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Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні подання Одеської 

обласної ради щодо перейменування села Іванівка Любашівського району 

Одеської області на село Яновка. 

Село Іванівка знаходиться на території колишньої Сергіївської сільської 

ради, яка увійшла до складу Любашівської селищної об’єднаної територіальної 

громади. На сьогодні в селі проживає 162 жителя. 

Перейменування села Іванівка ініційовано Любашівською селищною 

радою у зв’язку з тим, що після об’єднання територіальних громад до складу 

Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади увійшло два 

населених пункти з однаковою назвою – Іванівка. 

 Відповідно до частини одинадцятої статті 5 Закону України «Про 

географічні назви» перейменування географічних об’єктів здійснюється у 

випадку повторення назв однорідних географічних об’єктів у межах однієї 

адміністративно-територіальної одиниці. 

За даними Любашівської селищної ради колишня назва села Іванівка – 

село Яновка, назва якого походить від прізвища поміщика Яновського. Перші 

згадки про село Яновка відносяться до 1859 року. 

Інститут української мови НАН України відзначає, що теперішня назва 

Іванівка з’явилася на ойконімній карті Одещини 1946 р. До того це поселення 

називали Янівкою. У російських джерелах – Яновка (1859, 1887 рр. – Яновка; 

див.: Топонімія Північно-Східної Одещини. Конспект лекцій / за ред. 

Ю.О. Карпенка. – Одеса, 1975. – С. 28). 

Питання про перейменування села Іванівка Любашівського району 

Одеської області підтримане територіальною громадою на громадських 

 



слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Любашівською селищною та Одеською 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 Одеської обласної ради щодо перейменування 

села Іванівка Любашівського району Одеської області на село Яновка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування села Іванівка Любашівського району Одеської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування села Іванівка Любашівського району 

Одеської області» за наслідками розгляду прийняти 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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