
Протокол № 1 
 засідання міської комісії з питань топоніміки, 

охорони культурної спадщини та місцевої символіки   
 

04.09.2019        13.00  год.  зала засідань виконавчого комітету  
 
Відкриває і веде засідання  голова міської комісії з питань топоніміки, керуючий  

справами виконавчого комітету Чеботарьов  Володимир Вікторович. 
 

На засіданні присутні 13 членів комісії (список додається). 
Запрошені: заявники Грін Е.Я., представник Шулімова Г.В. – Руднік Г.В., Білик М.І. 

 
Порядок денний:  

 
1. Розгляд звернення Грін Еміліо Яковича про встановлення меморіальної дошки   

Грін Я.М. 
2. Розгляд звернення Шулімова Григорія Васильовича стосовно встановлених 

пам’ятників та знаків. 
3. Розгляд звернення  Білика Миколи Ілліча щодо створення пам’ятного знаку козаку 

Вусу. 
 
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ: 
 

Чеботарьов В.В.:   ознайомив   присутніх   із   зверненням   Грін Еміліо Яковича з  
проханням посприяти у встановленні меморіальної дошки батькові - Грін Якову Мировичу, 
ветерану торга. 
 Грін Е.Я. у своєму виступі розповів біографію батька Грін Я.М. та зокрема зупинився 
на сторінках історії, коли Яків Мирович почав працювати продавцем в м.Олександрія з 1962 
року, спочатку в овочевій лавці, а потім в овочевому магазині, якого місцяни  ласкаво 
називали «дядя Яша». Повідомив, що про батька неодноразово нагороджували грамотами та 
писали про нього статті в газетах. Грін Я.М. потрапив до переліку відомих людей 
Олександрії і його ім’я увіковічнено в книзі Валерія Жванка «Барокові закапелки 
Олександрії». 
 Хочу висловити побажання своє та моїх сестер про увіковічнення пам’яті батька 
шляхом встановлення (за наш власний рахунок) на будинку кафе «У Яші» меморіальної 
дошки. З власником кафе Кожемяченком А.Г. домовлено. 

Голобородько В.В. вказав, що увіковічнення пам’яті батька в тому вигляді, що Ви  
надали ескіз, - для архітектури центру міста не допустимо. Тому пропоную змінити форму 
увіковічнення. Це була б дуже цікава ідея для туристів. Меморіальні дошки – це строгий 
момент увіковічнення пам’яті державних та політичних діячів, діячів науки і техніки, 
літератури, культури та мистецтва. Грін Я.М. був значимою особистістю, але іншою за своїм 
родом занять, 
 Гострий Г.Г. вказав на те, що підприємець Кожемяченко А.Г. залишивши назву кафе 
«У Яші» фактично вже увіковічнив його ім’я, проте з пропозицією В.Голобородька 
погодився. 
 Абажей Г.П. запропонував зробити барельєф Грін Я.М. 

Московченко І.С. висловила пропозицію, щоб над композицією попрацювали 
спеціалісти, адже дійсно це цікава ідея для туризму. 

 
І. ВИРІШИЛИ: 
1. Відмовити Грін Е.Я. у встановлені меморіальної дошки батьку Гріну Я.М. 
Голосували: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1. 



ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ: 
 
Чеботарьов В.В.:   ознайомив   присутніх   із   зверненням   Шулімова Григорія  

Васильовича стосовно вже встановлених в місті пам’ятників та пам’ятних знаків. 
 Шулімов Г.В. висловив свою думку, що знак дружби «Україна-Китай», яка втілена в 
обрізаному ромбі (погана енергетика), необхідно замінити на будь-яку форму щита та 
висловив пропозицію по зміні пам’ятника воїнам-афганцям. 

Голобородько В.В. зазначив, що зміна зовнішніх видів вже встановлених пам’яток  
не відноситься до компетенції топонімічної комісії. 

Комлєва Л.Ф. з обуренням зауважила Шулімову Г.В. на те, що він не піднімав і 
не обговорював це питання з вдовами та родинами військовослужбовців, а виніс його на 
засідання топонімічної комісії. Ніхто не має рушити вже давно погоджені та встановлені 
пам’ятки.  

 
ІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Відмовити Шулімову Г.В. у задоволені його пропозицій щодо змін у вже  

встановлених у місті пам’ятниках та пам’ятних знаках.  
Голосували: одноголосно. 

 
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ: 

Чеботарьов В.В.:   ознайомив   присутніх   із   зверненням Білика Миколи Ілліча 
стосовно створення в м.Олександрія пам’ятного знаку козаку Вусу. 
 Руднік І.В. я давно працюю з Біликом М.І., народним художником України, і ідея 
створення пам’ятного знаку козаку Вусу виношувалась також давно, тому є вже створені 
ескізи (продемонстрував ескіз пам’ятного знаку козаку вусу). 

Голобородько В.В. зауважив, що ескіз, який запропонований не відповідає 
історичним реаліям, адже на ескізі зображений запорізький козак, а у нас жили реєстровці, 
які мали інший вигляд, побут та озброєння. 

Московченко І.С. тут необхідно визначитись: чи ставити пам’ятний знак козаку 
Вусу, чи пам’ятник засновнику міста Г.Усику, адже це значне фінансування.  

Тобілевич Б.В. запропонував відмовити Білику М.І. у створенні в м.Олександрія 
пам’ятного знаку козаку Вусу, а необхідно ставити пам’ятник засновнику міста Г.Усику. 
 До обговорення долучилися члени комісії Переведенцева О.В., Абажей Г.П.,    
Гострий Г.Г., Ігнатьєва Т.Ю., які вказали на те, що у 2013 році вже проводився конкурс на 
кращий проект пам’ятника Григорію Усику, засновнику поселення, на основі якого виникло 
місто Олександрія. Переможцем конкурсу на кращий ескіз пам’ятника Григорію Усику тоді 
було визначено проект під авторством Рудніка І.В. (додається). Проте за відсутністю коштів 
в бюджеті на виготовлення пам’ятника, - в сквері ім.Ю.Кравченка було закладено та 
освячено камінь. 

 
ІІІ ВИРІШИЛИ: 
1. Відхилити пропозицію Білика М.І., щодо створення в м.Олександрія пам’ятного  

знаку козаку Вусу.  
Голосували: «за» - 11, «утрималось» - 2. 
 
 
 

Голова топонімічної комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      В. Чеботарьов 
 
Секретар топонімічної комісії, головний спеціаліст 
відділу внутрішньої політики міської ради      Н. Гур’єва  


