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ПРОТОКОЛ 

громадських слухань з обговорення перейменування  

вулиць, провулків та площ міста 

  

27 лютого 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 перейменування та голосування. 

4. Оголошення резолюції громадських слухань. 

 

СЛУХАЛИ: 

Відповідальний за проведення громадських слухань - начальник 

управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста 

Боршовський О.І. запропонував обрати головуючого на громадських 

слуханнях, секретаря та лічильну комісію.  

Головуючим запропоновано обрати Боршовського О.І. - начальника 

управління містобудування та архітектури,  головного архітектора міста.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28  

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 Секретарем запропоновано 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. 
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 Членами лічильної комісії запропоновано обрати Дем’яник І.Я.- голову 

правління ОСББ «Університетський 8» та Вербича В.В. – працівника 

виконкому.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий Боршовський О.І. повідомив, що рішенням XV сесії міської 

ради VII скликання 12.09.2017 № 750 затверджено перелік провулків та площ, 

які повторюють назви вулиць та рекомендуються до перейменування. 

Управлінням містобудування та архітектури було проаналізовано цей перелік і, 

як варіант, запропоновано нові назви, які винесено на розгляд громадськості. 

Пропозиції були такі: 

1. Андрія Бачинського (площа) – Марії Терезії (1717-1780 – ерцгерцоґиня 

Австрії, королева Угорщини і Богемії, яка у 1771 році посприяла 

усамостійненню Мукачівської єпархії ГКЦ, а у 1775 році видала грамоту, 

за якою будова єзуїтського монастиря і храму передана Мукачівській 

єпархії). 

2. Ботанічний (провулок ) – Ботанічний сад. 

3. Грибоєдова (провулок) – Миколи Леонтовича  (01.12.1877 - 23.01.1921,  

український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог, 

автор широковідомих обробок українських народних пісень для 

хору «Щедрик», «Дударик»). 

4. Добролюбова (провулок) - Івана Пулюя (02.02.1845 – 31.01.1918, 

етнічний  український фізик і електротехнік, винахідник, організатор 

науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський 

діяч. Професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі, 

Державний радник з  електротехніки  Чехії  і  Моравії. Дійсний 

член Наукового товариства імені Шевченка, почесний член Віденського 

електротехнічного товариства). 

5. Залізничний (провулок) – Автовокзальний. 

6. І. Мартона (провулок) – Крайній. 

7. Короленка (провулок) – Панорамний. 

8. Кошицький (провулок) – Адольфа Лібшера (1887-1965 – чеський професор 

та доктор архітектори, автор плану забудови Малого Галагова, 

спроектував ряд будівель в Ужгороді: Крайовий суд, в’язницю, блок  

житлових будинків для чиновників).   

9. Криничний (провулок) – Джерельний. 

10. Мечнікова (провулок) – Добросусідський. 

11. Насипний (провулок) – Інженерний. 

12. Підгірний (провулок) – Кафедральний.  

13. Собранецький (провулок) – Гуменний (місто в Словаччині). 

14. Театральний (провулок) – Пасаж. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1877
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)&action=edit&redlink=1
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%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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15. Університетський (провулок) – Освітянський. 

16. Чкалова (провулок) – Базарний. 

17. Шевченка (провулок) – Кобзарський. 

18. Володимирський (провулок) – Променистий. 

Окрім того в міську раду звернулись мешканці вулиці Кароля Мейсораша 

(бувша Івана Туряниці),  їх підтримав депутат міської ради Шевчук Г.В. по 

питанню перейменування вулиці Кароля Мейсораша на Антона Кашшая, 

оскільки на цій вулиці жив художник і на даний час проживає його родина.  

Але в місті вже є вулиця з такою назвою, тому пропонується вулиці Кароля 

Мейсораша надати ім’я Антона Кашшая, а вулиці  Антона Кашшая - ім’я 

Кароля Мейсораша. 

Ці питання були розглянуті  комісією з питань найменування 

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

розташованих на території м. Ужгорода і також винесені на громадське 

обговорення.  

Громадські обговорення відповідно до розпорядження міського голови 

від 27.12.2018 № 567 тривали два місяці: з 27.12.2018 по 27.02.2018. Пропозиції 

щодо перейменування були оприлюднені в газеті «Ужгород» та на офіційному 

сайті міської ради.  

В ході обговорення на адресу міської ради надійшло 12 звернень, із них : 

1. Проти  перейменування  площі Андрія Бачинського надійшло 2 звернення 

від  Мукачівської греко-католицької єпархії. 

2. Проти перейменування пров. Університетського надійшло 7 звернень: 

- колективна (33 підписів) від мешканців будинку №9; 

- від ОСББ «Університетський 8»  - 34підписів мешканців будинку №8; 

- колективна (2 підписи) від мешканців будинку №8 Вознюк О.В., 

Вознюк Л.І.;  

- від ЖБК «Веселка» будинку №4; 

- від ОК ЖБК «Веселка-2» будинку №6; 

- від ОСББ «АНОД» будинку № 7; 

- колективна від  ЖБК «Веселка»,  ОК ЖБК «Веселка-2»,   ОСББ 

«АНОД»,  ОСББ «Університетський 8».    

3. Проти перейменування провулку Шевченка надійшло 2 звернення: 

     -   від ОСББ будинку № 13; 

     -   від ФОП Безмен П.С. 

4. Проти перейменування провулку Володимирського надійшло 1     

звернення від мешканця Бакі Ф.О. 

5.  Проти перейменування провулку Криничного надійшло 1 колективне 

звернення (23підписи) від мешканців провулку. 

 6.  За перейменування провулку Залізничного з пропозицією надати йому 

ім’я Дмитра Поповича (коротка історична довідка додається). 

ЗАПРОПОНУВАЛИ:  Головуючий  Боршовський О.І. запропонував 

назви,  щодо яких надійшли заперечення, залишити без змін, а саме не 

змінювати: 

- назву площі Андрія Бачинського 

ГОЛОСУВАЛИ: 
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«За» - 27   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 1 

         Рішення прийнято. 

 

- назву  провулку Університетського 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 26   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 2 

         Рішення прийнято. 

 

- назву провулку  Криничного   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 23   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 5 

         Рішення прийнято. 

 

- назву провулку  Шевченка  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 23   

«Проти»  -  1 

«Утримались» – 4 

         Рішення прийнято. 

 

-  назву провулку  Володимирського 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 25   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 3 

         Рішення прийнято. 

 

     З пропозицією щодо надання провулку Залізничному  імені Дмитра  

Поповича  виступив гр. Адамчо Нестор  Йосипович з короткою історичною 

довідкою щодо цієї особи.  

Головуючий  Боршовський О.І. запропонував інформацію взяти до відома та 

додатково розглянути на комісії з питань найменування (перейменування) 

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

м. Ужгорода. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 28   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

         Рішення прийнято. 
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            Із залу запропонували  решту пропозицій щодо перейменування, проти 

яких не було заперечень, схвалити. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 26  

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 2 

         Рішення прийнято. 

 Головуючий запропонував поставити на голосування пропозицію щодо 

надання вулиці Кароля Мейсораша  імені  Антона Кашшая, а вулиці  Антона 

Кашшая - імені Кароля Мейсораша. Заперечень не було. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 25  

«Проти»  -  1 

«Утримались» – 2 

         Рішення прийнято. 

Після голосування виступив Михайло Фединишинець із емоційним 

запереченням проти такого рішення. 

Головуючий запропонував зняти питання на довивчення.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 26  

«Проти»  -  1 

«Утримались» – 1 

         Рішення прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гр. Головач Йосип Йосиповича з пропозицією присвоїти одній із вулиць 

міста імені Константина Грабара та коротко розповів про цю особу. 

   Головуючий запропонував винести це питання на розгляд комісії з питань 

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

скверів, розташованих на території м. Ужгорода. 

 

          РЕЗОЛЮЦІЯ 

По схваленим пропозиціям щодо перейменування провулків підготувати 

проект рішення міської ради та оприлюднити його в установленому порядку.  

Пропозицію щодо надання вулиці Кароля Мейсораша  імені  Антона 

Кашшая, а вулиці  Антона Кашшая - імені Кароля Мейсораша подати на 

повторне громадське обговорення. 

Пропозиції щодо надання вулицям імен Дмитра Поповича та Константина 

Грабара розглянути на комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

 

         Головуючий на громадських слуханнях                                О. Боршовський 

 

        Секретар громадських слухань                                           В. Квіт 


