
У К Р А Ї Н А
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П Р О Є К Т    Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення депутатів Одеської обласної ради до Одеського міського
голови та Одеської міської ради щодо присвоєння одній із вулиць

міста Одеси назви на честь імені Володимира Філіпчука

Відповідно  до  статті  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»,  Закону  України  «Про  присвоєння  юридичним  особам  та  об’єктам
права власності  імен (псевдонімів)  фізичних осіб,  ювілейних та святкових дат,
назв і дат історичних подій», для збереження пам’яті  Героя України, почесного
громадянина Одеси та Одеської області обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити текст звернення депутатів Одеської обласної ради до Одеського
міського голови та Одеської міської ради щодо присвоєння одній із вулиць міста
Одеси назви на честь імені Володимира Філіпчука (додається). 

2. Надіслати згадане звернення  до Одеського міського голови та Одеської
міської ради.

Проєкт рішення підготовлено та внесено 
депутатом Одеської обласної ради від 
політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», заступником 
голови постійної комісії обласної ради з 
питань регламенту, місцевого 
самоврядування, депутатської діяльності, 
зав’язків з громадськістю, моралі, етики 
та гласності, прав людини, свободи слова 
та інформації Афанасьєвою Тамілою 
Володимирівною



Додаток 
до рішення обласної ради 
від __________ 2022 року
№ ___________ - VIIІ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Одеської обласної ради до Одеського міського голови

та Одеської міської ради щодо присвоєння одній із вулиць міста Одеси назви
на честь імені Володимира Філіпчука

Великий список імен щедрих сердець, що створили відчутну історію нашого
міста:  храми  та  парки,  бібліотеки  та  лікарні,  школи  та  університети.  Вони
залишилися серед нас у пам'ятниках, назвах вулиць, музейних реліквіях. Кожна
епоха поповнює цю чудову плеяду благодійників новими іменами. Одне з них
добре знайоме сучасникам.

Герой  України,  почесний  громадянин  Одеси  та  Одеської  області,  голова
Громадської  організації  «Одеська  обласна  рада  миру»  з  2005  до  2014  року,
кавалер багатьох державних нагород та лауреат найпрестижніших громадських
премій Філіпчук Володимир Станіславович залишив помітний слід в історії Одеси
періоду  1980-2019  років.  Він  є  учасником  будівництва  Припортового  заводу,
автором  модернізації  найбільшого  підприємства  «Ексімнафтопродукт»,
що забезпечило  гігантські  поповнення  бюджету  міста,  модератором  важливих
соціальних  програм  для  робітників,  засновником  Фонду  «Надія.  Добро.
Милосердя»,  медичного  центру  для  хворих  дітей  та  сиріт,  ініціатором
будівництва безкоштовного житла багатодітним сім'ям. Для перерахування всіх
його заслуг та починань знадобиться чимало сторінок, тому варто обмежитися
констатацією  феномену  Володимира  Філіпчука  як  унікального  прояву  чудової
сутності непересічної людини.

Він родом із бідної родини колійного обхідника, але, досягнувши соціальних
висот,  не  зачерствів  серцем,  а  відкрив  його  людям,  запропонувавши  реальну
допомогу, щоб інші могли піднятися нагору. Володимир Станіславович жертвував
на добрі справи не лише відсотки від прибутку свого підприємства, а й особисті
кошти,  віддаючи  їх  на  будівництво  Кафедрального  Преображенського  собору,
роботи  зі  зміцнення  фундаменту  Одеського  оперного  театру,  реставрацію
театрального Органу, будівництво та відновлення церков.

Здійснив великий вклад у лікування дітей, у створення матеріально-технічної
бази Одеського спорту – легкої атлетики і тайського боксу, на підтримку юних
обдарувань,  музикантів,  художників,  акторів  та  співаків,  у  поповнення
та збереження  фондів  Одеської  національної  наукової  бібліотеки.  Він  був
дивовижною людиною у своїй надзвичайній щедрості, в умінні ладнати з людьми,
співпрацювати з тими, від кого залежав успіх справи, і відгукуватися на заклик
про допомогу, звідки б він не надходив.

Ми, депутати Одеської обласної ради, вважаємо, що важливо зберегти пам'ять
про  почесного  громадянина  Одеської  області  Філіпчука  Володимира
Станіславовича,  закріпити  її  в  місті  Одеса,  процвітанню  якого  він  присвятив
життя, і де продовжують свої біографії діти й дорослі. 

Враховуючи  викладене,  Одеська  обласна  рада  звертається  до  Одеського
міського  голови  та  Одеської  міської  ради  з  проханням  відгукнутися  на  нашу
ініціативу  і  серед  вулиць,  площ  та  парків  міста  Одеса  знайти  вулицю,  яка
підходить для увіковічення пам'яті достойного одесита Філіпчука Володимира.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Одеської обласної ради «Про звернення депутатів

Одеської обласної ради до Одеського міського голови та Одеської міської
ради щодо присвоєння одній із вулиць міста Одеси назви в честь імені

Володимира Філіпчука

Герой  України,  почесний  громадянин  Одеси  та  Одеської  області,  голова
Громадської  організації  «Одеська  обласна  рада  миру»  з  2005  по  2014  роки,
кавалер багатьох державних нагород та лауреат найпрестижніших громадських
премій Володимир Станіславович Філіпчук залишив чудовий слід в історії Одеси
періоду  1980-2019  років.  Він  є  учасником  будівництва  Припортового  заводу,
автором  модернізації  найбільшого  підприємства  «Ексімнафтопродукт»,  що
забезпечило  гігантські  поповнення  бюджету  міста,  модератором  важливих
соціальних  програм  для  робітників,  засновником  Фонду  «Надія.  Добро.
Милосердя», медичного центру для хворих дітей та сиріт, ініціатор будівництва
безкоштовного житла багатодітним сім'ям… 

Володимир Станіславович жертвував на добрі справи не лише відсотки від
прибутку свого підприємства,  а  й особисті  кошти,  віддаючи їх на будівництво
Кафедрального  Преображенського  собору,  роботи  по  зміцненню  фундаменту
Одеського  оперного  театру,  реставрацію  театрального  Органу,  будівництво  та
відновлення церков.

Здійснив великий вклад у лікування дітей, у створення матеріально-технічної
бази одеського спорту – легкої атлетики та тайського боксу, на підтримку юних
обдарувань,  музикантів,  художників,  акторів  та  співаків,  у  поповнення  та
збереження фондів Одеської національної наукової бібліотеки. 

Ми, депутати Одеської обласної ради, вважаємо, що важливо зберегти пам'ять
про почесного громадянина Одеської області Володимира Філіпчука, закріпити її
в  місті  Одеса,  процвітанню якого він присвятив життя,  і  де продовжують свої
біографії діти та дорослі люди. 

Враховуючи викладене, пропонуємо звернутись до Одеського міського голови
та Одеської  міської ради з  проханням відгукнутися на нашу ініціативу і  серед
вулиць,  площ  та  парків  міста  Одеса,  знайти  вулицю,  яка  підходить  для
увіковічення пам'яті достойного одесита Володимира Філіпчука.

 
Депутат Одеської обласної ради                                      Таміла АФАНАСЬЄВА


