
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
27.12.2017                  Ужгород                                 № 567 

 

Про проведення 

громадських обговорень 

 

          Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України  «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського 

обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які 

належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій», рішенням  XV сесії міської ради VII 

скликання 12.09.2017 № 750, враховуючи пропозиції комісії з питань 

найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, 

скверів, розташованих на території м. Ужгорода, з метою урахування думки 

громадськості:  

         1. Провести з 27.12.2017 по 27.02.2018 громадські обговорення пропозицій 

із перейменування вулиць, провулків, площ міста, що додаються. 

         2. Організацію проведення громадських обговорень покласти на управління 

містобудування та архітектури (Боршовський О.І.). 

         3. Відділу програмного та комп’ютерного забезпечення (Урста М.В.) 

відповідно до чинного законодавства забезпечити оприлюднення пропозицій із 

перейменування та доступ до них громадськості. 

 4. Пропозиції (зауваження) щодо перейменування вулиць, провулків, площ 

міста подаються у письмовій чи усній формі на адресу: вул. Небесної Сотні, 4, 

ІІ-й поверх; тел.: 61-71-03; e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням 

прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, до 20.02.2017 . 

          5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. 

 

Міський голова                                                                                 Б. Андріїв        

 

 



                          Додаток 

                                                                        до розпорядження міського голови 

                                                                         27.12.2017  № 567                                                             
 

 

Пропозиції  

із перейменування вулиць, провулків та площ міста.  

 

1. Андрія Бачинського (площа) – Марії Терезії (1717-1780 – ерцгерцоґиня Австрії, королева 

Угорщини і Богемії, яка у 1771 році посприяла усамостійненню Мукачівської єпархії 

ГКЦ, а у 1775 році видала грамоту, за якою будова єзуїтського монастиря і храму 

передана Мукачівській єпархії). 

2. Ботанічний (провулок ) – Ботанічний сад. 

3. Грибоєдова (провулок) – Миколи Леонтовича  (01.12.1877 - 23.01.1921,  

український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог, автор 

широковідомих обробок українських народних пісень для хору «Щедрик», «Дударик»). 

4. Добролюбова (провулок) - Івана Пулюя (02.02.1845 – 31.01.1918, етнічний  український 

фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії 

українською мовою, громадський діяч. Професор і ректор Німецької вищої технічної 

школи в Празі, Державний радник з  електротехніки  Чехії  і  Моравії. Дійсний 

член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Віденського 

електротехнічного товариства). 

5. Залізничний (провулок) – Автовокзальний. 

6. І. Мартона (провулок) – Крайній. 

7. Короленка (провулок) – Панорамний. 

8. Кошицький (провулок) – Адольфа Лібшера (1887-1965 – чеський професор 

та доктор архітектори, автор плану забудови Малого Галагова, спроектував 

ряд будівель в Ужгороді: Крайовий суд, в’язницю, блок  житлових 

будинків для чиновників).   
9. Криничний (провулок) – Джерельний. 

10. Мечнікова (провулок) – Добросусідський. 

11. Насипний (провулок) – Інженерний. 

12. Підгірний (провулок) – Кафедральний.  

13. Собранецький (провулок) – Гуменний (місто в Словаччині). 

14. Театральний (провулок) – Пасаж. 

15. Університетський (провулок) – Освітянський. 

16. Чкалова (провулок) – Базарний. 

17. Шевченка (провулок) – Кобзарський. 

18. Володимирський (провулок) – Променистий. 

19. Кароля Мейсароша (вулиця) – Антона Кашшая. 

20. Антона Кашшая  (вулиця) - Кароля Мейсароша. 

 

Керуючий справами виконкому                                                   О. Макара 
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