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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Віталію Володимировичу!
Шановна Марино Петрівно!
У процесі здійснення своїх депутатських повноважень мені стали відомі
факти та обставини щодо невиконання вимог Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» в
процесі перейменування проспекту Правди.
Так, слід зазначити, що історично проспект був названий проспектом
«Правди» на честь радянської газети «Правда». Згодом, а саме у грудні
2016 року, Київрада своїм рішенням від 20.12.2016 № 704/1708 відкоригувала
цю назву, лише прибравши лапки. Ідея депутатів полягала в тому, що без лапок
слово «правда» із власної назви перетвориться в загальне поняття в розумінні
істини і справедливості. Проте не зважаючи на те, що де-юре перейменування
відбулося, де-факто – проспект Правди залишився зловісним нагадуванням
про комуністичні часи СРСР, оскільки саме поєднання букв уособлює в собі
радянське тоталітарне минуле.

Про те, що перейменування проспекту Правди не відбулося наголошує і
голова Українського інституту національної пам’яті В’ятрович Володимир
Михайлович. Пан В’ятрович переконаний, що слово «правда» в будь-якому
випадку, навіть без лапок, має значення, яке пов’язане виключно з Радянським
Союзом. Між іншим, Володимир Михайлович акцентує увагу на тому, що до
їхнього інституту звертаються кияни, які також не задоволені декомунізацією
проспекту Правди.
Водночас, згідно із офіційним роз’ясненням Українського інституту
національної пам’яті відповідно до пп. «є» п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
топоніми підлягають обов’язковому перейменуванню, а не уточненню.
Тому з метою викорінення радянського тоталітарного минулого,
виконання законодавчих норм та побудови нової європейської держави
пропоную перейменувати вищезгаданий проспект на честь Любомира Гузара.
Для довідки.
Любомир Гузар (народився 26 лютого 1933р. – помер 31 травня 2017
р.) – український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української ГрекоКатолицької Церкви, священик, єпископ, кардинал, верховний архієпископ
Львівський, архієпископ-емерит, доктор богослов’я, сподвижник Йосипа
Сліпого, голова Львівської архієпархії в Римі, почесний громадянин
Тернополя та Львова. З 1993 року Любомир Гузар повернувся в незалежну
Україну, став її громадянином, був призначений очільником грекокатолицького Києво-Вишгородського екзархату. Також на особливу увагу
заслуговує той факт, що саме він повернув резиденцію голів Грекокатолицької церкви до Києва після 450-річної перерви та ініціював побудову
Патріаршого собору Воскресіння Христового на київському Лівобережжі.
Водночас, слід зазначити, що Любомир Гузар був одним із моральних
авторитетів українців.
Резюмуючи вищевикладене, враховуючи положення Закону України
«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій», та керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», ст. 20 Регламенту Київської міської ради,
ПРОШУ ВАС:
У межах своєї компетенції вжити заходів щодо перейменування
проспекту Правди, який знаходиться в Подільському районі Києва, на честь
Любомира Гузара.
Про результати розгляду відповідного депутатського звернення прошу
інформувати мене у встановлений законодавством України строк за адресою:
01044, вул. Хрещатик, буд. 36. А також додатково дублювати відповідь на
e-mail: zhanna.kovalenko.21@gmail.com.
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