Протокол № 1
засідання міської комісії з питань топоніміки,
охорони культурної спадщини та місцевої символіки
22.01.2020

16.00 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), заявник Грін Е.Я.
Порядок денний:
1. Розгляд звернення Грін Е.Я. про встановлення меморіальної дошки Гріну Я.М.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ВИСТУПИЛИ:
Чеботарьов В.В.: ознайомив присутніх із зверненням Грін Еміліо Яковича з
проханням увіковічнити пам'ять його батька, ветерана торга, Гріна Якова Меєровича, шляхом
встановлення меморіальної дошки. До заяви додається оновлений ескіз меморіальної дошки та
погодження ФОП Кожемяченка А.Г. про розміщення дошки на фасаді будівлі кафе «У Яші».
Абажей Г.П. на попередньому засіданні ми обговорювали це питання і Вам, Еміліо
Якович, було запропоновано удосконалити ескіз, так як це буде пам’ятка архітектури, що буде
розміщена в центрі міста та буде милувати око не тільки жителів, а й привабливою буде для
туристів.
Грін Е.Я. я ходив до виконавців робіт (з виготовлення скульптур, барельєфів та ін.).
Ціни коливаються від 2000 доларів і вище. Так як наша сім’я планувала встановити
меморіальну дошку Гріну Я.М. за власний рахунок, то вказана нова ціна нам не під силу.
Комлєва Л.Ф., Гострий Г.Г., Божко О.М., Переведенцева О.В. – зазначили в своїх
виступах, що увіковічнення пам’яті «Дяді Яші» в місті повинно бути, але в іншому варіанті.
Московченко І.С. запропонувала розглянути варіант фінансування виготовлення
пам’ятного знаку Гріну Я.М. через якусь міську програму.
Чеботарьов В.В. вказав на те, що без допомоги з міського бюджету сім’ї не справитись.
Володимир Вікторович зазначив, що відповідно до рішення міської ради в місті проходить
Конкурс на надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію проектів та
заходів, забезпечення виконання завдань їх статутної діяльності на 2020 рік, тому в цьому році є
можливість профінансувати пам’ятний знак «Дяді Яші».
Баранов І.М. так як експонат «Дяді Яші» буде представляти інтерес як для жителів, так і
для туристів, - запропонував допомогу своїх підлеглих у створенні ескізу.
Божко О.М. - навела приклад, як зроблено в Покровському храмі пам’ятний знак
Ніколаю Іскровському та також запропонувала свою допомогу з пошуком художника.
Чеботарьов В.В. нагадав присутнім, що комісією вже було прийняте рішення про
встановлення в місті пам’ятного знаку козаку Усику та затверджено ескіз, проте справу не було
доведено до кінця через брак коштів. В цьому році є реальна можливість реалізувати 2
вищезгадані проекти.
І. ВИРІШИЛИ:
1. Відмовити Грін Е.Я. у встановлені меморіальної дошки Гріну Я.М. у запропонованому
варіанті та доопрацювати ескіз для подальшого розгляду і затвердження комісією.
Голосували: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Голова топонімічної комісії, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

В. Чеботарьов

Секретар топонімічної комісії, головний спеціаліст
відділу внутрішньої політики міської ради

Н. Гур’єва

