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Про перейменування міста Володимир-Волинський
Володимир-Волинського району Волинської області

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 
1 грудня 2021 року подання Волинської обласної ради щодо перейменування 
міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської 
області на місто Володимир.

Місто Володимир-Волинський є адміністративним центром Володимир-
Волинського району та Володимир-Волинської міської територіальної громади. 
На сьогоднішній день в місті проживає близько 38000 мешканців. 

Перейменування міста Володимир-Волинський ініційовано його жителями 
з метою повернення населеному пункту його історичної назви «Володимир».

Відповідно до матеріалів наданих Волинською обласною радою вказаний 
населений пункт є одним із найдавніших міст України, перша документальна 
згадка про яке зафіксована у літописі часів Київської Русі «Повість минулих літ». 
У 1795 році відповідно до австро-російської угоди місто увійшло до складу 
Російської імперії. Зазначається, що саме після цього приєднання місто отримало 
до своєї назви приставку «-Волинський». Вказаний крок був обґрунтований  
необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Владімір-на-
Клязьмі. 

Питання про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-
Волинського району Волинської області підтримане територіальною громадою 
на громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Володимир-
Волинською міською та Волинською обласною радами.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 
обговоривши питання, Комітет  ухвалив:



1. Підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування 
міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської 
області на місто Володимир та доручити народним депутатам України – членам 
Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 
Постанови Верховної Ради України «Про перейменування міста Володимир-
Волинський Володимир-Волинського району Волинської області».

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 
статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 
Ради України «Про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-
Волинського району Волинської області» 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 та місцевого самоврядування 
В.Безгіну.
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