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 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні подання Івано-

Франківської обласної ради щодо перейменування села Химчин Косівського 

району Івано-Франківської області на село Хімчин. 

На сьогодні село Химчин входить до складу Рожнівської сільської 

об’єднаної територіальної громади та знаходиться на відстані 22 км від 

районного центру м. Косів. В селі проживає 3146 жителів. 

Перейменування села Химчин ініційовано його жителями з метою 

усунення розбіжностей при оформленні правовстановлюючих документів та 

повернення історичної назви цьому населеному пункту. 

У формі Химчин населений пункт засвідчено в довідниках 

адміністративно-територіального поділу (устрою) України від 1967 р. й 

дотепер. Протягом 1946-1962 рр. населений пункт у довідниках 

адміністративно-територіального поділу (устрою) України засвідчено у формі 

Хімчин. 

Інститут української мови НАН України вважає, що лінгвістично 

обґрунтованою є назва поселення Химчин, яка виникла закономірно на 

місцевому мовному ґрунті. Населений пункт Химчин знаходиться в регіоні, де 

давнє о (у відкритому складі) змінилося на и в закритому складі. 

Питання про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області підтримане територіальною громадою на загальних 

зборах громадян, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і 

схвалено Химчинською сільською, Косівською районною та Івано-

Франківською обласною радами. 

 



Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 

обговоривши питання, Комітет  у х в а л и в: 

1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області 

на село Хімчин та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Химчин Косівського 

району Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Химчин 

Косівського району Івано-Франківської області» прийняти за основу та в 

цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 

під час розгляду цього питання народному депутату України, голові 

підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального 

устрою М.Федоруку. 
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