
Протокол  громадських  слухань  щодо  упорядкування  назв  вулиць, 

провулків  та  площ  міста 

 

14 травня 2021 року                                                                               м. Ужгород 

10:00                                                                                   (велика зала міської ради) 

 

ПРИСУТНІ: 

Учасники громадських слухань у кількості 14 осіб (згідно зі списком), в т.ч.: 

- головуючий – начальник управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста Боршовський О.І.; 

- секретар – начальник відділу регулювання забудови управління 

містобудування  та архітектури Каліновська О.Є. 

 

СЛУХАЛИ: 

Відповідальний за проведення громадських слухань – начальник 

управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста 

Боршовський О.І. відкрив засідання громадських слухань та запропонував 

обрати головуючого на громадських слуханнях, секретаря, лічильну комісію. 

Ознайомив з порядком денним і регламентом засідання. 

 

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 перейменування вулиці Івана Фірцака 

на вулицю Василя Свиди, а вулиці Леоніда Говорова на вулицю Івана Фірцака 

та голосування. 

4. Оголошення резолюції громадських слухань. 

 

Регламент громадських обговорень: 

1. Доповідь головуючого (Боршовський О.І.) – 5хв. 

2. Виступи учасників громадських слухань – 3 хв. 

3. Обговорення пропозицій – 15 хв. 

4. Голосування – 5 хв. 

5. Оголошення резолюції – 5 хв. 

6. Кількість голосів для схвалення – більшість присутніх.   

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний і регламент засідання.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 14, 

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0. 

Рішення  прийнято. 

 

Головуючим запропоновано обрати Боршовського О.І. – начальника 

управління містобудування та архітектури,  головного архітектора міста.  

ГОЛОСУВАЛИ: 



«За» – 13, 

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0,  

Боршовський О.І. не голосував. 

Рішення прийнято. 

 Секретарем запропоновано обрати Каліновську О.Є. – заступника 

начальника управління містобудування та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 13, 

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0, 

Каліновська О.Є. не голосувала. 

Рішення прийнято. 

 Головою лічильної комісії запропоновано обрати Шевчука Г.В. – 

депутата міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 13,  

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0, 

Шевчук Г.В. не голосував. 

Рішення прийнято. 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

 

Щодо перейменування вулиці Івана Фірцака на вулицю Василя Свиди, а 

вулиці Леоніда Говорова на вулицю Івана Фірцака 

 

 Головуючий Боршовський О.І. повідомив, що відповідно до 

розпорядження міського голови 02.03.2021 № 99 «Про проведення громадського 

обговорення» з 05.03.2021 до 05.05.2021 проходили громадські обговорення 

щодо перейменування вулиці Івана Фірцака на вулицю Василя Свиди, а вулиці 

Леоніда Говорова на вулицю Івана Фірцака.  

За час обговорень до управління містобудування та архітектури  

надійшли наступні звернення: 

- Лариси Липкань 05.03.2021, яким підтримано як логічне і 

правильне перейменування вул. Івана Фірцака на вул. Василя Свиди; 

- Наталії Поп 04.03.2021, де запропоновано лише перейменувати вул. 

Леоніда Говорова на вул. Василя Свиди, а вул. Івана Фірцака залишити як є.  

Питання перейменування вул. Івана Фірцака на вул. Василя Свиди уже 

неодноразово розглядалося. 

Коротка історична довідка: 

Василь Свида (22.10.1913 - 19.04.1989) – український скульптор, народний 

художник України, лауреат Державної Премії УРСР імені Тараса Шевченка, 

один із засновників Закарпатської школи скульптури. 

Іван Фірцак (28.07.1899-10.11.1970) – боксер, боєць вільного стилю, силач, у 

1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети. 



04.02.2021 на засіданні комісії з питань найменування (перейменування) 

вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території 

міста (протокол № 1) розглядалося питання перейменування вулиці Івана 

Фірцака на вулицю Василя Свиди. 

Ініціатива депутата міської ради Григорія Шевчука полягала у 

перейменуванні вул. Івана Фірцака на вул. Василя Свиди з метою приведення у 

відповідність назви вулиці і будинку, де жив і працював скульптор, оскільки на 

цій вулиці (теперішня вул. Івана Фірцака) знаходиться родинна домівка 

скульптора Василя Свиди (новим власником будівля відреставрована та 

відновлена). Саме через розпорядження голови Закарпатської ОДА 18.04.2016 

№174, яким вул. Ватутіна перейменовано на вул. Івана Фірцака, і виникла 

плутанина, оскільки не було враховано, що на даній вулиці проживав скульптор 

Василь Свида. Враховуючи, що Іван Фірцак визначна постать в історії 

Закарпаття, логічно вул. Леоніда Говорова перейменувати на вул. Івана Фірцака 

(при перейменуванні вул. Івана Фірцака на вул. Василя Свиди). 

В ході розгляду та обговорення комісією вирішено пропозицію щодо 

перейменування вул. Івана Фірцака на вул. Василя Свиди, а вул. Леоніда 

Говорова на вул. Івана Фірцака підтримати та винести дане питання на 

громадське обговорення. 

Боршовський О.І. враховуючи, що немає зауважень, запропонував 

пропозицію щодо перейменування вулиці Івана Фірцака на вулицю Василя 

Свиди, а вулиці Леоніда Говорова на вулицю Івана Фірцака взяти за основу та 

погодити. Питання поставлено на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 14,  

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0. 

Рішення  прийнято. 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

По схваленим пропозиціям щодо перейменування вулиці Івана 

Фірцака на вулицю Василя Свиди, а вулиці Леоніда Говорова на вулицю 

Івана Фірцака підготувати проєкт рішення міської ради та оприлюднити 

його в установленому порядку. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 14,  

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити текст резолюції. 

 

 

Головуючий на громадських слуханнях                      Олег БОРШОВСЬКИЙ 

 

Секретар громадських слухань                                   Оксана КАЛІНОВСЬКА 


