
      ПРОТОКОЛ 

громадських слухань з обговорення найменування (перейменування) 

вулиць та площі міста 

  

17 травня 2018 року                                                                м. Ужгород  

                                          (велика зала міської ради) 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Учасники громадських слухань у кількості  28 осіб (згідно зі списком). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         1. Про обрання голови, секретаря громадських слухань та лічильної 

комісії. 

         2. Доповідь начальника управління містобудування та архітектури 

Ужгородської міської ради Боршовського О.І. 

3.  Обговорення пропозицій щодо найменування (перейменування) та 

голосування. 

4. Оголошення резолюції громадських слухань. 

 

СЛУХАЛИ:  

Відкрив захід заступник міського голови Фартушок І.І., який привітав 

всіх зі святом та запропонував головуючим обрати відповідального за 

проведення громадських слухань - начальника управління містобудування та 

архітектури, головного архітектора міста Боршовського О.І.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28  

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 Секретарем головуючий запропонував обрати Квіт В.В. – заступника 

начальника управління містобудування та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 Головою лічильної комісії запропоновано обрати Стричик О.Г. - 

начальник відділу дизайну міського середовища управління містобудування 

та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 



 Членом лічильної комісії запропоновано обрати представника від 

громадськості Вчорашню Антоніну.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий Боршовський О.І. повідомив, що відповідно до 

розпорядження міського голови  13.03.2018  № 107 «Про проведення 

громадського обговорення»  з 15.03.2018 по 15.05.2018 тривали громадські 

обговорення пропозицій із найменування (перейменування) вулиць та площі 

міста, які протягом двох місяців були розміщені на сайті міської ради, а саме: 

1. Найменувати одну із нових вулиць іменем Дмитра Поповича 

(07.11.1899 – 03.10.1968 педагог, письменник, громадський і церковний діяч, 

засуджений на 25 років ГУЛАГу за відмову перейти у московське 

православіє). 

-  пропозиція розглядалась у зв’язку із зверненням гр. Адамчо Н.Й.; 

- питання схвалене  на засіданні комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста; 

- в ході обговорення  заперечень щодо цього не надходило. 

2. Найменувати одну із нових вулиць іменем Константина Грабара 

(15.08.1877 - 21.12.1938, греко-католицький священик, губернатор 

Подкарпатської Русі). 

-  пропозиція розглядалась у зв’язку із зверненням гр. Головача Н.Й.; 

- питання схвалене  на засіданні комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста; 

         -  в ході обговорення  заперечень щодо цього не надходило. 

3. Найменувати площу на розі вулиць Дмитра Вакарова та Підгірної 

іменем Гаврила Глюка (19.05.1912 – 02.11.1983 український живописець, 

заслужений діяч мистецтв УРСР). 

- пропозиція розглядалась у зв’язку із зверненням  Департаменту 

культури  Закарпатської обласної державної адміністрації; 

- питання схвалене  на засіданні комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста; 

         -   в ході обговорення  заперечень щодо цього не надходило. 

4.  Перейменувати вулицю Леоніда Говорова на Василя Свиди  

(22.10.1913 - 19.04.1989, український   скульптор, народний художник 

України, лауреат Державної Премії УРСР імені Тараса Шевченка, один із 

засновників Закарпатської школи скульптури). 



- пропозиція розглядалась у зв’язку із зверненням  Благодійного фонду  

імені народного художника України скульптора Василя Свиди та звернення 

Закарпатської організації  Національної Спілки художників України, які 

просили перейменувати вулицю Івана Фірцака (бувша Ватутіна) на вулицю 

Василя Свиди,  оскільки художник проживав на цій вулиці; 

- під час розгляду  питання на засіданні комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста було запропоновано перейменувати вулицю 

Леоніда Говорова, яка знаходиться поряд, на вулицю Василя Свиди, 

оскільки вулиця Івана Фірцака отримала цю назву нещодавно, в ході 

декомунізації;  

         -  в ході обговорення  заперечень щодо цього не надходило. 

5. Перейменувати вулицю Перемоги на вулицю Капушанську 

(повернення історичної назви). 

- пропозиція розглядалась у зв’язку із зверненням Закарпатської 

обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака та звернення депутата міської 

ради Ломаги Ю.Ю.; 

- питання схвалене на засіданні комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста; 

- в ході обговорення  заперечень щодо цього не надходило. 

6. Перейменувати вулицю Кароля Мейсароша  на  Антона Кашшая, а 

вулицю  Антона Кашшая  на  Кароля Мейсароша. 

- пропозиція розглядалась у зв’язку із зверненням родини художника 

Антона Кашшая, яка дотепер проживає на цій вулиці; 

- питання вже розглядалось на громадському слуханні і було зняте на 

довивчення;  

- це питання також розглядалось на комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста і було схвалено; 

         -     в ході цього обговорення в міську раду надійшли два звернення:  

  -   від Кашшай О.М. із проханням перейменувати вулиці; 

  - від Фединишинець (Мейсароша) Михайла із проханням не 

перейменовувати. 

 

Головуючий також проінформував присутніх, що на розгляді у міській 

раді є звернення: 

- щодо присвоєння скверу на площі Дружби Народів назви Героїв 

Чорнобиля; 

- щодо перейменування вулиці Льва Толстого на Степана Бандери або 

Івана Мазепи; 

- щодо присвоєння одній із вулиць імені Симона Петлюри.  

Ці питання будуть винесені на розгляд комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста. 



 

Головуючий запропонував розглянути та проголосувати питання, які 

були винесені  на громадське обговорення, кожне окремо. 

 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

 1.Найменувати одну із нових вулиць іменем Дмитра Поповича. 

Зауважень немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

           «За» - 24   

           «Проти»  -  0 

           «Утримались» – 2 

           Не голосували  - 2. 

         Рішення прийнято. 

 

           2. Найменувати одну із нових вулиць іменем Константина Грабара. 

Зауважень немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

           «За» - 26   

           «Проти»  -  0 

           «Утримались» – 0 

           Не голосували  - 2. 

         Рішення прийнято. 

 

3. Найменувати площу на розі вулиць Дмитра Вакарова та Підгірної 

 іменем Гаврила Глюка. 

 Зауважень немає. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 26   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 1 

           Не голосували  - 1. 

                    Рішення прийнято. 

 

               4. Перейменувати вулицю Леоніда Говорова на Василя Свиди. 

 Виступив син художника Свида Я.В. з пропозицією надати  вулиці 

Івана Фірцака ім’я Василя Свиди, оскільки будинок художника знаходиться 

саме на цій вулиці, а вулицю Леоніда Говорова перейменувати на вулицю 

Івана Фірцака.  

 Виступив Кульнєв В.М. -  голова Ужгородської міської організації 

ветеранів із запереченням щодо перейменування вулиці Леоніда Говорова. 

 На голосування поставлено питання надання імені Василя Свиди 

вулиці Івана Фірцака, питання перейменування вулиці Говорова 

запропоновано винести на повторний розгляд.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 26   



«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

          Не голосували  -2. 

         Рішення прийнято. 

 

5. Перейменувати вулицю Перемоги на вулицю Капушанську. 

Виступив Кульнєв В.М. -  голова Ужгородської міської організації ветеранів 

із запереченням щодо перейменування вулиці Перемоги. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 17   

«Проти»  -  3 

         «Утримались» – 6         

        Не голосували  -2. 

        Рішення прийнято. 

 

6. Перейменувати вулицю Кароля Мейсароша  на  Антона Кашшая, а 

вулицю  Антона Кашшая  на  Кароля Мейсароша. 

Виступив представник родини художника Кашшай А. з пропозицією 

перейменувати вулицю та повідомив, що мешканці вулиці звертались у 

міську раду з цим проханням ще у 2015 році.  Тоді це не було враховано.  

Виступив представник родини Кароля Мейсароша Фединишинець М. із 

запереченнями щодо перейменування.  

Виступив представник мешканців вулиці із підтримкою 

перейменування. 

Головуючий запропонував проголосувати пропозицію в редакції, що 

виносилась на обговорення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 15   

«Проти»  -  1 

«Утримались» – 6 

         Рішення прийнято. 

 

          РЕЗОЛЮЦІЯ 

По схваленим пропозиціям щодо найменування (перейменування) 

вулиць та площі міста підготувати проект рішення міської ради та 

оприлюднити його в установленому порядку.  

Пропозицію щодо перейменування вулиці Леоніда Говорова винести на 

повторний розгляд. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

 

         Головуючий на громадських слуханнях                            О. Боршовський 

 

        Секретар громадських слухань                                           В. Квіт 

 


