
Протокол № 1 
 засідання міської комісії з питань топоніміки, 

охорони культурної спадщини та місцевої символіки   
 

04.02.2021        
15.00  год.       зала засідань виконавчого комітету  

 
На засіданні присутні 14 членів комісії (список додається), заявники: Соболєва Л.А. -   

дружина загиблого учасника АТО/ООС Швеця О.В. та Яценко С.В. - директор 
Олександрійського міського центру соціальних служб;  Шкроб Г.Д. - голова міськкому 
профспілки працівників охорони здоров’я.; Бабенко Н.Я., донька Гріна Я.М. - ветерана торга. 

 
Відкриває  і  веде  засідання  голова  міської  комісії  з  питань  топоніміки,  керуючий  

справами виконавчого комітету Завалій С.В. 
 

ЗАВАЛІЙ С.В. доповів про присутність на засіданні 14 членів міської комісії  та оголосив  
порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.  

Інших пропозицій не поступило. 
Вирішили:  затвердити порядок денний в запропонованому вигляді:  
Голосували: за – «14», проти – «0», утрималось – «0». Одноголосно. 
 
Порядок денний:  

 
1. Розгляд заяви Соболєвої Людмили Андріївни, дружини загиблого учасника  

АТО/ООС Швеця Олександра Васильовича, про встановлення йому меморіальної дошки. 
2. Розгляд заяви Водолазкіної Лілії Арсенівни про встановлення меморіальної дошки її 

чоловіку Водолазкіну Олександру Семеновичу, відомому діячу сфери охорони здоров’я міста 
Олександрії. 

3. Розгляд заяви Бабенко Наталії Яківни про встановлення полички для квітів біля 
меморіальної дошки Гріну Якову Меєровичу, відомому діячу сфери торгівлі міста Олександрії.  

 
І. 
ДОПОВІДАЄ голова комісії ЗАВАЛІЙ С.В.:  
До виконавчого комітету міської ради звернулась з заявою дружина загиблого учасника  

АТО/ООС Соболєва Людмила Андріївна з проханням розглянути питання щодо увічнення 
пам’яті її чоловіка - Швеця Олександра Васильовича, який воював в зоні АТО/ООС та загинув 
внаслідок множинних осколкових поранень під час виконання бойового завдання в зоні 
проведення АТО. Документи, які підтверджують безпосередню участь Швеця О.В. в 
антитерористичній операції, забезпечення її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в наявності  

ВИСТУПИЛИ: 
 ЯЦЕНКО С.В.:   повідомив, що сім’я Соболєвої  Л.А. перебуває на обліку та  

обслуговуванні в центрі соціальних служб як сім’я загиблого учасника АТО/ООС Швеця О.В.  
На виконання розпорядження голови ОДА в місті розроблені заходи по виконанню акції 
«Пам’ятаємо. Підтримуємо. Допомагаємо.» При потребі сім’ї надається всіляка допомога.       В 
ході чергового опитування потреб та бажань сім’ї працівниками центру соціальних служб було 
визначено бажання сім’ї увіковічнити пам'ять загиблого учасника АТО/ООС Швеця О.В. 
шляхом встановлення меморіальної дошки. Прошу комісію задовольнити клопотання 
Соболєвої Л.А. щодо увічнення пам’яті її чоловіка Швеця О.В. шляхом встановлення 
меморіальної дошки.   

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.В.  повідомив, що у своїй заяві Соболєва Л.А. зазначила 2 навчальні 
заклади (в яких навчався Швець О.В.), де можна встановити меморіальну дошку. Відділом 
внутрішньої політики було направлено листи в ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім. М.Горького та 
Олександрійський політехнічний коледж. Отримано відповідь від адміністрації школи про 



згоду на встановлення меморіальної дошки на будівлі школи. Крім того, Євген Володимирович 
зазначив, що витрати на виготовлення меморіальної дошки бере на себе військова частина 
А2802 (лист від 01.04.2020 додається) та запропонував ескіз меморіальної дошки. 
          

Голова комісії: прошу членів комісії підтримати пропозицію про встановлення 
меморіальної дошки ШВЕЦЮ Олександру Васильовичу, учаснику бойових дій в зоні 
АТО/ООС, який загинув внаслідок множинних осколкових поранень під час виконання 
бойового завдання в зоні проведення АТО, на будівлі ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім. М.Горького і 
рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти відповідне рішення. 
 Інших пропозицій не буде?  

Хто за таку пропозицію прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»? 
Одноголосно. 

 
І. ВИРІШИЛИ: 
1. Погодити    Соболєвій Л.А.    виготовлення   та   встановлення   чоловіку,   учаснику  

бойових дій в зоні АТО/ООС Швецю О.В. меморіальної дошки на будівлі  ЗНЗ І-ІІІ ст. №2      
ім. М.Горького  у запропонованому варіанті згідно з додатком 1. 
 2. Доручити голові міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та 
місцевої символіки підготувати відповідний проект рішення та винести його на  чергове 
засідання виконавчому комітету для затвердження.  

 
СОБОЛЄВА Л.А.: подякувала членам комісії за прийняте рішення щодо увічнення 

пам’яті її чоловіка та наголосила, що міська влада приділяє значну увагу сім’ям загиблих та 
учасників АТО.                                                                                                                                                    
  

ІІ.  
ДОПОВІДАЄ голова комісії ЗАВАЛІЙ С.В.:  
До виконавчого комітету міської ради звернулась з заявою Водолазкіна Лілія Арсенівна -  

дружина видатного олександрійця, відомого діяча сфери охорони здоров’я міста, Водолазкіна 
Олександра Семеновича (1933-2020рр) з проханням розглянути питання щодо увічнення 
пам’яті її чоловіка, за значний внесок у розвиток сфери охорони здоров’я, запровадження нових 
методів лікування хворих. До матеріалів додано біографічна довідка Водолазкіна О.С. та копії 
нагородних документів. 

ВИСТУПИЛИ: 
ШКРОБ Г.Д.  ознайомив    присутніх    з    трудовою    діяльністю   Водолазкіна О.С.,  

зазначивши, що Олександр Семенович з 1969 по 1981 рік очолював міський відділ охорони 
здоров’я, а з 1981 по 1998 рік працював головним лікарем центральної міської лікарня. За роки 
його керівництва значно зріс рівень медичної допомоги, побудовано корпус в дитячій лікарні, 
побудовано пологовий будинок та корпус для гінекології, фізіотерапії і урології, зведена нова 
поліклініка та ін. Нагороджений Почесними грамотами всіх рівнів та орденами «Дружби 
народів» і «Знак пошани». Крім того Геннадій Дмитрович зазначив, що меморіальна дошка 
буде виготовлена і встановлена за рахунок коштів сім’ї і спонсорських коштів. 

ТАРАН Т.О. зазначила, що на будівлі лікарні вже є одна меморіальна дошка, тому 
доцільно врахувати, щоб стилі виготовлення були подібні для естетичного вигляду. 
 ШКРОБ Г.Д. меморіальну дошку плануємо прикріпити на будівлі адмінкорпусу, є лист 
погодження адміністрації лікарні. Є ескіз меморіальної дошки для ознайомлення. 

ГОЛОБОРОДЬКО В.В. запропонував відкоригувати напис на меморіальній дошці. 
 

Голова комісії: прошу членів комісії підтримати пропозицію про встановлення 
меморіальної дошки ВОДОЛАЗКІНУ Олександру Семеновичу, видатному олександрійцю, 
відомому діячу у сфері охорони здоров’я міста, на будівлі адміністративного корпусу КП 
«Центральна міська лікарня міста Олександрія» у запропонованому варіанті зі змінами та 
рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти відповідне рішення. 

 



Інших пропозицій не буде? 
Хто за таку пропозицію прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»? 

Одноголосно. 
 
ІІ. ВИРІШИЛИ: 
1. Погодити Водолазкіній Л.А. виготовлення та встановлення меморіальної дошки чоловіку  

Водолазкіну О.С., видатному олександрійцю, відомому діячу у сфері охорони здоров’я міста, на 
будівлі адміністративного корпусу КП «Центральна міська лікарня міста Олександрія»  у 
запропонованому варіанті зі змінами, згідно з додатком 2. 

2. Доручити голові міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини  
та місцевої символіки підготувати відповідний проект рішення та винести його на  чергове 
засідання виконавчому комітету для затвердження.  

 
ІІІ.  
ДОПОВІДАЄ голова комісії ЗАВАЛІЙ С.В.:  
Відповідно до рішення виконавчого комітету № 78 від 30.01.2020 «Про встановлення  

меморіальної дошки Гріну Я.М.» влітку 2020 року на фасаді будівлі кафе «У Яші» було 
відкрито меморіальну дошку ветерану торга Гріну Я.М.  

До виконавчого комітету міської ради звернулась з заявою Бабенко Наталія Яківна, з 
проханням дозволити прикріпити поличку для квітів під меморіальною дошкою, встановленою 
її батьку Гріну Я.М. 

ВИСТУПИЛИ: 
БАБЕНКО Н.Я. повідомила, що на момент встановлення меморіальної дошки її батьку 

Гріну Я.М. її в місті не було. Про доцільність наявності полички для квітів обговорили з 
родиною пізніше. Звертаюсь до комісії з проханням погодити встановлення полички для квітів 
на будівлі кафе «У Яші» під меморіальною дошкою.  

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А. відповідно до вимог чинного законодавства встановлення 
меморіальних дощок та їх  облаштування на будівлях, які не перебувають у комунальній 
власності проводиться з особистого дозволу володільця майном. На сьогодні будівля, де 
розміщена меморіальна дошка Гріну Я.М., є приватною власністю Кожем’яченка А.Г., який 
надав комісії лист про недоцільність встановлення полички (додається). 

Голова комісії: наша комісія діє у межах законодавства, тому рекомендуємо Вам, Наталіє 
Яківно, ще раз провести перемовини з володільцем будівлі про доречність встановлення 
полички для квітів під меморіальною дошкою та надати письмову згоду від підприємця для 
повторного розгляду питання на комісії. 

Інших пропозицій не буде? 
Хто за таку пропозицію прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»? 

Одноголосно. 
 
ІІІ. ВИРІШИЛИ: 

 
1. Рекомендувати Бабенко Н.Я. повторно звернутись до ФОП Кожем’яченка А.Г., з  

метою отримання дозволу на встановлення полички для квітів під меморіальною дошкою, 
встановленою її батьку Гріну Я.М. 

 
 
 
 

Голова топонімічної комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
Секретар топонімічної комісії, головний спеціаліст 
відділу внутрішньої політики міської ради      Наталія ГУР’ЄВА  


