
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

09.11.2015                             Ужгород                               № 446 
 

 
Про проведення  
громадських слухань 

 
 

На виконання Закону України "Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки" відповідно до Закону України "Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989 "Про 
затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду 
питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за 
ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій", статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
пропозицій науково-художньої ради, з метою урахування думки громадськості:  

1. Провести з 09.11.2015р. до 09.01.2016р. громадські слухання із 
перейменування вулиць (пропозиції додаються). 

2. Організацію проведення громадських слухань покласти на управління 
містобудування та архітектури (Івегеш М.М.) та управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді (Бобров Є.В). 

3. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв'язків з 
громадськістю (Кравчук В.В.) забезпечити оприлюднення пропозицій із 
перейменування вулиць. 

4.  Пропозиції із перейменування вулиць подаються у письмовій чи усній 
формі на адресу: вул. Небесної Сотні (Уральська), 4, ІІ-й поверх; тел.: 61-71-03 
або на e-mail: archi-uzhgorod@ukr.net  із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх подає, до 09.12.2015р. 

           5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 

Міський голова                                                                                    В.Погорелов 



Пропозиції 
щодо присвоєння вулицям, які підлягають перейменуванню відповідно до 

Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки", імен українських та закарпатських діячів науки та культури. 
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Стара назва 

вулиці 

 
Запропонована 
нова назва 
вулиці 

 
Коротка історична довідка  

1. Белінського 
 

І. Чендея Чендей Іван Михайлович (1922 – 2005) -  
український закарпатський письменник,  
кіносценарист, автор сценарію «Тіні забутих 
предків». Народився у смт. Дубове на Тячівщині. 
Похований у м. Ужгороді. 

2. Благоєва 
 

Ф. Потушняка Потушняк Федір Михайлович (літературний  
псевдонім Ф. Вільшицький, Ф. Пасічник  
(1910 – 1969) - український закарпатський 
письменник, науковець-етнограф, археолог.  
Народився у с. Осій Іршавського району. Похований 
у м. Ужгороді. 

3. Борканюка В. Довговича Василь Довго́вич (справжнє прізвище Довганич, 
(1783-1849) – український філософ, мовознавець, 
поет, перший закарпатський академік. Священик 
УГКЦ. Народився в с. Золотарьово Хустського 
району. Помер у Хусті, похований на Замковій горі. 

4. Галана В. Гошовського Гошовський Володимир Леонідович (1922 – 1996) - 
український фольклорист, етномузиколог, засновник 
кібернетичної етномузикології. Народився та 
похований в Ужгороді 

5. Івана Ваша       П. Чубинського Чубинський  Павло Платонович (1839-1884) -
український етнолог, фольклорист, поет, 
громадський діяч, автор слів Гімну України. 

6. Колгоспна   А. Коцака  Арсеній Коцак (світське ім'я Олексій Федорович 
Коцак (1737-1800) – український філолог, 
письменник, педагог, церковний діяч. Народився в  
с. Буківець (Словаччина). Похований в м. Мукачеві. 

7 Котовського В. Івасюка  Івасюк Володимир Михайлович (1949-1979) - 
український композитор, поет, один із 
основоположників української естрадної музики, 
 автор 107 пісень, Герой України (посмертно).  

8. С. Лазо К. Мейсароша Мейсарош Карл (1821 – 1890) юрист, журналіст, 
перший історик м. Ужгорода – у 1861році видав 
книгу «Історія Ужгорода від найдавніших часів до 
сьогодні». Народився в с. Гойдудорог (нині село в 
Угорщині). Помер та похований у с. Завадка (нині 
село в Словаччині). 

9. І. Мондока       М. Вербицького Вербицький Михайло Михайлович (1815-1870)– 
український композитор, хоровий диригент, 
священик УГКЦ, громадський діяч, автор музики 
Державного Гімну України. 



10 Пархоменка     П. Скунця Скунць Петро Миколайович (1942-2007) – 
український поет, член Національної спілки 
письменників України. Народився в смт. Міжгір'я. 
Похований в м. Ужгороді. 

11. Паризької 
Комуни 
 

Ю. Кондратюка Кондратюк  Юрій Васильович (справжнє 
ім'я Шаргей Олександр Гнатович; (1987-1941)- 
український  вчений-винахідник, один із 
піонерів ракетної техніки й теорії космічних 
польотів. 

 
12. 

Сидоряка   І. Ірлявського Ірлявський Іван (справжнє ім'я та прізвище Рошко 
Іван Іванович (1919-1942)- український поет, 
журналіст, громадський діяч, один з активних 
творців Карпатської України. Народився в с. Ірлява 
Ужгородського району,  розстріляний у Бабиному 
Яру у 1942 році. 

13 Тельмана С. Добоша  Добош Степан Васильович (1912 – 1978) - один із 
засновників і перший ректор  Ужгородського 
університету.  Народився в с. Обава, Мукачівського     
р-ну. Похований в м. Пряшів (Словаччина). 

14 П. Терека         Д. Поповича Попович Дмитро Миколайович (1899-1968) – 
український закарпатський педагог, письменник, 
громадський діяч. Народився в с. Онок 
Виноградівського р-ну. Похований в м. Ужгороді. 

 
 


