
  ПРОТОКОЛ 

громадських слухань з обговорення перейменування   

вулиць та найменування нових вулиць міста 

 

 19 червня 2019 року                                                                м. Ужгород  

                                          (велика зала міської ради) 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Учасники громадських слухань у кількості 23 особи (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 та найменування нових 

вулиць міста. 

4.  Оголошення резолюції громадських слухань. 

 

СЛУХАЛИ: 

Заступник міського голови Фартушок І.І. привітав учасників громадських 

слухань та передав слово Боршовському О.І. 

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» -  23   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

Членами лічильної комісії запропоновано обрати учасників громадських 

слухань Білея С. та Марчишака М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» - 23   

     «Проти»  -  0 

     «Утримались» – 0 

     Рішення прийнято. 

Секретарем головуючий запропонував обрати Квіт В.В. – заступника 

начальника управління містобудування та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» - 23   

     «Проти»  -  0 

     «Утримались» – 0 

     Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Головуючий Боршовський О.І доповів, що порядок денний засідання 

складається з таких  питань:  



І. Найменування нових вулиць міста іменами: 

- Миколи Бандусяка; 

- Василя Липківського; 

- Мстислава Скрипника; 

- Степана Жупанина. 

ІІ. Перейменування: 

-  вулиці Кароля Мейсароша на вулицю Антона Кашшая; 

-  вулиці Декабристів на вулицю Кароя Мейсароша;  

-  вулиці Антона Кашшая на вулицю Володимира Фединишинця. 

Головуючий запропонував розглянути  всі ці пропозиції почергово. 

 

І.1.  Звернення голови Союзу українок Закарпаття Федорової О.В. щодо 

найменування однієї із нових вулиць міста іменем Миколи Бандусяка.  

Коротка біографічна довідка:  

Микола Бандусяк (16.12.1909 – 09.03.2002), громадський та політичний 

діяч  Рахівщини, адвокат, учасник національно-визвольного руху, за що був 

засуджений на 25 років та реабілітований у 1991 році. Брав активну участь у 

розбудові незалежної Української держави, був у числі ініціаторів створення 

Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка. 

Згідно розпорядження міського голови  від 19.04.2019  № 188 з 22.04.2019  

питання було винесене на громадське обговорення. 

В ході обговорення:  

         - надійшло звернення від голови Закарпатської крайової організації 

всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих І.Ю. Коршинського 

у підтримку найменування вулиці іменем Миколи Бандусяка; 

- звернення від почесного Закарпатця, першого міністра транспорту 

незалежної України Ореста Климпуша також у підтримку найменування вулиці 

іменем Миколи Бандусяка. 

Головуючий запропонував підтримати цю пропозицію. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 23   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

  

І.2. Звернення консисторії Карпатської єпархії ПЦУ щодо найменування 

нових вулиць іменами Василя Липківського та Мстислава Скрипника. 

Коротка біографічна довідка:  

Василь Липківський (1864 - 1937) - український релігійний діяч, 

церковний реформатор, проповідник, педагог, публіцист, письменник і 

перекладач, борець за  автокефалію  українського  православ'я, творець і 

перший митрополит Київський і всієї України  

відродженої   1921 року  Української Автокефальної Православної  Церкви.  

Мстислав Скрипник (1898 - 1993) — визначний український церковний 

діяч, патріарх Київський і Всієї України УАПЦ, патріарх Київський і всієї Руси-

України УПЦ (КП), Первоієрарх УАПЦ в діаспорі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(1919%E2%80%941937)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1898
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_1990%E2%80%932018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96


Згідно розпорядження міського голови  від 25.02.2019  № 85 питання було 

винесене на громадське обговорення. Зауважень, пропозицій та заперечень не 

надходило.  

Головуючий запропонував підтримати цю пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» - 23   

    «Проти»  -  0 

    «Утримались» – 0 

    Рішення прийнято. 

 

І.3. Звернення Шип Мирослави Степанівни щодо найменування нової вулиці 

міста  іменем її батька  Степана Жупанина.  

Коротка біографічна довідка: 

 Степан Жупанин (1936-2005) -  український поет, автор скоромовок, 

дитячих закличок, віршованих оповідань, що склали 25 збірок. Доктор 

педагогічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, 

нагороджений преміями ім. Лесі Українки та Федора Потушняка.  

Згідно розпорядження міського голови  від 25.02.2019  № 85 питання було 

винесене на громадське обговорення. Зауважень, пропозицій та заперечень не 

надходило. 

Головуючий запропонував підтримати цю пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» - 23   

    «Проти»  -  0 

    «Утримались» – 0 

    Рішення прийнято. 

 

ІІ. Звернення депутата міської ради VІІ скликання Шевчука Г.В. від 18.01.19 

та від 02.04.19  про перейменування: 

         -    вулиці Кароля Мейсароша на вулицю Антона Кашшая; 

-    вулиці Декабристів на вулицю Кароя Мейсароша;  

-    вулиці Антона Кашшая на вулицю Володимира Фединишинця. 

Коротка біографічна довідка: 

Антон Кашшай -(1921-1991) – член спілки художників України, Заслужений 

діяч мистецтв, Народний художник України, визначний майстер українського 

образотворчого мистецтва. Все свідоме життя прожив на вулиці, яку пропонується 

назвати його іменем. 

Карой Мейсарош -(1821 – 1890) - юрист, журналіст, перший історик м. 

Ужгорода – у 1861 році видав книгу «Історія Ужгорода від найдавніших часів до 

сьогодні».  

Володимир Фединишинець -  (09.05.1943 - 03.10.20180) - член Національної 

Спілки письменників України, автор  понад 70 видань - поетичних збірок, збірок 

оповідань, повістей та романів, документальних монографій, збірок для дітей. 

Писав українською, русинською та російською мовами. Його твори також 

перекладені білоруською, угорською, чеською, словацькою, українською, 

російською мовами.  

Згідно розпорядження міського голови  від 19.04.2019  № 188 з 22.04.2019  

питання було винесене на громадське обговорення.   



В ході обговорення: 

- 23.04.19 на електронну пошту управління містобудування та архітектури 

надійшов лист від Коврея Віктора на підтримку цих перейменувань. 

- 25.04.19  на електронну  пошту управління містобудування та архітектури 

надійшла пропозиція від  Сергійчук Беати – НЕ перейменовувати вулицю 

Декабристів.  

- 16.05.19 на адресу міської ради надійшло звернення від Пензова Сергія на 

підтримку перейменування вулиці Кароя Мейсароша на вулицю Антона Кашшая. 

 - 18.06.2019 на адресу міської ради надійшло колективне звернення від 

обласних організацій «Карпатська Січ», ГО «Сокіл», ВО «Свобода», ГО «Легіон 

Свободи», ГО «Яворина» із категоричним протестом проти того аби в 

Ужгороді з’явилась вулиця Володимира Фединишенця, як натхненника, на їх 

погляд,  сепаратистського русинського руху. 

 - 19.06.2019 під час громадського обговорення надійшло звернення від 

керівника ГО «ЗВПО «Карпатська Січ» Деяка Т.В. із запереченням проти 

перейменування вулиці Антона Кашшая на Володимира Фединишинця, оскільки 

вбачає у діяльності цієї особи українофобські та сепаратистські настрої. 

Найменування вулиці його іменем може бути розцінене як підтримка владою цих 

небезпечних настроїв. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

Данацко І.І. із твердженням про безпідставність звинувачення В. 

Фединишинця у сепаратизмі. 

 Деяк Т.В. та Марчишак М. запевнили, що в час, коли наші воїни гинуть, 

захищаючи незалежність України, не можна називати вулиці іменами сумнівних 

постатей. 

 Головуючий запропонував поставити питання щодо перейменування вулиць 

на голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» - 2   

    «Проти»  -  13 

    «Утримались» – 5 

     Не голосували - 3 

     Рішення не прийнято.  

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

1. По схвалених пропозиціях підготовити та розмістити на офіційному 

сайті міської ради відповідний проект рішення міської ради. 

2.Інформацію про хід та результати громадського обговорення довести до 

депутатів міської ради, керівників виконавчих органів міської ради та 

громадськості шляхом оприлюднити  протоколу на офіційному сайті міської ради. 

 

 

Головуючий на громадських слуханнях                          О. БОРШОВСЬКИЙ 

 

       Секретар громадських слухань                                                            В. КВІТ 


