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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 Латівка Августівської сільської ради 

Біляївського району Одеської області на село Котівка.   

Згідно з даними офіційного обліку адміністративно-територіальних 

одиниць України у Біляївському районі Одеської області в межах юрисдикції 

Августівської сільської ради обліковується населений пункт Латівка, у якому 

проживає більше 2 600 осіб.  

За інформацією Одеської обласної ради, перейменування села Латівка 

ініційовано його жителями з метою відновлення історичної назви цього 

населеного пункту та викликане негативним сприйняттям діючої назви. До 

перейменування відповідно до Постанови Верховної Ради України від 

19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування окремих населених 

пунктів та районів», яка була прийнята згідно з пунктом 8 статті 7 Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», зазначене село мало назву «Котовка». За свідченням старожилів, в 

межах території села Латівка раніше знаходились поміщицькі садиби, тому 

назва «Котовка» походить від прізвища пана – Котов. Натомість назва 

«Латівка» у мешканців села викликає негативну асоціацію у зв’язку з 

однойменною назвою місцевого кладовища. 

 



   Український інститут національної пам’яті заперечує проти 

перейменування села Латівка Біляївського району Одеської області на село 

Котівка. На думку Інституту, запропонована назва є фактично відновленням 

назви «Котовка», яка містила символіку комуністичного тоталітарного режиму, 

а тому не узгоджується з вимогою частини десятої статті 5 Закону України 

«Про географічні назви», відповідно до якої забороняється присвоювати 

географічним об’єктам назви, які є іменами або псевдонімами осіб, які 

обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного 

комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), 

інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних 

з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах 

державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських 

республік та похідні від них, а також назви, пов’язані з діяльністю 

комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або 

в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням 

учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. 

Український інститут національної пам’яті поінформував, що у 1957 році 

згідно з рішенням Одеської обласної ради було створено Котовську сільраду, до 

якої увійшли низка так званих Міжлиманських хуторів, серед яких – хутір 

Латівка. Зазначений населений пункт став адміністративним центром 

новоствореної сільради і був перейменований, як і місцевий колгосп, на честь 

більшовицького діяча Григорія Котовського, на село Котовка.  

Інститут української мови НАН України підтримує перейменування села 

Латівка на село Котівка. Фахівці Інституту вважають, що з лінгвістичної точки 

зору, назва села Котовка не вказує на його зв'язок із прізвищем радянського 

діяча, інакше назва села мала б вимовлятися як Кото́вка, а не Ко́товка. Крім 

того, на доцільність перейменування села вказують свідчення місцевих жителів 

та негативні асоціації, пов’язані з діючою назвою.    

Питання про перейменування села Латівка Августівської сільської ради 

Біляївського району Одеської області підтримане територіальною громадою на 

громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і 

схвалено Августівською сільською, Біляївською районною 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 Латівка Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області 

на село Котівка та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Латівка Біляївського 

району Одеської 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 Латівка 

Біляївського району Одеської 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. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                  С.ВЛАСЕНКО 


