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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування 
використання географічних назв у населених пунктах України, поданий 
народним депутатом України Ф.Веніславським та іншими народними 
депутатами України (реєстр. № 7253)

За дорученням Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука Комітет з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 18 квітня 2022 року 
(Протокол № 94) проект Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування 
використання географічних назв у населених пунктах України (реєстр. № 7253 
від 05.04.2022), поданий народним депутатом України Ф.Веніславським та 
іншими народними депутатами України.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи зазначений 
законопроект спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування 
використання у населених пунктах України географічних назв та символіки 
держави, яка вчинила збройну агресію проти України, з метою недопущення 
повторення таких злочинів у майбутньому, усунення загрози суверенітету, 
територіальній цілісності та національній безпеці України, а також очищення та 
оздоровлення вітчизняного суспільного простору від нав’язаних комуно-
чужинських ідеологем, убезпечення впливу радянсько-російських наративів на 
світогляд українців, встановлення історичної справедливості та повного 
відновлення української історично-національної топоніміки, осучаснення її 
іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 
географічні назви» та встановити «заборону присвоювати географічним 
об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують 
державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, 
дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших 
суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з 
переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за 



критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, 
зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях 
України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали 
жертвами переслідування з боку російських репресивних органів».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 
своєму висновку від 12 квітня 2022 року висловлює зауваження до поданого 
законопроекту та звертає увагу, що запропоновані законопроектом новели не 
вирішують поставлених у пояснювальній записці завдань, тобто предмет 
законопроекту виглядає вужчим, ніж випливає з положень пояснювальної 
записки.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України - членів Комітету та всебічно обговоривши питання, 
Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 
частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 
деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 
населених пунктах України (реєстр. № 7253), поданий народним депутатом 
України Ф.Веніславським та іншими народними депутатами України, включити 
до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 

Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 
Закону України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» 
щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв 
у населених пунктах України (реєстр. № 7253), за наслідками розгляду в 
першому читанні прийняти за основу.

Зважаючи на необхідність доопрацювання проекту Закону й узгодження 
окремих його положень з іншими положеннями законодавства, Комітет ухвалив 
врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до 
частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і 
поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у 
тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших 
законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та 
відповідають предмету правового регулювання законопроекту (зокрема, щодо 
встановлення заборони присвоювати скверам, бульварам, вулицям, провулкам, 
узвозам, проїздам, проспектам, площам, майданам, набережним, мостам, іншим 
об’єктам топоніміки населених пунктів назв, що звеличують, увіковічують, 
символізують державу-терориста (державу-агресора), або її визначні, пам’ятні, 
історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали збройну 
агресію проти України чи інших суверенних держав, пропагують державну 
тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції 
(опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику комуністичного та 
російського нацистського тоталітарних режимів; визначення підстав 
перейменування географічних об’єктів, скверів, бульварів, вулиць, провулків, 
узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших 



об’єктів топоніміки населених пунктів, які містять такі назви; встановлення 
повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування під 
час перейменування географічних об’єктів та інших об’єктів топоніміки 
населених пунктів, які містять такі назви; визначення порядку демонтажу 
пам’ятників, пам’ятних знаків, які звеличують, увіковічують, символізують 
державу-терориста (державу-агресора), або її визначні, пам’ятні, історичні та 
культурні місця, міста, дати, події, її діячів тощо).

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 
України Комітет визначив народного депутата України, голову підкомітету з 
питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 
В.Безгіна.         
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