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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України
«Про присвоєння імені Казимира Малевича міжнародному аеропорту «Бориспіль» 

Обґрунтування необхідності прийняття Постанови

Проектом Постанови пропонується назвати Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на честь відомого українського художника-авангардиста українсько-польського походження, одного із засновників нових напрямків в абстрактному мистецтві  супрематизму та кубофутуризму, педагога, теоретика мистецтва Казимира Севериновича Малевича.  Більш відомого художника, ніж Казимир Малевич, знайти досить складно. Завдяки революційному відкриттю в живописі, його знають у всьому світі не лише мистецтвознавці, а й люди, дуже далекі від історії мистецтва. 
Казимир Малевич – народився в Києві. До 17-ти років жив в Україні. Тут отримав свої перші мистецькі знання, тут створив свої перші твори. Малевич працював в Київському Художньому Інституті, коли там ще викладали і творили Михайло Бойчук, Федір Кричевський, Іван Врона та інші визначні українські майстри. Творчість Малевича визнана сьогодні світом як авангардна і одна з найбільш новаторських. 
Таким чином, будь-яка людина, яка зверне увагу на назву київського аеропорту, буде знати, що Малевич і Київ – нероздільне.
Варто зазначити, що присвоєння імен видатних світових геніїв є поширеною міжнародною  практикою. Наприклад, аеропорт Варшави носить ім'я Фредеріка Шопена, аеропорт Рима - ім'я Леонардо да Вінчі, аеропорт провінції Гренада на півдні Іспанії - ім'я Федеріко Гарсіа Лорки.
Безперечно, такий крок не лише покращить впізнаваність аеропорту, але  і перетворить звичайний об'єкт інфраструктури в туристичний маяк культурної спадщини України.
Тільки об’єднавши наші зусилля ми доведемо, що Україна майбутнього може бути побудована лише за умови збереження та розвитку української культури. Адже ми маємо потенціал, маємо таланти, маємо можливості для їх реалізації. 

2. Мета і завдання Постанови

Прийняття запропонованого проекту Постанови увічнить ім’я відомого українського художника-авангардиста, педагога, теоретика мистецтва Казимира Севериновича Малевича та сприятиме піднесенню та розвитку  національної культурної спадщини. 



3. Загальна характеристика і основні положення Постанови

Проектом Постанови пропонується присвоїти ім’я Казимира Малевича міжнародному аеропорту «Бориспіль».

4. Стан нормативно – правової бази

Реалізація проекту Постанови після її прийняття не потребуватиме внесення змін до інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття зазначеної Постанови не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів України. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Постанови

Прийняття Постанови Верховної Ради України «Про присвоєння імені Казимира Малевича міжнародному аеропорту «Бориспіль» дозволить гідно  вшанувати пам’ять відомого українського художника та сприятиме утвердженню  позитивного іміджу України у світі.
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