
ПРОТОКОЛ 
засідання робочої групи  

          
Робоча група, створена розпорядженням міського голови 17.03.2016р.      

№ 96, 24 березня 2016р. провела аналіз пропозицій  (зауважень), які надійшли 
під час громадських слухань із перейменування вулиці Руської на вулицю 
Наума Рєпкіна. 

 
ПРИСУТНІ:   
                                        Члени робочої групи: 
 
Білак Олександр Павлович          - заступник міського голови, голова  робочої  

     групи 
Гайдук Тарас Степанович           -  заступник голови правління громадської    
                                                          організації "Закарпатська громада"                           
Квіт Валентина Вікторівна          - заступник начальника управління  
                                                          містобудування та архітектури, секретар     
                                                           робочої групи 
Василиндра Ольга Михайлівна  -  заступник начальник  управління у справах  
                                                           культури, спорту, сім'ї та молоді                               
Івегеш Михайло Михайлович    -   в.о. начальника управління містобудування 

та архітектури 
Рєпкін Євген Наумович              -   голова благодійного фонду "Художники - 
                                                           дітям" 
Роман Василь Михайлович        -   скульптор, лауреат обласної премії ім.   

Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, член 
Закарпатської організації національної спілки   
художників України  

Романюк Сергій Валерійович     -  головний спеціаліст відділу культури                    
      управління у справах культури, спорту, сім'ї   
                                                           та молоді 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Аналіз поданих у ході громадських слухань, які тривають у відповідності 
до розпорядження міського голови 08.02.2016р. № 40 у зв’язку із зверненнями 
творчої інтелігенції, культурно-мистецької, спортивної громадськості (всього 
13 звернень) з 9 лютого щодо перейменування вулиці Руської на вул. Наума 
Рєпкіна.  

 
ВИСТУПИЛИ: 

Секретар робочої групи Квіт В.В. доповіла, що з часу проведення 
громадського слухання у виконком міської ради надійшли декілька звернень: 

1. Звернення від гр. Козоріз О.В. із дуже змістовним обґрунтуванням 
походження назви вул. Руська. Так, п. Козоріз пише, що ця назва немає 
жодного стосунку до Росії, а походить від Русь-Україна, русини-українці, які 
тисячу років живуть на своїй землі і зберегли свою віру, мову, культуру, 
традиції. Тому назва "Руська" становить історичну цінність.  



На Закарпатті "Руський" вживається також у назві сіл: Руське Поле,  
Руські Комарівці, Руське, тощо. Вулиці з назвою "Руська" є в багатьох містах 
Західної України: у Львові, Тернополі, Рівному, Стрию. У Львові ця назва 
збереглась з 1472 року. Тому, вважає автор листа, перейменування цієї вулиці 
було б великою помилкою, зажило би Геростратової слави. 

2. Звернення від мешканців будинку № 26 гр. Потапської В.М., гр. 
Потапської А.В. та від мешканців будинків № 44, № 44а гр. Тороні М., гр. 
Семак М., гр. Семак Й., гр. Семак М., гр. Пінтя Г., гр. Пинтя І. також із 
запереченнями щодо перейменування цієї вулиці. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ: 
Голова робочої групи Білак О.П. запропонував не перейменовувати 

вулицю Руську, оскільки це назва історична, а ім'я Наума Рєпкіна присвоїти 
іншій вулиці, наприклад вул. Високій, на який він проживав. 

Член робочої групи Роман М.В. повідомив, що вулиці Високій раніше 
було запропоновано присвоїти ім'я Івана Чендея, а ім'я Наума Рєпкіна 
запропонував присвоїти одній із новостворених вулиць. 

Член робочої групи Квіт В.В. запропонувала присвоїти ім'я Наума 
Рєпкіна вулиці Робочій, яка знаходиться поряд із вул. Руською, де він 
працював. 

Член робочої групи Гайдук Т.С. запропонував присвоїти ім'я Наума 
Рєпкіна вулиці Герцена або одній із вулиць, які носять ім'я російських діячів. 

Член робочої групи та син Наума Рєпкіна Рєпкін Є.Н. не погодився із 
запропонованими перейменуваннями та запропонував зняти питання з 
розгляду, залишивши його на майбутнє.  

 
ВИРІШИЛИ:   
Робоча група вирішила залишити назву вулиці "Руська", оскільки вона 

становить історичну цінність. Питання присвоєння одній із вулиць імені Наума 
Рєпкіна тимчасово відкласти. Повернутись до нього в подальшому при 
перейменуванні вулиць або наданні назв новим вулицям міста. 

 
 
Голова робочої групи         О.П. Білак 
 
 
Секретар комісії                        В.В. Квіт  
 

 
 


