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Про перейменування села Зеблози 

Кременецького району Тернопільської області 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні подання 

Тернопільської обласної ради щодо перейменування села Зебло́зи Кременецького 

району Тернопільської області на село Зебла́зи. 

Село Зеблози входить до складу Кременецької міської територіальної 

громади та знаходиться на відстані 7 км від районного центру міста Кременець. На 

момент ініціювання питання про перейменування село Зеблози входило до складу 

Чугалівської сільської ради. В селі проживає 131 житель. 

Перейменування села Зеблози ініційовано його жителями з метою усунення 

розбіжностей при оформленні правовстановлюючих документів та повернення 

історичної назви цьому населеному пункту.  

Інститут української мови НАН України відзначає, що назва Зеблози на 

позначення відповідного населеного пункту закріпилися в 60-х роках ХХ ст. (див. 

Тернопільська область. Адміністративно-територіальний поділ на 1 квітня 1967 

року. – Тернопіль, 1967. – С. 28). До того часу зазначене поселення мало назву 

Зеблази: 1906 р. – хутір Зеблазы (Списокъ населенныхъ местъ Волынской губерніи. 

– Житомиръ, 1960. – С. 99), 1946 р. – хутір Зеблази (Українська РСР. 

Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. Видання перше. – 

К., 1947. – С. 571). З огляду на те що форма ойконіма Зеблази є давнішою, порівняно 

із Зеблози, Інститут вважає можливим перейменування села Зеблози на Зеблази. 

Питання про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Чугалівською сільською, Кременецькою районною та Тернопільською 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  

ухвалив: 

1. Підтримати подання Тернопільської обласної ради щодо перейменування 

села Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської 

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. 
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