
Протокол № 2 
 засідання міської комісії з питань топоніміки, 

охорони культурної спадщини та місцевої символіки   
 

29.01.2020        11.00  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 12 членів комісії (список додається), заявник Грін Е.Я. 
 
Порядок денний:  

 
1. Про виконання протокольного рішення міської комісії з питань топоніміки, охорони 

культурної спадщини та місцевої символіки від 22.01.2020. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Чеботарьов В.В.: нагадав присутнім, що на минулому засіданні міської комісії з питань  
топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки від 22.01.2020 розглядалось 
звернення Гріна Е.Я. про  увіковічнення пам'яті його батька, ветерана торгу, Гріна Якова 
Меєровича, шляхом встановлення меморіальної дошки. 

Відповідно до рішення комісії заявнику Гріну Е.Я. було відмовлено у встановленні 
меморіальної дошки Гріну Я.М. у запропонованому варіанті та необхідно було удосконалити 
ескіз меморіальної дошки.  

Грін Е.О.: зазначив, що після неодноразових зустрічей з спеціалістами по виготовленню 
пам’ятників  та місцевим художником Сидоровим С.В., сім’я Гріна Я.М. погодила варіант, з 
яким можуть ознайомитись члени комісії (ескіз було запропоновати для розгляду).  

Крім того, Еміліо Якович зазначив, що батько пройшов війну, був нагороджений 
орденами та медалями, після війни працював продавцем. Тому пропозиції деяких членів комісії 
щодо жартівливого варіанту його зображення вважаю недопустимими. Сім’я бере на себе 
виготовлення і встановлення меморіальної дошки за власний кошт. 

Божко О.М.: ескіз виконаний на папері і той, який буде виконаний на камені габро буде 
відрізнятись, але художник докладе зусиль для максимального його освітлення та 
виготовлення, так як має великий досвід роботи. Калькуляція виконання роботи складає 4900 
грн. 

Чеботарьов В.В. зазначив, що згода на встановлення меморіальної дошки Гріну Я.М. на 
будівлі  кафе «У Яші» від   фізичної особи  підприємця А.Кожемяченка надана та запропонував 
присутнім погодити ескіз. 

 
 

І. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Погодити   Грін   Еміліо   Яковичу   виготовлення   та  встановлення за власний кошт  

меморіальної дошки Гріну Якову Меєровичу у запропонованому варіанті згідно з додатком. 
 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.  

Голосували: «за» - 12, «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  



Додаток  
до протоколу міської комісії з питань 
топоніміки, охорони культурної 
спадщини та місцевої символіки  
від 29 січня 2020 року № 2 

 
 

Ескіз меморіальної дошки гр. Гріну Якову Меєровичу 
 

 
 
 
 
 
Голова топонімічної комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради      В. Чеботарьов 
 


