутко С. В. наголосив, що ми живемо в українській державі, українському 

місті і ми збираємося найменовувати центральну алею міста іноземною назвою. 

На його думку, необхідно шукати наші українські назви для цієї алеї. 

Лаєвський С. Л. нагадав присутнім, що слово «авеню» означає широкий 

проспект, обсаджений з обох боків деревами. Проспект в розумінні проїжджої 

частини і якщо ми збираємося по Алеї Героїв запустити транспорт, тоді назва 

«авеню» для неї підходить. Зрозуміло що багато заходів проводиться на цій алеї 

і вона набула вже іншого естетичного вигляду, але «арт» чорнобильців – не 

зрозуміло. Він висловився проти розгляду цієї пропозиції. 

Хоніч О. П. зауважила, що питання перейменування Алеї Героїв не потребує 

термінового вирішення, наразі, ставиться питання доцільності такого 

перейменування.  

Лаєвський С. Л. ще раз наголосив на необхідності спочатку з’ясувати чи має 

ця алея офіційну назву – Алея Героїв. 

Черняков С. В. в черговий раз запевнив присутніх, що такої офіційної назви 

алеї не існує. 

Гребень П. М. запропонував на сайті міської ради провести громадське 

обговорення стосовно назви цієї алеї, а потім вибрати кращі пропозиції та 

винести їх на громадські слухання. 

Бутко С. В. підтримав цю пропозицію, зауваживши що серед пропозицій 

містян може бути досить шикарна назва алеї, до якої ніхто з нас не додумався. 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити управлінню культури та туризму міської ради та управлінню 

архітектури та містобудування міської ради провести роботу щодо з’ясування 

питання офіційної назви Алеї Героїв. 

 2. На сайті міської ради провести громадське обговорення стосовно нової 

назви Алеї Героїв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 10;     «Проти» – 0;     «Утримались» – 1.    

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Хоніч О. П., яка повідомила, що до міської ради надійшло звернення         

гр. Репєха С. М., автора електронної петиції від 03.06.2019, яка не набрала 

відповідно до пункту 8 статті 51-1 Статуту територіальної громади міста 

необхідну кількість голосів на її підтримку, щодо перейменування Червоної 

Площі в площу імені Дональда Джей Трампа. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Гребень П. М. зачитав текст електронної петиції та повідомив присутнім, що 

вона підтримана лише 6 особами з 250 необхідних. А також звернув увагу 

членів комісії на незнання заявником офіційної назви центральної площі міста – 

Красна площа.  

Замай Л. М. запропонувала це питання винести на голосування.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати перейменувати Червону Площу в площу імені Дональда 

Джей Трампа. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 0;     «Проти» – 11;     «Утримались» – 0.    

Рішення не прийнято. 

 

 

 

Голова  комісії                      О. П. Хоніч 

 

 

 

Секретар  комісії                      Л. О. Деркач 

 


