
  ПРОТОКОЛ 

громадських слухань з обговорення найменування  

вулиць та перейменування провулку та частини площі міста 

 

 14 березня 2019 року                                                                м. Ужгород  

                                          (велика зала міської ради) 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Учасники громадських слухань у кількості 41 особа (згідно зі списком). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         1.   Про обрання лічильної комісії та секретаря громадських слухань. 

         2. Доповідь начальника управління містобудування та архітектури 

Ужгородської міської ради Боршовського О.І. 

3.  Обговорення пропозицій щодо перейменування. 

4.  Оголошення резолюції громадських слухань. 

 

СЛУХАЛИ:  

Головуючий на засіданні - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста Боршовський О.І. запропонував обрати 

лічильну комісію та секретаря  громадських слухань.  

Головою лічильної комісії запропоновано обрати Стричик О.Г. – 

начальника відділу дизайну міського середовища  управління містобудування 

та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

Членами лічильної комісії запропоновано обрати учасників громадських 

слухань Киніва Б.Ю. та Собран М.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

Секретарем головуючий запропонував обрати Квіт В.В. – заступника 

начальника управління містобудування та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий Боршовський О.І доповів, що порядок денний засідання 

складається із 5 питань, які відповідно до розпоряджень міського голови 

26.10.2018  № 487 та  08.01.2019 № 7 були попередньо оприлюднені на 

офіційному сайті міської ради та в ЗМІ. Заперечень на адресу управління 

містобудування та архітектури щодо цих пропозицій не надходило.  

Пропонується розглянути  всі ці пропозиції почергово: 

 

1. Звернення товариства Вірменської культури Закарпаття «АРАРАТ» 

щодо перейменування провулку Мостового на провулок Едуарда  

Михайлянца (видатний винороб, завдяки праці якого стали широко відомими 

закарпатські вина та коньяки, що увійшли в саму престижну світову колекцію 

Міжнародної організації виноробства).  

Пропонується підтримати пропозицію. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 27   

«Проти»  -  1 

«Утримались» – 3 

Не голосували - 10 

Рішення прийнято. 

 

 2. Звернення комунального закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» департаменту культури Закарпатської ОДА щодо 

найменування однієї із нових вулиць міста іменем Миколи Попенка 

( 28.06.1930 -1.10.2016) - провідний хоровий диригент, композитор, 

фольклорист, педагог, Заслужений артист України. 

Пропонується підтримати пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

     3.  Звернення Закарпатської обласної ради професійних спілок щодо 

надання одній із нових вулиць міста імені Михайла Суслікова (01.01.1922 – 

16.07.2018) - український хореограф та балетмейстер, Народний артист 

України, художній керівник заслуженого самодіяльного ансамблю танцю 

«Юність Закарпаття».   

Пропонується підтримати пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

    4. Звернення гр. Деяк Т.В. щодо перейменування вулиці Льва Толстого на 

вулицю Левка Лук'яненка, яке було оприлюднене на сайті міської ради як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


електронна петиція, але не набрало необхідної кількості голосів, тому комісія 

запропонувала винести на громадське обговорення пропозицію назвати одну із 

нових вулиць іменем Левка Лук’яненка.   

Левко Лук’яненко (24.08.1928 – 07.07.2018) - український політичний та 

громадський діяч, письменник, радянський дисидент, борець за незалежність 

України у ХХ сторіччі, співзасновник Української Гельсінської Групи, 

народний депутат України, Герой України. Автор «Акта проголошення 

незалежності України». Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. 

Пропонується підтримати пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 39   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 2 

Рішення прийнято. 

 

5. Звернення громадської організації «Союз Чорнобиль України» щодо 

перейменування  Ротарійського скверу на сквер Героїв Чорнобиля. Комісія 

при попередньому розгляді запропонувала перейменувати частину скверу, де 

знаходиться пам’ятник.  Питання було винесено на громадське обговорення.  

У міську раду надійшли звернення ротарі-клубу «Ужгород-Скала» та 

ротарі-клубу «Ужгород»,  де ці організації просять не перейменовувати сквер, 

оскільки  вони  його доглядають власними силами та за власні кошти. 

Пропонується не перейменовувати частину скверу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

          РЕЗОЛЮЦІЯ 

1. По схвалених пропозиціях підготовити та розмістити на офіційному 

сайті міської ради відповідний проект рішення. 

2. Довести зміст цієї резолюції громадського слухання до депутатів  

міської ради, керівників виконавчих органів міської ради для розгляду та 

оприлюднення тексту резолюції на офіційному сайті міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 41   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

       Головуючий на громадських слуханнях                            О. БОРШОВСЬКИЙ 

 

       Секретар громадських слухань                                                            В. КВІТ 

 

 


