
Протокол громадських слухань щодо упорядкування назв вулиць, 

провулків та площ міста 

05 липня 2021                                                                               м. Ужгород 

14:00                                                                                   (велика зала міської ради) 

 

ПРИСУТНІ: 

Учасники громадських слухань у кількості 31 особа (згідно зі списком та 

включно з 7 громадянами, що письмово чи усно звернулися до організатора 

обговорень), в т.ч.: 

- голова комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, 

проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території м. Ужгород, 

заступник міського голови Борець В.О.; 

- головуючий – начальник управління містобудування та архітектури, головний 

архітектор міста Боршовський О.І.; 

- секретар – заступник начальника управління містобудування та архітектури 

Каліновська О.Є. 

 

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 частини вулиці 

Капітульної на вулицю Мілана Шашіка. 

4.  Обговорення пропозицій щодо перейменування вулиці Климента 

Тімірязєва на вулицю Митрополита Володимира. 

5. 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» – 24 

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0. 

Рішення  прийнято. 

 

Головуючим запропоновано обрати Боршовського О.І. – начальника 

управління містобудування та архітектури, головного архітектора міста.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» –  23, 

«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» –  23, 

«Проти» –  0, 

«Утримались» –  0, 

Каліновська О.Є. не голосувала. 

Рішення прийнято. 

 Членами лічильної комісії запропоновано обрати Гливку М.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 23,  

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0, 

Гливка М.М. не голосував. 

Рішення прийнято. 

 Гуя С.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 23,  

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0, 

Гуй С.В. не голосував. 

Рішення прийнято. 

Чернявську А.С. 

За» – 23,  

«Проти» – 0, 

«Утримались» – 0, 

Чернявська А.С. не голосувала. 

Рішення прийнято. 

 

Головуючий Боршовський О.І. доповів, що відповідно до розпорядження 

міського голови 19.04.2021 № 190 «Про проведення громадського обговорення» 

з 20.04.2021 до 20.06.2021 проходили громадські обговорення щодо 

перейменування частини вулиці Капітульної до Ужгородського 

Хрестовоздвиженського греко-католицького Катедрального собору (пл. Андрія 

Бачинського) на вулицю Мілана Шашіка, а вулиці Климента Тімірязєва на 

вулицю Митрополита Володимира (Сабодана). 

За час громадських обговорень надійшли наступні звернення: 

1. 29.04.2021 мешканці вул. Климента Тімірязєва, 18/75 – Плачков 

Семен Петрович, Плачкова Надія Іванівна та Плачков Кирил Семенович – проти 

перейменування вул. Климента Тімірязєва, зауважили, що таке перейменування 

недоцільне, надали пропозицію найменувати нову вулицю міста іменем 

митрополита Володимира (Сабодана). 

2. 11.05.2021 (телефонували о 14:28 год.) мешканці вул. Михайла 

Грушевського, 35/62 – Андрейко З.Л. та Андрейко М.Ю. щодо підтримки 

перейменування частини вул. Капітульної (до собору) на вул. Мілана Шашіка. 



3. 20.06.2021 звернення мешканця вул. Капітульної, 5/3 Сарканича 

Івана Івановича щодо категоричної незгоди перейменування вул. Капітульної та 

вул. Климента Тімірязєва. 

4. 02.07.2021 № 405/01-17 відповідь КНП «Закарпатський обласний 

клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради щодо 

значної проблематики з переоформленням документів (описані в листі) при зміні 

назви вулиці. 

Дані звернення врахуються при голосуванні і зазначаться при підрахунку 

голосів. 

 

ОБГОВОРЕННЯ: 

 

1. Щодо перейменування частини вулиці Капітульної на вулицю 

Мілана Шашіка 

Боршовський О.І. проінформував присутніх, що до Ужгородської міської 

ради надійшли звернення народного депутата Ігоря Кривошеєва 27.07.2020 

стосовно підтримки ініціативи Благодійного фонду «Карітас-Закарпаття» 

23.07.2020, звернення Благодійного фонду «Карітас-Закарпаття» 23.07.2020 щодо 

перейменування прилеглої до Ужгородського Хрестовоздвиженського греко-

католицького Катедрального собору однієї із вулиць чи провулку (провулок 

Підгірний або вулицю Замкові сходи) іменем владики Мілана Шашіка.  

 Згідно розпорядження міського голови 11.08.2020 № 372, громадські 

обговорення щодо перейменування однієї з вулиць чи провулку, прилеглої до 

Ужгородського Хрестовоздвиженського греко-католицького Катедрального 

собору, в честь єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка 

проходили з 11.08.2020 по 11.10.2020. За вказаний період жодних зауважень та 

пропозицій до організатора обговорень (управління містобудування та 

архітектури) не надходило, проте і самі громадські слухання 27.10.2020 не 

відбулися у зв’язку з неявкою громадськості.  

 Враховуючи, що перейменування вулиці безпосередньо зачіпає інтереси 

Мукачівської греко-католицької єпархії, Ужгородська міська рада ініціювала 

звернення до єпархії (лист 29.10.2020 № 03-16/471), якою, в свою чергу, надано 

пропозицію – перейменувати частину вулиці Капітульної (від початку до вул. 

Замкові Сходи), прилеглої до комплексу будівель «Резиденція єпископів» та 

Ужгородського Хрестовоздвиженського греко-католицького Катедрального 

собору. 

 04.02.2021 комісією з питань найменування (перейменування) вулиць, 

провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території м. 

Ужгород (протокол № 1) вирішено: пропозицію щодо перейменування частини 

вул. Капітульної до Ужгородського Хрестовоздвиженського греко-католицького 

Катедрального собору на вул. Мілана Шашіка підтримати.  

 Перейменування стосується частини вул. Капітульної від будівлі №1 до пл. 

Андрія Бачинського (перед Хрестовоздвиженським греко-католицьким 

Катедральним собором та Резиденцією Єпископів). На даному відрізку вулиці 

знаходяться шість будівель, три з яких мають подвійну адресу: вул. Августина 

Волошина, 23/1 (тобто № 1 відноситься до вул. Капітульної), вул. Августина 

Волошина, 25/2 (№ 2 відноситься до вул. Капітульної) вул. Олександра 



Духновича, 18/7 (№ 7 відноситься до вул. Капітульної); за адресою 

вул.Капітульна, 3 знаходиться Ужгородський торговельно-економічний коледж 

КНТЕУ та два житлові будинки № 4 та № 5. 

 Отже, за період громадських обговорень (з 20.04.2021 по 20.06.2021) 

надійшло два звернення від громадськості щодо перейменування частини вулиці 

Капітульної до Ужгородського Хрестовоздвиженського греко-католицького 

Катедрального собору (пл. Андрія Бачинського) на вулицю Мілана Шашіка, а 

саме: 

1. 11.05.2021 (телефонували о 14:28) мешканців вул. Михайла 

Грушевського, 35/62 – Андрейко З.Л. та Андрейко М.Ю. щодо підтримки 

перейменування частини вул. Капітульної (до собору) на вул. Мілана Шашіка. 

2. 20.06.2021 звернення мешканця вул. Капітульної, 5/3 Сарканича 

Івана Івановича щодо категоричної незгоди перейменування вул. Капітульної. 

 

Боршовський О.І. оскільки немає зауважень серед присутніх, проте 

враховуючи вищезазначені звернення громадян надані під час громадських 

обговорень 20.04.2021 – 20.06.2021, пропозицію щодо перейменування вулиці 

частини вулиці Капітульної (до Катедрального собору) на вулицю Мілана 

Шашіка запропонував взяти за основу та погодити. Питання поставлено на 

голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 19,  

«Проти» – 1, 

«Утримались» – 6, 

Не голосували – 5. 

Рішення  прийнято. 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

По схваленим пропозиціям щодо перейменування частини вулиці 

Капітульної (до Ужгородського Хрестовоздвиженського греко-

католицького Катедрального собору) на вулицю Мілана Шашіка 

підготувати проєкт рішення міської ради та оприлюднити його в 

установленому порядку. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 19,  

«Проти» – 1, 

«Утримались» – 6. 

Не голосували – 5. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити текст резолюції. 

 

2. Щодо перейменування вулиці Климента Тімірязєва на вулицю 

Митрополита Володимира 

Боршовський О.І. повідомив присутніх про звернення митрополита 

Мукачівського і Ужгородського Української православної церкви 24.08.2020 

№230, що надійшло до Ужгородської міської ради щодо ініціювання 

перейменування з нагоди 100-річчя відродження православ’я в м. Ужгороді однієї 

з вулиць міста (просп. Свободи, пл. Дружби Народів, вул. Митна або вул. 



Климента Тімірязєва) на честь Митрополита Київського і всієї України 

Володимира (Сабодана).  

 Дане питання було подано на розгляд комісії з питань найменування 

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

розташованих на території міста (протокол № 3 від 07.04.2021). Комісією 

вирішено пропозицію щодо перейменування вулиці Климента Тімірязєва на 

вулицю Митрополита Володимира підтримати та винести дане питання на 

громадське обговорення; управлінню містобудування та архітектури підготувати 

лист на адресу кардіологічного диспансеру щодо надання їх пропозицій чи 

зауважень стосовно перейменування вулиці. 

 На виконання рішення комісії, управлінням містобудування та архітектури 

21.05.2021 підготовлено лист № 03-09/341 до Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та 

кардіохірургії» Закарпатської обласної ради щодо надання їх зауважень та 

пропозицій стосовно перейменування вул. Климента Тімірязєва, відповідь 

отримано листом 02.07.2021 № 405/01-17. 

 За період громадських обговорень (з 20.04.2021 по 20.06.2021) надійшло 

три звернення від громадськості щодо перейменування вулиці Климента 

Тімірязєва на вулицю Митрополита Володимира (Сабодана), а саме: 

1. 29.04.2021 мешканці вул. Климента Тімірязєва, 18/75 – Плачков 

Семен Петрович, Плачкова Надія Іванівна та Плачков Кирил Семенович – проти 

перейменування вул. Климента Тімірязєва, зауважили, що таке перейменування 

недоцільне та надали пропозицію найменувати нову вулицю міста іменем 

митрополита Володимира (Сабодана). 

2. 20.06.2021 звернення мешканця вул. Капітульної, 5/3 Сарканича 

Івана Івановича щодо категоричної незгоди перейменування вул. Климента 

Тімірязєва. 

3. 02.07.2021 № 405/01-17 відповідь КНП «Закарпатський обласний 

клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради щодо 

значної проблематики з переоформленням документів при зміні назви 

вулиці, а також зумовлює, крім значних фінансових затрат, наступні негативні 

наслідки: 

- переробку усіх правоустановчих документів: статуту, свідоцтва про 

державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ та всіх документів, що стосуються 

пенсійного фонду і фонду соціального страхування; 

- перевиготовлення ліцензії на медичну практику, ліцензії на наркотичні 

засоби, ліцензії на право використання джерел іонізуючого випромінення; 

- перевиготовлення всіх кутових штампів та печаток; 

- переукладання основного договору з НСЗУ, згідно якого заклад отримує 

фінсування (на даний момент це єдине джерело фінансування для роботи та 

функціонування закладу, переукладання цього договору може на тривалий час 

зупинити роботу закладу); 

 - переукладання договорів на співпрацю з іншими медичними установами 

та лабораторіями; 

- переукладання договорів з постачальниками: водопостачання, постачання 

природного газу, постачання електроенергії, забезпечення лікарськими засобами, 

надання харчування, послуги з прання та інше. 



Боршовський О.І. зазначив, що кардіодиспансер надав лист-відповідь 

02.07.2021 № 405/01-17, проте не висловив чітку позицію чи «за», чи «проти». 

Шкаровецький В.Ю. (голова ОСББ «Тімірязєва 18») зазначив, що пізно 

дізнався про перейменування вулиці, але обговоривши питання з мешканцями 

багатоквартирного житлового будинку більшість сусідів проти перейменування 

вул. Климента Тімірязєва. Є інші вулиці, наприклад, Зелена, Далека, які можна 

перейменувати і це не буде тягти таку кількість переоформлень документів. 

Боршовський О.І. пояснив, що після громадських слухань далі питання 

перейменування вул. Климента Тімірязєва буде розглядатися на постійних 

депутатських комісіях, де мешканці вправі написати листи, щоб їх точку зору 

врахували під час пленарного засідання чергової сесії. 

Павличко О.І. зауважила, що перейменування даної вулиці суперечить 

Порядку. А судячи зі змісту листа кардіодиспансера, вони мали на увазі, що 

«проти». 

Головуючий Боршовський О.І. поставив на голосування питання 

перейменування вулиці Климента Тімірязєва на вулицю Митрополита 

Володимира. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17,  

«Проти» – 8, 

«Утримались» – 3, 

Не голосували – 3. 

Рішення  прийнято. 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

По схваленим пропозиціям щодо перейменування вулиці Климента 

Тімірязєва на вулицю Митрополита Володимира підготувати проєкт 

рішення міської ради та оприлюднити його в установленому порядку. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – 17,  

«Проти» – 8, 

«Утримались» – 3, 

Не голосували – 3. 

УХВАЛИЛИ:  Погодити текст резолюції. 

 

 

Головуючий на громадських слуханнях                      Олег БОРШОВСЬКИЙ 

 

Секретар громадських слухань                                   Оксана КАЛІНОВСЬКА 


