Протокол № 2
засідання міської комісії з питань топоніміки,
охорони культурної спадщини та місцевої символіки
16.03.2021
13.00 год.

зала засідань виконавчого комітету

На засіданні присутні 15 членів комісії (список додається), заявники: Михайлик
Олександр Олександрович – голова ГО «Захисники України – Олександрійщини», Козенко Віра
Миколаївна – мати загиблого учасника АТО Олександра Козенка; командир в/ч 2269
Національної Гвардії України Розенберг Руслан Володимирович.
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 15 членів міської комісії та оголосив
порядок денний. Запропонував затвердити порядок денний.
Інших пропозицій не поступило.
Вирішили: затвердити порядок денний в запропонованому вигляді:
Голосували: за – «15», проти – «0», утрималось – «0». Одноголосно.
Порядок денний:
1. Розгляд звернення голови громадської організації «Захисники України –
Олександрійщини» Олександра Михайлика щодо найменування зони відпочинку між будівлями
№ 134 та № 136 і № 130а та № 138 по просп. Соборному – СКВЕР ГЕРОЇВ АТО.
Доповідає: голова комісії Сергій Завалій.
Інформує:
1) Михайлик Олександр Олександрович, ГО «Захисники України – Олександрійщини»;
2) Козенко Віра Миколаївна, мати загиблого учасника АТО – Олександра Козенка.
2. Розгляд звернення депутата міської ради Савченко Лариси Миколаївни про створення
Алеї Героїв.
Доповідає: Писаревський Євген, начальник відділу внутрішньої політики міської ради.
І. Доповідає голова комісії Завалій С.В.: проінформував присутніх по першому
питанню. До виконавчого комітету міської ради звернувся Олександр Михайлик, голова
громадської організації «Захисники України – Олександрійщини» з проханням найменувати
зону відпочинку між будівлями № 134 та № 136 і №130а та №138 по просп. Соборному –
СКВЕР ГЕРОЇВ АТО.
ВИСТУПИЛИ:
1)
Михайлик О.О. – повідомив присутнім, що ідея створення Скверу Героїв
АТО пішла від матері загиблого учасника АТО О.Козенка – Віри Миколаївни Козенко. Він
зазначив, що роботи по благоустрою занедбаної території між будівлями № 134 та № 136 і
№130а та №138 по просп. Соборному та її упорядкування членами сімей загиблих, сімей та
учасників АТО, небайдужих жителів міста розпочалися ще у 2015 році і повідомив про
заплановане встановлення на території Скверу пам’ятного знаку – каменю.
2)
Козенко В.М. – повідомила присутнім, що в останній розмові з сином
обговорювали плани на майбутнє, яким так і не судилося збутися. Тому за підтримки його
побратимів запропонувала посадити дерева, озеленити пустуючу територію, створити зону
відпочинку. Віра Миколаївна зазначила, що роботам у майбутньому Сквері передувала тривала
переписка з відповідними структурами, але це в минулому. Після тривалих перемовин почалося
прибирання занедбаної території та її озеленення. Всі, хто брав в цьому участь знали, що країна починається з будинку, дитячого садочку, школи і тому те, що робиться своїми руками, воно по іншому цінується. Це розуміли і дорослі, і діти. Багато насаджень пропало, хоч і

поливались, через погану якість ґрунту, проте ми продовжуємо підсаджувати втрачені сажанці.
Дехто докоряє, що росте там змішаний ліс, так як посаджені різні породи дерев, проте вони
висаджені руками дітей та матерів загиблих учасників АТО і, мабуть, в тому їх цінність.
Хочеться щоб це була зона відпочинку, де могла збиратись як молодь, так і доросле населення,
щоб і в подальшому тривав діалог з громадою.
Голова комісії Завалій С.В.: ознайомившись із нормативними документами та
досконало вивчивши питання можна дійти висновку, що перепон для найменування зони
відпочинку у Сквер Героїв АТО – немає.
Ігнатьєва Т.Ю. підтвердила слова голови комісії вказавши, що зону відпочинку між
будівлями № 134 та № 136 і № 130а та № 138 по просп. Соборному можна найменувати Сквер,
що не суперечить містобудівній документації, а саме плану зонування території.
Голова комісії: прошу членів комісії підтримати пропозицію про найменування зони
відпочинку між будівлями № 134 та № 136 і №130а та №138 по просп. Соборному – СКВЕР
ГЕРОЇВ АТО і рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти відповідне
рішення.
Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»? Одноголосно.
І. ВИРІШИЛИ:
1. Найменувати зону відпочинку між будівлями № 134 та № 136 і №130а та №138 по
просп. Соборному – СКВЕР ГЕРОЇВ АТО.
2. Доручити голові міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та
місцевої символіки підготувати відповідний проект рішення та винести його на чергове
засідання виконавчого комітету для затвердження.

ІІ. Доповідає голова комісії Завалій С.В.: проінформував присутніх по другому питанню.
До виконавчого комітету міської ради звернулась депутат міської ради Савченко Лариса
Миколаївна про створення Алеї Героїв з встановленням на ній персональними пам’ятниками
знаками усім загиблим (як філію Олександрійського краєзнавчого музею).
ВИСТУПИЛИ:
Писаревський Є.А. питання доцільності створення Алеї Героїв уважно вивчалось
спеціалістами відділу внутрішньої політики. На даний час рекомендуємо комісії завершити
юридичне оформлення скверу, після чого повернутись до його тематичного наповнення.
Чемерис І.А. запитала, в чому суть звернення Савченко Л.М. конкретно?
Гур’єва Н.Ф. зазначила, що зверненню Савченко Л.М., передував запит міської ради (на
адміністрацію технікуму) з приводу можливості встановлення на будівлі технікуму
меморіальної дошки Швецю О.В., загиблому учаснику АТО/ООС.
03.02.2021 на міську раду надійшло депутатське звернення від Савченко Л.М., в якому
Лариса Миколаївна пропонує створити Алею Героїв з встановленням на ній персональними
пам’ятниками знаками усім загиблим, як філію Олександрійського краєзнавчого музею (текст
звернення додається).
Михайлик О.О. висловив своє бачення з цього приводу вказавши на те, що поки йде
війна, питання створення Алеї Героїв не доцільне, адже ми не знаєм, коли все скінчиться і на
що розраховувати. Ми зупиняємось на тому, щоб встановити пам’ятний знак - Камінь, для всіх
героїв цієї війни.
Розенберг Р.В. навів приклад негативної практики по відношенню громадян до
героїнізації учасників АТО (навівши у приклад міста Львів та Вінницю, де нелюдами
руйнувались навіть електронні бігборди). Через напругу в суспільстві та незавершеність війни,
вважаю недоцільним створення Алеї з використанням фото героїв, підтримую ідею
О.Михайлика про встановлення пам’ятного знаку для всіх героїв.

Саражіна Т.В. зазначила, що у всі часи були несвідомі громадяни, які оскверняли і
руйнували святині і від цього нікуди не дітися.
Козенко В.М. на території, де створена зона відпочинку, майбутній Сквер Героїв АТО,
проходить багато комунікацій і створити Алею Героїв неможливо, вивченням цього питання ми
займаємось давно і у нас є відповідна документація.
Голобородько В.В. повідомив присутнім, що увічнення може бути у різних формах і
пропозиція О.Михайлика та В.Козенко слушна. Сквер із зеленими насадженнями та пам’ятним
знаком буде місцем відпочинку, живого діалогу та комунікацій між різними категоріями
жителів.
Голова комісії Завалій С.В.: до вирішення будь-якого питання, в даному контексті
створення Алеї Героїв, необхідно підходити виважено.
Після тривалого обговорення можна дійти до висновку: зараз на часі у нас буде
юридичне оформлення найменування зони відпочинку – СКВЕР ГЕРОЇВ АТО, а вже потім –
його наповнення та облаштування.
Так як це була ініціатива та безпосередня участь сімей загиблих та учасників АТО –
доцільно при облаштуванні СКВЕРУ враховувати їх безпосередню думку і міська влада по
можливості в цьому допоможе.
Голова комісії: прошу членів комісії підтримати надані пропозиції.

Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»? Одноголосно.
І. ВИРІШИЛИ:
1. Врахувати пропозиції членів комісії та присутніх Михайлика О.О., Козенко В.М.
та Савченко Л.М., беручи до уваги вимоги містобудівної документації, щодо тематичного
наповнення Скверу після його юридичного оформлення.

Голова топонімічної комісії, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Сергій ЗАВАЛІЙ

Секретар топонімічної комісії, головний спеціаліст
відділу внутрішньої політики міської ради

Наталія ГУР’ЄВА

