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До Комісії з питань найменувань при
Київському міському голові

Шановні пані і панове, члени Комісії!
Національний історико-меморіальний заповідник „Бабин Яр” звертається до Вас з
приводу ініціативи Національної Спілки кінематографістів стосовно перейменування
вулиці Мельникова в Шевченківському районі м. Києва на вулицю Юрія Іллєнка.
Хотіли б звернути увагу шановних членів комісії на те, що назва вулиці
Мельникова, яку ця вулиця носить (з невеликою перервою) вже понад 90 років, дуже
тісно пов’язана зі спогадом про одну з найбільших трагедій в історії Києва – масові
розстріли в Бабиному Яру, вчинені нацистськими злочинцями у 1941–1943 рр.
У відомому документі – оголошенні, поширеному в Києві напередодні
29 вересня 1941 р., – всім євреям міста й околиць наказано прибути «на угол
Мельниковой и Доктеривской улиц» (точніше, Мельникова і Дегтярівської). Саме по
вулиці Мельникова тисячі приречений людей йшли до місця своєї загибелі – Бабиного
Яру. В подальшому з цією вулицею пов’язано проведення мітингів пам’яті,
встановлення монументів і пам’ятних знаків, традиційна жалібна хода на вшанування
жертв нацизму.
Немає сумнівів, що Бабин Яр набув нині всесвітньої відомості. Тут створені та
надалі створюватимуться пам’ятні споруди, що складатимуть визначний комплекс.
Заходи щодо цього незмінно привертають увагу світової громадськості. Топонімічні
прив’язки – зокрема, назва вулиці Мельникова, так само як історичний топонім
Дорогожичі, відновлена у 1992 р. назва вулиці Дегтярівської та найменована у 1993 р.
вулиця Олени Теліги – складають невід’ємну частину меморіального середовища. Чи не
найбільш помітною серед них є саме вулиця Мельникова – фактично, стрижень зони
вшанування. Заміна цієї, широко відомої в світі, назви іншою, не дотичною до згаданих
подій, може бути сприйнята як незрозумілий крок до вилучення трагедії Бабиного Яру з
суспільної пам’яті.
Так само до назви вулиці Мельникова безпосередньо прив’язаний спогад про
сумну долю єврейського кладовища в Києві, на колишній території якого нині
відновлюються надгробки біля історичного будинку контори кладовища по
вул. Мельникова, 44.

Упродовж останніх років Національний історико-меморіальний заповідник
«Бабин Яр» докладає значних зусиль щодо благоустрою підпорядкованої йому
території, збагачення її новими меморіальними об’єктами, встановлення інформаційних
стендів і табличок, випуску тематичної літератури. Вся ця діяльність, оплачувана
коштами державного і міського бюджетів та благодійних фондів, використовує наявні
назви вулиць. Отже, зміна назви вулиці Мельникова може спричинити численні зміни у
наявних наочних та друкованих матеріалах, в проектній та іншій документації, що
призведе до небажаних затримок і непередбачених витрат.
За всієї поваги до творчих заслуг видатного українського кінорежисера Юрія
Іллєнка, вважаємо, що його іменем варто було б назвати вулицю чи площу, більш
дотичну до його діяльності. З іншого боку, ім’я Ювеналія Мельникова – борця за права
робітників київської Лук’янівки, переслідуваного царським режимом і померлого у
1900 році, жодним чином не суперечить курсові на засудження тоталітарних режимів.
Просимо врахувати нашу думку при розгляді зазначеного питання.
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