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 Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 

подання Львівської обласної ради щодо перейменування села Мармузовичі 

Буського району Львівської області на село Андріївка. 

Згідно з даними офіційного обліку адміністративно-територіальних 

одиниць України у Буському районі Львівської області обліковується 

населений пункт Мармузовичі, у якому проживає більше 1500 осіб. 

За інформацією Андріївської сільської ради Буського району Львівської 

області, перейменування села Мармузовичі ініційоване його жителями у зв’язку 

з несприйняттям діючої назви, яка була присвоєна населеному пункту 

Андріївка (колишня назва села Мармузовичі) відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» на виконання вимог 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки». Зазначений населений пункт пропонується перейменувати на село 

Андріївка на честь святого Апостола Андрія Первозванного. 

Український інститут національної пам’яті заперечує проти 

перейменування села Мармузовичі на село Андріївка, оскільки діюча назва є 

історичною. Назва села Андріївка (до 1630 р. – Мармузовичі, до 1946 р. – 

Ферлеївка) була безпосередньо пов’язана зі встановленням радянської влади на 

території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях та 

діяльністю комуністичної партії, оскільки є похідною від імені Андрєєва Івана 

Миколайовича (1898–1946) – у 1939 р., у ході встановлення радянської влади та 

здійснення колективізації на Львівщині – перший директор місцевої станції 

 



МТС; загинув у 1946 р. «від рук українських буржуазних націоналістів». 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 18 липня 1946 р. село Ферлеївка 

(Ферліївка) було перейменовано на село Андріївка. 

Питання про перейменування села Мармузовичі Буського району 

Львівської області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Андріївською сільською, Буською районною та Львівською обласною радами. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-

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 Львівської обласної ради щодо перейменування 

села Мармузовичі Буського району Львівської області на село Андріївка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 

на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування села Мармузовичі Буського району 

Львівської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

 

 

 

Голова Комітету                             А.КЛОЧКО 


