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І. Проблеми мовленнєвого етикету  

 

Після надбання Україною незалежності українська мова здобула 

статус державної (ст.10 Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 року), тобто стала мовою, 

обов’язковою для використання у законодавстві, офіційному діловодстві, 

судочинстві, науці тощо. 

Правове цивілізоване демократичне суспільство передбачає високий 

злет моральної культури як сукупності досягнень в галузі освіти, науки, 

мистецтва, а також уміння використовувати ці досягнення для реалізації 

актуальних проблем суспільного розвитку. Державна мова покликана 

забезпечувати та ілюструвати світові високий рівень духовності нації, її 

суспільного розвитку, державної досконалості. Питання державності мови 

зачепило проблеми економічні, соціальні, духовні. 

У нашому регіоні мовне питання виступає у вигляді двох основних 

проблем: розширення сфери вжитку української мови та підвищення 

мовної культури. Як свідчать факти, установи, заклади, організації 

перейшли до ведення документації українською мовою, до використання її 

у практичній діяльності. Складності з іншою проблемою: забезпечення 

високої мовної культури у всіх сферах діяльності людини. Боротьба за 

культуру мови – це один з ефективних засобів боротьби за духовне 

відродження нації; за підвищення інтелектуальності, світоглядного, 

духовного розвитку особистості, її інтелігентності. 

Академік М.М.Мойсєєв найважливішими компонен-тами культури 

людини виділив три прояви: культуру зовнішню, культуру внутрішню, 

інтелігентність як найвищий стан внутрішньої культури. Юрист повинен 

прагнути синтезувати ці прояви. Його діяльність може впливати на 

свідомість людей, на економічне життя, організацію і діяльність трудових 

колективів. Тому він повинен бути людиною, здатною бачити себе збоку, 

своє місце у світі, який швидко змінюється. А це вже не ремесло, а 

культура. Зовнішня культура передбачає вміння поводити себе з людьми, 

не займати своєю персоною загальної уваги, говорити літературною 

мовою. Усе це важливо, проте не всі представники правової еліти цим 

володіють. Внутрішня культура передбачає не лише знання тих надбань, 

які нам дає природа, мистецтво, історія, традиції та звичаї власного 

народу, розуміння загальнолюдських цінностей, але й уміння їх 

усвідомити, зрозуміти, відчувати необхідність у них. Ці якості формують 

традиції, визначають поведінку людини, її вибір у нестандартних 

ситуаціях. Саме завдяки внутрішній культурі виникає потреба 

дотримуватись цих цінностей, саме внутрішня культура створює в 

колективі клімат доброзичливості, приязні, що сприяє високій 

продуктивності праці та реалізації найсміливіших планів. Культура – це 

вміння слухати чужі думки, не вважати себе абсолютним авторитетом, 
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особливо тоді, коли маєш справу з людьми молодими або такими, що 

стоять на нижчих щаблях суспільної ієрархії. Культура мовлення, - 

зауважує проф. А.П.Коваль – це володіння нормами літературної мови, 

вміння користуватися її виразними засобами в різних умовах спілкування 

відповідно до мети і змісту мовлення. Це ступінь володіння багатством 

літературної мови. 

Праця юриста потребує не лише високих моральних якостей, але й 

широкої загальної культури. Правник має бути людиною, у якої загальна 

освіченість передує спеціальній, тому що він щоденно може мати справу з 

найрізноманітнішими явищами в житті, котрі потрібно правильно оцінити, 

прийняти відповідні рішення і переконати у правильності даного рішення 

громадян, які до нього звертаються. Тому юрист повинен дотримуватися 

високої культури спілкування, яка передбачає бездоганне володіння 

нормами літературної мови; уміння точно, зрозуміло, правильно і логічно 

висловити думку, встановити зворотній зв’язок, відгукнутись на думки , 

почуття, турботи й проблеми іншої людини. Форми спілкування змінні, 

сутність – незмінна. 

Словник іншомовних слів подає визначення культури мови як ступеня 

відповідності мови нормам літературної мови. Проте сьогодні, - зауважує 

проф. С.Я.Єрмоленко, - не можна обмежувати культуру мови тільки 

сферою конкретних норм на рівні лексичної, граматичної системи 

літературної мови. Цінність літературної мови як здобутку національної 

культури полягає в збереженні, активному відтворенні історичних 

традицій мовно-літературного вживання, у шліфуванні тих засобів, які 

через письменницьку практику приходять із загальнонародної мови. 

Культура мови як певна мовна свідомість, відповідні оцінки й вартості 

виховуються через формування естетичних станів, вироблення чуття 

слова. 

На об’ємність поняття “культура мови” вказує і проф. О.Сербенська: 

“Основою культури мовлення, - зауважує мовознавець, - вважають любов, 

прив’язаність до рідної мови, культуру мови пов’язують з почуттям поваги 

до державної мови та її історії, з турботою про її функціонування, з 

відповідальністю за свої мовленнєві дії; поняття “культури мови” 

пов’язують також з діяльністю суспільства та індивідуума, спрямованого 

на якнайкраще пізнання, збагачення, удосконалення та розвиток мови. 

Отже, зміст поняття “культура мови” охоплює: 

1. Ступінь ознайомлення суспільства з мовними нормами, вміння свідомо 

використовувати нормативні форми і вислови, критично ставитися до 

порушення норм, здатність висловлювати думку ясно, стисло, 

зрозуміло. 

2. Діяльність, яка має на меті піднесення рівня знань про мову, їх 

пропаганду і закріплення мовних норм. 

3. Лексико-фразеологічну, граматичну, орфографічну та орфоепічну 

внормованість, тобто вживання слів, їх форм, звуків, звукових 

комплексів, синтаксичних конструкцій відповідно до усталених норм, 
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усунення мовних помилок, невиправданих запозичень, невдалих 

неологізмів, чужорідних елементів, вульгаризмів та ін. 

4. Естетику мови, тобто  здатність відчувати її красу, вишуканість, 

довершеність. 

Усе разом це становить складний і багатогранний комплекс завдань, 

що стоїть тими, хто бажає удосконалити рівень мовної та мовленнєвої 

компетенції. 

 

 

ІІ. Синонімічний вибір слова і документ.  
Пароніми в документах 

 

Синоніми – це слова, які мають близьке або тотожне значення, але 

відрізняються звучанням. 

Синонімія ґрунтується на здатності позначати один і той самий 

елемент дійсності кількома словами.  

Пароніми – слова утворені від одного й того кореня за допомогою 

різних афіксів і вживані з різними значеннями. 

Саме незнання синонімічних та паронімічних можливостей мови, 

невміння вибрати єдино правильне слово є причиною помилок в 

мовленнєвій ситуації; уміле ж використання лексичних одиниць робить 

мовлення багатшим, досконалішим. 

Яке слово вибрати? 

1. Автобіографія - напишіть автобіографію, напишіть свою біографію. 

2. Адрес – вітальний. Адреса – місце помешкання. 

3. Бік – сторона тулуба, а також: з одного боку, з другого боку, привернути 

на свій бік, позитивний бік, з усіх боків, однобічний рух. Сторона – в 

офіційній юрид.документах: винна, позовна, потерпіла, договірні 

сторони. 

4. Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний. Квиток – 

театральний, залізничний, військовий, для проїзду в тролейбусі, 

автобусі. 

5. Боліти - дуже, нестерпно. Вболівати - за друга, за хокейну команду, за 

успіх. 

6. Будь-який - любий (слово не вживається), любúй - приємний, бажаний.  

7. Взаємовідносини – взаємини: національні, між людьми. 

Взаємовідношення – прояв певних взаємопов’язаних дій, явищ: 

громадської думки і правосуддя, нервової системи і залоз внутрішньої 

секреції. 

8. Виголошувати – промову. Проголошувати – рівноправність, 

декларувати. 

9. Винятково - не так, як усі, дуже, особисто. Виключно – лише, тільки. 

10. Витікати (фіз. литися) - випливати - бути висновком.  
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11. Відноситися (у матем., філос., логіці: А так відноситься до В, як...). 

Ставитися - прихильно, добре, щиро, байдуже. 

12. Витрати – грошові, капіталу, праці, матеріальні і фінансові, питомі; 

коли тільки про гроші – можна ще: видатки, поточні витрати (видатки), 

бюджетні (витрати) видатки). 

13. Відмінити – засідання, збори, спектакль, висадку десанта. 

Скасувати – закон,  постанову, указ, рішення суду, вирок, договір, 

угоду, тілесне покарання, приватну власність, карткову систему. 

14. Відносини – в галузях науки, суспільного, політичного, 

економічного характеру: виробничі, економічні, міжнародні, 

торговельні. Зносини – недоречна заміна іменника – відносини. 

Взаємини - взаємні стосунки або зв’язки: культурно-побутові, між 

людьми (інтимні, родинні). Стосунки – зв’язки, контакти взагалі: 

стосунки й поведінка людей – у неофіційній сфері. Ставлення – при 

наявності певних почуттів до кого-небудь: до батьків, брата, життя, 

праці, ставлення керівника до ...; звороти: по відношенню до ..., у 

відношенні до ... – є порушенням норми - слід: щодо, стосовно, 

відносно. Відношення – як термін у математиці, лінгвістиці: 

арифметичне, граматичне. 

15. Відносно - чогось, краще щодо чогось, про щось.  

16. Громадський - належить громаді: громадська думка, громадське 

майно. Громадянський - від громадянин; вчинок, подвиг, обов’язок.  

17. Відомий – популярний. Видатний – вчений. 

18. Відсоток – калька з лат.pro - від, centym – соток – переважно в 

художньому, науково-популярному, розмовному стилях. Процент – у 

науковому, офіційно-діловому стилях. 

19. Вірно – кохати, товаришувати, любити Батьківщину: Правильно – 

точно, безпомилково: відповідати. 

20. Власник – (нейтр.) будинку, книги. Володар  - (книжн.) світу, дум.  

21. Воєнний – стосунок до війни: операції, таємниця, доктрина, 

комунізм. Військовий – стосунок до війська, армії, військовослужбовця: 

оркестр, правила, дисципліна, одяг, квиток. 

22. Вступати - у вуз, в хату, у воду. Поступати - чинити  - добре, 

правильно, милосердно.  

23. Втрати (збитки) – про заподіяну шкоду: матеріальні, господарські; 

але: втрати робочого часу, уражаю, зерна, людські втрати, втрата 

працездатності, зору, крові; відшкодовувати втрати (збитки), зазнати 

шкоди (втрат, збитків). 

24. Гармонійний - досконалий, злагоджений, без наруги: характери, 

розвиток особистості, кольори. Гармонічний - муз. термін.  

25. Галицизм  -українське діалектне слово, відоме в Галичині - 

західноукраїнській території. Галліцизм - слово, запозичене з 

французької. 

26. Гуманізм: 1) ідейна течія епохи Відродження; 2) світогляд, 

пройнятий любов’ю до людини. Гуманність - людяність: лікаря, 
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вихователя. 

27. Декваліфікація - втрата професійних навичок. Дискваліфікація - 

адміністративне позбавлення права виконувати якусь роботу. 

28. Декоративний - оздоблювальний: панно, кущі, дерева, цегла. 

Декораційний - для декорації: майстерня, цех, техніка. 

29. Дефективний - недосконалий; людина з фізичними або психічними 

вадами. Дефектний - зіпсований, з вадою, неповноцінний предмет. 

30. Дистанція - відстань: далека, коротка, значна. Інстанція - установа: 

обійти всі інстанції, щоб..., остання інстанція, через офіційні інстанції.  

31. Диференційний – розрізнювальний. Диференціальний - рівняння в 

матем.  

32. Доводити –підтверджувати істинність, правильність чого-небудь 

фактами, доказами: у науковому, офіційно-діловому стилях: до відома, 

вину, правоту, право, позицію, теорему. Доказувати – розмовний стиль. 

33. Додержувати - порядку, чистоти. Додержуватися - поглядів, 

класифікацій. 

34. Домогтися – наполегливість: чого-небудь. Добитися – рішучі 

заходи. Досягти – одержати бажане: успіху. 

35. Екземпляр -рідкісний, викопний представник рослинного чи 

тваринного світу. Примірник - один з тиражу.  

36. Економічний – поняття пов’язані з економікою: прогрес, закон, 

система, зв’язки. Економний – який бережливо, ощадливо витрачає що-

небудь, сприяє економії: витраченню. 

37. Заважати - працювати, дивитися, думати. Мішати - борщ, кашу. 

38. Завідувач - відділу, кафедри. Завідуючий - відділом, кафедрою.  

39. Зумовлювати – спричинювати. Обумовлювати - наук.: обмежувати 

якоюсь умовою, застереженням.  

40. Загальноприйнятний - раціональний, з яким можна погодитись. 

Загальноприйнятий - узвичаєний, обов’язковий до виконання.  

41. Загрожувати - життю, спокоєві, мирові. Погрожувати - розправою, 

викриттям, бучком. 

42. Зáпал – натхнення. Запáл - запалювальний пристрій.  

43. Запитання - формулюється питальним реченням, на нього просять 

відповісти. Питання - формулюється розповідно-спонукальним 

реченням, його з’ясовують, висвітлюють.  

44. Запроваджувати – рос. “вводить”, іноді “внедрять”: 8-годинний 

робочий день, в життя, у практику. Упроваджувати – рос.лише 

“внедрять”: культуру. 

45. Заступник – офіційна назва постійної посади. Замісник – людина, 

яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки. 

46. Збіднити - зробити бідним. Збідніти - стати бідним.  

47. Збірка - одно або кількатомне видання творів одного автора. Збірник 

- твори художньої літератури або наукові статті, матеріали багатьох 

авторів, тексти певного призначення.  

48. Звертатись – з промовою, по допомогу, до теми. 
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49.  Поводитись – ставитись до когось. 

50. Здібний – талановитий. Здатний – спроможний на щось. 

51. Змістовий - пов’язаний зі змістом: змістова виразність, змістова 

неточність. Змістовний - багатий змістом; змістовні твори. 

52. Індуктивний - логічн.: метод пізнання. Індукційний -фіз.:струм.  

53. Іноземний - що належить іншому народові, краєві: іноземна мова. 

Іншомовний - слово, назва, запозичання.  

54. Контроль – здійснюють люди, організації. Контролювання – 

здійснюють механізми, прилади, техніка. 

55. Мета (вжив. лише в одн.). Ціль (уроч., вжив. і в мн.).  

56. Нервувати - дратувати когось. Нервуватися - роздратовувати 

самого себе. 

57. Мимохідь - йдучи мимо, проходячи повз. Мимохіть -ненароком, 

поза бажанням, не бажаючи. 

58. Напрям - шлях розвитку, течія, кінцева точка. Напрямок - фізичний 

рух на певну відстань. 

59. Об’єм – вимір в кубічних одиницях (об’єм цистерни). Обсяг – в 

інших випадках (обсяг роботи, книги, капіталовкладень). 

60. Особовий - склад, напр.:  навчального закладу, армії, справа як 

документ, рахунок у банку, особовий займенник, особові закінчення 

дієслів. Особиста - справа, рахунки з кимось, почуття, щастя, життя. 

61. Пам’ятка - предмет культури минулого, зокрема писемна. 

Пам’ятний -  археологічний, архітектурний, споруда.  

62. Подвижник - людина, яка самовіддано бореться за досягнення мети. 

Сподвижник - чийсь соратник у якійсь важливій діяльності. 

63. Периферичний - мед.: нерв. Периферійний - з периферії: театр, вуз, 

письменник. 

64. Письменний - що вміє писати. Грамотний - 1)що пише за 

правилами; 2) розм. освічений. 

65. Подовжений - збільшеної довжини: подовжені тіні, пропорції, день, 

кіносеанс, група подовженого дня. Продовжений – здійснюється в усіх 

значеннях зя словом подовжений.  

66. Плямувати - забруднювати; компрометувати себе. таврувати - 

ставити тавро, гостро викривати.  

67. Позбавитись - попередити якесь лихо, напр., посуху. Позбутись - 

врятуватись, уникнути неприємностей 

68.  Привласнювати - чиюсь річ робити своєю. Присвоювати -почесне 

ім'я, звання.  

69. Показник - успіху, праці, смаку та ін. Покажчик - напрямку руху, 

розташування книг в бібліотеці, словопокажчик до словника.  

70. Положення -правило, поза, розташування в просторі. Становище – 

обстановка. Стан - соціальний, фізичний, моральний, хімічний та ін. 

71. Приводити – зумовлювати, спричинювати що-небудь: до 

збільшення випуску товарів, до перемоги, до мети. Призводити – до 

негативних наслідків: до гріха, неприємностей, втрат, катастрофи. 
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72. Програмний - підпорядкований певному планові, провідний. 

Програмовий - один з програми, за програмою.  

73. Професійний - навик, звичка, хвороба. Професіональний - спорт, 

колектив хоровий або танцювальний.  

74. Проявлятися - виникати, краще з’являтися. 

75. Роль – відігравати.  Значення - мати. 

76. Рятівник - людина, яка приносить порятунок у певній 

непередбаченій ситуації. Рятувальник - людина, що спеціально 

займається рятуванням (посада).  

77. Скоро - присл. с часовим значенням: скоро прийду, скоро принесуть. 

Швидко - присл., що виражає інтенсивність руху: швидко бігти, швидко 

наближатися, швидко піти. 

78. Сподіватися - чекати когось. Надіятися - покладатися на когось.  

79. Тактовний - чемний, вихований, делікатний у поводженні. 

Тактичний - продуманий, спланований, як спосіб досягнення певної 

мети.  

80. Тепер - у наш час, раннім часом, нині, сьогодні. Зараз - цієї ж миті, 

хвилини.  

81. Україніка - зібрання творів про Україну. Україністика -українська 

філологія, культура. 

82. Уява - фізична здатність набувати знань: "добре розвинута уява", 

"тренована уява". Уявлення - набуті певні знання про щось, когось: "не 

маєш уявлення", "глибоке уявлення”. 

83. Являється – з’явитися, ввижатися; переважно в розмовному стилі: 

являється у сні. Є – дієслово-зв’язка, часто пропускається: Він (є) – 

майстер високого класу. 

 
 

ІІІ. Іншомовні слова в документах 

1. Іншомовні слова в діловому тексті повинні вживатися лише у разі 

потреби, коли їх не можна замінити українськими відповідниками з 

тим самим значенням. 

2. У документах рекомендується вживати лише ті іншомовні слова, які 

дістали міжнародне визнання (фінансові терміни, бухгалтерського 

обліку, поштово-телеграфних зв’язків, діловодства, зовнішньої 

торгівлі тощо): бланк, штраф, дебет, гриф, віза, маркетинг, менеджер 

та ін. 

3. Вживати в одному тексті на позначення того самого поняття 

запозичені і власне українське слово не рекомендується. 
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Іншомовні слова та їх українські відповідники 

 

Абсолютний – цілковитий 

Аванс – завдаток 

Автентичний – справжній 

Адаптувати – пристосувати 

Адекватний – тотожний 

Аеродром – летовище 

Амбіція – самолюбство 

Анархія – безвладдя 

Апелювати – звертатися 

Аудієнція - приймання 

Базувати(ся) – ґрунтувати(ся) 

Гарантувати – забезпечувати 

Дебати – обговорення 

Директива – постанова 

Диференціювати – розрізняти, поділяти 

Домінувати – переважати 

Екстраординарний – особливий 

Ексцес – випад 

Елегантний – вишуканий 

Ескорт – супровід 

Ігнорувати – зневажати 

Ідентичний – тотожний 

Імідж – образ 

Імпозантний – ставний 

Колізія – зіткнення 

Компенсація – відшкодування 

Конвенція – угода 

Консенсус – згода 

Концентрувати – зосереджувати 

Координація – погодження 

Ліберальний – вільнодумний 

Ліквідувати – скасувати, припинити 

Лімітувати – обмежувати 

Локальний – місцевий 

Мемуари – спогади 

Нюанс – відтінок 

Превалювати - переважати 

Прерогатива - перевага 

Репродукувати – відтворювати 

Симптом – ознака 

Стимулювати – спонукати до дії, давати поштовх 

Унітарний – неподільний 

Фіксувати – запам’ятати 
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Формувати – прискорювати 

 

Неправильне тлумачення іншомовних слів, нерозуміння їх значення 

часто призводить до такого стилістичного звороту мови, в якому 

поєднуються однозначні слова: 

 

адреса проживання – адреса – місце проживання 

вільна вакансія – вакансія – це вільна посада 

головний лейтмотив – лейтмотив – це провідний (головний) мотив 

грошові кошти – кошти – це гроші, капітали, фінанси 

дебютувати вперше  - дебют – це перший виступ 

демобілізувати з армії - демобілізувати – звільнити з армії 

дивний парадокс – парадокс-дивна, незвичайна думка 

дитячий лікар-педіатр – педіатр – це дитячий лікар 

дублювати двічі – дублювати – повторити 2 рази 

експонат виставки – експонат - це те, що виставляється 

колега по професії – колега – товариш за фахом 

місцевий абориген – абориген – це місцевий житель 

моя автобіографі – автобіографія – це своя біографія 

найважливіші характерні явища – характерні – це основні, найважливіші 

народний фольклор – фольклор – це народна творчість 

ностальгія за батьківщиною – ностальгія – це туга за батьківщиною 

передовий авангард – авангард – це передовий загін 

період часу – період – це проміжок часу 

перспектива на майбутнє – перспектива – погляд у майбутнє 

прейскурант цін – прейскурант - це довідник цін 

прогресувати вперед – прогрес – рух вперед 

свій автопортрет – автопортрет – це свій портрет 

старий ветеран – ветеран – це старий воїн, солдат 

IV. Суржик у текстах документів 

 

Суржик – українсько-російське просторіччя – у текстах з’являється 

тоді, коли документ пишеться нашвидкуруч одразу “кількома мовами”: 

розмовною українською, частково російською там, де автор не знайшов 

українських відповідників. 

Суржик – скалічена мова, якою користується, як правило, 

малоінтелігентна частина населення, байдужа до будь-яких мовних 

проблем. Засилля суржику слід викорінювати з допомогою літературної 

мови, через її утвердження. 
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Типові помилки в діловій мові 

Неправильно Правильно 

багаточисленний численний 

банкрот банкрут, збанкрутований, 

банкрутство 

безпереривно безперервно 

безчисленні незліченні 

біля 2-х мільйонів близько 2-х мільйонів 

болі в області серця болі в ділянці серця 

бувший однокласник який був; колишній 

бувші, бувший колишній, колишні 

бумага, на бумазі папір, на папері 

в виду того, що зважаючи на те, що; 

з огляду на те, що ...; 

через те, що ... 

в двох словах двома словами 

в заключення (скажу) на завершення (скажу) 

в мою пользу на мою користь 

в області культури в галузі культури 

в порівнянні з минулим роком порівняно з минулим роком 

в сім годин о сьомій годині 

Валентіна Миколаєвна Валентина Миколаївна 

ВасильМиколаєвич Василь Миколайович 

вдруг раптом 

вести себе поводити себе 

вести чиюсь сторону тягнути за кимось 

вжити крайні міри вжити надзвичайні заходи 

взяти верх взяти гору 

виговор догана 

визивати (заперечення, подив) викликати 

виключення  виняток (за винятком без винятку) 

виписка (з протоколу) витяг 

виписка з протоколу витяг з протоколу 

висказувати  висловлювати 

віддихати  відпочивати 

відділ по міжнародним зв’язкам відділ з міжнародних зв’язків 

відзив відгук 

відложити (засідання) відкласти  

відмінити скасувати 

відноситися 1) ставитися, 2) належати (до 

інтелігенції, робітників), 3) 

стосуватися 

відносно (кого, чого)  щодо 

відправити, відправляти (лист) 1) послати, посилати, надсилати 

(лист); 2) відправляти поїзд, 
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телеграму; надіслати, послати, 

відправити 

відчислення (рос.отчисление) відрахування 

вірніше всього вірніше (певніше) за все 

вмісті разом, гуртом 

вміщуватися в...  втручатися в...  

внести в список включити до списку 

воплощатися втілюватися 

впереді попереду 

всезагальний (рос.всеобщий) загальний 

говорити на українській мові  говорити українською мовою 

грошові засоби кошти 

дає себе знати дається взнаки 

даже  навіть 

дальше буде попадати в... далі буде потрапляти в... 

дальше, і так дальше далі, і так далі 

держати тримати 

дзвонити за телефоном телефонувати за номером 

дивлячись на... зважаючи на, незважаючи на... 

дійсне справжнє 

діюче законодавство чинне законодавство 

до сих /цих/ пір досі, до цього часу 

до тих пір доти, до того часу 

добавочний додатковий 

довгий час тривалий час 

додержуватися дисципліни дотримуватися дисципліни 

доказувати доводити 

доля пай 

доля правди частина (частка правди) 

дольове відрахування пайове відрахування 

допускати (безгосподарність) виявляти 

допускати (помилку, порушення) допускати, припускати 

допущення припущення 

друг з другом один з одним 

друг на друга один на одного 

друг проти друга один проти одного 

другий, другим разом інший, іншим разом 

дякую вас дякую вам 

дякуючи допомозі завдяки підтримці, допомозі 

єдинодушне одностайне 

з своєї сторони ми...  зі свого боку ми...  

завірення запевнення 

задача завдання (задача, матем.) 

займати участок займати ділянку 

заказний лист рекомендований лист 
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заключати укладати (угоду), підсумовувати 

(сказане)  

заключення  висновок 

заключити договір, угоду, мир укласти договір, угоду, мир 

замінити новим замінити на новий 

затрати видатки 

збитки нанесені фірмі збитки, завдані фірмі 

звиняйте вибачте, перепрошую 

звільнитися від помилок  позбавитися помилок 

згідно наказу згідно з наказом 

здати екзамен  скласти іспит 

зловживати службовим 

положенням 

зловживати службовим 

становищем 

знаходитись 1) бути розташованим, 

розміщатися, міститися;  

2) перебувати  

знаючі люди досвідчені люди; люди, які знають 

іменно представляти  саме надавати 

ітак отже, таким чином 

казначей скарбник 

казначейство, казна державна скарбниця 

кидається в очі  впадає в око 

кінець кінцем  (краще) зрештою, урешті-решт 

кінцеве рішення остаточне рішення 

командировка відрядження 

командировочні витрати витрати на відрядження 

командирувати  відрядити 

комісія по питаннях  комісія з питань (грошової 

реформи) 

корінним чином докорінно 

крайні міри  надзвичайні заходи 

кризисна ситуація  кризова ситуація  

крупне питання  значне питання  

лишній раз  зайвий раз 

лічно особисто 

любий будь-який, будь-котрий, будь-хто, 

кожний, усякий, у будь-який час, 

повсякчас 

малоімущі малозабезпечений, незаможний, 

низькооплачуваний 

малочисленний нечисленний 

маса питань  безліч питань 

металургійний завод  металургійний завод 

Миколаєвська обл.  Миколаївська обл.  

міроприємство  захід (заходи), (план заходів) 
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на основі документа на підставі документа 

на протязі  протягом 

на протязі місяця протягом місяця 

на прошлій неділі  минулого тижня 

на якій основі? на якій підставі 

навики навички 

наводити справки довідуватися 

нагружати навантажувати 

нагрузка навантаження 

надо треба     

надобність  потреба 

накінець нарешті 

накопити,  накопичення  нагромадити, нагромадження 

налічні готівка 

налог  податок 

нанести шкоду  завдати, заподіяти шкоди 

наоборот  навпаки 

напечатати надрукувати 

напоминати  нагадувати 

начальник об’язаний зобов’язаний 

не в стані сплатити неспроможні сплатити 

не дивлячись на попередження незважаючи на ... 

неблагополучна сім’я неблагонадійна сім’я 

неділю тому назад  тиждень тому  

неділя 1) тиждень, 2) неділя (7 день 

тижня)  

нести втрати зазнати втрат (збитків), мати 

втрати, збитки 

ні при яких обставинах ні за яких обставин 

ніякий жоден 

носить характер має характер 

об’ява, об’явити, дошка об’в оголошення, оголосити, дошка 

оголошень 

обжалувати оскаржувати 

область 1) область (Одеська), 2) галузь, 

сфера 

обобщати питання  узагальнювати питання 

общий 1) загальний (збори, думка, вагон і 

вигляд); 

2) спільний (зусилля, надії, мрії)  

оговорити строки обумовити терміни 

одержати знання  здобути знання, набути знань 

одержати право  дістати право 

одержати розвиток  дістати розвитку, розвиток 

одобрити схвалити 
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оказати допомогу  надати допомогу 

окремі (люди) деякі (люди) 

опровергати  спростовувати 

осінню восени 

оснащення обладнання 

основа (на основі документа)  на підставі документа 

основою для звільнення підставою для звільнення 

оточуюче середовище довкілля 

очередний виток інфляції черговий виток інфляції 

перевіркою встановлено слідуюче: перевіркою встановлено таке: 

перевод переклад на іншу мову 

перевод грошей переказ 

перечислити перелічити, перерахувати 

піднімати питання  порушувати питання 

піднімати справи  порушувати, починати, 

розпочинати справу 

підписні видання  передплатні видання 

по адресу  за адресою 

по бажанню  за бажанням 

по вимозі  на вимогу, за вимогою 

по вині  з вини 

по відомостях  за відомостями  

по вказівці  за вказівкою  

по всякому поводу з усякого приводу  

по документу  за документом  

по домовленості  за домовленістю 

по дорученню  за дорученням  

по заклику  на заклик  

по ініціативі  за ініціативою  

по крайній мірі  принаймні, щонайменше  

по мірі зростання у міру зростання  

по обов’язку з обов’язку  

по представленню      за представленням, за поданням 

по призначенню за призначенням 

по професії  за фахом, за професією 

по путі по дорозі (нам з вами), дорогою 

(йти) 

по путі слідування  шляхом (на шляху) руху 

по справі  у справі 

по схемі  за схемою 

по теорії  за теорією 

побороти перешкоди подолати перешкоди 

позорити  ганьбити, паплюжити 

знеславлювати 

положення в суспільстві  становище в суспільстві 
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положення справ таке ... стан справ такий... 

попасти потрапити (в халепу, у складне 

становище, у Київ, додому) 

попасти в ціль  поцілити, влучити в ціль 

попередити злочин  запобігти злочину (-ові) 

поступають товари  надходять товари 

поступили в продажу  надійшли в продаж 

потерпіти поразку зазнати поразки (але; потерпіти ще 

трохи, до завтра) 

похожий на...  схожий на..., подібний до...  

правий (ви правий)  маєте рацію 

предвзяте відношення упереджене ставлення 

при допомозі за допомогою 

признати (слід признати) визнати (слід визнати) 

приймати міри  вживати заходи, вжити заходів 

приймати участь  брати участь 

прийом відвідувачів приймання відвідувачів 

прийомна приймальня 

приналежність належність 

приносити збитки  завдавати збитків  

притягувати до себе  приваблювати, манити  

провірка  перевірка 

провіряти  перевіряти 

проводити заходи  здійснювати заходи 

проживає по адресу мешкає за адресою 

пропуск  перепустка (але: пропуск занять)  

простіть, я нечаянно вибачте (пробачте, даруйте), я 

ненароком (ненавмисне, 

випадково) 

прошлого року в травні місяці  минулого року в травні 

регулірувати регулювати 

ричаги (керівництва, управління) підойми, важелі 

рідкий 1) рідкісний, 2) рідкий (ліс, суп, 

клей) 

робити вигляд удавати  

розглянути на Верховній Раді розглянути на засіданні Верховної 

Ради 

розходувати кошти  витрачати кошти 

казначейський білет білет державної скарбниці 

рядом з іншими поряд з іншими 

саме складне питання  найскладніше питання  

самий активний  найактивніший 

складати (рос.составлять) становити (економічний ефект 

становить 5 млн.гривень) 

складено цей акт відносно  складено цей акт стосовно (щодо) 
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слідуючий наступний, такий, черговий 

Софієвський собор  Софіївський собор  

співпадати збігатися 

співробітництво співпраця 

співставляти зістявляти (собівартість продукції) 

справка довідка 

сторонник  прихильник, прибічник  

так як...  оскільки, тому що...  

типографія  друкарня  

типографським способом друкарським способом  

у виконання (во исполнение) на виконання 

у випадку несплати при несплаті; в разі несплати 

у відміну (в отличие) на відміну  

у відповідності з ... відповідно до ... 

у відсутність за час (під час) відсутності  

у дальнійшому надалі  

у доказ на доказ  

у значній мірі значною мірою  

у любий час у будь-який час, будь-коли   

у третій годині о третій годині 

у честь на честь 

у якому смислі в якому розумінні, значенні  

учбовий навчальний 

учитуючи ситуацію беручи до уваги ситуацію  

це до мене не відноситься (не 

касається)  

це мене (до мене) не стосується, це 

до мене не має відношення 

через хвилину відповім за хвилину відповім   

чуть-чуть  трохи, трошечки, трішки, ледь-ледь 

являтися, являється бути, є  

як можна більше якомога більше 

  

V. Вживання прийменників 

 

Для української ділової мови важливе правильне вживання 

прийменника ПО, особливо тоді, коли йдеться про переклад з російської 

мови на українську, адже російські конструкції з прийменником ПО в 

українській мові перекладаються цілим рядом конструкцій з 

прийменниками. 

Позначення способу називання 

называть по фамилии називати на прізвище 

называть по имени отчеству називати на ім’я і по батькові 

Позначення причини 

оптуск по болезни відпустка через хворобу 

по вашей вине з вашої вини 
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по недоразумению через (з) непорозуміння 

по ошибке через помилку 

по случаю з нагоди 

по собственному желанию за власним бажанням 

по счастливой случайности завдяки щасливому випадку 

Позначення часу 

по выходным дням у вихідні дні 

по праздникам у(на) свята  

по вечерам вечорами 

по целым дням цілими днями 

по четвергам щочетверга 

Позначення мети, призначення 

ателье по обслуживанию 

фотолюбителей 

ательє для обслуговування 

фотолюбителів  

вызвать по делам службы викликати у службових справах 

комиссия по составлению 

резолюции 

комісія для складання резолюції 

мероприятия по улучшению быта заходи щодо (до, для) покращення 

побуту 

рекомендации по оформлению 

работы 

рекомендації щодо оформлення 

роботи 

Позначення кількості 

по чайной ложке по чайній ложці 

по 5 литров по 5 літрів 

Позначення понять, що окреслюють певне коло знань, галузь науки, 

діяльності, спеціальності 

агент по снабжению агент з постачання 

дежурный по этажу черговий по поверху 

занятия по психологии заняття з психології 

инструктор по технике 

безопасности 

інспектор з техніки безпеки 

приказ по армии наказ по армії 

работать по технической части працювати в галузі техніки 

специалист по праву фахівець з (у галузі) права 

учебник по экономике підручник з економіки 

чемпион по теннису чемпіон з тенісу 

Позначення якості, властивості, відношення, часу 

большой по объему великий за обсягом 

важный по значению важливий за значенням 

добрый по натуре доброї вдачі 

необычный по вкусу незвичайний на смак 

отличный по качеству відмінної якості 

по единой форме за єдиною формою 

по истечении строка після закінчення терміну (строку) 

по прибытии поезда після прибуття поїзда 
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послать по почте надіслати поштою 

с августа по сентябрь з серпня до вересня 

сообщить по телефону повідомити телефоном (по 

телефону) 

старший по возрасту старший за віком (старшого віку) 

Позначення відповідності 

по инициативе за ініціативою (згідно з) 

по приказу за наказом (згідно з) 

по поручению за дорученням 

по закону за законом, на підставі закону, 

відповідно до закону, згідно з 

законом 

по заказу на замовлення 

по всем правилам за всіма правилами 

Помилкові конструкції з прийменником ПО 

бюро по працевлаштуванню бюро працевлаштування 

екзамен по історії іспит (екзамен) з історії 

кіоск по продажу проїзних квитків кіоск для продажу проїзних квитків 

комісія по перевірці комісія з перевірки 

комітет по цінах комітет цін 

майстерня по ремонту одягу майстерня ремонту одягу 

по відомостях за відомостями 

по вказівці за вказівкою 

по домовленості за домовленістю 

по призначенню за призначенням 

по причині того, що через те, що 

по таблиці за таблицею 

працюють по змінному  графіку працюють за змінним графіком 

прийшов по справі прийшов у справі 

проректор по науковій роботі проректор з наукової роботи 

школа по підготовці водіїв школа для підготовки водіїв 

Правила чергування прийменників У і В 

 

1. Між кінцевими приголосними попереднього слова і початковим 

приголосним наступного вживається у, між голосними – в: 

Діють у межах закону 

Забезпечення законності в організації 

2. На початку речення або після паузи вживається перед приголосними – 

у; перед голосними – в: 

У документі йде мова про ... 

У 2002 році показники ... 

У липні ... 

3. Після голосного і перед приголосним переважно вживається в: 

саме в законі... 
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діяти в межах закону 

з організаціями всіх (не усіх) форм власності 

4. Після голосних перед приголосними вживається в крім випадків, коли 

наступне слово починається сполученням літер тв, хв, св, цв і под. Тоді 

вживається прийменник у 

Директор у своєму виступі... 

У сфері державного управління 

Досягнення у тваринництві... 

Правила чергування прийменників з, із, зі 

 

1. Прийменник з уживається на початку речення, після паузи, перед 

голосними, незалежно від закінчення попереднього слова, а також після 

голосного перед приголосним (крім С і Ш), або (рідше) сполученням 

приголосних: 

З бічного приміщення... 

2. Прийменник із уживається переважно між свистячими й шиплячими 

звуками (з,с,ц,ч,ш,), а також між групами приголосних (після або перед 

ними): 

Остап із Соломією ... 

3. Прийменник зі вживається перед сполученнями приголосних, 

найчастіше перед словами на з,с,ш,щ: 

Розмова зі звичайної робилася політичною. 

Не повертається в мене язик назвати генієм того, хто 

експериментує зі злом! 

Згідно зі статтею... 

VI.  Особливості правопису власних назв 

Подвоєння та подовження приголосних  
в українських іменах 

* В українській мові, на відміну від російської, подвоєння приголосних 

трапляється рідко: 

укр.   рос. 

Кирило  Кирилл 

Сава  Савва 

Пилип  Филипп 

Іполит  Ипполит 

Інокентій  Иннокентий 

* Подвоюються здебільшого сонорні приголосні   л, м, н  у 

двоскладових іменах іншомовного походження: 

Алла,  Емма,  Римма,  Елла,  Інна,  Нонна,  Жанна,   Белла 

у засвоєних давно: 

Анна,  Ганна,  Іванна,  Ілля 

у деяких трискладових та багатоскладових: 
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Ізабелла,  Сусанна,  Аполлон,  Геннадій 

Правопис йотованих в іменах 

 Сполучення йя,  йю,  йї,  йє  пишуться в імені Майя  (Майю, Майї, 

Майє) 

В українській мові, на відміну від російської, після м’яких приголосних 

перед йотованими я, ю, є, ї  м’який знак не пишеться: 

укр.   рос. 

Омелян  Емельян 

Уляна  Ульяна 

Тетяна  Татьяна 

Виняток:  Люсьєн - слово іншомовного походження. 

Апостроф у власних іменах 

* Апостроф пишеться після будних  б, п, в, м, ф,  задньоязикових г, к, х  

та дрижачого  р  перед йотованими  я, ю, є, ї: 

Дем’ян,  Лук’ян,  Валер’ян,  Мар’ян,  Дар’я,   

Любов’ю, В’ячеслав 

 

* Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний, 

який належить до кореня: 

Святослав 

 

* Апостроф не пишеться після  р,  коли я, ю  означають  а, у  в 

сполученні з пом’якшеним приголосним 

Зорян,  Катря 

Відмінювання імен 

У давальному відмінку іменам чоловічого роду ІІ відміни властиві 

паралельні відмінкові закінчення: 

Василю, Василеві, Борису, Борисові. Андрію, Андрієві. 

 В іменах типу Антін, Нестір, Ничипір, Прокіп, Сидір, Пилип, Федір  і 

виступає тільки в називному відмінку, у непрямих відмінках - о: 

Антона, Нестора, Федора, 

але :  Авенір - Авеніра,  Лаврін - Лавріна,  Олефір - Олефіра. 

Імена, що закінчуються в називному відмінку на  -р,  у родовому мають 

закінчення  -а: 

Віктор - Віктора,  Макар - Макара, 

але :  Ігор - Ігоря, Лазар - Лазаря, Цезар - Цезаря. 

Ім’я Лев при відмінюванні має паралельні форми :  

Лева й Льва,  Левові й Львові ... 

Особливості творення та відмінювання  
форм по батькові 

* При творенні чоловічих імен по батькові вживається суфікс  -ович 
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Василь - Васильович,  Ігор - Ігорович,  

Олексій - Олексійович 

 

* При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а),  

від імені на -й - ївн(а) 

Борис - Борисівна, Василь - Василівна,  

Юрій - Юріївна, Сергій - Сергіївна 

 

* Особливості творення форм по батькові від деяких імен: 

Григорій - Григорович, Григорівна 

Ілля         - Ілліч, Іллівна, Ількович, Ільківна 

Кузьма    - Кузьмич і Кузьмович, Кузьмівна 

Лука        - Лукич і Лукович, Луківна 

Микола   - Миколайович і Миколович, 

                  Миколаївна і Миколівна 

Сава        - Савич і Савович, Савівна 

Хома       - Хомич і Хомович, Хомівна 

Яків         - Якович, Яківна, Яковлевич, Яковлівна 

 

* Форми по батькові від офіційних подвійних імен на зразок Богдан - 

Юрій утворюються звичайно від першого імені  (Олександр Богданович, 

Олена Богданівна),  але за бажанням батьків може бути зареєстрована 

форма по батькові і від другого імені  (Олександр Юрійович, Олена 

Юріївна)  чи навіть від обох (Олександр Богдан-Юрійович, Олена Богдан-

Юріївна). В останньому випадку перше ім’я не відмінюється  (книжка 

Олександра Богдан-Юрійовича, стаття Олени Богдан-Юріївни). 

* При творенні форм по батькові в основах імен відбувається 

чергування        [і] з [о]: 

Антін - Антонович, Антонівна 

Федір - Федорович, Федорівна 

* Відмінюються форми по батькові так : 

Н. Миколайович Лукич Петрівна Андріївна 

Р. Миколайовича Лукича Петрівни Андріївни 

Д. Миколайовичу Лукичу Петрівні Андріївні 

Зн. Миколайовича Лукича Петрівну Андріївну 

О. Миколайовичем Лукичем Петрівною Андріївною 

М.при Миколайовичу Лукичу Петрівні Андріївні 

Кл. Миколайовичу! Лукичу! Петрівно! Андріївно! 

 

Примітка 1. Особлива увага до родового, давального та місцевого 

відмінків жіночих імен по батькові: 

Р. Ганни Іванівни  Марини Степанівни 

    (не Іванівної)      (не Степанівної) 

Д. Ганні Іванівні  Марині Степанівні 

    (не Іванівній)   (не Степанівній) 



 25 

М.при Ганні Іванівні Марині Степанівні 

    (не Іванівній)   (не Степанівній) 

Примітка 2.  Форми по батькові при чоловічих іменах завжди мають в 

орудному відмінку закінчення -ем (а не - ом):  

зустрічався з Олександром Андрійовичем,  

з Сергієм Корповичем 

Примітка 3.  Коли в тексті трапляються поряд загальна назва, прізвище, 

ім’я по батькові чоловічого роду, слід уникати одноманітних відмінкових 

закінчень і вживати в давальному відмінкові паралельно закінчення  -ові, -

еві (-єві)  та -у. -ю: 

товаришеві Степану або товаришу Степанові 

Маркові Григоровичу або Марку Григоровичу 

бригадиру Петрові  Тимофійовичу Гончаренку  

або бригадирові Петру Тимофійовичу Гончаренкові. 

 

 

Деякі зауваження щодо  кличного відмінка 
(форма звертання) 

* Прізвища прикметникового походження на -ів(-їв), -ов, -ев(-єв), -ин, -

ін(-їн), як Глібов, Королів, Пушкін, Романишин, Тютчев, Чапаєв, Щоголів 

при звертанні мають як форму називного, так і форму кличного відмінка: 

Глібов і Глібове, Романишин і Романишине 

 

* У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму 

кличного відмінка має як перше слово, так і друге, хоч друге слово може 

мати й форму називного відмінка: 

добродію бригадире  (бригадир) 

пане лейтенанте  (лейтенант) 

 

* У звертання, що складаються з загальної назви та імені, форму 

кличного відмінка набуває як загальна назва так і власне ім’я: 

брате Петре, друже Грицю, колего Степане,  

пані Катерино, товаришу Віталію. 

 

* У звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форму 

кличного відмінника має тільки загальна назва, а прізвище завжди 

виступає у формі називного відмінка: 

друже Максименко, колего Іванчук, добродію Скирда, 

товаришу Гончар, пане Петрук 

 

* У звертаннях, що складаються з двох власних назв - імені та по 

батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: 

Володимире Хомичу, Галино Іллівно, Маріє Василівно, 

Петре Кузьмичу, Ярославе Андрійовичу. 
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* До колективу людей, аудиторії слухачів варто звертатись: панове, 

шановні пані і панове, шановні колеги, шановне товариство, 

вельмишановне зібрання 

* При звертанні широко вводиться, крім слів товариш, колега, 

добродій, слово пан  (у різних його формах). 

Ця форма звертання вживається із загальною назвою: 

пане лікарю, пане професоре, пане інженер; 

 з прізвищем: 

пане Іваненко, пане Грищук, пане Петришин, пані Янцеловська, пані 

Петрук; 

*   з іменем: 

пане Іване, пані Маріє, панно Оксано, пане Андрію 

(ніколи - пане Іване Петровичу, пані Олено Василівно). 

 

Кличний відмінок першої відміни твориться від іменників твердої 

групи із закінченням -о: 

Миколо, Віро, Саво, Ганно 

* від іменників м’якої, мішаної групи - переважно із закінченням -е(-

є): 

Надіє, Гафіє, Маріє, Катре, 

*  у пестливих назвах закінчення  -ю: 

Галю, Настуню, Катрусю, Нелю. 

 

* Імена - іменники ІІ відміни у кличному відмінку закінчуються на  -у  

(якщо група тверда чи мішана): 

Олегу, Людвигу 

* на  -ю  (якщо група м’яка): 

Василю, Григорію, Сергію 

*  частіше на  -е 

Петре, Адаме, Вікторе, Нечипоре, Тимоше. 

Особливості відмінювання прізвищ власне українського 
походження 

Прізвища на  -а(-я)  - спільного роду і відмінюються однаково  

(чоловічі і жіночі), як іменники І відміни: 

чоловічі прізвища 

Н. Масоха Гамалія Гаркуша 

Р. Масохи Гамалії Гаркуші 

Д. Масосі Гамалії Гаркуші 

Зн. Масоху Гамалію Гаркушу 

О. Масохою Гамаліє Гаркушею 

М.при Масосі Гамалії Гаркуші 

жіночі прізвища 

Н. Масоха Гамалія Гаркуша 
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Р. Масохи Гамалії Гаркуші 

Д. Масосі Гамалії Гаркуші 

Зн. Масоху Гамалію Гаркушу 

О. Масохою Гамалєю Гаркушею 

М.при Масосі Гамалії Гаркуші 

 

Примітка:  У чоловічих і жіночих прізвищах цього типу в давальному 

та місцевому відмінках однини приголосні  г, к, х  чергуються  із  з, ц, с: 

Мажуга-Мажузі, Гречуха-Гречусі, Чайка-Чайці 

 

При відмінюванні чоловічих прізвищ на  -ів можливий перехід  [і] в [о]  

у відкритому складі або це [і] чи [е]  зберігається у всіх формах: 

 

Н. Степан 

Іваськів 

Петрів Федорів Ковалів 

Р. Степана 

Іваськіва 

Іваськова 

Петріва 

Петрова 

Федоріва 

Федорова 

Коваліва 

Ковалева 

Д. Степану 

Іваськіву 

Іваськову 

Петріву 

Петрову 

Федоріву 

Федорову 

Коваліву 

Ковалеву 

Зн. Степана 

Іваськіва 

Іваськова 

Петріва 

Петрова 

Федоріва 

Федорова 

Коваліва 

Ковалева 

О. Степаном 

Іваськівим 

Іваськовим 

Петрівим 

Петровим 

Федорівим 

Федоровим 

Ковалівим 

Ковалевим 

М.при Степанові 

Іваськіву 

Іваськову 

Петріву 

Петрову 

Федоріву 

Федорову 

Коваліву 

Ковалеву 

Примітка.  Чоловічі прізвища твердої групи на  -ов, -ев(-єв), -ів(-їв), -

ін(-їв)  в орудному відмінку мають закінчення  -им:  

Лесин-Лесиним, Синьків-Синьківим  

але: Дарвіном, Чапліном - неслов’янські прізвища. 

 

* Жіночі прізвища на -ів не відмінюються. 

Н. Галина 

Іваськів 

Петрів Федорів Ковалів 

Р. Галини 

Іваськів 

Петрів Федорів Ковалів 

Д. Галині Іваськів Петрів Федорів Ковалів 

Зн. Галину 

Іваськів 

Петрів Федорів Ковалів 

О. Галиною 

Іваськів 

Петрів Федорів Ковалів 
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М.при Галині Іваськів Петрів Федорів Ковалів 

 

Чоловічі прізвища на приголосний та -о  -відмінюються 

Н. Іван 

Петрук 

Бойко Іваненко Покотило Борщ 

Р. Івана 

Петрука 

Бойка Іваненка Покотила Борща 

Д. Іванові 

Петруку 

Івану 

Петрукові 

Бойку 

 

Бойко-ві 

Іваненку 

 

Іванен-кові 

Покотилу 

 

Покотилові 

Борщу 

 

Борщеві 

Зн. Івана 

Петрука 

Бойка Іваненка Покотила Борща 

О. Іваном 

Петруком 

Бойком Іваненком Покотилом Борщем 

М.при Іванові 

Петруку 

Петрукові 

Бойку 

Бойкові 

Іваненку 

Іваненкові 

Покотилу 

Покотилові 

Борщу 

Борщеві 

Примітка. У Р.в.  однини прізвища ІІ відміни завжди мають закінчення  

-а(-я),  навіть, якщо аналогічні загальні назви у цьому відмінку 

закінчуються на  -у(-ю).  Василя Борща, Сергія Вітра, Андрія Мороза. 

Жіночі прізвища на приголосний та  -о  не змінюються. 

 

Н. Надія Гоїн Бабенко Кривоніс 

Р. Надії Гоїн Бабенко Кривоніс 

Д. Надії Гоїн Бабенко Кривоніс 

Зн. Надію Гоїн Бабенко Кривоніс 

О. Надією Гоїн Бабенко Кривоніс 

М.при Надії Гоїн Бабенко Кривоніс 

 

Порівняйте: 

Чоловічі прізвища Жіночі прізвища 

Н. Гайовий Городній Гайова Городня 

Р. Гайового Городнього Гайової Городньої 

Д. Гайовому Городньому Гайовій Городній 

Зн. Гайового Городнього Гайову Городню 

О. Гайовим Городнім Гайовою Городньою 

М.при Гайовому 

Гайовім 

Городньому 

Городнім 

Гайовій Городній 

 

Чоловічі прізвища Жіночі прізвища 

Н. Молод Буй Молод  Буй 

Р. Молода Буя Молод Буй 

Д. Молодові 

Молоду 

Буєві 

Бую 

Молод Буй 
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Зн. Молода Буя Молод Буй 

О. Молодом Буєм Молод Буй 

М.при Молодові 

Молоду 

Молоді 

Буєві 

Бую 

Буї 

Молод Буй 

 

Чоловічі прізвища 

Н. Любань Бурляй Леонтович Корж 

Р. Любаня Бурляя Леонтовича Коржа 

Д. Любаневі 

Любаню 

Бурляєві 

Бурляю 

Леонтовичеві 

Леонтовичу 

Коржеві 

Коржу 

Зн. Любаня Бурляя Леонтовича Коржа 

О. Любанем Бурляєм Леонтовичем Коржем 

М.при Любаневі 

Любаню 

Бурляєві 

Бурляю 

Леонтовичеві 

Леонтовичу 

Коржеві 

Коржу 

 

Жіночі прізвища 

Н. Любань Бурляй Леонтович Корж 

Р. Любань Бурляй Леонтович Корж 

Д. Любань Бурляй Леонтович Корж 

Зн. Любань Бурляй Леонтович Корж 

О. Любань Бурляй Леонтович Корж 

М.при Любань Бурляй Леонтович Корж 

     

 

Прізвища, які закінчуються на  -р, належать до трьох груп: твердої, 

м’якої, мішаної.  За типом твердої групи відмінюються всі прізвища на  -р, 

крім тих, що мають у своєму складі  -ар(-яр): 

Вихор - Вихора, Комар - Комара, Кушнір – Кушніра, Снігур - Снігура  

До м’якої групи належать прізвища з суфіксом -ар: 

Бондар - Бондаря, Коцар - Коцаря, Січкар – Січкаря, Токар=Токаря 

 

До мішаної групи - утворення з наголошеним суфіксом  -яр: 

Дігтяр - Дігтяра, Козяр - Козара 

 

Традиційно прізвища Гончар  (хоч гончар - гончаря. гочареві)  і Гайдар 

відмінюються за типом твердої, а не мішаної групи: 

Гончар - Гончара, Гайдар - Гайдара 

 

тверда група   м’яка група   мішана група 

Н. Сокур Бондар Скляр 

Р. Сокура Бондаря Скляра 

Д. Сокурові 

Сокуру 

Бондареві 

Бондарю 

Скляреві 

Скляру 

Зн. Сокура Бондаря Скляра 
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О. Сокуром Бондарем Склярем 

М.при Сокурові 

Сокуру 

Бондареві 

Бондарю 

Скляреві 

Скляру 

 

* При зміні форми прізвища відбувається властиве українській мові 

чергування: 

 голосних: 

 Білокінь - Білоконя, Ведмідь - Ведмедя, Грім - Грома, 

 Кошіль - Кошеля, Лисогір - Лисогора; 

 чергування голосного з нулем звука (випадання звука): 

 Вибранець - Вибранця, Дякунець - Дякунця, 

 Киричок - Киричка, Перець - Перця; 

але: Куліш - Куліша, Кисіль - Кисіля, Жнець - Жнеця 

(очевидно, зумовлене традиційними формами вживання) 

 

Н. Довженок Креготень Корінь 

Р. Довженка Крекотня Кореня 

Д. Довженкові 

Довженку 

Крекотневі 

Крекотню 

Кореневі 

Кореню 

Зн. Довженка Крекотня Кореня 

О. Довженком Крекотнем Коренем 

М.при Довженкові 

Довженку 

Крекотневі 

Крекотню 

Кореневі 

Кореню 

 

За типом  ІІ відміни змінюються і чоловічі прізвища на зразок 

Н. Рись Розкіш 

Р. Рися Розкіша 

Д. Рисеві (Рисю) Розкошеві (Розкошу) 

Зн. Рися Розкоша 

О. Рисем Розкошем 

М.при Рисеві (Рисю) Розкошеві (Розкошу) 

 

* До складних випадків відмінювання належать чоловічі 

прізвища типу: 

Іваньо, Руньо, Пильо, Барзьо, Маньо та ін. 

Н. Іваньо 

Р. Іваня 

Д. Іваню, Іваневі 

Зн. Іваня 

О. Іванем 

М.при Іваню, Іваневі, Івані 

 

 Наявність прізвищ з ознаками твердої і м’якої груп зумовлені різні 

форми, а значить і різні відмінкові закінчення: 

Задорожний - Задорожного,Загородний - Загородного 
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Задорожній - Задорожнього,Загородній - Загороднього 

 

* Складні прізвища, обидві складові частини яких (чи лише одна) 

іменникового походження можуть  (здебільшого)  змінюватися в обох 

частинах, коли утворення складається з двох слів, кожне з яких може бути 

самостійним прізвищем 

Нечуй-Левицький, Нечуя-Левицького;  

 Карпенко-Карий, Карпенка-Карого; 

Білецький-Носенко, Білецького-Носенка 

але: Микола Токарєв-Александрович, Миколи Токарєва-

Александровича; 

Марія Токарєва-Александрович,  

Марії Токаревої-Александрович; 

Василь Клименко-Жуков. Василя Клименка-Жукова; 

Надія Клименко-Жукова, Надії Клименко-Жукової. 

або ж тільки у другій - якщо перша сприймається як прикладна  (у 

короткій формі)  до другої частини прізвища: 

Кос-Анатольський, Кос-Анатольського; 

 Миклухо-Маклай, Миклухо-Маклая 

 

Примітка.  У розмовній мові можливі зміни обох частин. 

Правопис прізвищ слов’янського 
(у тому числі російського) походження 

* Російські прізвища передаються українською мовою переважно за їх 

звучанням. 

* Російський е після приголосних передається через українське е : 

 у середені слів: 

Александров, Бестужев, Венгеров, Лермонтов, Кузнецов, 

Тургенєв, Петров, Озеров, Степанов; 

 а також: 

Чапек, Сераховський, Міцкевич, Мічатек, Недич  

(польський іе, болгарський і, сербський е, чеський е,ё після приголосних 

передаються літерою е) 

 у ненаголошеному суфіксі  -ев після шиплячих або ц: 

 Лужев, Грошев, Малишев, Якушев, Брянцев, Рязанцев 

 у префіксах  без-, пре-, пере-, через-, меж-  та ін: 

Безбородов, Безухов, Престаров, Перевалов,  

Черезгор’єв, Межрядов 

 у заперечному префіксі  не-: 

Незнамов, Немиров, Непочатих, Непряхін, Нешумаєв 

 

* Російський звук  е передається через українське є: 

 на початку слова: 
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Євдокимов, Єлизаров, Єршов, Єфимов, Єгоров, 

 Єлагін, Єльцев, Єсенін 

 у середині слова після голосного; після приголосного при роздільній 

вимові  (після ь та апострофа) 

Бердяєв, Вересаєв, Афанасьєв, Аляб’єв,  

Ісаєнков, Достоєвський 

 після приголосних  (за винятком шиплячих,  ц)  у суфіксах  -єв, -єєв  

російських прізвищ: 

Алексєєв, Веденєєв, Гордєєв, Андрєєв, Матвєєв, Тімірязєв, 

Менделєєв 

але: Нехорошев, Аракчеєв, Усвятцев у болгарських: Ботев, Друмев 

 коли російському е кореня відповідає в аналогічних українських  і  

(тобто на місці колишнього ъ): 

Бєлінський (білий), Звєрєв (звір), Лєсков (ліс),  

Мєстечкін (місто), 

Насєдкін (сідало), Рєпін (ріпа), Столєтов (літа), Твердорхлєбов (хліб), 

Сєрков (сірий) 

 

* Російська літера  ё передається в українській мові: 

 сполученням літер йо на початку слова, у середені після голосних та 

після губних б, п, в, м, ф (на початку складу): 

Йолкін, Воробйов, Соловйов, Окайомов. 

сполученням літер ьо в середині слова після приголосних (в середині 

чи в кінці складу) коли ё позначає сполучення м’якого приголосного  

+о: 

Алфьоров, Верьовкін, Семьоркін, Новосьолов,  

Тьоркін, Корольов 

але Артемов, Семенов, Федоров ...  - у прізвищах утворених від спільних 

для української та російської мов імен, пишеться  е  (бо Артем, Семен, 

Федір) 

 через  о під наголосом після  ч, щ 

Горбачов, Щипачов, Хрущов, Пугачов,  

але: Горячев 

 

* Польське сполучення літер іо передається: 

 сполученням літер  йо після б, п, в, м, ф 

Голембйовський, Мйодович, Пйотровський 

 сполученням ьо після м’яких приголосних 

Аньолен, Генсьорський, Козьолецький 

 

 и (і) передається через  и в прізвищах, належних до 

південнослов’янських мов, у яких немає розрізнення  и- і (болгарська, 

сербська та ін.) 

Величков, Живков, Караджич, Радич; 
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але через ї після голосного: 

Раїч, Стоїч; 

та через ї на початку слова: 

Ікономов, Ілїєв, Івич, Ігнатович, Іжич. 

 

* У польський, чеських і словацьких прізвищах  і передається: 

 через і на початку слова та після приголосного: 

Івашкевич, Звалінський, Міцкевич, Індра, Мічатек. 

 через и після шиплячих і в суфіксах -ик-, -ицьк-, -ич-(-евич, -ович): 

Бжозович, Кузицький, Жижка, Міклошич. 

 

* Російська літера  и передається: 

 літерою і на початку слова та після приголосних (крім шиплячих та ц), 

де пишеться и  (Кожин, Гришин, Брицин): 

Ігнатов, Ісаєв, Багіров, Гагарін, Пушкін. 

  літерою ї після голосного та при роздільній вимові після приголосних  

(після ь та апострофа). 

Воїнов, Гур’їн, Ізмаїлов, Ільїн 

  літерою и після шиплячих ж, ч, ш, щ, дж та ц  перед приголосним: 

Гаршин, Гущин, Дорожин, Лучин, Чичиков,  

Шишкін, Щиглов, Цецилін, 

 а також у прізвищах інших народів: 

Абашидзе, Вашингтон, Джигарханян, Жильєрон, Цицерон, Чиковані... 

 але перед голосним пишеться  і: 

Жіоно, Тиціан 

  у прізвищах, утворених від імен та загальних назв, спільних для 

української, російської та інших слов’янських мов: 

Борисов, Глинка, Кирилов, Кисельов,  

Пивоваров, Титов, Смирнов, 

але: Нікітін, Ніколаєв, Філіппов... 

вихідними для них є імена, відмінні від українських 

  у прізвищах, утворених від коренів, спільних для української та 

російської мов:   

Виноградов (виноград), Лихачов (лихо), Машинін (машина), Кисельов 

(кисіль), Тихомиров (тихо і мир) 

  у префіксі  при: 

Прибілкін, Привалов, Пришвін 

  у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: 

Бєліков, Голик, Котельников, Крутиков, Гнідич,  

Кулинич, Галицин, Памецин, Радищев, Татищев. 

 Російський звук  ы передається літерою и: 

Крутих, Малицин, Рибаков, Циганков, Чернишов. 

 

* Польські носові а, е передаються: 
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 сполученнями літер ом, ем перед губними приголосними: 

Домбровський, Заремба, Келемпа. 

 сполученнями літер он, ем перед іншими приголосними: 

Зайончек, Пйонтек, Пйонтковський,  

Свенцицький, Єндриховський 

 

 Суфікси слов’янських прізвищ  -ск-, -цк-, -dzk-  передаються 

відповідно через  -ськ-, -цьк-, -дзьк-: 

Броневський, Даргомижський, Островський, Городецький, Грудзький, 

Завадзький, Трубецькой, Луговськой 

 

* Російські прізвища, що закінчуються на -жський передаються через -

зький: 

рос.: Волжский, Всеволжский; 

укр.: Волзький, Всеволзький 

 

* Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: 

-ый через   -ий 

Белый - Бєлий 

-ий (після твердого приголосного)   через   -ий 

Выговский-Виговський, Глинский-Глинський 

-ий (після м’якого приголосного)   через   -ій 

Гуржий-Гуржій 

-ая, -яя  через  -а, -я 

Лясковская-Лясковська, Яровая-Ярова 

-ой  через  -ой: 

Донськой, Полевой, Сєдой, Толстой 

 

* Апостроф пишеться після губний б, п, в, м, ф,  задньоязикових г, к. х 

та р  перед я, ю, є, ї: 

Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, Григор’єв, 

Лук’янов, Прокоф’єв, Балуг’янський 

 перед йо апостроф не пишеться 

Воробйов, Соловйов, Муравйов 

 коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то 

апостроф перед ними не пишеться 

Рєпін, Пясецький, Бядуля, Рюмін,  

Пєтухов, Памяловський 

 

 М’який знак  (ь) пишеться в прізвищах після м’яких приголосних д, т, 

з, с, ц, л, н 

 перед я, ю, є, ї: 

Дьякопов, Панкратьєв, Третьяков, Полозьєв,  

Ульянов, Ананьїн 
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 перед приголосними: 

Вольнов, Коньков, Кузьмін, Мацьков 

 у кінці слова: 

Лось, Соболь 

 коли я, ю означають сполучення м’якого приголосного з а, у, то перед 

ними ь не пишеться: 

Дягілєв, Зябров, Ляпунов, Цявловський, Тюменєв 

 твердий кінцевий приголосний ц у прізвищах із суфіксом  -ець 

пом’якшується: 

Глуховець, Скиталець, Степанець 

 у неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: 

Ліфшиц, Моріц, Клаузевіц 

 

 Складні прізвища пишуться через дефіс 

Новиков-Прибой, Мамин-Сибіряк, Римський-Корсаков 
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Додаток 1 

Українсько-російський словник чоловічих імен1 

Форми по батькові 

 

 А 

Абакум, кл.в.-  ме (Абакумович, Абакумівна) і Авакум (Авакумович, 

Авакумівна) - Аввакум, Абакум 

Абрам див. Аврам 

Авакум див. Абакум 

Август, кл.в.- те (Августович, Августівна) - Августин 

Авенір, -ра, кл.в.- ре (Авернірович, Авенірівна) - Авенир 

Аверкій див. Оверкій 

Авер’ян див. Овер’ян 

Авило див.  Вавило 

Авксентій див. Овксентій 

Аврам, кл.в.- ме (Аврамович, Аврамівна),  

Оврам (Оврамович, Оврамівна) і Абрам - кл.в.- ме  Аврам, Абрам, стар. 

Аврамий 

Автоном, кл.в.- ме (Автономович, Автономівна) - Автоном 

Агапій, кл.в.- ію (Агапійович, Агапіївна) - Агапий, Агафий, Агап 

Агапіт, кл.в.- те (Агапітович, Агапітівна) - Агапит 

Агапон див. Агафон 

Агафангел, кл.в.- ле  (Агафангелович, Агафангелівна) - Агафангел 

Агафон, кл.в.- не (Агафонович, Агафонівна) і Агапон, кл.в.- не 

(Агапонович, Агапонівна) розм. Гапон, кл.в.- не (Гапонович, Гапонівна) - 

Агафон 

Агафоник, кл.в.- ку (Агафоникович, Агафониківна) - Агафоник 

Адам, кл.в.- ме (Адамович, Адамівна) - Адам 

Адольф, кл.в.- фе (Адольфович, Адольфівна) - Адольф 

Адріан, кл.в.- не (Адріанович, Адріанівна), Андріан, кл.в.-не 

(Андріанович, Андріанівна) і Андріян (Андріянович, Андріянівна) - 

Адриан, Андриан, Андриян 

Азарій, кл.в.- ію (Азарійович, Азаріївна) - Азарій, Азарія, розм. Азар 

Алім, кл.в.- ме (Алімович, Алімівна) - Алим 

Алфій, кл.в.- ію (Алфійович, Алфіївна) і Алфей, кл.в.- ію (Алфейович, 

Алфеївна) - Алфей, Алфій 

Альберт, кл.в.- те (Альбертович, Альбертівна) - Альберт 

Альбін, кл.в.- не (Альбінович, Альбінівна) - Альбин 

Альвіан, кл.в.- не (Альвіанович, Альвіанівна) - Альвиан 

Альфонс, кл.в.- се (Альфонсович, Альфонсівна) - Альфонс 

Альфред, кл.в.- де (Альфредович, Альфредівна) - Альфред 

                                                                 
1 Див: Скрипник Л.Г, Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. –К.: Наукова думка, 1996. 
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Амвросій, кл.в.- ію (Амвросійович, Амвросіївна), Амбросій, кл.в.- ію 

(Амбросійович, Амбросіївна) і Амбрось, кл.в.- ію Амбросьвич, 

Амбросівна) - Амвросий 

Амос, кл.в.- се (Амосович, Амосівна) - Амос 

Амфілохій, кл.в.- ію (Амфілохійович, Амфілохіївна) - Амфилохий 

Анадій, кл.в.- ію (Анадійович, Анадіївна) - Анадий 

Ананій, кл.в.- ію (Ананійович, Ананіївна) і Анань, кл.в.- ню (Ананьович, 

Ананівна) - Ананий, рідше Анания 

Анастас, кл.в.- се (Анастасович, Анастасівна) і Анастасій, кл.в.- ію 

(Анастасійович, Анастасіївна), розм. Настас, кл.в.- се (Настасович, 

Настасівна) - Анастасий, кл.в.- ію 

Анатолій, кл.в.- ію (Анатолійович, Анатоліївна) і Анатоль, кл.в.- лю 

(Анатольович, Анатолівна) - Анатолий 

Андріан див. Адріан 

Андроник, кл.в.- ку (Андроникович, Андрониківна) і Андрон, кл.в.- не 

(Андронович, Андронівна) - Андроник, Андрон 

Аникита, кл.в.- те (Аникитович, Аникитівна) - Аникита, стар. Ианикит 

Аникій  див. Оникій 

Антип, кл.в.- пе (Антипович, Антипівна) - Антип 

Антін, -тона і Антон, кл.в.- не (Антонович, Антонівна) рідше Антоній 

(Антонійович, Антоніївна) - Антон, Антоний 

Антонін, кл.в.- не (Антонінович, Антонінівна) - Антонин Антох, 

розм.заст.див. А н т і н  

Аполлінарій, кл.в.- ію (Аполлінарійович, Аполлінаріївна) 

Африкан, кл.в.- не (Африканович, Африканівна) - Африкан Ахіллій, кл.в.- 

ію (Ахіллійович, Ахілліївна) і Ахіла (Ахілович, Ахілівна) - Ахиллий, 

Ахила 

 

 Б 

Бартоломій див.  Варфоломій 

Бенедикт, Бенедьо, Бенедь див. Венедикт 

Бернард, кл.в.- де (Бернардович, Бернадівна) - Бернард 

Богдан, кл.в.- не (Богданович, Богданівна) - Богдан 

Богуслав, кл.в.- ве (Богуславович, Богуславівна) Богуслав 

Болеслав, кл.в.- ве (Болеславович, Болеславівна) - Болеслав 

Боніфатій, Боніфат див. Воніфатій 

Борис, кл.в.- се (Борисович, Борисівна) - Борис 

Борислав, кл.в.- ве (Бориславович, Бориславівна) - Борислав 

Боян, кл.в.- не (Боянович, Боянівна) - Боян 

Броніслав, кл.в.- не (Броніславович, Броніславівна) Бронислав 

Будимир, -ра, кл.в.- ре (Будимирович, Будимирівна) - Будимир 

 

 В 

Вавило і Вавіл, кл.в.- ле (Вавилович, Вавилівна), розм. Авило (Авилович, 

Авилівна) - Вавила 
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Вадим, кл.в.- ме (Вадимович, Вадимівна) - Вадим 

Вакула, кл.в.- ло (Вакулович, Вакулівна) - Вукол, розм. Викул, Викула 

Валент див. Валентій 

Валентин, кл.в.- не (Валентинович, Валентинівна) - Валентин 

Валентій, кл.в.- ію (Валентійович, Валентіївна) і Валент, кл.в.- те 

(Валентович, Валентівна) - Валентий, Валент 

Валеріан див. Валер’ян 

Валерій, кл.в.- ію (Валерійович, Валеріївна) - Валерий 

Валер’ян, кл.в.- не (Валер’янович, Валер’янівна) і Валеріан, кл.в.- не 

(Валеріанович, Валеріанівна) - Валерьян, Валериан 

Вальдемар, -ра, кл.в.- ре (Вальдемарович, Вальдемарівна) - Вальдемар 

Варивон розм.заст.див. І л а р і о н  

Варлам, кл.в.- ме (Варламович, Варламівна), розм.Орлам (Орламович, 

Орламівна) - Варлаам. Варлам 

Варлампій, кл.в.- ію (Варлампійович, Варлампіївна) - Варлампий 

Варсонофій, кл.в.- ію (Варсонофійович, Варсонофіївна) - Варсонофий 

Варфоломій, кл.в.- ію (Варфоломійович, Варфоломіївна), рідше 

Бартоломій, кл.в.- ію (Бартоломійович, Бартоломіївна) - Варфоломей 

Василь, -ля, кл.в.- лю (Васильович, Василівна) - Василий 

Василько, кл.в.- ку (Василькович, Васильківна) - Василько 

Вассіан, кл.в.- не (Вассіанович, Вассіанівна) - Вассиан 

Вацлав, кл.в.- ве (Вацлавович, Вацлавівна) - Вацлав 

Венедикт, кл.в.- те (Венедиктович, Венедиктівна) і Бенедикт, кл.в.- те 

(Бенедиктович, Бенедиктівна), розм. Бенедьо, Бенедь, кл.в.- дю 

(Бенедьович, Бенедівна) - Венедикт, Бенедикт 

Веніамін, кл.в.- не (Веніамінович, Веніамінівна) - Вениамин 

Веремій див. Ярема 

Вікент, кл.в.- те (Вікентович, Вікентівна) і Вікентій, кл.в.- ію 

(Вікентійович, Вікентіївна) - Викентий 

Віктор, -ра, кл.в.- ре (Вікторович, Вікторівна) - Виктор 

Вікторин, кл.в.- не (Вікторинович, Вікторинівна) - Викторин 

Вілен, кл.в.- не (Віленович, Віленівна) - Вилен 

Віленін, кл.в.- не (Віленінович, Віленівна) - Виленин 

Вілор, -ра, кл.в.- ре (Вілорович, Вілорівна) і Вілорій, кл.в.- ію 

(Вілорійович, Вілоріївна) - Вилор. Вилорий 

Віль, кл.в.- лю (Вільович, Вілівна) - Виль 

Вільгельм, кл.в.- ме (Вільгельмович, Вільгельмівна) Вильгельм 

Віргіній, кл.в.- ію (Віргінійович, Віргініївна) - Виргиний 

Вірослав, кл.в.- ве (Вірославович, Вірославівна) - Верослав 

Віссаріон, кл.в.- не (Віссаріонович, Віссаріонівна) - Виссарион 

Віталій, кл.в.- ію (Віталійович, Віталіївна) - Виталий 

Вітольд, кл.в.- де (Вітольдович, Вітольдівна) - Витольд 

Владилен, кл.в.- не (Владиленович, Владиленівна) - Владилен 

Владислав, кл.в.- не (Владиславович, Владиславівна) і Володислав, кл.в.- 

ве (Володиславович, Володиславівна) - Владислав 
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Владлен, кл.в.- не (Владленович, Владленівна) - Владлен 

Влас, кл.в.- се (Власович, Власівна) і Улас (Уласович, Уласівна), рідше 

Власій, кл.в.- ію (Власійович, Власіївна) - Влас, рідше Власий 

Володимир, -ра, кл.в.- ре (Володимирович, Володимирівна) Владимир 

Володислав, кл.в.- ве  див. Владислав 

Воніфатій, кл.в.- ію (Воніфатійович, Воніфатіївна) і Боніфатій, кл.в.- ію 

(Боніфатійович, Боніфатіївна), розм. Боніфат, кл.в.- те (Боніфатович, 

Боніфатівна) - Вонифатий, Бонифатий 

 Всеволод, кл.в.- де (Всеволодович, Всеволодівна) - Всеволод 

Всеслав, кл.в.- ве (Всеславович, Всеславівна) - Всеслав 

В’ячеслав, кл.в.- ве (Вячеславович, Вячеславівна) - Вячеслав 

 

 Г 

Гаврило, кл.в.- ле (Гаврилович, Гаврилівна) - Гавриил, розм. Гаврил, 

Гаврила, стар.Гаврило 

Галактіон, кл.в.- не (Галактіонович, Галактіонівна), розм. Лахтіон, кл.в.- 

не (Лахтіонович, Лахтіонівна) - Галактион 

Гапон див. Агафон 

Гарасим, кл.в.- ме (Гарасимович, Гарасимівна) і Герасим кл.в.- ме 

(Герасимович, Герасимівна) - Герасим 

Гедеон, кл.в.- не (Гедеонович, Гедеонівна) - Гедеон 

Геласій, кл.в.- ію (Геласійович, Геласіївна) - Геласий 

Гелій (Гелійович, Геліївна) - Гелий 

Геннадій, кл.в.- ію (Геннадійович, Геннадіївна) - Геннадий 

Генріх, кл.в.- ху (Генріхович, Генріхівна) - Генрих 

Георгій, кл.в.- ію (Георгійович, Георгіївна) - Георгий 

Гераклій, кл.в.- ію (Гераклійович, Геракліївна) і Геракл, кл.в.- ле 

(Гераклович, Гераклівна) - Гераклий, Геракл 

Герасим  див.Герасим 

Гервасій, кл.в.- ію (Гервасійович, Гервасіївна) - Гервасий 

Герман, кл.в.- не (Германович, Германівна) - Герман 

Гермоген, кл.в.- не (Гермогенович, Гермогенівна) - Гермоген 

Гликерій, кл.в.- ію (Гликерійович, Гликеріївна) - Гликерий 

Гліб, кл.в.- бе (Глібович, Глібівна) - Глеб 

Гнат, кл.в.- те (Гнатович, Гнатівна), Ігнат, кл.в.- те (Ігнатович, Ігнатівна) і 

Ігнатій, кл.в.- ію (Ігнатійович, Ігнатіївна) - Игнатий, Игнат 

Гонорій, кл.в.- ію (Гонорійович, Гоноріївна) - Гонорий 

Горгій, кл.в.- ію (Горгійович, Горгіївна) - Горгий 

Гордій, кл.в.- ію (Гордійович, Гордіївна) - Гордей 

Гостомисл, кл.в.- ле (Гостомислович, Гостомислівна) - Гостомысл 

Григорій, кл.в.- ію (Григорович, Григорівна і рідше Григоріївна) і Григір, 

-гора, кл.в.- ре (Горигорович, Горигорівна) розм. Григор, -ра (Григорович, 

Григорівна), Грицько, Гриць, Ригір, -гора, Ригор, -ра - Григорий 

Гурій, кл.в.- ію (Гурійович, Гуріївна і Гурович, Гурівна) - Гурий 

Густав, кл.в.- ве (Густавович, Густавівна) - Густав 
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 Д 

Давид, кл.в.- де (Давидович, Давидівна) - Давид, Давыд 

Данило, кл.в.- ле (Данилович, Данилівна) - Даниил, розм. Данил, Данила, 

стар. Данило 

Дарій, кл.в.- ію (Дарійович, Даріївна) - Дарий 

Дементій, кл.в.- ію (Дементійович, Дементіївна) - Дементий 

Демид, кл.в.- де (Демидович, Демидівна) стар. Діомид, кл.в.- де - Демид, 

стар Диомид 

Дем’ян, кл.в.- не (Дем’янович, Дем’янівна) - Демьян, стар. Демиан 

Денис, кл.в.- се (Денисович, Денисівна) - Денис, стар. Дионисий 

Димитріан, кл.в.- не (Димитріано-вич, Димитріанівна) - Димитриан 

Діомид див. Демид 

Дмитро, кл.в.- ре (Дмитрович, Дмитрівна) - Дмитрий рідше Димитрий 

Добромисл, кл.в.- ле (Добромислович, Добромислівна) - Добромысл 

Доброслав, кл.в.- ве (Доброславович, Доброславівна) - Доброслав 

Дометій,  кл.в.- ію(Дометійович, Дометіївна), стар. Дометіан,  кл.в.- не- 

Дометий, стар. Дометиан 

Донат,  кл.в.- те(Донатович, Донатівна) - Донат 

Дорій,  кл.в.- ію (Дорійович, Доріївна) - Дорий 

Дорофій,  кл.в.- ію (Дорофійович, Дорофіївна) і Дорош,  кл.в.- ше 

(Дорошович, Дорошівна), розм. Дорохтей  - Дорофей 

Досифій, кл.в.- ію (Досифійович, Досифіївна) і Досифей, кл.в.- ею 

(Досифейович, Досифеївна) - Досифей 

 

 Е 

Едмунд, кл.в.- де (Едмундович, Едмундівна) - Эдмунд 

Едуард,  кл.в.- де (Едуардович, Едуардівна) - Эдуард 

Еміліан,  кл.в.- не (Еміліанович, Еміліанівна) - Эмилиан 

Еміль, кл.в.- лю (Емільович, Емілівна) - Эмиль, Эмилий 

Еммануїл, кл.в.- ле (Еммануїлович, Еммануїлівна) - Эммануил 

Еразм, кл.в.- ме (Еразмович, Еразмівна) - Эразм 

Ераст, кл.в.- те (Ерастович, Ерастівна) - Эраст 

Ернст, кл.в.- те (Ернстович, Ернстівна) і Ернест, кл.в.- те (Ернестович, 

Ернестівна) - Эрнст, Эрнест 

 

 Є 

Євген, кл.в.- не (Євгенович, Євгенівна) рідше Євгеній (Євгенійович, 

Євгеніївна) - Евгений 

Євграф, кл.в.- фе (Євграфович, Євграфівна) - Евграф 

Євдоким, кл.в.- ме (Євдокимович, Євдокимівна), розм. Явдоким кл.в.- ме 

(Явдокимович, Явдокимівна) - Евдоким 

Євдоксій, кл.в.- ію (Євдоксійович, Євдоксіївна) - Евдоксий 

Євлампій, кл.в.- ію (Євлампійович, Євлампіївна) - Евлампий 

Євлогій, кл.в.- ію (Євлогійович, Євлогіївна) - Евлогий 
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Євмен, кл.в.- не (Євменович, Євменівна) - Евмений 

Євсевій, Євсей див. Овсій 

Євстахій, Євстафій див. Остап 

Євстигній, кл.в.- ію (Євстигнійович, Євстигніївна) - Евстигней 

Євстрат, кл.в.- те (Євстратович, Євстратівна) Евстрат, стар. Евстратий 

Євтим див. Юхим 

Євтихій, кл.в.- ію (Євтихійович, Євтихіївна), розм. Євтух, -ха (Євтухович, 

Євтухівна), Явтух, -ха, кл.в.- ше (Явтухович, Явтухівна), стар. Євтихіан 

(Євтихіанович, Євтихіанівна) - Евтихий, розм. Евтих, стар. Евтихиан 

Євфіміан, кл.в.- не (Євфіміанович, Євфіміанівна) - Евфимиан 

Євфрасій, кл.в.- ію (Євфрасійович, Євфрасіївна) - Евфрасий 

Єгор, -ра, кл.в.- ре (Єгорович, Єгорівна) - Егор 

Єлізар, -ра, кл.в.- ре (Єлізарович, Єлізарівна) і Єлеазар, кл.в.- ре 

(Єлеазарович, Єлеазарівна) - Елизар, Елеазар 

Єлисей, кл.в.- ею (Єлисейович, Єлисеївна), розм. Ялисей, кл.в.- ею 

(Ялисейович, Ялисеївна) - Елисей 

Єлій, кл.в.- ію (Єлійович, Єліївна) - Елий 

Єпіфан, кл.в.- не (Єпіфанович, Єпіфанівна) - Епифаний 

Єремія див. Ярема 

Єрмак див. Єрмолай 

Єрмил, кл.в.- ле (Єрмилович, Єрмилівна) - Ермил. 

Єрмолай, кл.в.- аю (Єрмолайович, Єрмолаївна), розм. Ярмолай кл.в.- аю 

(Ярмолайович, Ярмолаївна), рідше Єрмак,-ка (Єрмакович, Єрмаківна)- 

Ермолай, рідше Ермак 

Єрофій, кл.в.- ію (Єрофійович, Єрофіївна) і Єрофей, кл.в.- ею 

(Єрофейович, Єрофеївна),  розм. Ярош, кл.в.- ше - Ерофей, стар. Иерофей  

Єсип, кл.в.- пе  розм. заст. див. О с и п  

Єфим див. Юхим 

Єфрем див. Охрім 

Єфросин, кл.в.- не (Єфросинович, Єфросинівна) - Ефросин, стар. 

Евфросин 

 

 З 

Захар, -ра, кл.в.- ре (Захарович, Захарівна) і Захарій, кл.в.- ію 

(Захарійович, Захаріївна), розм. Захарко, кл.в.- ку - Захарий, Захар, рідше 

Захария 

Зенон, кл.в.- не (Зенонович, Зенонівна), стар. Зінон (Зінонович, Зінонівна) 

- Зенон, стар. Зинон 

Зигмунд, кл.в.- де (Зигмундович, Зигмундівна) - Зигмунд 

Зигфрід, кл.в.- де (Зигфрідович) Зихфридівна) - Зигфрид 

Зіновій, кл.в.- де (Зіновійович, Зиновіївна), розм. Зінько , кл.в.- ку- 

Зиновий 

Зінон див. Зенон 

Зінько див. Зіновій 

Зорян, кл.в.- не (Зорянович, Зорянівна) - Зарян 
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Зосим, кл.в.- ме (Зосимович, Зосимівна) - Зосима розм. Зосим, Изосим 

Зот, кл.в.- те (Зотович, Зотівна) - Зот 

Зотик, кл.в.- ку (Зотикович, Зотиківна) – Зотик 

 

 І 

Іван, кл.в.-не(Іванович, Іванівна), стар. Іоанн - Иван, стар. Иоанн  Івахно 

розм. заст. див. І в а н  

Івон див. Іона 

Ігнат, Ігнатій див. Гнат 

Ігор, -ря, кл.в.- ре (Ігорович, Ігорівна) - Игорь 

Ієремія див. Ярема 

Ієронім, кл.в.- ме (Ієронімович, Ієронімівна) - Иероним 

Ізмаїл, кл.в.- ле (Ізмаїлович, Ізмаїлівна) - Измаил 

Ізот, кл.в.- те (Ізотович, Ізотівна) - Изот 

Іларій, кл.в.- ію (Іларійович, Іларіївна) - Иларий 

Ларіон, кл.в.- не (Іларіонович, Іларіонівна) і Ларіон, кл.в.- не (Ларіонович, 

Ларіонівна)- Илларион 

Іліан, кл.в.- не (Іліанович, Іліанівна) - Илиан 

Іліодор, -ра, кл.в.- ре (Іліодорович, Іліодорівна) - Илиодор 

Ілірик, ку Ілірикович, Іліриківна - Илирик 

Ілля, кл.в.- лє (род.Іллі) (Ілліч, Іллівна) і Ілько, кл.в.- ку (Ількович, 

Ільківна) - Илья, стар. Илия 

Інокентій, кл.в.- ію (Інокентійович, Інокентіївна) - Иннокентий 

Иоанн див. Іван 

Іов, кл.в.- ве (Іовович, Іовівна) і Йов, кл.в.- ве (Йовович, Йовівна) - Иов 

Іона, кл.в.- не (Іонович, Іонівна) і Йона, кл.в.- не (Йонович, Йонівна), 

розм.Іон (Іонович, Іонівна), Івон, кл.в.- не (Івонович, Івонівна) - Иона 

Іосій і Іосія, кл.в.- ію (Іосійович, Іосіївна) - Иосий, Иосия 

Іпат, кл.в.- те (Іпатович, Іпатівна) і Іпатій, кл.в.- ію (Іпатійович, Іпатіївна) - 

Ипат, Ипатий 

Іполит, кл.в.- те (Іполитович, Іполитівна), розм. Полит, кл.в.- те 

(Политович, Политівна) - Ипполит 

Іраклій, кл.в.- ію (Іраклійович, Іракліївна) - Ираклий 

Іриній, кл.в.- ію (Іринійович, Іриніївна) - Ириний 

Ісаак див. Ісак 

Ісав, кл.в.- ве (Ісавович, Ісавівна) - Исав 

Ісай, кл.в.- аю (Ісайович, Ісаївна) - Исай, Исаия 

Ісак, кл.в.- ку (Ісакович, Ісаківна), розм. Сакій, кл.в.- ію (Сакійович, 

Сакіївна), стар. Ісаак, кл.в.- ку - Исак, стар. Исаак, Исаакий 

 

 Й 

Йоаникій див. Оникій 

Йов див. Іов 

Йона див. Іона 

Йосафат, кл.в.- те (Йосафатович, Йосафатівна) і Осафат, кл.в.- те 
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(Осафатович, Осафатівна), розм. Сафат, кл.в.- те (Сафатович, Сафатівна) - 

Иосафат 

Йосип, кл.в.- пе (Йосипович, Йосипівна) і Осип, кл.в.- пе (Осипович, 

Осипівна), рідше Йосиф, кл.в.- фе (Йосифович, Йосифівна) - Иосиф, Осип 

 

 К 

Казимир, -ра, кл.в.- ре (Казимирович, Казимирівна) - Казимир 

Каленик, кл.в.- ку (Каленикович, Калениківна) - Каллиник 

Калина, кл.в.- но (Калинович, Калинівна) - Калина 

Каліст, кл.в.- те (Калістович, Калістівна) - Каллист 

Калістрат, кл.в.- те (Калістратович, Калістратівна) - Каллистрат 

Капітон, кл.в.- не (Капітонович, Капітонівна) - Капитон 

Каріон, кл.в.- не (Каріонович, Каріонівна) - Карион 

Карл, кл.в.- ле (Карлович, Карлівна) Карл 

Карпо, кл.в.- пе (Карпович, Карпівна) - Карп 

Касян, кл.в.- не (Касянович, Касянівна) - Касьян, Кассиан 

Квінтиліан, кл.в.- не (Квінтиліанович, Квінтиліанівна) - Квинтилиан 

Кесар, -ря, кл.в.- ре (Кесарович, Кесарівна) - Кесарь, Кесарий 

Кир, -ра, кл.в.- ре (Кирович, Кирівна) - Кир 

       Кир, -ра, кл.в.- ре 1) від К и р е й ; 2) від К и р и к ; 3) від К и р и л о  і 

под. 

Кирей, кл.в.- ею (Кирейович, Киреївна) - Кирей 

Кирик, кл.в.- ку (Кирикович, Кириківна) - Кирик  Кирик, кл.в.- ку 1) від 

К и р ; 2) від К и р и л о ; 3) від К и р і а к  і под. 

Кирило, кл.в.- ле (Кирилович, Кирилівна) - Кирилл, розм. Кирила 

Киріак, кл.в.- ку (Киріакович, Киріаківна) - Кириак, Кирьяк 

Кім, кл.в.- ме (Кімович, Кімівна) - Ким 

Кіндрат, кл.в.- те (Кіндратович, Кіндратівна) - Кондратий, Кондрат 

Клавдий, кл.в.- ію (Клавдійович, Клавдіївна) - Клавдий 

Клеоник, кл.в.- ку (Клеоникович, Клеониківна) - Клеоник 

Клим, кл.в.- ме (Климович, Климівна) - Клим 

Климент, кл.в.- те (Климентович, Климентівна) і Климентій, кл.в.- ію 

(Климентійович, Климентіївна) - Климент, Климентий  

Климухно, кл.в.- но розм.заст.див. К л и м  

Конон, кл.в.- не (Кононович, Кононівна), розм. Конаш, кл.в.- ше 

(Конашович, Конашівна)  -Конон 

Конрад, кл.в.- де (Конрадович, Конрадівна) - Конрад 

Корнелій, кл.в.- ію (Корнелійович, Корнеліївна) - Корнелий 

Корнило, кл.в.- ле ( Корнилович, Корнилівна) і Корнилій, кл.в.- ію 

(Корнилійович, Корниліївна) - Корнил, Корнилий 

Корній, кл.в.- ію (Корнійович, Корніївна) - Корней 

Король, -ля, кл.в.- лю (Корольович, Королівна) - Король 

Костянтин, кл.в.- не (Костянтинович, Костянтинівна) і Кость, кл.в.- те 

(Костьович, Костівна) - Константин 

Ксаверій, кл.в.- ію (Ксаверійович, Ксаверіївна) Ксаверий  Ксандер, -дра, 
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кл.в.- ре  розм.заст.див. О л е к с а н д р  

Ксенофонт, кл.в.- те (Ксенофонтович, Ксенофонтівна) - Ксенофонт 

Кузьма, кл.в.- мо (Кузьмич, Кузьмівна і Кузьмович, Кузьмівна) - Кузьма, 

стар. Косма 

Купріян, кл.в.- не (Купріянович, Купріянівна), розм. Купер’ян, кл.в.- не 

(Купер’янович, Купер’янівна), Купрій, -рія, кл.в.- ію (Купрійович, 

Купріївна) - Куприян, Киприан 

 

 Л 

Лавр див. Лавро 

Лаврентій, кл.в.- ію (Лаврентійович, Лаврентіївна) і Лаврін, кл.в.- не 

(Лаврінович, Лаврінівна) - Лаврентий 

Лавро, -ра, кл.в.- ре (Лаврович, Лаврівна) і Лавр, -ра, кл.в.- ре (Лаврович, 

Лаврівна) - Лавр 

Лазар, -ря, кл.в.- ре (Лазарович, Лазарівна) - Лазарь   Ларивін, -вона,  

Ларивон, кл.в.- не розм.заст.див. І л а р і о н  

Ларіон див. Іларіон 

Лахтіон див. Галактіон 

Лев, кл.в.- ве (род. Льва і Лева) (Львович, Львівна і Левович, Левівна) і 

Левко, кл.в.- ку (Левкович, левківна) - Лев 

Левко див. 1) Лев, кл.в.-ве; 2) Леонтій, кл.в.- ію  Левон, кл.в.- не 

розм.заст.див. Л е о н т і й   Лександер, -дра, кл.в.- ре розм.заст.див. 

О л е к с а н д р   Лексій, кл.в.- ію розм.заст.див. О л е к с і й  

Леон, кл.в.- не (Леонович, Леонівна) - Леон 

Леонард, кл.в.- де (Леонардович, Леонардівна) - Леонард 

Леонід, кл.в.- де (Леонідович, Леонідівна) - Леонид 

Леонтій, кл.в.- ію (Леонтійович, Леонтіївна), Леонт, кл.в.- те (Леонтович, 

Леонтівна) і Левко, кл.в.- ку (Левкович, Левківна) - Леонтий, Леонт 

Леопольд, кл.в.- де (Леопольдович, Леопольдівна) - Леопольд 

Лесь див. Олександр  Ліфер, -ра, кл.в.- ре розм.заст.див. О л е ф і р  

Логвин, кл.в.- не (Логвинович, Логвинівна) - Лонгин, Логвин, Логиин 

Лука, кл.в.- ко (Лукич, Луківна і рідше Лукович, Луківна), розм. Лукаш, -

ша, кл.в.- ше - Лука 

Лукан див. Лукіліан 

Лукаш див. Лука 

Лукій, кл.в.- ію (Лукійович, Лукіївна) - Лукий 

Лукіліан, кл.в.- не (Лукіліанович, Лукіліанівна), рідше Лукан, кл.в.- не 

(Луканович, Луканівна) - Лукиллиан, рідше Лукан 

Лук’ян, кл.в.- не (Лук’янович, Лук’янівна) - Лукьян 

Любим, кл.в.- ме (Любимович, Любимівна) - Любим 

Любомир, -ра, кл.в.- ре (Любомирович, Любомирівна) - Любомир 

Любомисл, кл.в.- ле (Любомислович, Любомислівна) - Любомысл 

Людвіг, кл.в.- гу (Людвігович, Людвігівна) - Людвиг 

Любомир, -ра, кл.в.- ре (Любомирович, Любомирівна) - Любомир 
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 М 

Маврикій, кл.в.- ію  (Маврикійович, Маврикіївна) і Мавр, -ра, кл.в.- ре 

(Маврович, Маврівна) - Маврикий, Мавр 

Макар, -ра, кл.в.- ре (Макарович, Макарівна) - Макар, Макарий 

Македон, кл.в.- не (Македонович, Македонівна) - Македон, Македоний 

Макровій, кл.в.- ію (Макровійович, Макровіївна) - Макровий 

Максим, кл.в.- ме (Максимович, Максимівна) - Максим 

Максиміан, кл.в.- не (Максиміанович, Максиміанівна), стар. Максіан, 

кл.в.- не (Максіанович, Максіанівна) - Максимиан, стар. Максиан 

Максиміліан, кл.в.- не (Максиміліанович, Максиміліанівна) - 

Максимилиан, розм. Максимильян 

Максіан див. Максиміан 

Мануїл, кл.в.- ле (Мануїлович, Мануїлівна), Мануйло, кл.в.- ле 

(Мануйлович, Мануйлівна) - Мануил 

Марат, кл.в.- те (Маратович, Маратівна) - Марат  

Мардарій, кл.в.- ію (Мардарійович, Мардаріївна) і Мардар, -ра, кл.в.- ре 

(Мардарович, Мардарівна - Мардарий, Мардар 

Маріан див. Мар’ян 

Маркел, кл.в.-ле, розм. Маркело, кл.в.- ло (Маркелович, Маркелівна) - 

Маркел 

Маркіян, кл.в.- не (Маркіянович, Маркіянівна) - Маркиян 

Марко, кл.в.-ку, рідше Марко, кл.в.- ку (Маркович, Марківна) - Марк 

Мартин, кл.в.- не (Мартинович, Мартинівна) - Мартын 

Мартиніан, кл.в.- не (Мартиніанович, Мартиніанівна) і Мартьян, кл.в.- не 

(Мартьянович, Мартьянівна) - Мартиниан, Мартьян 

Мар’ян, кл.в.- не (Мар’янович, Мар’янівна) і Маріан, кл.в.- не 

(Маріанович, Маріанівна) - Мариан, Марьян 

Матвій, кл.в.- ію (Матвійович, Матвіївна) розм. Матій, кл.в.-ію, Матяш, -

ша, кл.в.- ше - Матвей рідше Матфей  Матхей, кл.в.- ею розм.заст.див. 

М а т в і й   Махтод, Махтодей розм. заст.див. М е ф о д і й  

Мелетій, кл.в.- ію (Мелетійович, Мелетіївна) - Мелетий 

Меней, кл.в.- ею (Менейович, Менеївна) - Меней 

Меркурій, кл.в.- ію (Меркурійович, Меркуріївна) - Меркурий, розм. 

Меркул 

Мефодій, кл.в.- ію (Мефодійович, Мефодіївна) і Методій, кл.в.- ію 

(Методійович, Методіївна) - Мефодий 

Мечислав, кл.в.- ве (Мечиславович, Мечиславівна) - Мечислав 

Микита, кл.в.- то (Микитович, Микитівна) - Никита 

Микодим див. Никодим 

Микола, кл.в.- ло (Миколайович, Миколаївна і рідше Миколович, 

Миколівна), рідше Миколай, кл.в.- аю (Миколайович, Миколаївна), 

Никола, кл.в.- ло (Николович, Николівна) - Николай, рідше Никола 

Милан, кл.в.- не (Миланович, Миланівна) - Милан 

Милій, кл.в.- ію (Милійович, Миліївна) - Милий 

Милослав, кл.в.- ве (Милославович, Милославівна) - Милослав 
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Мина, кл.в.- но (Минович, Минівна) - Мина 

Мирон, кл.в.- не (Миронович, Миронівна) - Мирон 

Мирослав, кл.в.- ве (Мирославович, Мирославівна) - Мирослав 

Мисаїл, кл.в.- ле (Мисаїлович, Мисаїлівна) - Мисаил  Митро 

розм.заст.див. Д м и т р о  

Митрофан, кл.в.- не (Митрофанович, Митрофанівна) - Митрофан  Михай 

розм.заст.див. М и х а й л о  

Михайло, кл.в.- ле (Михайлович, Михайлівна) - Михайил, розм. Михайла, 

Михайло 

Михей, кл.в.- ею (Михейович, Михеївна) - Михей  Михтодь, кл.в.- дю 

розм.заст.див. Мефодій 

Модест, кл.в.- те (Модестович, Модестівна) - Модест 

Мойсей див. Мусій 

Мокій, кл.в.- ію (Мокійович, Мокіївна) - Мокей, стар. Мокий 

Мстислав, кл.в.- ве (Мстиславович, Мстиславівна) - Мстислав 

Мусій, кл.в.- ію (Мусійович, Мусіївна) і Мойсей, кл.в.- ею (Мойсейович, 

Мойсеївна) - Моисей 

 

 Н 

Назар, -ра, кл.в.- ре (Назарович, Назарівна) і Назарій, кл.в.- ію 

(Назарійович, Назаріївна) - Назар, Назарий 

Наркис, кл.в.- се (Наркисович, Наркисівна) і Нарцис, кл.в.- се 

(Нарцисович, Нарцисівна) - Наркис, Нарцис 

Настас див. Анастас 

Натан, кл.в.- не (Натанович, Натанівна) - Натан 

Наум, кл.в.- ме (Наумович, Наумівна) - Наум 

Нафанаїлович, Нафанаїлівна) - Нафанаил 

Нектарій, кл.в.- ію (Нектарійович, нектаріївна) - Нектарий 

Неон, кл.в.- не (Неонович, Неонівна) - Неон 

Неофіт, кл.в.- те (Неофітович, Неофітівна) - Неофит 

Нестір, -тора і Нестор, -ра, кл.в.- ре  (Несторович, Несторівна) - Нестор 

Никандр, -ра, кл.в.- ре (Никандрович, Никандрівна) - Никандр 

Никанор, -ра, кл.в.- ре (Никанорович, Никанорівна) - Никанор 

Никифор, -ра, кл.в.- ре (Никифорович, Никифорівна) і Ничипір, -пора 

(Ничипирович, Ничипирівна) - Никифор 

Никін. -кона і Никон (Никинович, Никонівна) - Никон 

Никодим, кл.в.- ме (Никодимович, Никодимівна) розм. Микодим, кл.в.- 

ме (Микодимович, Микодимівна) - Никодим 

Никола див. Микола 

Никон див. Никін 

Никтополіон, кл.в.- не (Никтополіонович, Никтополіонівна) - 

Никтополион 

Нил, кл.в.- ле (Нилович, Нилівна) - Нил 

Нифонт, кл.в.- те (Нифонтович. Нифонтівна) - Нифонт 

Ничипір див. Никифор 
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 О 

Овдій, кл.в.- ію (Овдійович, Овдіївна) - Авдей, Авдий 

Оверкій, кл.в.- ію (Оверкійович, Оверкіївна) і Аверкій , кл.в.- 

ію(Аверкійович, Аверкіївна), розм. Оверко, кл.в.- ку (Оверкович, 

Оверківна) - Аверкий 

Овер’ян, кл.в.- не (Овер’янович, Овер’янівна) і Авер’ян, кл.в.- не 

(Авер’янович, Авер’янівна) - Аверьян 

Овідій, кл.в.- ію (Овідійович, Овідіївна) - Овидий 

Овксентій, кл.в.- ію (Овксентійович, Овксентіївна), Авксентій, кл.в.- ію 

(Авксентійович, Авксентіївна), Оксентій, кл.в.- ію (Оксентійович, 

Оксентіївна), Оксент, кл.в.- те (Оксентович, Оксентівна), розм. Овксен 

(Овксенович, Овксенівна), Оксен, кл.в.- не (Оксенович, Оксенівна) - 

Авксентий 

Оврам див. Аврам 

Овсій, кл.в.- ію (Овсійович, Овсіївна) і Євсевій, кл.в.- ію (Євсевійович, 

Євсевіївна), розм. Євсей, кл.в.- ею (Євсейович, Євсеївна) - Евсевий, Евсей 

Огій, кл.в.- ію (Огійович, Огіївна) і Огей, кл.в.- ею (Огейович, Огеївна) - 

Аггей  Одам, кл.в.- ме розм.заст.див. А д а м  

Оксентій, Оксент, Оксен див. Овксентій 

Олег, кл.в.- гу (Олегович, Олегівна) - Олег 

Олекса див. Олексій 

Олександр, -ра, кл.в.- ре (Олександрович, Олександрівна), розм. Олесь, 

кл.в.-сю,  Лесь, кл.в.- сю - Александр 

Олексій, кл.в.- ію (Олексійович, Олексіївна) і Олекса, кл.в.- со 

(Олексович, Олексівна) - Алексей, рідше Алексий 

Олесь див. Олександр 

Олефір, -ра, кл.в.- ре (Олефірович, Олефірівна) - Олефир 

Олімп, кл.в.- пе (Олімпович, Олімпівна) - Олимпий, Олимп 

Олімпіан, кл.в.- не (Олімпіанович, Олімпіанівна) - Олимпиан 

Омелян, кл.в.- не (Омелянович, Омелянівна), розм. Омелько - Емельян 

Онікій, кл.в.- ію (Онікійович, Онікіївна) і Аникий (Анікійович, Анікіївна), 

стар. Йоаникій - Аникей, Аникий, стар. Иоанникий 

Онисим, кл.в.- ме (Онисимович, Онисимівна), розм. Онисько - Анисим, 

Онисим 

Онисифор, -ра, кл.в.- ре (Онисифорович, Онисифорівна) - Онисифор 

Онисій, кл.в.- ію (Онисійович, Онисіївна), розм. Онисько - Онисий 

Онисько див. 1) Онисим; 2) Онисій 

Онопрій, кл.в.- ію (Онопрійович, Онопріївна), Онупрій, кл.в.- ію 

(Онупрійович, Онупріївна) і Онуфрій, кл.в.- ію (Онуфрійович. Онуфріївна) 

- Онуфрий 

Опанас див. Панас 

Орентій, кл.в.- ію (Орентійович, Орентіївна) - Орентій 
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Орест, кл.в.- те (Орестович, Орестівна) - Орест 

Орефа, кл.в.- фе (Орефович, Орефівна)  Орефій, кл.в.- ію (Орефійович, 

Орефіївна) і Арефа, кл.в.- фе (Арефович, Арефівна), Арефій, кл.в.- ію 

(Арефійович, Арефіївна) - Арефа, Арефий 

Оріон, кл.в.- не (Оріонович, Оріонівна) - Орион 

Орлам див. Варлам 

Орфей, кл.в.- ею (Орфейович, Орфеївна) - Орфей 

Осафат див. Йосафат 

Осип див. Йосип 

Осія, кл.в.- ію (Осійович, Осіївна) - Осия 

Оскар, -ра, кл.в.- ре (Оскарович, Оскарівна) - Оскар 

Остап, кл.в.- пе (Остапович, Остапівна), Євстафій, кл.в.- ію 

(Євстафійович, Євстафіївна), розм. Стахій, Стах, кл.в.- хне - Евстафий, 

рідше Остап 

Остромир, -ра, кл.в.- ре (Остромирович, Остромирівна) - Остромир 

Охрім, кл.в.- ме (Охрімович, Охрімівна) і Єфрем, кл.в.- ме (Єфремович, 

Єфремівна) - Ефрем 

 

 П 

Павлин, кл.в.- не (Павлинович, Павлинівна) - Павлин 

Павло, кл.в.- ле (Павлович, Павлівна) - Павел 

Паїсій, кл.в.- ію (Паїсійович, Паїсіївна) - Паисий 

Палладій, кл.в.- ію (Палладійович, Палладіївна) - Палладий 

Памво, кл.в.- ве (Памвович, Памвівна) - Памво 

Памфіл, кл.в.- ле (Памфілович, Памфілівна) і Панфіл, кл.в.- ле 

(Панфілович, Панфілівна) - Памфил, Панфил 

Панас, кл.в.- се (Панасович, Панасівна) і Опанас, кл.в.- се (Опанасович, 

Опанасівна), рідше Атанас, кл.в.- се (Атанасович, Атанасівна), Атанасій, 

кл.в.- ію (Атанасійович, Атанасіївна), Афанасій, кл.в.- ію (Афанасійович, 

Афанасіївна), розм. Танас, кл.в.- се (Танасович, Танасівна), Танась, кл.в.- 

сю (Танасьович, Танасівна), Танасій, кл.в.- ію (Танасійович, Танасіївна) - 

Афанасий 

Панкрат, кл.в.- те (Панкратович, Панкратівна) і Панкратій, кл.в.- ію 

(Панкратійович, Панкратіївна) - Панкратий, Панкрат 

Пантелеймон, кл.в.- не (Пантелеймонович, Пантелеймонівна) 

Пантелемон, кл.в.- не (Пантелемонович, Пантелемонівна) і Пантелій, 

кл.в.- ію (Пантелійович, Пантеліївна), розм. Панько, кл.в.- ку - 

Пантелеймон, Пантелемон. розм. Пантелей 

Панфіл див. Памфіл 

Панько див. Пантелеймон 

Парамон, кл.в.- не (Парамонович, Парамонівна) - Парамон 

Пармен, кл.в.- не (Парменович, Парменівна) - Пармений, Пармен 

Парфен, кл.в.- не (Парфенович, Парфенівна), Парфеній, кл.в.- ію 

(Парфенійович, Парфеніївна), Парфентій, кл.в.- ію (Парфентійович, 

Парфентіївна) і Пархом, кл.в.-ме, Пархім, -хома, кл.в.- ме (Пархомович, 
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Пархомівна), рідше Партен, кл.в.- не (Партенович, Партенівна) - 

Парфений, розм. Парфён 

Пафнутій, кл.в.- ію (Пафнутійович, Пафнутіївна) - Пафнутий 

Пахом, кл.в.- ме (Пахомович, Пахомівна) - Пахом, стар. Пахомий 

Петро, кл.в.- ре (Петрович, Петрівна) - Пётр   

Петрухно розм.заст.див. П е т р о  

Пилип, кл.в.- пе (Пилипович, Пилипівна) - Филипп 

Пимін, -мона і Пимон, кл.в.- не (Пимонович, Пимонівна) - Пимен 

Питирим, кл.в.- ме (Питиримович, Питиримівна) - Питирим 

Платон, кл.в.- не (Платонович, Платонівна) - Платон 

Полит див.  Іполіт 

Полієвкт, кл.в.- те (Полієвктович, Полієвктівна) - Полиевкт 

Полікарп, кл.в.- пе (Полікарпович, Полікарпівна) - Поликарп 

Помпей, кл.в.- ею (Помпейович, Помпеївна) - Помпей 

Понтій, кл.в.- ію (Понтійович, Понтіївна) - Понтий 

Порфир, -ра, кл.в.- ре (Порфирович, Порфирівна) і Порфирій, кл.в.- ію 

(Порфирійович, Порфиріївна) - Порфирий 

Потап, кл.в.- пе (Потапович, Потапівна) - Потап, стар. Потапий 

Пров, кл.в.- ве (Провович, Прорівна) - Пров, стар. Провий 

Прокіп (род. Прокопа) (Прокопович, Прокопівна) і Прокопій, кл.в.- ію 

(Прокопійович, Прокопіївна) - Прокофий, Прокопий 

Протас, кл.в.- се (Протасович, Протасівна) і Протасій, кл.в.- ію 

(Протасійович, Протасіївна), розм. Протазь - Протасий, розм. Протас 

Прохор, -ра, кл.в.- ре  (Прохорович, Прохорівна) - Прохор 

Птоломей, кл.в.- ею  (Птоломейович, Птоломеївна) - Птоломей 

 

 Р 

Радивон див.  Радіон 
Радим, кл.в.- ме (Радимович, Радимівна) - Радим 

Радислав, кл.в.- ве (Радиславович, Радиславівна) - Радислав 

Радій, кл.в.- ію (Радійович, Радіївна) - Радий 

Радомир, -ра, кл.в.- ре (Радомирович, Радомирівна) - Радомир 

Раймонд, кл.в.- де (Раймондович, Раймондівна) - Раймонд 

Ратмир, -ра, кл.в.- ре (Ратмирович, Ратмирівна) - Ратмир 

Рафаїл, кл.в.- ле (Рафаїлович, Рафаїлівна) - Рафаил 

Рейнгольд, кл.в.- де (Рейнгольдович, Рейнгольдівна) - Рейнгольд 

Роберт, кл.в.- те (Робертович, Робертівна) - Роберт 

Родіон, кл.в.- не (Родіонович, Родіонівна), розм. Радивон (Радивонович, 

Радивонівна) - Родион, стар. Иродион 

Роланд, кл.в.- де (Роландович, Роландівна) і Ролан, кл.в.- не (Роланович, 

Роланівна) - Роланд, Ролан 

Роман, кл.в.- не (Романович, Романівна) - Роман 

Ростислав, кл.в.- ве (Ростиславович, Ростиславівна) - Ростислав 

Рубен, кл.в.- не (Рубенович, Рубенівна) - Рубен 

Рувим, кл.в.- ме (Рувимович, Рувимівна) - Рувим 
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Рудольф, кл.в.- фе (Рудольфович, Рудольфівна) - Рудольф 

Руслан, кл.в.- не (Русланович, Русланівна) - Руслан 

 

 С 

Сава, кл.в.- во (Савич, Савівна і Савович, Савівна), розм. Савка, кл.в.- ко - 

Савва 

Саватій, кл.в.- ію (Саватійович, Саватіївна) - Савватий 

Савелій, кл.в.- ію (Савелійович, Савеліївна) - Савелий, стар. Савел 

Саверій, кл.в.- ію (Саверійович, Саверіївна) - Саверий 

Савка див. Сава 

Сакій див. Ісак 

Саливон, кл.в.- не (Саливонович, Саливонівна) - Селиван 

Самійло, кл.в.- ле (Самійлович, Самійлівна) - Самуил, розм. Самойла, 

стар. Самойло 

Самсон, кл.в.- не (Самсонович, Самсонівна) - Самсон 

Сафат див. Йосафат 

Свирид, кл.в.- де (Свиридович, Свиридівна), Свиридон, кл.в.- не 

(Свиридонович, Свиридонівна) і Спиридон, кл.в.- не (Спиридонович, 

Спиридонівна) - Спиридон, розм. Спиридоний 

Світлан, кл.в.- не (Світланович, Світланівна) - Светлан 

Світозар, -ра, кл.в.- ре (Світозарович, Світозарівна) - Светозар 

Святогор, -ра, кл.в.- ре (Святогорович, Святогорівна) - Святогор 

Святополк, кл.в.- ку (Святополкович, Святополківна) - Святополк 

Святослав, кл.в.- ве (Святославович, Святославівна) - Святослав 

Севастян, кл.в.- не не(Севастянович, Севатянівна) і Севастіан, кл.в.- не 

(Севастіанович, Севастіанівна), рідше Себастіян, кл.в.- не (Себастіянович, 

Себастіянівна) - Севастьян, Севастиан 

Северин, кл.в.- не (Северинович, Северинівна) - Северин 

Север’ян, кл.в.- не (Север’янович, Север’янівна) і Северіан, кл.в.- не 

(Северіанович, Северіанівна) - Северьян, Севериан 

Сезон див. Созонт 

Селіфан, кл.в.- не (Селіфанович, Селіфанівна) - Селифан  

Семен, кл.в.- не (Семенович, Семенівна) - Семён, стар. Симеон 

Серапіон, кл.в.- не (Серапіонович, Серапіонівна) - Серапион 

Серафим, кл.в.- ме (Серафимович, Серафимівна) - Серафим 

Сергій, кл.в.- ію (Сергійович, Сергіївна) - Сергей 

Сигізмунд, кл.в.- де (Сегізмундович, Сегізмундівна) - Сигизмунд 

Сидір, -дора, кл.в.- ре (Сидирович, Сидорівна) - Сидор, Исидор 

Сила, кл.в.- ло (Силович, Силівна) - Сила 

Силантій, кл.в.- ію (Силантійович, Силантіївна) - Силантий 

Сильвестр, -ра, кл.в.- ре (Сильвестрович, Сильвестрівна) - Сильвестр 

Симон, кл.в.- не (Симонович, Симонівна) - Симон 

Сисой, кл.в.- ою (Сисойович, Сисоївна) - Сысой 

Славмир, кл.в.- ре (Славмирович, Славмирівна) і Славомир, -ра, кл.в.- ре 

(Славомирович, Славомирівна) - Славмир, Славомир 
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Созонт, кл.в.- те (Созонтович, Созонтівна),  Созон, кл.в.- не (Созонович, 

Созонівна) - і Сезон, кл.в.- не (Сезонович, Сезонівна) - Созонт, Созон 

Сократ, кл.в.- те (Сократович, Сократівна) - Сократ 

Соловей, -вея, кл.в.- ею (Соловейович, Соловеївна) - Соловей 

Соломон, кл.в.- не (Соломонович, Соломонівна) - Соломон 

Сопрон див. Софрон 

Софон, кл.в.- не (Софонович, Софонівна) - Софоний, розм. Софон 

Софрон, кл.в.- не (Софронович, Софронівна) і Сопрон, кл.в.- не 

(Сопронович, Сопронівна), розм. Супрун, кл.в.- не (Супрунович, 

Супрунівна) - Софрон, стар. Софроний 

Спартак, -ка, кл.в.- ку (Спартакович, Спартаківна) - Спартак 

Спиридон див. Свирид 

Станіслав, кл.в.- ве (Станіславович, Станіславівна) і Стасій, кл.в.- ію 

(Стасійович, Стасіївна), розм. Стась - Станислав, Стасий 

Стахій, Стах див. Остап 

Степан, кл.в.- не (Степанович, Степанівна), рідше Стефан, кл.в.- не 

(Стефанович, Стефанівна), розм. Стецько - Степан, Стефан 

Стоян, кл.в.- не (Стоянович, Стоянівна) - Стоян 

Стратон, кл.в.- не (Стратонович, Стратонівна) Стратон, Стратоник 

Супрун див. Софрон 

 

 Т 

Тадей, Тадій див. Фадей Тилимон розм.заст.див. Ф и л и м о н  

Танас, Танась, Танасій див. Панас 

Тарас, кл.в.- се (Тарасович, Тарасівна) - Тарас, Тарасий 

Теодор, кл.в.- ре (Теодорович, Теодорівна) - Теодор 

Теоктист див. Феоктист 

Теофан див. Феофан 

Теофіл див. Феофіл 

Терентій, кл.в.- ію (Терентійович, Терентіївна), розм. Терешко, Терень - 

Терентий 

Тилимон див. Филимон 

Тиміш, Тимко див. Тимофій 

Тимон, кл.в.- не (Тимонович, Тимонівна) - Тимон 

Тимофій, кл.в.- ію (Тимофійович, Тимофіївна), розм. Тиміш, -Тимоша, 

Тимко - Тимофей 

Тимур, -ра, кл.в.- ре (Тимурович, Тимурівна) - Тимур 

Тит, кл.в.- те (Титович, Титівна) - Тит 

Тихін, -хона і Тихон, кл.в.- не (Тихонович, Тихонівна) - Тихон   

Тодір, -ра розм.заст.див. Ф е д і р  

Тодор див. Теодор 

Тодос, Тодось, Тодосій див. Феодосій 

Трифілій, кл.в.- ію (Трифілійович, Трифіліївна) - Трифилий 

Трифон, кл.в.- не (Трифонович, Трифонівна) - Трифон 

Трохим, кл.в.- ме (Трохимович (Трохимович, Трохимівна) - Трофим 
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 У 

Улас див. Влас 

Уліян див. Юліан 

Улян, кл.в.- не (Улянович, Улянівна) - Ульян 

Устим, кл.в.- ме (Устимович, Устимівна) і Устин, кл.в.- не (Устинович, 

Устинівна) рідше Юстим, кл.в.- ме (Юстимович, Юстимівна) і Юстин, 

кл.в.- не (Юстинович, Юстинівна) - Устин, Юстин, стар. Иустин 

 

 Ф 

Фавій, кл.в.- ію (Фавійович, Фавіївна) - Фавий 

Фавст, кл.в.- те (Фавствович, Фавстівна) і Фавстіан, кл.в.- не 

(Фавстіанович, Фавстіанівна) - Фавст, Фавстиан 

Фадей, кл.в.- ею (Фадейович, Фадеївна) і Тадей, кл.в.- ею (Тадейович, 

Тадеївна), рідше Тадій, кл.в.- ію (Тадійович, Тадіївна) - Фадей 

Фалалій, кл.в.- ію (Фалалійович, Фалаліївна) - Фалалей 

Фаласій, кл.в.- ію (Фаласійович, Фаласіївна) - Фаласий 

Фантин, кл.в.- не (Фантинович, Фантинівна) - Фантин 

Федір, -дора, кл.в.- ре (Федорович, Федорівна) - Фёдор, стар. Феодор 

Федос, Федось див. Феодосій 

Федот, кл.в.- те (Федотович, Федотівна) - Федот, стар. Феодот 

Федул див. Феодул 

Фелікс, кл.в.- се (Феліксович, Феліксівна) - Феликс 

Фемістокл, кл.в.- ле (Фемістоклович, Фемістоклівна) - Фемистокл, стар. 

Фемистоклей 

Феоген, кл.в.- не (Феогенович, Феогенівна) - Феоген 

Феодосій, кл.в.- ію (Феодосійович, Феодосіївна), розм. Федос, кл.в.- се 

(Федосович, Федосівна), Федось, кл.в.- сю (Федосьович, Федосівна), 

Тодос, кл.в.- се (Тодосович, Тодосівна), Тодось, кл.в.- сю (Тодосьович, 

Тодосівна), Тодосій, кл.в.- ію (Тодосійович, Тодосіївна) - Феодосий, 

Федосий 

Феодул, кл.в.- ле (Феодулович, Феодулівна), розм. Федул, кл.в.- ле 

(Федулович, Федулівна) - Феодул, розм. Федул 

Феоктист, кл.в.- те (Феоктистович, Феоктистівна) і Теоктист, кл.в.- те 

(Теоктистович, Теоктистівна) - Феоктист 

Феофан, кл.в.- не  (Феофанович, Феофанівна) і Теофан, кл.в.- не 

(Теофанович, Теофанівна) - Феофан 

Феофіл, кл.в.- ле (Феофілович, Феофілівна) і Теофіл, кл.в.- ле 

(Теофілович, Теофілівна) - Феофил 

Феофілакт, кл.в.- те (Феофілактович, Феофілактівна) - Феофилакт 

Ферапонт, кл.в.- те (Ферапонтович, Ферапонтівна) - Филимон 

(Филимонович, Филимонівна), розм. Тилимон, кл.в.- не (Тилимонович, 

Тилимонівна) - Филимон 

Філадельф, кл.в.- фе (Філадельфович, Філадельфівна) - Филадельф 

Філарет, кл.в.- те (Філаретович, Філаретівна) - Филарет 
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Філогоній, кл.в.- ію (Філогонійович, Філогоніївна) - Филогоний 

Фірс, кл.в.- се (Фірсович, Фірсівна) - Фирс 

Флавіан, кл.в.- не (Флавіанович, Флавіанівна) - Флавиан 

Флавій, кл.в.- ію (Флавійович, Флавіївна) - Флавий 

Флегонт, кл.в.- те (Флегонтович, Флегонтівна) - Флегон 

Флор, -ра, кл.в.- ре (Флорович, Флорівна) - Флор 

Флорентин, кл.в.- не (Флорентинович, Флорентинівна) - Флорентин 

Флорентій, кл.в.- ію (Флорентійович, Флорентіївна) - Флорентий 

Флоріан, кл.в.- не (Флоріанович, Флоріанівна) - Флориан, стар. Флорий 

Фока, кл.в.- ку (Фокович, Фоківна) - Фока 

Фома див. Хома 

Фортунат, кл.в.- те (Фортунатович, Фортунатівна) - Фортунат 

Фотій, кл.в.- ію (Фотійович, Фотіївна) і Фот, кл.в.- те (Фотович, Фотівна) - 

Фотий, Фот 

Франко, кл.в.- ку (Франкович, Франківна) - Франко 

Фрідріх, кл.в.- ху (Фрідріхович, Фрідріхівна) - Фридрих 

Фрол, кл.в.- ле (Фролович, Фролівна) - Фрол 

 

 Х 

Халимон розм.заст.див. Ф и л и м о н  

Харисим, кл.в.- ме (Харисимович, Харасимівна) - Харисим 

Харитон і Харитин, -тона (Харитонович, Харитонівна), розм. Харко - 

Харитон 

Харламп, кл.в.- пе (Харлампович, Харлампівна) - розм. Харлам, кл.в.- ме 

(Харламович, Харламівна) - Харлампий, Харламп, стар. Харалампий 

Хома, кл.в.- мо (Хомич, Хомівна і Хомович, Хомівна), рідше Фома, кл.в.- 

ме (Фомич, Фомівна) - Фома  

  Хрисан, Хрисант розм.заст.див. Х р и с а н ф  

Хрисанф, кл.в.- фе (Хрисанфович, Хрисанфівна) - Хрисанф 

Християн, кл.в.- не (Християнович, Християнівна) - Христиан 

Христофор, -ра, кл.в.- ре (Христофорович, Христофорівна) - Христофор 

 

 Ч 

Чеслав, кл.в.- ве (Чаславович, Чаславівна) - Чеслав 

 

 Ю 

Ювеналій, кл.в.- ію (Ювеналійович, Ювеналіївна) - Ювеналий 

Юзеф, кл.в.- фе (Юзефович, Юзефівна) - Юзеф 

Юліан, кл.в.- не (Юліанович, Юліанівна), розм. Уліян, кл.в.- не 

(Уліянович, Уліянівна) - Юлиан 

Юлій, кл.в.- ію (Юлійович, Юліївна) - Юлий, стар. Юлиус 

Юній, кл.в.- ію (Юнійович, Юніївна) - Юний, стар. Иуний 

Юрій, кл.в.- ію (Юрійович, Юріївна), розм. Юрко - Юрий 

Юстим, Юстин див. Устим 

Юстиніан, кл.в.- не (Юстиніанович, Юстиніанівна) - Юстиниан 
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Юхим, кл.в.- ме (Юхимович, Юхимівна), рідше Єфим, кл.в.- ме 

(Єфимович, Єфимівна), розм. Євтим, кл.в.- ме (Євтимович, Євтимівна) - 

Ефим, стар. Евфимий 

Юхтим, кл.в.- ме розм.заст.див. Ю х и м  

 

 Я 

Явдоким див. Євдоким 

Явтух див. Євтихій 

Яким, кл.в.- ме (Якимович, Якимівна) - Аким 

Яків (род. Якова, кл.в.-ове) (Якович, Яківна і Яковлевич, Яковлівна) - 

Яков, стар. Иакоа 

Якуб, кл.в.- бе (Якубович, Якубівна), розм. Якуб (Якубович, Якубівна) - 

Якуб 

Ялисей див. Єлисей 

Ян, кл.в.- не (Янович, Янівна) - Ян 

Януарій, кл.в.- ію (Януарійович, Януаріївна) - Янаурий 

Ярема, кл.в.- мо (Яремович, Яремівна) і Веремій, кл.в.- ію (Веремійович, 

Вереміївна), рідше Єремія, кл.в.- ію (Єремійович, Єреміївна), стар. 

Ієремія - Еремей, розм. Еремия, стар. Иеремия 

Ярмолай див. Єрмолай 

Яромир, -ра, кл.в.- ре (Яромирович, Яромирівна) - Яромир 

Ярополк, кл.в.- ку (Ярополкович, Ярополківна) - Ярополк 

Ярослав (Ярославович, Ярославівна) - Ярослав 

Ярош див. Єрофій 
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Додаток 2 

Українсько-російський словник жіночих імен 

 

 А 

Августа, кл.в.- то - Августа 

Авіата, кл.в.- то - Авиата 

Аврелія, кл.в.- іє - Аврелия 

Аврора, кл.в.- ро - Аврора 

Агапія, кл.в.- іє - Агапия 

Агата, кл.в.- то - Агата 

Агафія і Гафія, кл.в.- іє - Агафья 

Агафоника, кл.в.- ко - Агафоника 

Аглаїда, кл.в.- до - Аглаида 

Аглая, кл.в.- аю - Аглая 

Агна, кл.в.- но - Агна  

    Агна 1) від А г н і я ; 2) від А г н е с а  

Агнеса, кл.в.- со - Агнесса 

Агнета, кл.в.- то - Агнета 

Агнія, кл.в.- іє - Агния 

Аграфія, кл.в.- іє - Аграфия 

Агрипина, кл.в.- но - Агриппина 

Ада, кл.в.- до - Ада 

   Ада 1) від А д е л а ї д а ; 2) від А д е л і н а ; 3) від А д р і а н а  і под. 

Аделаїда, кл.в.- до - Аделаида 

Аделіна, кл.в.- но - Аделина 

Адріана, кл.в.- но - Адриана 

Аеліта, кл.в.- то - Аэлита 

Аза, кл.в.- зо - Аза 

    Аза  від А з а л і я  

Азалія, кл.в.- іє - Азалия 

Аїда, кл.в.- до - Аида 

Аксенія див. Оксана 

Алевтина, кл.в.- но - Алевтина 

Аліна, кл.в.- но - Алина 

Аліса, кл.в.- со - Алиса 

    Аліса від К а л і с т а  

Алла, кл.в.- ло - Алла 

Альбертина, кл.в.- но - Альбертина 

Альвіна і Альбіна, кл.в.- но - Альвина і Альбина 

Альфреда, кл.в.- до - Альфреда 

Анастасія і Настасія, розм. Настя, кл.в.- те - Анастасия 

Анатолія, кл.в.- іє - Анатолия 

Ангеліна, кл.в.- но - Ангелина 
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Анеліна, кл.в.- но і Анелія, кл.в.- іє - Анелина, Анелия 

Анжела, кл.в.- ло і Анжеліка, кл.в.- ко - Анжела, Анжелика 

Анна див. Ганна 

Антонида, кл.в.- до - Антонида 

Антоніна, кл.в.- но - Антонина 

   Антоха розм.заст.див. А н т о н і н а  

Анфіса, кл.в.- со - Анфиса 

Аполлінарія, кл.в.- іє - Аполлинария 

Аполлонія, кл.в.- іє - Аполлония 

Аріадна, кл.в.- но - Ариадна 

Аркадія, кл.в.- іє - Аркадия 

Арсена і Арсенія, кл.в.- іє - Арсения 

Артемія, кл.в.- іє - Артемия 

Ася, кл.в.- сю - Ася 

    Ася 1) від А г н е с а ; 2) від А н а с т а с і я ; 3) від А р с е н а  і под. 

Афанасія, кл.в.- іє - Афанасия 

 

 Б 

Беатриса, кл.в.- со - Беатриса 

Белла, кл.в.- ло - Белла 

Берта, кл.в.- то - Берта 

Богдана, кл.в.- но - Богдана 

Богуслава, кл.в.- во - Богуслава 

Болеслава, кл.в.- во - Болеслава 

Борислава, кл.в.- во - Борислава 

Броніслава, кл.в.- во - Бронислава 

 

 В 

Валентина, кл.в.- но - Валентина 

Валерія, кл.в.- іє - Валерия 

Ванда, кл.в.- до - Ванда 

Варвара, кл.в.- ро - Варвара 

Василина, кл.в.- но - Василиса 

Васса, кл.в.- со - Васса 

Векла див. Текля 

Венера, кл.в.- ро - Венера 

Верона див. Веронія 

Вероніка, кл.в.- ко - Вероника 

Веронія, кл.в.- іє і Верона, кл.в.- но - Верония, Верона 

Вівдя див. Євдокія 

Вікторина, кл.в.- но - Викторина 

Вікторія, кл.в.- іє - Виктория 

Вілена, кл.в.- но - Вилена 

Віленіна, кл.в.- но - Виленина 

Віліна, кл.в.- но - Вилина 
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Вілора, кл.в.- ре - Вилора 

Віола, кл.в.- ле - Виола 

    Віола від В і о л е т т а  

Віолетта, кл.в.- то - Виолетта 

Віра, кл.в.- ро - Вера 

   Віра 1) від В е р о н і к а ; 2) від Віргінія; 3) від В і р и н е я  і под. 

Віргінія, кл.в.- іє - Виргиния 

Віринея, кл.в.- еє - Виринея 

Вірослава, кл.в.- во - Верослава 

Віта, кл.в.- то - Вита 

    Віта 1) від В і к т о р и н а ; 2) від В і к т о р і я ; 3) від В і о л е т т а  і под. 

Віталіна, кл.в.- но - Виталина 

Віталія, кл.в.- іє - Виталия 

Влада, кл.в.- до - Влада 

Владилена, кл.в.- но - Владилена 

Владислава, кл.в.- во - Владислава 

Владлена, кл.в.- но - Владлена 

Власта, кл.в.- те - Власта 

Володимира, кл.в.- ро - Владимира 

Воля, кл.в.- лю - Воля 

Всеслава, кл.в.- во - Всеслава 

Вустя див. Устина 

Вячеслава, кл.в.- во - Вячеслава 

 

 Г 

Гаїна, стар. Гаїнія - Гаина, стар. Гаиания 

Галина, кл.в.- но - Галина 

Ганна, Анна, кл.в.- но - Анна 

Гафія див. Агафія 

Гелена, кл.в.- но - Гелена 

Георгіна, кл.в.- но - Георгина 

Гермина, кл.в.- но - Гермина 

Гертруда, кл.в.- до - Гертруда 

Глафіра, кл.в.- ро - Глафира 

Гликерія, розм. Ликерія,  

    Ликера - Гликерия 

Горпина, кл.в.- но - Аграфена, Агриппина 

Густава, кл.в.- во - Густава 

 

 Д 

Даніїла, кл.в.- ло - Даниила 

Дарія, Дар’я, кл.в.- іє і Дарина, кл.в.-но, розм. Одарка, Одарина - Дарья, 

Дария 

Денисія, кл.в.- іє - Денисия 

Джемма, кл.в.- мо - Джемма 
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Дзвенимира, кл.в.- ро - Звенимира 

Дзвенислава, кл.в.- во - Звенислава 

Діана, кл.в.- но - Диана 

Діна, кл.в.- но - Дина 

    Діна від Д і а н а  

Докія див. Євдокія 

Домаха див. Домна 

Домініка, кл.в.- ко - Доминика 

Домна, кл.в.- но і Домнікія, кл.в.-іє, розм Домаха - Домна, Домникия, 

Домника 

Дора, кл.в.- ро - Дора 

    Дора 1) від Д а р и н а ; 2) від Д о р о ф е я ; 3) від І с и д о р а  і под. 

Дорофея, кл.в.- еє і Доротея, кл.в.- еє - Дорофея, Доротея 

 

 Е 

Евеліна, кл.в.- но - Эвелина 

Едіта, Едіт, кл.в.- то - Эдита, Эдит 

Елеонора і Леонора, кл.в.- ро - Элеонора, Леонора 

Еліна, кл.в.- но - Элина 

Елла, кл.в.- ло - Элла 

Ельвіна, кл.в.- но - Эльвина 

Ельвіра, кл.в.- ро - Эльвира 

Ельза, кл.в.- зо - Эльза 

Емілія, кл.в.-іє, розм. Еміла, кл.в.- ло - Эмилия 

Емма, кл.в.- мо - Эмма 

Ера, кл.в.- ро - Эра 

Ерна, кл.в.- но - Эрна 

Есфір, кл.в.- ро - Эсфирь 

 

 Є 

Єва, кл.в.- во - Ева 

    Єва 1) від Є в д о к с і я ; 2) від Є в л а л я ; 3) від Є в л а м п і я  і под. 

Євгенія, кл.в.-іє, рідше Євгена, кл.в.-но, розм. Ївга, кл.в.-го, Югина, кл.в.- 

но - Евгения 

Євдокія, кл.в.- іє і Докія, кл.в.-іє, розм. Явдоха, кл.в.-хо, Вівдя , кл.в.- дю- 

Евдокия, розм. Авдотья 

Євдоксія, кл.в.- іє - Евдоксия 

Євлалія, кл.в.- іє - Евлалия 

Євлампія, кл.в.- іє - Евлампия 

Євникія, кл.в.- іє - Евникия 

Євпраксія, кл.в.-іє, Євпракся, кл.в.-сю, Пракся, кл.в.- сю - Евпраксия 

Євсевія, кл.в.- іє - Евсевия 

Євстахія, кл.в.- іє і Євстафія, кл.в.- іє - Евстафия 

Євтихія, кл.в.- іє - Евтихия 

Євпрасія, кл.в.- іє - Евфрасия 
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Єлизавета, кл.в.-то, розм. Лисавета, кл.в.- то - Елизавета 

Єпистима, кл.в.-мо, розм. Лепестина, кл.в.-но, Опистина, кл.в.-но, 

Пестина, кл.в.-но, Пистина, кл.в.- но - Епистима 

Єфимія див. Юхимія 

Єфросинія, кл.в.- іє і Фросина, кл.в.-но, розм. Пріська, кл.в.- ко - 

Ефросиния, Ефросинья, стар. Ефросиния, Ефросинья 

 

 Ж 

Жанна, кл.в.- но - Жанна 

Жозефіна, кл.в.- но - Жозефина 

 

 З 
Земфіра, кл.в.- ро - Земфира 

Зінаїда, кл.в.- до - Зинаида 

Зіновія, кл.в.- іє - Зиновия 

Злата, кл.в.- то - Злата 

    Злата від З л а т о с л а в а  

Златослава, кл.в.- во - Златослава 

Зореслава, кл.в.- во - Зареслава 

Зорина, кл.в.- но - Зарина 

Зоря, кл.в.- ре - Заря 

Зоряна, кл.в.- но - Заряна 

Зоя, кл.в.- оє - Зоя 

 

 І 

Іванна, кл.в.-но, рідше Іванина, кл.в.-но, стар. Іоанна, кл.в.- но - Иванна, 

стар. Иоанна 

Іда, кл.в.- до - Ида 

    Іда 1) від А д е л а ї д а ; 2) від А ї д а ; 3) від І р а ї д а  і под. 

Ізабелла, кл.в.- ло - Изабелла 

Ізольда, кл.в.- до - Изольда 

Іларія, кл.в.- іє - Илария 

Ілона, кл.в.- но - Илона 

Інга, кл.в.- го - Инга 

Інеса, кл.в.- со - Инесса 

Інна, кл.в.- но - Инна 

Інора, кл.в.- ро - Инора 

Иоанна див. Іванна 

Іоланта, кл.в.- то - Иоланта 

Іраїда, кл.в.- до - Ираида 

Ірена, кл.в.- но - Ирена 

Ірина, кл.в.- но і Ярина, кл.в.-но, кл.в.- но - Ирина 

Ірма, кл.в.- мо - Ирма 

Ісидора, кл.в.- ро - Исидора 

Іфігенія, кл.в.- іє - Ифигения 
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Ія, кл.в.- Іє - Ия 

    Ія - від С о л о м і я  

 

 Ї 

Ївга див. Євгенія 

 

 Й 

Йосипа, кл.в.- по і Осипа, кл.в.- по - Иосифа 

 

 К 

Казимира, кл.в.- ро - Казимира 

Калерія, кл.в.- іє - Калерия 

Калина, кл.в.- но - Калина 

Каліста, кл.в.- то - Каллиста 

Каміла, кл.в.- ло - Камилла 

Капітоліна, кл.в.- но - Капитолина 

Карина, кл.в.- но - Карина 

Кармія, кл.в.- іє - Кармия 

Кароліна, кл.в.- но - Каролина 

Катерина, кл.в.-но, розм. Катря, кл.в.- ре - Екатерина, розм. Катерина 

Квітослава, кл.в.- во - Квитослава 

Килина, кл.в.-но, розм. Кулина, кл.в.-но, рідше Якилина, кл.в.- но - 

Акилина, розм. Акулина 

Киріакія, кл.в.- іє - Кириакия, Кирьякия 

Кіра, кл.в.- ро - Кира 

    Кіра від К и р і а к і я  

Клавдія, кл.в.- іє - Клавдия 

Клара, кл.в.- ро - Клара 

Клариса, кл.в.- со - Клариса 

Клементина, кл.в.- но - Клементина 

Клеопатра, кл.в.- ро - Клеопатра 

Констанція, кл.в.- іє - Констанция 

Корнелія, кл.в.- іє - Корнелия 

    Ксандра розм.заст.див. О л е к с а н д р а  

Ксенія див. Оксана 

Кулина див. Килилна 

 

 Л 

Лада, кл.в.- до - Лада 

    Лада 1) від В л а д а ; 2) від В л а д и л е н а ; 3) від В л а д л е н а  і под. 

Лариса, кл.в.- со - Лариса 

Лаура, кл.в.- ро - Лаура 

   Левантина, кл.в.- но розм.заст. див. Валентина, кл.в.-но, Лександра 

розм.заст.див. Олександра 
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Леніана, кл.в.- но - Лениана 

Леніна, кл.в.- но - Ленина 

Леокадія, кл.в.- іє - Леокади 

Леонарда, кл.в.- до - Леонарда 

Леоніда, кл.в.- до - Леонида 

Леоніла, кл.в.- ло - Леонила 

Леонія, кл.в.- іє - Леония 

Леонора див. Елеонора 

Леонтіна, кл.в.- ло - Леонтина 

Леонтія, кл.в.- іє - Леонтия 

Лепестина див. Єпистима 

Леся, кл.в.- сю - Леся 

    Леся 1) від Л а р и с а ; 2) від О л е к с а н д р а ; 3) від О л ь г а  

Лея див. Лія 

Ликера див. 1) Гликерія; 2) Лукерія 

Лисавета див. Єлизавета 

Ліана, кл.в.- но - Лиана 

Лідія, кл.в.- іє - Лидия 

Ліліана, кл.в.- но і Ліліяна, кл.в.- но - Лилиана 

Лілія, кл.в.- іє - Лилия 

Ліліяна див. Ліліана 

Ліна, кл.в.- но - Лина 

    Ліна 1) від А д е л і н а ; 2) від А л і н а ; 3) від А н г е л і н а  і под. 

Лія, кл.в.-іє, рідше Лея, кл.в.- ею - Лия, рідше Лея 

Лорина, кл.в.- но - Лорина 

Луїза, кл.в.- зо - Луиза 

Лукерія, кл.в.-іє, Лукера, кл.в.-ро, розм. Ликера, кл.в.-ро, Лукеря, кл.в.- 

ре - Лукерья 

Лукина, кл.в.- но - Лукина 

Лукія, кл.в.- іє - Лукия 

Лук’яна, кл.в.- но - Лукьяна 

Любава, кл.в.- во - Любава 

Любов, -ві, кл.в.-ве, розм. Любина, кл.в.- но - Любовь 

Любомила, кл.в.- ло - Любомила 

Любомира, кл.в.- ро - Любомира 

Людвіга, кл.в.- го - Людвіга 

Людмила, кл.в.- ло - Людмила 

Люсьєна, кл.в.- но - Люсьена 

Люція, кл.в.- іє - Люция 

 

 М 

Мавра, кл.в.- ро - Мавра  

Магдалина, кл.в.-но, Магдалена, кл.в.-но, розм. Магда, кл.в.- до - 

Магдалина, Магдалена, розм. Магда 

Маїна, кл.в.- но - Маина 
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Майя, кл.в.- йє - Майя 

Малана, Маланка, Малашка див. Меланія 

Мальва, кл.в.- во - Мальва 

Мальвіна, кл.в.- но - Мальвина 

Маргарита, кл.в.- то - Маргарита 

Марина, кл.в.- но - Марина 

Маріамна, кл.в.- но - Маримна 

Маріанна див. Мар’яна 

Марієтта, кл.в.- то - Мариетта 

Маріоніла, кл.в.- ло - Марионила 

Марія, кл.в.-іє, розм. Мар’я, кл.в.- р’є - Мария, розм. Марья 

Маркіяна, кл.в.- но - Маркиана 

Марсельєза, кл.в.- зо - Марсельеза 

Марта, кл.в.- то - Марта 

Мартініана, кл.в.- но - Мартиниана 

Марфа, кл.в.- фо - Марфа 

Мар’я див. Марія 

Мар’яна, кл.в.- но і Маріанна, кл.в.- но - Марианна, Марьяна 

Матильда, кл.в.- до - Матильда 

Меланія, кл.в.- іє і Мелана, кл.в.-но, розм. Меланка, Маланка, кл.в.-ко, 

Малана, кл.в.-но, Мелашка, кл.в.-ко, Малашка, кл.в.- ко - Мелания, 

Меланья 

Мелетія, кл.в.- іє - Мелетия 

Мелітина, кл.в.- но - Мелитина 

Мелітриса, кл.в.- но - Мелитриса  

Мечислава, кл.в.- во - Мечислава 

    Мидора, Мидорія розм.заст.див. Минодора 

Милана, кл.в.- но - Милана 

Милиця, кл.в.- це - Милица 

Милослава, кл.в.- во - Милослава 

Минодора див. Нимидора 

Мирослава, кл.в.- во - Мирослава 

Митродора, кл.в.- ро - Митродора 

Михайлина, кл.в.- но - Михайлина 

Мілена , кл.в.- но- Милена 

Млада, кл.в.- до - Млада 

Модеста, кл.в.- то - Модеста 

Мокрина, кл.в.- но - Макрина 

Мотрона, кл.в.-но, розм. Мотря, кл.в.- ре - Матрёна, Матрона 

Мстислава, кл.в.- во - Мстислава 

Муза, кл.в.- зо - Муза 

 

 Н 

Надія, кл.в.- іє - Надежда 

Наїна, кл.в.- но - Наина 



 63 

Настасія, Настя див. Анастасия 

Наталія, кл.в.- іє і Наталя, кл.в.-лю, розм. Наталка - Наталия, Наталья 

Неллі, кл.в.- незм. - Нелли 

Неля, кл.в.- лю - Неля 

    Неля 1) від К о р н е л і я ; 2) від Н е л л і ; 3) від Н е о н і л а  і под. 

Неоніла, кл.в.- ло - Неонила 

Нимидора, кл.в.- ро і Минодора, кл.в.- ро - Минодора 

Ніка - Ника 

    Ніка 1) від А г а ф о н и к а ; 2) від В е р о н і к а  

Ніла - Нила 

    Ніла 1) від М а р і о н і л а ; 3) від Н е о н і л а  

Німфодора - Нимфодора 

Ніна - Нина 

Нінель - Нинель 

Нонна - Нонна 

 

 О 

Одарина, Одарка див. Дарія 

Оксана, рідше Аксенія, Оксенія, Ксенія - Ксения, Оксана, розм. Аксинья 

Октябрина - Октябрина 

Олександра, розм. Олеся - Александра 

Олексія - Алексея 

Олена - Елена, розм. Алёна 

Олеся див. Олександра 

Олімпіада - Олимпиада 

Олімпія - Олимпия 

Оляна див. Уляна 

Ольга - Ольга 

Онисія, розм. Ониська - Анисия, Анисья 

Опистина див. Єпистима 

Ореста - Ореста 

Орина, кл.в.-но, Орися - Арина 

Орислава, кл.в.- во - Орислава 

Орися див. Орина 

    Орися від О р е с т а  

Осипа див. Йосина 

 

 П 

Павла, кл.в.- ло - Павла 

Павлина, кл.в.- но - Павлина 

Палага, Палагна, Палажка див.Пелагія 

Пальмира, кл.в.- ро - Пальмира 

Памфілія, кл.в.- іє - Памфилия 

Парасковія, кл.в.-іє, Параскева, кл.в.- во і Параска, кл.в.- ко - Прасковья, 

розм. Параскева 
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Парфенія, кл.в.- іє і Парфена, кл.в.- но - Парфения   

    Педора, Педоря розм. заст.див. Ф е д о р а  

Пелагія, кл.в.- іє і Пелагея, кл.в.-еє, розм. Палажка, кл.в.-ко, Палагна, 

кл.в.- но Палага, кл.в.-го, Пелага, кл.в.- го - Пелагея, Пелагия 

Пестина див. Єпистима 

Петрина, кл.в.- но і Петрана, кл.в.- но - Петрина, Петрана 

Петрунеля, кл.в.- лю - Петрунеля 

Піонія, кл.в.- іє - Пиония 

Платонида, кл.в.- до - Платонида 

Поліксенія, кл.в.- іє і Поліксена, кл.в.- но - Поликсения, Поліксена 

Поліна, кл.в.- но - Полина 

Пракся див. Євпраксія 

Пріська див. Єфросінія 

Пульхерія, кл.в.-іє, розм. Пульхера, кл.в.- ро - Пульхерия 

 

 Р 

Рада, кл.в.- до - Рада 

    Рада 1) від А р і а д н а ; 2) від Р а д и с л а в а  

Радислава, кл.в.- во - Радислава 

Раїна, кл.в.- но - Раина 

Раїса, кл.в.- со - Раиса 

Раймонда, кл.в.- до - Раймонда 

Рафалина, кл.в.- но - Рафалина 

Рахіль, кл.в.- ле і Рахія, кл.в.- іє - Рахиль, Рахиля 

Регіна, кл.в.- но - Регина 

Рената, кл.в.- то - Рената 

Римма, кл.в.- мо - Римма 

Рогніда, кл.в.- до - Рогнида 

Роза, кл.в.- зо - Роза 

    Роза від Р о з а л і я  (Р у з а л і я ) 

Розалія, кл.в.-іє, рідше Рузалія, кл.в.- іє - Розалия, рідше Рузалия 

Роксана, кл.в.- но - Роксана 

Роксолана, кл.в.- но і Роксоляна, кл.в.- но - Роксолана 

Романія, кл.в.- іє і Романа, кл.в.- но - Романия, Романа 

Ростислава, кл.в.- во - Ростислава 

Ружена, кл.в.- но - Ружена 

Рузалія див. Розалія 

Руслана, кл.в.- но - Руслана 

Руф, кл.в.- Руф - Руфь 

Руфіна, кл.в.- но - Руфина 

 

 С 

Савіна, кл.в.- но і Сабіна, кл.в.- но - Савина, Сабіна 

Соломея див. Соломія 

Сара, кл.в.- ро - Сарра 
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Світлана, кл.в.- но - Светлана 

Світозара, кл.в.- ро - Светозара 

Свобода, кл.в.- до - Свобода 

Святослава, кл.в.- во - Святослава 

Севастіана, кл.в.- но - Севастиана 

Северина, кл.в.- но - Северина 

Секлета, кл.в.-то, розм. Секлетина, кл.в.- но - Синклитикия, Синклития, 

Синклита 

Семена, кл.в.- но - Семёна 

Серафима, кл.в.- мо - Серафима 

    Сикліта, розм.заст.див. Секлета 

Сільвія, кл.в.- іє і Сільва, кл.в.- во- Сильвия, Сильва 

Сніжана, кл.в.- но - Снежана 

Соломія, кл.в.- іє і Соломея, кл.в.-еє, розм. Солоха, кл.в.- хо - Соломония, 

Саломея, Соломея, стар. Соломия 

Соломонида, кл.в.- до - Соломонида 

Солоха див. Соломія 

Софія, кл.в.- іє - Софья, София 

Станіслава, кл.в.- во - Станислава 

Стелла, кл.в.- ло - Стелла 

Степа див. 1) Степанида; 2) Степанія 

Степанида, кл.в.- до і Стафанида, кл.в.-до, розм. Стеха, кл.в.-хо, Стефа, 

кл.в.-фо, Степа, кл.в.- по - Степанида, стар. Стефанида 

Степанія, кл.в.- іє і Стефанія, кл.в.-іє, розм. Стефа, кл.в.-фо, Степа, кл.в.- 

по - Стефания 

Стефа 1) див. Степанида; 2) див. Степанія 

Стефанида див. Степанида 

Стефанія див. Степанія 

Стеха див. Степанида 

Сусанна, кл.в.- но - Сусанна 

 

 Т 

Таїсія, кл.в.- іє і Таїса, кл.в.- со - Таисия 

Тамара, кл.в.- ро - Тамара 

Таміла, кл.в.- ло і Томіла, кл.в.- ло - Тамила, Томила 

Текля, кл.в.- ле і Векла, кл.в.-ло, рідко Фекла - Фёкла 

Теодозія, Теодозя див. Феодосія 

Теодора, кл.в.- ро - Теодора 

Теоктиста див. Феоктиста 

Теофіла, Теофілія див. Феофіла 

Тереза, кл.в.- зо і Терезія, кл.в.- іє - Тереза, Терезия 

Тетяна, кл.в.- но - Татьяна 

Тодора див. Федора 

Тодося, Тодоска, Тодоська див. Федосія 

Томіла див. Таміла 
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 У 

Улита, кл.в.- то - Улита, стар. Иулитта 

Уляна, кл.в.- но і Оляна, кл.в.- но - Ульяна, стар. Иулиния 

Устина, кл.в.- но і Юстина, кл.в.-но, розм. Устя, кл.в.-тю, Вустя, кл.в.- тю 

- Устинья, стар. Иустина, Иустиния 

 

 Ф 

Фавста, кл.в.- то - Фавста 

Фаїна, кл.в.- но - Фаина 

Февронія, кл.в.-іє, розм. Февросія, Хівря - Феврония 

Федора, кл.в.-ро, рідше Тодора, кл.в.- ро - Феодора 

Федосія, Федося див. Феодосія 

Фекла див. Текля 

Фелікса, кл.в.- со - Феликса 

Феліцата, кл.в.- то - Фелицата 

Феодосія, кл.в.-іє, рідше Теодозія, кл.в.-іє, Теодозя, кл.в.-зю, розм. 

Федосія, кл.в.-іє 

Федося, кл.в.-сю, Тодося, кл.в.-сю, Тодоска, кл.в.-ко, Тодоська, кл.в.- ко - 

Феодосия, Федосья 

Феодотія, кл.в.- іє - Феодотия 

Феоктиста, кл.в.- то і Теоктиста - Феоктиста 

Феона, кл.в.- но і Феонія - Феона, Феония 

Феофанія, кл.в.- іє - Феофания 

Феофіла, кл.в.- ло і Теофіла, рідше Теофілія, кл.в.- іє - Феофила 

Філарета, кл.в.- то - Филарета 

Флора, кл.в.- ро і Флорія, кл.в.- іє - Флора, Флория 

Фотінія, кл.в.- іє і Фотина, кл.в.-но, розм. Хотина, кл.в.- но - Фотиния, 

Фотина 

Франка, кл.в.- ко - Франка 

Фросина див. Єфросинія 

 

 Х 

Харита, кл.в.- то - Харита 

Харитина, кл.в.-но, розм. Харитя, кл.в.- тю - Харитина 

Хима, Химка див. Юхимія 

Хівря див. Февронія 

Хотина див. Фотинія 

Хриса, кл.в.- со - Хриса 

Христія, кл.в.- те - Хрисия 

Христина, кл.в.-но - Христина 

 

 Ц 

Цецілія, кл.в.- іє - Цецилия, Кикилия 
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 Ч 

Чеслава, кл.в.- во - Чеслава 

 

 Ю 

Югина див. Євгенія 

Юзефа, кл.в.- фо - Юзефа 

Юлія, кл.в.- іє і Юлина, кл.в.- но - Юлия, стар. Иулия 

Юнія, кл.в.- іє - Юния, стар. Иуния 

Юстина див. Устина 

Юхимія, кл.в.-іє, Юхима, кл.в.- мо і Юхимина, кл.в.-но, рідше Єфимія, 

кл.в.-іє, розм. Хима, кл.в.-мо, Химка, кл.в.- ко - Ефимия, стар. Евфимия 

 

 Я 

Явдоха див. Євдокія 

Ядвіга, кл.в.- го - Ядвига 

Якилина див. Килина 

Яна, кл.в.- но - Яна 

    Яна 1) від І в а н и н а , І в а н н а ; 2) від Л і л і а н а , Л і л і я н а ; 3) від 

Я н і н а  і под. 

Яніна, кл.в.- но - Янина 

Ярина див. Ірина 

Ярослава, кл.в.- во - Ярослава 
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Додаток 3 

Російські прізвища та їх відповідники  
українською мовою 

 

 А 

Авдеев Авдєєв 

Авксентьев Авксентьєв 

Агеев Агєєв 

Алебастров Алебастров. 

Александров Александров. 

Алексеев Алексєєв. 

Алфёров Алфьоров. 

Алябьев Аляб’єв. 

Амплеев Амплєєв. 

Ананьин Ананьїн. 

Андреев Андрєєв. 

Анисимов Анісімов. 

Аничков Анічков. 

Анохин Анохін. 

Антоновский Антоновський. 

Анциферов Анциферов. 

Арефьев Ареф'єв. 

Аркадьев Аркадьєв. 

Арсеньев Арсеньєв. 

Артемьев Артем'єв. 

Архипов Архипов. 

Архиреев Архірєєв. 

Аршинников Аршинников. 

Асеев Асєєв. 

Астраханцев Астраханцев. 

Афанасьев Афанасьєв. 

 

 Б 

Бабанин Бабанін 

Бабин Бабін 

Бабичев Бабичев. 

Бабкин Бабкін. 

Бабурин Бабурін. 

Багин Багін. 

Бадыгин Бадигін. 

Баев Баєв. 

Базулин Базулін. 

Бакаев Бакаєв. 
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Балакирев Балакірєв. 

Баландин Баландін. 

Балдин Балдін. 

Баранников Баранников. 

Барановский Барановський 

Баратынский Баратинський. 

Бардин Бардін. 

Бартенев Бартенєв. 

Басалаев Басалаєв. 

Бахорин Бахорін.  

Бедный Бєдний.  

Безуглый Безуглий.  

Безухов Безухов.  

Безыменский Безименський.  

Белевцев Бєлєвцев.  

Белобородов Бєлобородов.  

Белых нескл. Бєлих.  

Бельский Бєльський. 

Бельчиков Бєльчиков.  

Беляев Бєляєв.  

Бердяев Бердяєв.  

Бережной Бережной.  

Береснев Береснєв.  

Берсенев Берсенєв.  

Берсеньев Берсеньєв.  

Беседин Бесєдін.  

Беспалов Беспалов.  

Беспощадный Беспощадний. 

Бестужев Бестужев.  

Бибиков Бібіков.  

Билибин Білібін.  

Бирюзов Бірюзов.  

Бирюков Бірюков.  

Благинин Благінін.  

Благовидов Благовидов.  

Благоев Благоєв.  

Близнюков Близнюков.  

Блохин Блохін.  

Богатиков Богатиков.  

Богатырев Богатирьов. 

Богдашкин Богдашкін.  

Больших нескл. Больших  

Борин Борін. 

Борковский Борковський.  

Бородин Бородін.  
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Боткин Боткін. 

Бражников Бражников.  

Вратухин Братухін. 

Бродин Бродін.  

Бруснев Бруснєв.  

Брюллов Брюллов.  

Брянцев Брянцев.  

Бубеннов Бубеннов.  

Будников Будников. 

Букреев Букрєєв. 

Булыгин Булигін. 

Бунин Бунін. 

Бурмистров Бурмистров. 

Бурнашев Бурнашев. 

Буслаев Буслаєв. 

Бусыгин Бусигін. 

Бутлеров Бутлеров. 

Бухонин Бухонін. 

Быстрицкий Бистрицький.  

 

 В 

Важенин Важенін.  

Ванников Ванников. 

Ванчиков Ванчиков.  

Варакин Варакін.  

Вараксин Вараксін.  

Васильев Васильєв. 

Веденеев Вєденєєв.  

Ведин Вєдін. 

Веневитинов Веневітінов.  

Вергизов Вергізов.  

Верёвкин Верьовкін.  

Верентинов Верентінов. 

Вересаев Вересаєв. 

Верещагин Верещагін.  

Ветошкин Вєтошкін.  

Ветошников Вєтошников.  

Ветрихин Вєтрихін.  

Ветров Вєтров.  

Викаров Викаров.  

Викторов Вікторов.  

Вильегорский Вільєгорський. 

Винайкин Вінайкін. 

Виноградов Виноградов.  

Вирясов Вірясов.  
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Витвицкий Вітвицький.  

Вишневский Вишневський. 

Вишняков Вишняков. 

Владикин Владикін.  

Владимиров Владимиров.  

Владимирский Владимирський.  

Внуков Внуков.  

Водопьянов Водоп’янов.  

Водяной Водяной.  

Воеводин Воєводін.  

Воеводский Воєводський.  

Вознесенский Вознесенський.  

Войников Войников.  

Волгин Волгін.  

Волин Волін.  

Волков Волков.  

Волконский Волконський.  

Волобуев Волобуєв.  

Вологжанинов Вологжанінов.  

Волокитин Волокітін.  

Воробьёв Воробйов.  

Ворожейкин Ворожейкін.  

Воронин Воронін.  

Воротников Воротніков.  

Выготский Виготський.  

Выслоцкий Вислоцький.  

Высоков Високов.  

Высоцкий Висоцький.  

Вялов Вялов. 

 

 Г 

Габрилович Габрилович. 

Гаврилов Гаврилов. 

Гагарин Гагарін. 

Галёркин Гальоркін. 

Галкин Галкін. 

Гандыбин Гандибін. 

Гареев Гарєєв. 

Гарин Гарін. 

Гаршин Гаршин. 

Гашинский Гашинський. 

Гвоздёв Гвоздьов. 

Герасимов Герасимов.  

Гиляровский Гіляровський.  

Глаголев Глаголєв.  
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Глебов Глєбов. 

Глухарёв Глухарьов.  

Гнедых нескл. Гнєдих.  

Гнездилов Гнєздилов. 

Гнилосыров Гнилосиров.  

Гоголев Гоголєв.  

Голиков Голиков.  

Голицын Голіцин. 

Голобоких нескл. Голобоких.  

Головин Головін.  

Головнин Галовнін.  

Голубев Голубєв.  

Гордеев Гордєєв.  

Горев Горєв.  

Горелый Горєлий.  

Горюшин Горюшин.  

Горюшкин Горюшкін.  

Горячёв Горячов.  

Гранин Гранін.  

Грачёв Грачов.  

Гребёнкин Гребьонкін. 

Гребенщиков Гребєнщиков. 

Гребнёв Гребньов. 

Греков Греков. 

Гречанинов Гречанінов. 

Грибоедов Грибоєдов. 

Григорьев Григор'єв. 

Гриднев Гриднєв. 

Губарев Губарєв. 

Гуляев Гуляєв. 

Гурьин Гур'їн. 

Гурьянов Гур'янов. 

Гусев Гусєв. 

 

 Д 

Данилевский Данилевський.  

Данилов Данилов.  

Двойкин Двойкін.  

Девятаев Дев’ятаєв.  

Девяткин Дев’яткін.  

Дегтярёв Дегтярьов. 

Дедюлин Дедюлін. 

Дежурин Дежурін.  

Дементьев Дементьєв.  

Демидов Демидов.  
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Дёмин Дьомін.  

Демичев Демичев.  

Деникин Денікін.  

Денисов Денисов.  

Дергачёв Дергачов.  

Державин Державін.  

Деркачёв Дергачов.  

Дерюгин Дерюгіи.  

Десницкий Десницький.  

Джигарханян Джигарханян.  

Дзеверин Дзеверін.  

Дикарев Дикарєв. 

Дикушин Дикушин. 

Дмитриев Дмитрієв. 

Докучаев Докучаєв. 

Долгунов Долгунов. 

Долин Долін. 

Домашнев Домашнєв. 

Доможиров Доможиров. 

Донской Донськой. 

Дорин Дорін. 

Дормидонтов Дормидонтов. 

Дорожкин Дорожкін. 

Достоевский Достоєвський. 

Драгомиров Драгомиров. 

Дрожжин Дрожжин. 

Дружинин Дружинін. 

Друнин Друнін. 

Дубинин Дубинін. 

Дунаевский Дунаєвський. 

Дымов Димов. 

Дьяконов Дьяконов. 

Дюмаев Дюмаєв. 

Дюмин Дюмін. 

Дягилев Дягілєв. 

 

 Е 

Евецкий Євецький.  

Евсеев Євсєєв.  

Евстафьев Євстаф’єв.  

Евстигнеев Євстигнєєв.  

Егачёв Єгачов.  

Егошин Єгошин.  

Ежов Єжов.  

Екимов Єкимов.  
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Еланский Єланський.  

Елизаров Єлізаров.  

Елисеев Єлисєєв. 

Ельцин Єльцин.  

Емельянов Ємельянов.  

Енин Єнін.  

Епишев Єпішев.  

Ермаков Єрмаков.  

Ермолаев Єрмолаєв.  

Ершов Єршов.  

Есенин Єсенін.  

Еськов Єськов.  

Ефимов Єфімов.  

Ефремов Єфремов. 

 

 Е 

Ёлкин Йолкін. 

 

 Ж 

Жаворонков Жаворонков.  

Жаров Жаров.  

Жванецкий Жванецький.  

Жебелёв Жебельов.  

Жебунёв Жебуньов.  

Железняк Желєзняк.  

Желябов Желябов.  

Жемчужников Жемчужников.  

Жербин Жербін. 

Жжёнов Жжонов.  

Жиганов Жиганов.  

Жигарёв Жигарьов.  

Жирмунский Жирмунський.  

Житков Житков.  

Жуковский Жуковський.  

Журавлёв Журавльов.  

Журавский Журавський. 

 

 З 

Забелин Забєлін. 

Забродин Забродін.  

Заварзин Заварзін.  

Завьялов Зав’ялов.  

Зайцев Зайцев.  

Заказчиков Заказчиков.  

Закройщиков Закройщиков.  
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Закруткин Закруткін. 

Залыгин Залигін.  

Замятин Замятін.  

Замятнин Замятнін.  

Зарев Зарєв. 

Зарудин Зарудін. 

Захаров Захаров.  

Захарьин Захар'їн.  

Звегинцев Звегінцев.  

Зверев Звєрєв. 

Зверьков Звєрков.  

Звонарёв Звонарьов.  

Зворыкин Зворикін.  

Звягинцев Звягінцев. 

Зеленин Зеленін. 

Зелинский Зелінський. 

Земляника Земляника. 

Земский Земський. 

Зернов Зернов. 

Зима Зима. 

Зинин Зінін. 

Зиновьев Зинов'єв. 

Злобин Злобін. 

Золотарёв Золотарьов. 

Золотов Золотов. 

Зубарев Зубарєв. 

Зубатов Зубатов. 

Зуев Зуєв. 

Зыкин Зикін. 

Зымянин Зимянін. 

Зюганов Зюганов. 

Зюряев Зюряєв. 

Зябликов Зябликов. 

 

 И 

Иванников Іванников.  

Иванов Іванов.  

Ивашев Івашев.  

Ивашин Івашин.  

Ивашкин Івашкін. 

Ивлев Івлєв.  

Ивушкин Івушкін.  

Игнатов Ігнатов. 

Игумнов Ігумнов.  

Измайлов Ізмайлов.  
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Изотопов Ізотопов.  

Ильин Ільїн. 

Ильиных нескл. Ільїних.  

Ипутатов Іпутатов. 

Ирошников Ірошников.  

Исаев Ісаєв. 

Истифеев Істифєєв.  

Истомин Істомін. 

Истратов Істратов.  

Истрин Істрін. 

 

 К 

Кавалеров Кавалеров.  

Каверин Каверін. 

Кадомский Кадомський.  

Кадомцев Кадомцев.  

Казанский Казанський.  

Казарин Казарін.  

Калашников Калашников.  

Калугин Калугін.  

Каляев Каляєв.  

Камышов Камишов.  

Кандалинцев Кандалінцев.  

Капитонов Капітонов.  

Капустин Капустін.  

Карагодин Карагодін.  

Кашин Кашин.  

Кашкін Кашкін.  

Кельин Кельїн.  

Кетлинский Кетлинський.  

Кибирев Кібірєв.  

Кикиморин Кікіморін.  

Кирдяшев Кірдяшев.  

Кириллин Кирилін.  

Кириллов Кирилов.  

Кирсанов Кірсанов.  

Кирюхин Кирюхін.  

Киселёв Кисельов.  

Кисловский Кисловський.  

Кисляков Кисляков.  

Кисточкин Кисточкін.  

Клавдиев Клавдієв.  

Климов Климов. 

Климочкин Климочкін.  

Княгинин Княгинін.  
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Княжнин Княжнін.  

Князев Князєв.  

Ковалёв Ковальов.  

Коврижных нескл. Коврижних.  

Кожевников Кожевников. 

Кожин Кожин.  

Козинцев Козинцев.  

Козюлин Козюлін.  

Кокорин Кокорін.  

Кокошкин Кокошкін.  

Колюбакин Колюбакін.  

Конев Конєв.  

Корнев Корнєв.  

Королёв Коральов.  

Корчагин Корчагін.  

Котельников Котельников.  

Краскин Краскін.  

Краснощёк Краснощок. 

Кренев Кренєв.  

Кривошеев Кривошеєв.  

Кронин Кронін.  

Крутиков Крутиков.  

Крутых нескл. Крутих.  

Кручёных нескл. Кручених.  

Кудрявцев Кудрявцев.  

Кузьмин Кузьмін.  

Кудьбакин Кульбакін.  

Кутыркин Кутиркін. 

 

 Л 

Лабзин Лабзін.  

Лавочкин Лавочкін.  

Лавренёв Лавреньов.  

Лаврентьев Лаврентьєв.  

Ладынин Ладинін.  

Лазарев Лазарєв.  

Лапиков Лапиков.  

Лапин Лапін.  

Лаптев Лаптєв.  

Ларин Ларін.  

Ларюшин Ларюшин.  

Лебедев Лебедєв.  

Лебединский Лебединський.  

Ледяйкин Ледяйкін. 

Лемешев Лемєшев.  
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Леонтьев Леонтьєв.  

Лепёхин Лепьохін.  

Лепешинский Лепешинський.  

Лесков Лєсков.  

Листратов Лістратов.  

Лихачёв Лихачов.  

Лосев Лосєв. 

Луговых нескл. Лугових.  

Лузин Лузін.  

Лукинов Лукінов.  

Луконин Луконін.  

Лукьянов Лук’янов.  

Лунин Лунін. 

Лутошкин Лутошкін.  

Любимов Любимов. 

Любимцев Любимцев. 

Лютиков Лютиков.  

Лягин Лягін.  

Лямин Лямін. 

 

 М 

Мадаев Мадаєв.  

Макеев Макєєв.  

Малафеев Малафєєв.  

Маликов Маликов.  

Малышев Малишев.  

Малютин Малютін.  

Малявин Малявін.  

Манилов Манилов.  

Маресьев Маресьєв.  

Марзеев Марзєєв.  

Матвеев Матвєєв.  

Машкин Машкін.  

Медведев Медведєв.  

Медведкин Медведкін.  

Меженинов Меженінов.  

Меэенцев Мезенцев.  

Мелентъев Мелентьєв.  

Мелехов Мелехов.  

Менделеев Менделєєв. 

Меншиков Меншиков. 

Мерзликин Мерзликін. 

Меркурьев Меркур'єв. 

Месяц Мєсяц. 

Мечников Мечников. 
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Мешков Мєшков. 

Мещанинов Мєщанінов. 

Милославский Милославський. 

Милюков Мілюков. 

Милютин Мілютін. 

Михеев Міхєєв. 

Мичурин Мічурін. 

Мурин Мурін. 

Мухин Мухін. 

Мымликов Мимліков. 

Мышкин Мишкін. 

Мясоедов Мясоєдов. 

Мячин Мячин. 

 

 Н 

Нагибин Нагибін.  

Надеждин Надєждін.  

Найдёнов Найдьонов.  

Намёткин Намьоткін.  

Наседкин Насєдкін.  

Нахабин Нахабін.  

Неверов Невєров.  

Неделин Недєлін.  

Неелов Неєлов 

Нежданов Нежданов.  

Некрасов Некрасов.  

Ненашев Ненашев. 

Ненашкин Ненашкін.  

Непомнящий Непомнящий.  

Непомнящих нескл.Непомнящих 

Непьющий Неп’ющий.  

Нефедочкин Нефьодочкін.  

Нечаев Нечаєв.  

Нижегородцев Нижегородцев. 

Нистратов Ністратов. 

Новиков Новиков. 

Новодерёжкин Новодерьожкін.  

Новожилов Новожилов.  

Нуйкин Нуйкін. 

 

 О 

Оболенский Оболенський.  

Огарёв Огарьов.  

Одоевский Одоєвський.  

Окладников Окладников.  
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Ольховский Ольховський.  

Ольшевец Ольшевець.  

Онегин Онєгін.  

Оношкин Оношкін. 

Опарин Опарін.  

Орехов Орєхов.  

Орешников Орєшников.  

Осташкин Осташкін.  

Островитянов Островитянов.  

Оськин Оськін.  

Осьминин Осьмінін.  

Осьмухин Осьмухін. 

Откупщиков Откупщиков.  

Охохонин Охохонін. 

Охромеев Охромєєв.  

Охрютин Охрютін. 

 

 П 

Павлинов Павлинов.  

Падерин Падерін.  

Пакулин Пакулін.  

Пальчуев Пальчуєв.  

Панаев Панаєв.  

Панкратьев Панкратьєв.  

Пантелеев Пантелєєв.  

Пантюхин Пантюхін.  

Панфёров Панфьоров.  

Панфилов Панфілов. 

Папанин Папанін.  

Параконьев Параконьєв.  

Патрикеев Патрикєєв.  

Патрин Патрін.  

Пашанин Пашанін.  

Певцов Пєвцов.  

Переверзев Переверзєв.  

Пестов Пестов.  

Петин Петін.  

Петрищев Петрищев.  

Петухов Пєтухов.  

Пешкин Пєшкін.  

Пешков Пєшков.  

Пешковский Пєшковський.  

Пилюгин Пилюгін.  

Пинаев Пинаєв. 

Пирогов Пирогов. 
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Писарев Писарєв. 

Плетнёв Плетньов.  

Плеханов Плеханов.  

Плещеев Плещеєв.  

Поваренных нескл. Поваренних.  

Поварницын Поварницин.  

Погорелов Погорєлов.  

Погорельский Погорельський.  

Подолинский Подолинський. 

Подосёнов Подосьонов.  

Подьячев Подьячев.  

Пожарский Пожарський.  

Покровский Покровський.  

Покрышкин Покришкін.  

Полевой Полевой.  

Полежаев Полежаєв.  

Поленов Полєнов.  

Полетаев Полєтаєв.  

Поливанов Поливанов.  

Поликарпов Полікарпов.  

Поликушин Полікушин.  

Политов Політов.  

Половников Половников.  

Полуектов Полуектов.  

Понедельник Понедєльник.  

Портных нескл. Портних.  

Поршнев Поршнєв.  

Поспелов Поспєлов.  

Потёмкин Потьомкін.  

Почтарёв Почтарьов.  

Пржевальский Пржевальський.  

Приведёнышев Приведьонишев. 

Пришвин Пришвін.  

Прокофьев Прокоф’єв.  

Проскурин Проскурін.  

Протасьев Протасьєв.  

Прудников Прудников.  

Пудовкин Пудовкін. 

Пушкин Пушкін.  

Пущин Пущин.  

Пылев Пилєв.  

Пылюгин Пилюгін.  

Пыпин Пипін.  

Пырьев Пир’ев.  

Пядочкии Пядочкін. 
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 Р 

Рабинович Рабинович.  

Равенских нескя. Равенських.  

Радищев Радищев.  

Раевский Раєвський.  

Разин Разін.  

Ракитин Ракітін.  

Расплетин Расплєтін.  

Распутин Распутін.  

Ратников Ратников.  

Рахимов Рахімов. 

Рахлин Рахлін.  

Рахманинов Рахманінов.  

Рачинский Рачинський.  

Ревякин Ревякін.  

Резанов Рєзанов.  

Резников Рєзников.  

Репин Рєпін.  

Репнин Рєпнін.  

Рогачёв Рогачов.  

Родимцев Родимцев. 

Родин Родін. 

Рождественский Рождественський.  

Ромашов Ромашов.  

Ростовцев Ростовцев.  

Рублёв Рубльов.  

Руднев Руднєв.  

Руженцев Руженцев.  

Ружников Ружников.  

Рузавин Рузавін.  

Рукавишников Рукавишников.  

Румянцев Румянцев.  

Русинов Русинов.  

Ручьёв Ручйов.  

Рыбаков Рибаков. 

Рыбников Рибников.  

Рыжих нескл. Рижих.  

Рылеев Рилєєв.  

Рындин Риндін.  

Рюмин Рюмін.  

Рябушкин Рябушкін.  

Рявкин Рявкін.  

Рязанцев Рязанцев.  

Ряхин Ряхін.  
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Ряшенцев Ряшенцев. 

 

 С 

Сабинин Сабінін.  

Савельев Савельєв.  

Савиных нескл. Савіних.  

Сажин Сажин.  

Сбитнев Сбитнєв.  

Светланов Свєтланов.  

Свечин Свєчин.  

Свечников Свєчников.  

Свешников Свєшников.  

Свиридов Свиридов.  

Севастянов Севастянов.  

Северин Северін.  

Северов Сєверов.  

Седых нескл. Сєдих.  

Селезнёв Селезньов.  

Селиванов Селиванов.  

Селин Селін.  

Семенихин Семенихін.  

Семёнов Семенов.  

Семёновых нескл. Семенових.  

Сёмушкин Сьомушкін.  

Сергеев Сергєєв.  

Сергиевский Сергієвський.  

Серебреников Серебреников.  

Серов Сєров.  

Сеченов Сєченов.  

Сибиряков Сибіряков.  

Сизиков Сизиков.  

Силантьев Силантьєв.  

Синцов Синцов.  

Сказкин Сказкін.  

Скобелев Скобелєв.  

Скрипкин Скрипкін.  

Скрябин Скрябін. 

Славянов Славянов.  

Сластёнин Сластьонін.  

Слепнёв Слєпньов.  

Слепцов Слєпцов.  

Слонимский Слонимський.  

Смирнов Смирнов.  

Собинов Собінов.  

Соболев Соболєв.  
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Соболевский Соболевський.  

Созинов Созінов.  

Соловьёв Соловйов.  

Сорокин Сорокін.  

Соснин Соснін.  

Срезневский Срезневський.  

Стадников Стадников.  

Стариков Стариков.  

Стафеев Стафєєв.  

Стегнеев Стегнєєв.  

Степурин Степурін.  

Столица Столиця.  

Стравинский Стравинський.  

Стрекалов Стрекалов.  

Стрелецкий Стрєлецький.  

Стрелков Стрєлков.  

Стрепетов Стрепетов.  

Струмилин Струмилін.  

Студилин Студилін.  

Субботин Суботін.  

Сударев Сударєв.  

Сусанин Сусанін.  

Сухинин Сухинін.  

Сырейщиков Сирейщиков.  

Сыромятников Сиромятников.  

Сысоев Сисоєв.  

 

 Т 

Тагильцев Тагільцев.  

Тагиров Тагіров.  

Таиров Таїров. 

Талалихин Талалихін.  

Таловеров Таловєров.  

Талызин Тализін. 

Танеев Танєєв.  

Татищев Татищев.  

Тевелев Тевелєв.  

Тевелёв Тевельов.  

Телегин Телєгін.  

Теплухин Теплухін.  

Теренин Теренін.  

Терентьев Терентьєв.  

Терёхин Терьохін.  

Терпигорев Терпигорєв.  

Тетеревлев Тетеревлєв.  
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Тимаков Тімаков.  

Тимирязев Тімірязєв.  

Тимофеев Тимофєєв.  

Тимохин Тимохін.  

Тихвинцев Тіхвінцев.  

Тихомиров Тихомиров.  

Тихонов Тихонов. 

Токарев Токарєв.  

Толбухин Толбухін.  

Травкин Травкін.  

Тренёв Треньов.  

Третнёв Третньов.  

Третьяков Третьяков.  

Трёшников Трьошников.  

Тропинин Тропінін.  

Трубецкой Трубецькой.  

Трушицын Трушицин.  

Туликов Туликов.  

Тунин Тунін.  

Тургенев Тургенєв.  

Тушин Тушин.  

Тюринг Тюрінг.  

Тяпушкин Тяпушкін.  

Тятюхин Тятюхін. 

 

 У 

Уголев Уголєв.  

Ульяновский Уляновський.  

Усиков Усиков. 

Устинов Устинов.  

Утёсов Утьосов.  

Уткин Уткін. 

 

 Ф 

Фадеев Фадєєв.  

Фаминцын Фамінцин.  

Фатьянов Фатьянов.  

Федии Федін.  

Фёдоров Федоров.  

Федосеев Федосєєв.  

Феоктистов Феоктистов.  

Фетисов Фетисов.  

Филатов Філатов. 

Филимонов Филимонов.  

Филин Філін.  
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Филиппов Філіппов.  

Филипчеико нескл. Філіпченко.  

Фимкин Фімкін.  

Финогенов Финогенов.  

Фокин Фокін.  

Фомин Фомін.  

Фонвизин Фонвізін. 

 

 Х 

Харин Харін.  

Хитров Хитров.  

Хитрово нескл. Хитрово. 

Хоробрых нескл. Хоробрих.  

Хромых нескл. Хромих. 

 

 Ц 

Царёв Царьов.  

Цветков Цвєтков. 

Целовальников Целовальников. 

Циолковский Ціолковський. 

 

 Ч 

Чайкин Чайкін.  

Часовщиков Часовщиков.  

Чегодаев Чегодаєв.  

Черемисин Черемісін.  

Черемных нескл. Черемних.  

Чернов Чернов.  

Чёрный Чорний.  

Черных нескл. Черних.  

Чернышёв Чернишов.  

Четверухин Четверухін.  

Чурин Чурін.  

Чурсин Чурсін. 

 

 Ш 

Шаляпин Шаляпін.  

Шведов Шведов.  

Шереметев Шереметєв.  

Шереметьев Шереметьєв.  

Шилов Шилов.  

Широбоков Широбоков.  

Широких нескл. Широких.  

Ширяев Ширяєв.  
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Шишкин Шишкін.  

Школьник Школьник.  

Шляпников Шляпников. 

Шмелев Шмельов.  

Шмыгин Шмигін.  

Штырёв Штирьов.  

Штырин Штирін.  

Шубин Шубін.  

Шукшин Шукшин.  

Шульгин Шульгін.  

Шульженков Шульженков.  

Шумилин Шумилін.  

Шустенков Шустенков.  

 

 Щ 

Щавелев Щавелєв.  

Щанников Щанников.  

Щебелев Щебелєв. 

Щебенихин Щебенихін.  

Щеглов Щеглов.  

Щедрин Щедрін.  

Щелкунов Щелкунов.  

Щепетильников Щепетильников.  

Щетинин Щетинін. 

 

 Ю 

Юрин Юрін.  

Юрьев Юр'єв. 

 

 Я 

Ягодкин Ягодкін.  

Язев Язєв.  

Язынин Язинін. 

Ямщиков Ямщиков.  

Янькин Янькін.  

Яринцев Яринцев. 

Яругин Яругін.  

Ясенев Ясенєв.  

Яхимов Яхимов.  

Ячнев Ячнєв.  

Яшин Яшин.  

Яшников Яшников 
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Додаток 4 

Українські прізвища та їх відповідники  
російською мовою 

 

 А 

Авдієвський Авдиевский.  

Адамець Адамец.  

Адам’юк Адамьюк.  

Андрієнко Андриенко.  

Андріїшин Андриишин.  

Андрійчук Андрийчук.  

Андрухів Андрухив. 

Андрушків Андрушкив.  

Андрущенко Андрущенко.  

Антипенко Антипенко.  

Антонич Антонич.  

Антонович Антонович.  

Архипенко Архипенко.  

Архипів Архипив. 

 

 Б 

Бабин Бабын.  

Бабинець Бабинец.  

Бабич Бабич.  

Бабієць Бабиец.  

Бабій Бабий.  

Багалій Багалий.  

Багрій Багрий.  

Бягряний Багряный.  

Бадзьо Бадзьо.  

Базилевич Базылевич.  

Балей Балей. 

Бандрівський Бандривский.  

Баранник Бараннык.  

Баранович Баранович.  

Барвінський Барвинский.  

Басистий Басистый.  

Басистюк Басистюк.  

Бачинський Бачинский.  

Бегма Бегма.  

Бедзик Бедзык.  

Безбородько Безбородько.  

Бездітний Бездитный.  
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Безрідний Безридный.  

Безталанний Бесталанный.  

Белей Белей.  

Береговий Береговый.  

Бережний Бережный.  

Береэовський Березовский.  

Бешуля Бешуля.  

Бибик Быбык.  

Бик Бык. 

Биховець Быховец.  

Бич Бич.  

Біда Бида. 

Білаш Билаш.  

Білеико Биленко.  

Біленький Биленький.  

Білецький Билецкий. Білик Билык. 

Білинник Билиннык 

Білич Билыч.  

Біличенко Билыченко.  

Білодід Билодид.  

Білозерський Билозерский.  

Білозір Билозир.  

Білокінь Билокинь.  

Білокур Билокур.  

Білоус Билоус. 

Білоцерківський Билоцеркивский.  

Більський Бильский.  

Білявський Билявский.  

Біляшівський Биляшивский.  

Блакитний Блакитный.  

Близнець Близнец.  

Близничеико Близниченко.  

Бобинський Бобинский.  

Бобир Бобыр. 

Бобрищенко Бобрыщенко.  

Богданець Богданец.  

Боголюбський Боголюбский.  

Богомолець Богомолец.  

Богуцький Богуцкий.  

Бокій Бокий.  

Болибік Болыбик.  

Борисеико Борисенко.  

Боровик Боровык.  

Боровиковський Боровыковский. 

Боровський Боровский. 
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Бородій Бородий.  

Бортник Бортнык.  

Бражник Бражнык.  

Братищенко Братыщенко.  

Брацило Брацило.  

Брезицький Брезицкий.  

Бридько Брыдько.  

Бродський Бродский.  

Брусиловський Брусиловский.  

Бруслинський Бруслинский 

Брюховецький Брюховецкий.  

Будник Буднык.  

Бузинник Бузиннык.  

Бузько Бузько.  

Буйницький Буйницкий.  

Буряківський Бурякивский.  

Бурмистренко Бурмистренко.  

Буткевич Буткевич.  

Бутник Бутнык.  

Буцько Буцько. 

 

 В 

Вавринчук Вавринчук.  

Вакулин Вакулин.  

Ванчишин Ванчишин.  

Ваньо Ваньо.  

Вареник Варенык.  

Варивода Варывода.  

Василенко Василенко.  

Василинчук Василинчук 

Василишин Василышин.  

Василів Василив. 

Васильківський Василькивский. 

Васькевич Васькевич.  

Васьків Васькив.  

Вдовин Вдовын.  

Вдович Вдович.  

Ведмідь Ведмидь.  

Величковський Величковский.  

Вербило Вербило.  

Вербицький Вербицкий.  

Вербовець Вербовец.  

Верб’яний Вербьяный.  

Веремій Веремий.  

Вернигора Вериыгора.  
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Вернидуб Верныдуб.  

Вертипорох Вертыпорох.  

Верховий Верховый.  

Верхратський Верхратский.  

Вершигора Вершигора.  

Вибранець Выбранец.  

Виговський Выговский.  

Видра Выдра.  

Винник Виннык.  

Винницький Винницкий.  

Винниченко Винниченко.  

Винокур Винокур.  

Вирган Вырган.  

Висоцький Высоцкий.  

Вихованець Выхованец.  

Вихопень Выхопень.  

Вихор Вихор. 

Вишенський Вишенский.  

Вишняк Вишняк.  

Виштак Выштак.  

Вівдич Вивдыч.  

Вівсяник Вивсянык.  

Вівчарик Вивчарык.  

Війтенко Вийтенко.  

Війтович Вийтович.  

Віленський Виленский.  

Вілінський Вилинский.  

Вільний Вильный.  

Вільшина Вильшина.  

Вінграновський Винграновский. 

Вірин Вирын.  

Вірич Вирыч.  

Вірський Вирский.  

Вітвицький Витвицкий.  

Вітер Витер.  

Вітренко Витренко.  

Вітрук Витрук.  

Вовкодав Вовкодав.  

Водолазький Водолазский.  

Водяний Водяный.  

Войтків Войткив.  

Войцехівський Войцехивский.  

Волинець Волынец.  

Волинський Волынский.  

Волинчик Волынчик.  
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Волін Волин.  

Воловик Воловык.  

Волоський Волоский.  

Волошин Волошин.  

Воробей Воробей.  

Вороний Вороный.  

Вороиич Вороныч.  

Воротило Воротыло.  

Воскобійник Воскобийнык.  

Врублевський Врублевский.  

Вусик Вусык.  

В’юник Вьюнык. 

 

 Г 

Габ’як Габьяк.  

Габ’ян Габьян.  

Гавинський Гавинский.  

Гавриленко Гвриленко.  

Гаврилець Гаврилец.  

Гаврилишин Гаврилышин.  

Гаврильців Гаврильцив.  

Гаврилюк Гаврилюк.  

Гавриш Гаврыш.  

Гаврось Гаврось.  

Гадзіиський Гадзинский.  

Гадяцький Гадяцкий.  

Гаєвський Гаевский.  

Гайворонський Гайворонский.  

Гайовий Гайовый.  

Галинський Галинский.  

Галицький Галицкий.  

Галчинський Галчинский.  

Галятовськнй Галятовский.  

Гамарник Гвмарнык.  

Ганецький Ганецкий.  

Ганич Ганыч.  

Ганнусенко Ганнусенко.  

Ганнусик Ганнусык.  

Ганусяк Ганусяк.  

Гарасимів Гарасимив.  

Гарась Гарась.  

Гаркавець Гаркавец.  

Гаркавий Гаркавый.  

Герасимчук Герасимчук.  

Герасим’юк Герасимьюк.  
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Гжицький Гжицкий.  

Гирич Гырыч.  

Гиря Гиря.  

Гирявець Гирявец.  

Гірник Гирнык.  

Гладиш Гладыш.  

Глинський Глинский.  

Глібов Глибов.  

Гмиря Гмыря.  

Гнатишин Гнатышии.  

Гнибіда Гныбида.  

Гнідан Гнидан.  

Гнідаш Гнидаш.  

Гніденко Гниденко.  

Гнідий Гнидый 

Гнідич Гнидыч.  

Гнідь Гнидь. 

Годованець Годованец.  

Гожий Гожий.  

Гоїн Гоин. 

Голембієвський Голембиевский.  

Голий Голый. 

Голованівський Голованивский.  

Голуб Голуб.  

Голубець Голубец.  

Голубицький Голубицкий.  

Гончарик Гончарык.  

Горбовець Горбовец.  

Горбуль Горбуль.  

Гордієико Гордиенко.  

Гордійчук Гордийчук.  

Горинь Горынь.  

Горобець Горобец.  

Городній Городний.  

Граб’янка Грабьянка.  

Гребінець Гребинец.  

Гребіиь Гребинь.  

Гречаний Гречаный.  

Гречкосій Гречкосий.  

Григоренко Григоренко.  

Гриневич Гриневич.  

Гринів Гринив.  

Гринчишин Гринчишин.  

Гринчук Гринчук.  

Гриньків Гринькив.  
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Грицай Грицай.  

Грицик Грицык.  

Грицина Грицына.  

Грім Грим. 

Грінченко Гринченко.  

Гродзинський Гродзинский.  

Гродзінський Гродзинский.  

Гром’як Громьяк.  

Грушевець Грушевец.  

Грушевський Грушевский.  

Гудзій Гудзий.  

Гудима Гудыма.  

Гулий Гулый.  

Гуляйвітер Гуляйвитер.  

Гуржій Гуржий.  

Гуріненко Гуриненко. 

 

 Д 

Давиденко Давиденко 

Давидовський Давидовский. 

Данилевич Данилевич.  

Данилевський Данилевский. 

Даниленко Даниленко.  

Данилишин Данилышин. 

Данилів Данилив.  

Данилюк Данилюк.  

Даньо Даньо.  

Дармохід Дармохид.  

Дахній Дахний.  

Двірниченко Двирныченко.  

Дейнега Дейнега.  

Дейнека Дейнека.  

Демиденко Демиденко.  

Демків Демкив.  

Дем’яненко Демьяненко.  

Дем’янець Демьянец.  

Дем’янів Демьянив.  

Дем'янчук Демьянчук.  

Денисенко Денисенко.  

Денисюк Денисюк.  

Дерев’янко Деревьянко.  

Дерев’янченко Деревьянченко.  

Дерегус Дерегус.  

Дериведмідь Дерыведмидь.  

Дериземля Дерыземля.  
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Дерикіт Дерыкит.  

Деримуха Дерымуха.  

Дерій Дерий.  

Децик Децик.  

Джеджула Джеджула.  

Дзбанівський Дзбанивский.  

Дзера Дзера.  

Дзиган Дзиган.  

Дзира Дзира.  

Дзюбина Дзюбина.  

Дзюбинський Дзюбинский.  

Дзядик Дзядык.  

Диба Дыба.  

Дибенко Дыбенко.  

Динник Дыннык.  

Диптан Дыптан.  

Дичко Дычко.  

Діброва Диброва.  

Дідик Дидык.  

Дідич Дидыч.  

Ділай Дилай 

Ділецький Дилецкий.  

Дімаров Димаров.  

Дінкевич Динкевич. 

Діянич Дияныч.  

Дмитренко Дмитренко.  

Дмитрів Дмитрив.  

Дмитрусик Дмитрусык.  

Дніпровський Днипровский.  

Добридень Добрыдень.  

Добрик Добрик.  

Добролежа Добролежа.  

Добромиль Добромыль.  

Довгалевський Довгалевский.  

Довганик Довганык.  

Довганич Довганыч.  

Довгич Довгыч.  

Довгошия Довгошия.  

Довженко Довженко.  

Долинич Долиныч.  

Долинний Долинный.  

Долинський Долинский.  

Долинюк Долинюк.  

Домбровський Домбровский.  

Домінчен Домиичен.  
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Домиич Домныч.  

Донець Донец.  

Донич Доныч.  

Доній Доний.  

Дончик Дончик.  

Дорофієвич Дорофиевич.  

Дорошкевич Дорошкевич.  

Досвітній Досвитний.  

Дремлюга Дремлюга.  

Дрімалик Дрималык.  

Дробітько Дробитько.  

Дроб’язко Дробьязко.  

Дубина Дубина.  

Дубинський Дубинский.  

Дубиняк Дубиняк.  

Дубовик Дубовык.  

Дудик Дудык.  

Дудниченко Дудныченко.  

Дуліба Дулиба.  

Дурдинець Дурдынец.  

Духнович Духновыч.  

Дякович Дяковыч.  

Дякунець Дякунец.  

Дятленко Дятленко.  

Даченко Дяченко.  

Дячишин Дячишин.  

 

 Є 

Євсеєнко Евсеенко.  

Євтушенко Евтушенко.  

Євтушок Евтушок. 

Ємець Емец.  

Єхануров Ехануров. 

 

 Ж 

Жаботинський Жабатынский і Жаботинский. - 

Жежель Жежель.  

Жежера Жежера.  

Желехівський Желехивский.  

Жиленко Жиленко.  

Жилко Жилко.  

Житецький Житецкий.  

Житник Житнык. 

Жихало Жихало.  

Жовнір Жовнир.  
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Жовтобрюх Жовтобрюх.  

Жулинський Жулинский.  

Журавський Журавский.  

Журахович Жураховыч.  

Журба Журба.  

Журило Журыло.  

Журливий Журлывый. 

 

 З 

Забарило Забарыло.  

Забіла Забила.  

Забілястий Забилястый.  

Заболотний Заболотный.  

Забрьоха Забрёха.  

Завалишин Завалышин.  

Завалій Завалий.  

Завгородній Завгородний.  

Загірний Загирный.  

Загниборода Загныборода.  

Загребельний Загребельный.  

Загродський Загродский.  

Задніпровський Заднипровский.  

Задніпрянець Заднипрянец.  

Задорожний Задорожный.  

Заєць Заец.  

Заїка Заика.  

Зайвий Зайвый.  

Закревський Закревский.  

Закусило Закусыло.  

Залізняк Зализняк.  

Замлинський Замлынский.  

Заморій Заморий.  

Заньковецькии Заньковецкий.  

Заремба Заремба.  

Зарицький Зарицкий. 

Зарудний Зарудный.  

Заславський Заславский.  

Засулич Засулыч.  

Засядько Засядько.  

Затиркевич Затыркевич.  

Захарків Захаркив.  

Заячківський Заячкивский.  

Збанацький Збанацкий.  

Зволинський Зволинский і Зволынский. 

Звірик Звирык.  
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Земляк Земляк.  

Зілинський Зилынский.  

Зінич Зиныч.  

Зінкевич Зинкевич.  

Зінківський Зинкивский.  

Зінченко Зинченко.  

Злобин Злобин.  

Зозулич Зозулич.  

Золотар Золотар.  

Золотаревський Золотаревский.  

Зорин Зорын.  

Зосименко Зосименко.  

Зубицький Зубицкий.  

Зубрицький Зубрицкий.  

3’явин Зьявин. 

 

 І 

Іванець Иванец.  

Іванина Иванына.  

Іванисенко Иванысенко.  

Іваиицький Иваницкий.  

Іваниця Иваница.  

Іваничук Иванычук.  

Іванишин Иванышин.  

Іваньо Иваньо. 

Івченко Ивченко.  

Іллєико Ильенко.  

Ілляш Илляш  

Ільчишин Ильчишин.  

Ісиченко Исиченко.  

Іщенко Ищенко.  

Іщук Ищук. 

 

 Ї 

Ївженко Ивженко. 

Їжакевич Ижакевич 

 

 Й 

Йова Иова.  

Йовенко Иовенко.  

Йовик Иовик. 

Йона Иона. 

Йосипенко Иосипенко.  
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 К 

Кабанець Кабанец.  

Кабачник Кабачнык.  

Кавуненко Кавуненко.  

Кавунець Кавунец.  

Кагарлицький Кагарлыцкий.  

Казимирчук Казимирчук.  

Калашник Калашнык.  

Калениченко Калениченко.  

Калинець Калинец.  

Калинович Калинович.  

Калинчук Калинчук.  

Калита Калита.  

Канівець Канивец.  

Карасик Карасык.  

Кармазин Кармазин.  

Карпинський Карпинский.  

Карпій Карпий.  

Карп’юк Карпьюк.  

Касіян Касиян.  

Кедик Кедык.  

Кедун Кедун. 

Керницький Керныцкий.  

Кибальчич Кыбальчич.  

Кизима Кизыма.  

Кизя Кизя.  

Кийко Кийко.  

Кикоть Кикоть.  

Килимник Килымнык.  

Кинько Кинько.  

Кириленко Кириленко.  

Кирилишин Кирилышин.  

Киричок Киричок.  

Кирієнко Кириенко.  

Кирпань Кирпань.  

Кирчів Кирчив.  

Кир’ян Кирьян.  

Кисіль Кисиль.  

Кищук Кищук.  

Кияк Кияк.  

Кияниця Кияница.  

Кияшко Кияшко.  

Кібець Кибец.  

Ківш Кивш.  

Климів Климив.  
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Клим’юк Климьюк.  

Ключник Ключнык.  

Книжник Книжнык.  

Кобець Кобец.  

Кобзар Кобзар.  

Кобринський Кобринский  

Ковалик Ковалык.  

Ковалишин Ковалышин.  

Ковалів Ковалив.  

Ковбасенко Ковбасенко.  

Кожем’яка Кожемьяка.  

Кожухар Кожухар.  

Козин Козин.  

Козинець Козинец.  

Козицький Козицкий.  

Козій Козий.  

Козодій Козодий.  

Колесник Колеснык.  

Колінько Колинько.  

Колісник Калиснык.  

Коломиєць Коломыец.  

Коломієць Коломиец.  

Комар Комар.  

Компанієць Компаниец.  

Конашевич Конашевич.  

Копиця Копыца.  

Корнійчук Корнийчук.  

Короїд Короид.  

Королишии Королышин.  

Коротич Коротыч.  

Корчинський Корчинский.  

Косарик Косарык.  

Косинка Косынка.  

Косів Косив.  

Костянтинів Костянтынив.  

Котвицький Котвицкий.  

Котляревський Котляревский.  

Котов Котов. 

Коцюбинський Коцюбинский 

Кочевський Кочевский.  

Кочерга Кочерга.  

Кошіль Кошиль.  

Кравець Кравец.  

Красицький Красицкий.  

Красножон Красножон.  
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Краснощок Краснощок.  

Кремінь Креминь.  

Криванчиков Крыванчиков.  

Кривень Кривень.  

Кривицький Кривицкий.  

Кривоніс Кривонис.  

Криворучко Криворучко.  

Кривошия Кривошия.  

Крижанівський Крижанивский.  

Кримський Крымский.  

Криницький Криницкий.  

Крип’якевич Крипьякевич. 

Кричевський Кричевский.  

Кріль Криль. 

Кропивницький Кропивницкий.  

Кропив’янський Кропивьянский.  

Крутень Крутень. 

Крушельницький Крушельницкий.  

Кудієвський Кудиевский.  

Кузьминчук Кузьминчук.  

Куйбіда Куйбида.  

Кулик Кулик.  

Кулинич Кулиныч.  

Куличенко Куличенко.  

Куліш Кулиш.  

Куманець Куманец.  

Кундзич Кундзич.  

Курилик Курилык.  

Курилишин Курилышин.  

Курило Курыло.  

Кутній Кутний.  

Кухар Кухар.  

Куцій Куций.  

Куцовіл Куцовил.  

Кушнір Кушнир.  

 

 

 Л 

Лабунець Лабунец.  

Лаврик Лаврык.  

Лавріненко Лавриненко.  

Лагутин Лагутин.  

Ладика Ладыка.  

Ластівка Ластивка.  

Лебединець Лебединец.  
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Лебединський Лебединский.  

Лебедь Лебедь.  

Лебідь Лебидь.  

Левада Левада.  

Левицький Левицкий.  

Леміш Лемиш. 

Леміщенко Лемищенко.  

Леонтович Леонтович.  

Лепкий Лепкий.  

Лесин Лесин.  

Лесів Лесив.  

Леськів Леськив.  

Лещишин Лещишин.  

Либонь Лыбонь.  

Лизанець Лизанец.  

Лизогуб Лизогуб.  

Лимар Лымар.  

Линник Лыннык.  

Липа Липа.  

Липинський Липинский. 

Липський Липский.  

Лисак Лысак.  

Лисенко Лысенко.  

Лисиця Лисица.  

Лисиченко Лисиченко.  

Лисогір Лысогир.  

Лисюк Лысюк.  

Литвин Литвин.  

Литвиненко Литвиненко.  

Лівицький Ливыцкий.  

Ліскович Лискович.  

Лісницький Лисныцкий.  

Лісовий Лисовый.  

Лісовський Лисовский.  

Лічихліб Личихлиб.  

Лоїк Лоик.  

Лубенець Лубенец.  

Луб’яний Лубяный.  

Луків Лукив. 

Лук’яненко Лукьяненко.  

Лупиніс Лупынис.  

Лупій Лупий.  

Луців Луцив.  

Любарець Любарец.  

Лясковський Лясковский.  
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Лятошинський Лятошинский.  

Лятуринський Лятуринский. 

 

 М 

Мазай Мазай.  

Мазій Мазий.  

Мазний Мазный.  

Мазурець Мазурец.  

Майський Майский.  

Макаренко Макаренко.  

Маківчук Макивчук.  

Маковей Маковей.  

Маковій Маковий.  

Макогонеико Макогоненко.  

Макоїд Макоид.  

Максимишин Максимышин.  

Максимович Максимович.  

Малашич Малашич.  

Малець Малец.  

Малик Малык.  

Малинка Малинка.  

Малицький Малыцкий.  

Малишко Малышко.  

Мальований Малёваный.  

Мамалига Мамалыга.  

Монастирський Манастырский.  

Манзій Манзий.  

Мануїльський Мануильский.  

Маринич Мариныч.  

Маринюк Маринюк.  

Марусик Марусык.  

Марущак Марущак.  

Мар’яненко Марьяненко.  

Масний Масный.  

Матвієнко Матвиенко.  

Матвійків Матвийкив.  

Матусець Матусец.  

Мацьків Мацькив.  

Мацько Мацько.  

Медвідь Медвидь.  

Мельник Мельнык.  

Мельничук Мельнычук.  

Метелиця Метелица.  

Мигаль Мыгаль.  

Мизинець Мизинец.  
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Мижиріцький Мыжырицкий.  

Микитенко Микитенко.  

Миколаєнко Миколаенко.  

Минко Мынко.  

Мирний Мирный.  

Мироненко Мироненко.  

Мисик Мысык.  

Миськів Мыськив.  

Митник Мытнык.  

Митницький Мытньцкий.  

Михайлець Мыхайлец.  

Михайличенко Михайличенко 

Мицик Мыцик.  

Мишанич Мишанич.  

Мілютенко Милютенко.  

Мірошниченко Мирошныченко.  

Міщенко Мищенко.  

Могила Могила.  

Мойсієнко Мойсиенко.  

Мокій Мокий.  

Мокрицький Мокрицкий.  

Мотрич Мотрич.  

Мудрик Мудрик.  

Мухоїд Мухоид.  

М’якенький Мьякенький.  

М’яло Мьяло.  

М’ясоїд Мясоид.  

М’ястківський Мясткивский. 

 

 Н 

Нагірняк Нагирняк.  

Надточій Надточий.  

Наливайко Наливайко.  

Небийголова Небыйголова.  

Невінчаний Невинчаный.  

Негода Негода.  

Недайвода Недайвода.  

Неділько Недилько.  

Недоступ Недоступ.  

Неїжкаша Неижкаша.  

Непийвода Непыйвода.  

Непорожній Непорожний. 

Нетудихата Нетудыхата.  

Нечуйвітер Нечуйвитер.  

Нижник Ныжиык.  
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Никитенко Никитенко.  

Николишин Николышин.  

Никончук Никончук.  

Ничипорук Ничипорук.  

Нікітенко Никитенко.  

Німенко Нименко.  

Новицький Новицкий.  

Новиченко Новиченко.  

Носенко Носенко. 

 

 О 

Овдієнко Овдиенко.  

Овсієнко Овсиенко.  

Овчинник Овчиннык.  

Огієнко Огиенко.  

Огульчанський Огульчанский.  

Одарич Одарыч.  

Оксамитний Оксамытный.  

Олексин Олексын.  

Олексишин Олексышин.  

Олексієнко Олексиенко.  

Олефір Олефир.  

Олійник Олийнык.  

Олійниченко Олийныченко.  

Омелянчук Омелянчук.  

Онипко Оныпко. 

Онишкевич Онышкевич.  

Онищук Оныщук.  

Онопрієнко Оноприенко.  

Онуфрієнко Онуфриенко.  

Ополоник Ополонык.  

Орлик Орлик.  

Осадчий Осадчий.  

Осика Осыка.  

Осипчук Осипчук.  

Остап’юк Остапьюк.  

Осьмачка Осьмачка.  

Отаманюк Отаманюк.  

Охріменко Охрименко.  

Очеретний Очеретный.  

Ощипко Ощипко. 

 

 П 

Павлик Павлык.  

Павлиха Павлыха.  
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Павличко Павлычко.  

Павлишин Павлышин.  

Палій Палий.  

Пальоха Палеха.  

Пальчик Пальчик.  

Паляниця Паляница.  

Панібудьласка Панибудьласка.  

Паичишин Панчишин.  

Паньківський Панькивский.  

Пасіка Пасика.  

Пасічник Пасичнык.  

Паторжинський Паторжинский.  

Пашковський Пашковский.  

Пенязь Пенязь. 

Перебийніс Перебыйнис.  

Перегінець Перегинец.  

Передерій Передерий.  

Перепелиця Перепелица.  

Перець Перец.  

Петльований Петлёваный.  

Петриківський Петрыкивский.  

Петрицький Петрыцкий.  

Петрич Петрыч.  

Петришин Петрышин.  

Пивоваров Пивоваров.  

Пилипенко Пилипенко.  

Пилипчук Пилипчук.  

Пимоненко Пимоненко.  

Пиріг Пыриг.  

Письменний Письменный. 

Пігуляк Пигуляк.  

Підгаєцький Пидгаецкий.  

Підгірний Пидгирный.  

Піддубний Пиддубный.  

Підлісний Пидлисный.  

Підмогильний Пидмогильный. 

Підоплічко Пидопличко.  

Підопригора Пидопрыгора.  

Підпалий Пидпалый.  

Підстригач Пидстригач.  

Підсуха Пидсуха.  

Підтиченко Пидтыченко.  

Під’ярків Пидьяркив.  

Пінчук Пинчук.  

Піхота Пихота.  
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Польовий Полёвый.  

Польовик Полёвык.  

Походило Походыло.  

Поштаренко Поштаренко.  

Пригодій Пригодий.  

Прилипко Прилипко.  

Пристайко Пристайко.  

Приступа Приступа.  

Приходько Приходько.  

Пришва Пришва.  

Прищепа Прищепа.  

Прокіп Прокип.  

Пташник Пташнык.  

Пустовійт Пустовийт.  

Пшеничний Пшеничный.  

П’явка Пьявка.  

П’ятницький Пьятницкий. 

 

 Р 

Радивоник Радывонык.  

Раковщик Раковщик.  

Ракоїд Ракоид.  

Рева Рева. 

Ревуцький Ревуцкий.  

Регушевський Регушевский.  

Редько Редько.  

Ремесло Ремесло.  

Решетило Решетыло.  

Решітняк Решитняк.  

Рибалко Рыбалко.  

Рибачок Рыбачок.  

Рибинський Рыбынский.  

Рибчинський Рыбчинский.  

Рильський Рыльский.  

Різниченко Ризныченко.  

Ріпецький Рипецкий.  

Рогозинський Рогозинский.  

Роздайбіда Роздайбида.  

Романицький Романицкий і Романицкий. 

Романишин Романышин.  

Романівський Романивский.  

Рубець Рубец.  

Рудий Рудый.  

Рудик Рудык.  

Рудич Рудыч.  
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Рудницький Рудныцкий.  

Рутківський Руткивский.  

Рябокінь Рябокинь. 

 

 С 

Савицький Савицкий.  

Садівський Садивский.  

Садовський Садовский.  

Саливонський Салывонский.  

Салига Салыга.  

Салій Салий.  

Самокиш Самокыш.  

Свєнціцький Свенцицкий.  

Свидницький Свыдныцкий.  

Свириденко Свириденко.  

Свідерський Свидерский.  

Свідзинськнй Свидзинский.  

Світальський Свитальский.  

Світличний Свитлычный.  

Святенко Святенко.  

Святовець Святовец.  

Святокум Святокум.  

Севера Севера.  

Северин Северын.  

Семанишин Семанышин.  

Семенець Семенец.  

Семенів Семенив.  

Семиволос Семиволос.  

Семикіз Семикиз.  

Семип’ятний Семипьятный.  

Семчишин Семчишин.  

Сеньків Сенькив.  

Сивокінь Сывокинь.  

Сидірчук Сидирчук.  

Сидорчук Сидорчук.  

Сизоненко Сизоненко.  

Симоненко Симоненко. 

Синило Синыло.  

Сиииця Синица.  

Сироїд Сыроид.  

Ситннк Сытнык.  

Сімович Симович.  

Сірий Сирый.  

Сіромаха Сиромаха.  

Сіроштан Сироштан.  
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Січкоріз Сичкориз.  

Скалій Скалий.  

Скидан Скыдан.  

Скорик Скорик.  

Скрипайло Скрипайло.  

Скрипник Скрипнык.  

Скрипниченко Скрипныченко.  

Слинько Слынько.  

Сліпченко Слипченко.  

Смілянський Смилянский.  

Смішко Смишко.  

Смолич Смолыч.  

Смолій Смолий.  

Сніжеико Сниженко.  

Снітко Снитко.  

Сокирко Сокирко.  

Соловей Соловей.  

Соловій Соловий.  

Солов’яненко Соловьяненко.  

Сопелюк Сопелюк.  

Сопільняк Сопильняк.  

Стадник Стаднык.  

Стадниченко Стадныченко.  

Стаднійчук Стаднийчук. 

Старинкевич Старинкевич.  

Старицький Старицкий.  

Стельмахович Стельмахович.  

Степанишин Степанышии.  

Степовик Степовык.  

Стеф’юк Стефьюк.  

Стратієнко Стратиенко.  

Стрілько Стрилько.  

Стрільчик Стрильчик. 

Судник Суднык.  

Сумний Сумный.  

Суходольський Суходольский.  

Суховієнко Суховиенко.  

Сухолитка Сухолытка.  

Сухомлин Сухомлын.  

Сухомлинський Сухомлынский.  

Сушениця Сушеница.  

Сядристий Сядрыстый. 

 

 Т 

Таранець Таранец.  
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Талимоненко Талымоненко.  

Танасійчук Танасийчук.  

Твердохліб Твердохлиб.  

Теличко Телычко.  

Теліга Телига.  

Теодорович Теодорович.  

Терешків Терешкив.  

Тимків Тымкив.  

Тимофієнко Тимофиенко.  

Тимошик Тимошик.  

Тимчишин Тымчишин.  

Тихий Тыхый.  

Тихохід Тыхохид.  

Тищенко Тыщенко.  

Тобілевич Тобилевич. 

Товстуха Товстуха.  

Товчигречка Товчигречка.  

Тонконіг Тонкониг.  

Торб’як Торбьяк.  

Тріщ Трищ.  

Троїцький Троицкий.  

Трохименко Трохименко.  

Трохимчук Трохимчук.  

Трублаїні Трублаини.  

Трутень Трутень.  

Тулик Тулык.  

Туник Тунык.  

Турелик Турелык.  

Туринець Туринец.  

Туряниця Туряница.  

Тягнирядно Тягнырядно. 

 

 У 

Убийвовк Убыйвовк.  

Убийкінь Убыйкинь.  

Угрин Угрын.  

Удовин Удовын.  

Ужик Ужик.  

Уляник Улянык.  

Улянич Уляныч. 

Уляновський Уляновский.  

Уманець Уманец.  

Упеник Упенык.  

Устименко Устименко.  

Устиянович Устиянович.  
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Утвій Утвий.  

Утвюк Утвюк. 

 

 Ф 

Фалимон Фалымон.  

Фаринюк Фаринюк.  

Фастівець Фастивец.  

Федик Федык.  

Федина Федына. 

Фединишинець Федынышинец.  

Федорів Федорив. 

Федосик Федосык.  

Федунишин Федунышин.  

Федусів Федусив.  

Филимоненко Филимоненко.  

Филипович Филипович.  

Філенко Филенко.  

Філіпченко Филипченко. 

 

 Х 

Халимон Халымон.  

Харкін Харкин.  

Хвалибога Хвалыбога.  

Хвостик Хвостык.  

Хижняк Хижняк.  

Хилько Хилько.  

Хилюк Хилюк.  

Химинець Химинец.  

Химич Химыч.  

Хмелинський Хмелынский. 

Хмелівський Хмеливский.  

Холодій Холодий.  

Хомичевський Хомичевский.  

Хомутник Хомутнык.  

Хом’як Хомьяк.  

Хоролець Хоролец.  

Христич Христыч.  

Худинець Худынец.  

Худиш Худыш.  

Худолій Худолий. 

 

 Ц 

Царинний Царинный.  

Царинник Цариннык.  

Цвіркун Цвиркун. 
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Цегельник Цегельник.  

Циба Циба.  

Цибуленко Цибуленко. 

Цибуля Цибуля.  

Циганенко Цыганенко.  

Цимбал Цимбал.  

Цимбалюк Цимбалюк.  

Цілуйко Цилуйко.  

Цьомкало Цёмкало. 

 

 Ч 

Чабаник Чабанык.  

Чаплій Чаплий.  

Чемерис Чемерис.  

Чепіга Чепига.  

Чепурний Чепурный.  

Червоній Червоний.  

Червонощок Червонощок.  

Черв’яченко Червьяченко.  

Черевичний Черевичный.  

Чередниченко Чередныченко. 

Черториэький Черторижский.  

Чижик Чижик.  

Чмир Чмыр.  

Чмихало Чмыхало.  

Чорненький Чорненький.  

Чорнобривець Чорнобрывец.  

Чорновіл Чорновил.  

Чорнопиский Чорнописький.  

Чубинський Чубинский.  

Чупрій Чуприй. 

 

 Ш 

Шапошник Шапошнык.  

Шаровольський Шаровольский.  

Шашкевич Шашкевич.  

Шведик Шведык.  

Шведченко Шведченко.  

Швець Швец.  

Швидкий Швыдкый.  

Шепелявий Шепелявый.  

Шепітько Шепитько.  

Шеремет Шеремет.  

Шестипалько Шестыпалько.  

Шимків Шимкив.  
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Шинкарук Шинкарук. 

Шитько Шитько.  

Шкандиба Шкандыба.  

Шкандрій Шкандрий.  

Шкрібляк Шкрибляк.  

Шкрьоба Шкрёба.  

Шиян Шиян 

Шмига Шмыга. 

Шмигельський Шмыгельский. 

Шуліка Шулика.  

Шумивода Шумывода.  

Шумило Шумыло.  

Шушкевич Шушкевич. 

 

 Щ 

Щабель Щабель.  

Щаблинський Щаблинский.  

Щасливець Щасливец.  

Щебетун Щебетун. 

Щербина Шербина.  

Щерб’юк Щербьюк.  

Щиголь Щиголь.  

Щипець Щипец. 

 

 Ю 

Юревич Юревич.  

Юринець Юринец.  

Юхименко Юхименко.  

Юхимець Юхимец. 

Юхимів Юхимив.  

Юхневич Юхневич.  

Ющук Ющук. 

 

 Я 

Яблонський Яблонский.  

Яворівський Яворивский.  

Якименко Якименко.  

Якимович Якимович.  

Яковина Яковына.  

Яковишин Яковышин.  

Якубович Якубович.  

Яновський Яновский.  

Яременко Яременко. 

Яремич Яремыч.  

Яремчишин Яремчишин 
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Яринич Яриныч.  

Ярмолик Ярмолык.  

Ярошевич Ярошевич. Ясеницький Ясеницкий.  

Ясній Ясний.  

Яцьків Яцкив. 
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Додаток 5 

 

Словник наголосів і форм родового відмінка однини 

найуживаніших лексем ділового і професійного мовлення 
 

áркуш, -а 

áтлас, -а 

абзáц. -у 

абразúв, -у 

авáнс, -у 

автóграф, -а 

автомáт, -а 

авторитéт, -у 

агéнт, -а 

агрегáт, -у 

ажýр, -у 

акт (дія), -у 

акт (докум.), -а 

акýт, -а 

акцúз, -у 

алфáвíт, -у 

альманáх, -у 

анáліз, -у 

анáлог, -а 

анóнс, -а 

антурáж, -у 

арáхіс, -у 

арбітрáж, -у 

аргумéнт, -у 

арéшт, -у 

аромáт, -у 

арсенáл, -у 

атлáс, -у 

афéкт, -у 

бáзис, -у 

багáж, -у 

базáр, -у 

бал, -а (один. Виміру) 

бал, -у (свято) 

балáст, -у 

бар, -а (один.тиску) 

бар, -у (рестор.) 

бéзмір, -у 

бíзнес, -у 

білéт, -а 

блок, -а (механізм) 

блок, -у (об’єдн.) 

борг, -у 

вал, -а (дет.маш.) 

вал, -у (насип,хвиля,ряд) 

вантáж, -у 

варіáнт, -а 

вáтман, -у 

вéксель, -я 

вúбір, -ору 

вúгляд, -у 

вид, -у 

вúклад, -у 

вúкуп, -у 

вúмір, -у 

вúнос, -у 

вúпуск, -у 

вúступ, -у 

вíдділ, -у 

вíдділок, -лка 

вíдклик, -у 

вíдлік, -у 

відпочúнок, -нку 

відпрáвник, -а 

вíдпуск, -у 

відрúв, -у 

відрíз, -у 

відрíзок, -зка 

відробíток, -тка 

відсóток, -тка 

вíдступ, -у 

відтинок, -нка 

візúт, -у 

вік, -у 

вíсник, -а 

вклад, -у 



 116 

вóтум, -у 

вýзол, -ла 

габарúт, -у 

гастронóм, -у 

гектáр, -а 

генéзис, -у 

геноцúд -у 

гнів, -у 

грáдус, -а 

гранáт, -а (дерево, плід) 

гранáт, -у (кошт.камінь)  

гриф, -а 

гріш - грошá 

громадянúн, -а 

грóші - грóшей, грóшам, грíшми, 

грошúма 

дéбет, -у 

девідéнт, -а 

девíза, девíзи (вексель) 

декрéт, -у 

депозúт, -у, депозúтний  

депозúтора -а 

депонéнт, -а 

дефіцúт, -у 

децимéтр, -ра 

дúспут, -у 

діапазóн, -у 

добýток, -тка 

дóвід, -у 

довіднúк, -а 

дóговíр, -у 

додáнок, -нка 

докумéнт, -а 

донóс, -у 

дóпуск, -у 

дорóбок, -ку 

дóсвід, -у 

дóступ, -у 

друк, -у (у друці) 

дублікáт, -а 

едúкт, -у 

екземпляр, -а, 

éкран, -а 

éкскурс, -у 

експéрт, -а 

експонéнт, -а 

експóрт, -у 

експрóмт, -у 

елемéнт, -а 

éліпс, -а 

епіцéнтр, -а 

ескíз, -а 

ескóрт, -у 

етáп, -у 

етикéт, -у 

журнáл, -у 

забíр, -у 

завáл, -у 

завíз, -у 

загáл, -у  

заголóвок, -вка 

заîзд, -у 

зáклад, -у (парí)  

заклáд, -у (устан.) 

закóн, -у 

зал - зáла, зáли, зáлу 

зáлишок, -шку 

занéпад, -у 

запáс, -у 

зáпис, -у 

зáпит, -у 

зáпуск, -у 

збір - збóру 

збут, -у 

звіт, -у, звíтний 

звíтність, -ості 

здобýток, -тку,  у 

зиск, -к 

знак - знáку і знакý (прикмета, 

відбиток) 

знак, -а (мірка, марка, квиток) 

ідеáл, -у 

ікс, -а 

íмпорт, -у 

íмпульс, -у 

íндекс, -у 

індивíд, -а 

інструмéнт, -у 

інтелéкт, -у 

інтендáнт, -а 
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інтер’єр, -у 

інтерéс, -у 

кадр, -у 

календáр, -я 

картóн, -у 

каталóг, -у 

квадрáт, -а 

квартáл, -у 

квитóк, -ка 

квóрум, -у 

кілогрáм, -а 

кіломéтр, -а, 

код, -у 

кóдекс, -у 

коефіцієнт, -а 

колóс, -а  

комбінáт, -у 

комплéкс, -у 

комплéкт, -у 

компонéнт, -а 

компромíс, -у 

конвéрт, -а 

консúліум, -у 

конспéкт, -у 

контáкт, -у  

контéкст, -у 

континéнт, -у 

контрáкт, -у 

контрáст, -у 

контрóль, -лю 

кóнтур, -а 

кóнус, -а 

конфлíкт, -у 

конфýз, -у  

концéрн, -у 

кортéж, -у 

кóсмос, -у 

кошт, -у 

коштóрис, -у 

крам, -у 

крах, -у 

крéдит, -у 

кредúт, -у 

кредитóр, -а 

крен, -у 

крик, -у 

криптонíм, -а 

кристáл, -а 

крок, -у 

круг, -а 

культ, -у 

кумúр, -а 

купóн, -а 

курóрт, -у 

курс, -у 

кут, -а 

кшталт, -у 

лабірúнт, -у 

лад, -у, лáдóм 

лаконíзм, -у 

лéдар, -я 

лúшок, -шку 

літр, -а 

лýпа, -й, лупú (д-во) 

магазúн, -а (пристрій) 

магазúн, -у (крамниця) 

мажóр, -у 

макéт, -а 

манéвр, -у, маневрóвий 

манéж, -у 

манíр - манéру 

маніфéст, -у 

марш, -у 

маршрýт, -у 

масúв, -у 

масштáб, -у 

матеріáл, -у 

мах, -у 

метáл, -у 

мúто, мúта 

мілімéтр, -а  

мільйóн, -а 

мільярд, -а 

мíнімум, -у 

мíнус, -а, мінусовий 

мірáж, -у 

міф, -а 

міх, -а 

модéрн, -у 

мóдус, -у 
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мóзок, -ку 

момéнт, -у 

монумéнт, -а 

муляж, -у 

набíр - набору 

нáвик, -у 

нáділ, -у 

накáз, -у 

наклáд, -у 

нáклеп, -у 

нáпис, -у 

нáрис, -у 

нáступ, -у 

нáтиск, -у 

нáхил, -у 

недобíр, -ору 

недóлік, -у 

неп, -у 

низ, -у 

новотвір, -ору 

нóмер, -а 

номінáл, -у 

норматúв, -у 

об’єкт, -а 

об’єм, -у 

óберт, -у 

óбіг, -у, обіговий, 

óблік, -у 

óбмін, -у 

óбмір, -у 

обмолóт, -у 

óгляд, -у 

óгріх, -у 

óпис, -у 

оригінáл, -у 

óстрах, -у 

óсуд, -у 

пакéт, -а 

папíр, -ера (розм. документ) 

папíр, -еру 

парадóкс, -а 

паритéт, -у 

переворóт, -у, 

перéгляд, -у 

перенéс, -у 

перéпис, -у 

першоелемéнт, -а 

підбíр - підбóру 

пóдкуп, -у 

підрúв, -у 

підряд, -у 

план, -у 

платíж - тежу 

платнúк, -а 

плéнум, -у 

плин, -у, (часу) 

плюралíзм, -у 

поговíр, -вору 

позивáч, -вача 

пóзов, -у (рідко позву) 

покáжчик, -а 

пóказ, -у 

покáзник, -а 

понедíлок, -лка 

поняття, -я 

пóпит, -у 

послýга, -и 

пóспіх, -у 

постскрúптум, -у 

постулáт, -у 

пáступ, -у 

потенціáл, -у 

почúн, -у 

поштáмт, -у 

пóшук, -у 

правóпис, -у 

придáток, -ка 

приз, -у 

прúзов, -у 

прúклад, -у (але; приклáда -у 

гвинтівці) 

примíрник, -а 

прúнцип, -у 

припáдок, -ку 

припáс, -у 

прúпис, -у 

прúсмак, -у 

пріоритéт, -у 

провáл, -у 

провіáнт, -у 
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прогýл, -у 

прóдаж, -у 

продуцéнт, -а 

проéкт, -у 

прожúток, -ку 

прокáт, -у 

прокóл, -у 

прóпуск, -у 

прорахýнок, -КУ 

прóстір, -тóру 

прострóчити, але прострочúти 

протéст, -у 

протокóл, -у 

прóфіль, -лю 

пульс, -у 

пульт, -а 

пуск, -у 

ранг, -у 

ранжúр, -у 

раритéт, -у 

ревáнш, -у 

рéверс, -у (гарант.лист), 

(реверсúвний, рéверсія) 

регíстр, -а 

реглáмент, -у 

регрéс, -у 

режúм, -у 

репортáж, -у, 

репрúнт, -у 

ресýрс, -у 

рефлéкс, -у 

рецидúв, -у 

рúнок, -ку 

розвáл, -у 

рóзвиток, -ку 

розворóт, -у 

розгардіяш, -у 

розгíн, -у 

роздíл, -у 

рóзділ, -у 

(у) рóздріб 

рóздум, -у 

рóзквіт, -у 

розкóл, -у 

рóзлад, -у 

рóзмін, -у 

рóзмір, -у 

рóзпад, -у 

рóзпис, -у 

рóзпит, -у 

розпóділ, -у 

рóзпуск, -ку 

розрúв, -у 

розряд, -у 

розхіднúй 

рух, -у 

ряд, -у 

рядóк, -ка 

рятýнок, -ку 

саботáж, -у 

сальдо незм. 

самообмáн, -у 

самопúс, -а 

самопýск, -у 

самосýд, -у 

самохвáл, -а 

сéанс, -у 

сегмéнт, -а 

сезóн, -у 

сейф, -а 

секрéт, -у 

сéктор, -а 

сéрвіс, -у 

сúгнал, -у 

сúмвол, -у 

симпóзіум, -у 

симптóм, -у 

сúнус, -а 

скáрга, -и 

скупнúй 

слух, -у 

смог, -у 

смýток, -ку 

собóр, -у 

сóром, -у 

сорт, -у 

сортáмент, -у 

сортимéнт, -у 

спад, -у 

спадок, -ку 
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спéктр, -а 

спúсок, -ку 

спір-спóру 

спóсіб, -у 

спуск, -ку 

стаж, -у 

стúмул, -у 

стосýнок-стосýнку 

страйк, -ку 

строк, -у 

стрýмінь, -меня 

стýкіт, -оту 

суб’єкт, -а 

суверенітéт, -у 

суд, -у, 

схов, -у 

сюжéт, -у  

тáбель, -я 

такт, -у 

талáнт, -у 

тарúф, -у 

текст, -у 

телегрáф, -у 

телетáйп, -а 

телефóн, -у 

темп, -у 

темперáмент, -у 

терéн-терéну (терит.), але:  тéрен-

тéрну (росл.) 

тéрмін, -а (слово) 

тéрмін, -у (строк), 

тест, -у 

тижнéвик, -а 

тирáж, -у 

тиск, -у 

титр, -у 

тúтул, -у (тúтульний) 

товáр, -у 

тон, -у 

тóнус, -у 

торг, -у, на торгý, на тóрзі 

трактáт, -у 

трáнспорт, -у 

транспóрт, -у (перенесення суми 

на іншу сторінку) 

трест, -у 

трíєр, -а 

тріýмф, -у 

тур, -а (твар.) 

тур, -у (у грі), 

туш, -і 

туш, -у 

ужúток, -ку 

уклáд, -у 

ум, -а 

універмáг, -у 

університéт, -у 

ýнікум, -у 

унісóн, -у 

ýряд, -у 

ýспіх, -у 

устáв, -у, (устáвний)  

уставнúй - вставнúй 

утúль, -лю 

ýтиск, -у 

ýхил, -у 

фавóр, -у 

факт, -у 

фáктор, -а 

фальш-фáльші і фáльшу 

фанатúзм, -у 

фарвáтер, -у 

фáтум, -у 

фах, -у 

фенóмен, -а 

фетúш, -а 

фінáл, -у 

фíніш, -у 

флот, -у 

фóкус, -а 

фон,  -у 

фонд, -у 

формáт, -у 

фрагмéнт, -а 

фрахт, -у 

фрахтóвий 

фунт, -а (грош.один. і ваги) 

фут, -а 

хабáр, -а 

хáос, -у 
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хаóс, -у 

хід-хóду 

хіть-хóті 

цемéнт, -у 

ценз, -у 

цéнтнер, -а 

центр, -а 

цикл, -у 

циклóн, -у 

чек-чéка (пор. чекá) 

шанс, -у 

шантáж, -у 

шок, -у 

шрифт, -у 

якщó 
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Додаток 6 

 

Складні випадки наголошування слів і форм1 

А 

абúщо 

агéнт 

агронóмія 

алкогóль 

алфавíт 

ареóметр 

арéшт 

áркушик 

асиметрíя 

Б 

безперестáнку  

безперéстану  

Бéрінгове мóре  

Бермýдські островú  

болотúстий  

болóтяний  

бóрошно  

боязнь 

бýдемо, бýдете  

булá, булó, булú  

Буéнос-Áйрес  

булавá, мн. булáви, дві булавú  

бюлетéнь, бюлетéня  

бюрокрáтія 

В 

валовúй 

веземó, везлá, везлú, везтú  

вербá 

верблюдúця 

вербóвий 

ветеринáр 

ветеринáрія 

вечорú, два вéчори 

вимóва 

вимóга 

вúпадок 
                                                                 
1Див:   ерб енська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтер’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. –К.: 

вид.центр “Просвіта”, 2001. –204 с. 
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вирáзний 

вирáзник 

вирáзність 

вúтрата, ми. вúтрати, вúтрат  

вичéрпний  

відвóзити  

відíмкнутий 

візьмý, вíзьмеш, вíзьме, взялá, взялú 

вірнопіддáний  

вíрші, вíршів, віршовúй  

воднóраз  

воднóчас  

возú, два вóзи 

вояк, мн. воякú  

всьóго, до всьóго 

Г 

газозахиснúй 

газóметр 

гáйвороння 

гайвороня 

гальмó, мн. гáльма, два гальмá  

Гéнуя 

глашáтай 

глúбоко 

глядáч 

говорю 

голú, два гóли 

голкú, п'ять голóк 

голюся 

горúцвіт    

горíлиць    

гороб'ячий 

горошúна 

Грúгір 

Григóр 

громáдський 

грóшей, грóшам, на грóшах  

грушéвий  

гуртóжиток  

гуцýл 

Д 

даємó, даєтé  

дáктиль 
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далебí 

данúна 

дáно (нам дáно) 

на дахý і на дáсі, два дáхи 

даючú 

двáдцятеро  

двермú і дверúма, на двéрях  

двигнýти, двигнý  

двовеслóвий 

двокóлірний 

двоколíсний 

двомá, днів зó два  

дворá і двóру 

дворазóвий 

дворýчний  

двоскладóвий 

де-нéбудь 

дé-не-де 

дéрево, мн. дерéва, два дéрева, двóє дерéв  

Деснá, Дéсну і Деснý  

деспотíя  

десятúна 

дефíс  

дéшево  

дéщиця  

де-юре  

джерелó, б'ють джерéла, два джерелá  

джерéльце  

дипломáтія  

дичáвіти, дичáвію, дичáвієш  

діáгноз  

діалóг  

дідíвщина  

діжá, дві діжí  

діждемó, діждетé, дíждеш і діждéш  

дійдý, дíйдеш  

дійовúй  

добовúй 

добýток 

довгострокóвий 

довíдник 

дóгмат, мн. дóгмати 

договóри ратифікація договóру і дóговору, два дóговори, і договóри  

додáнок  

додаючú  
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дозéмний  

докумéнт  

дóларовий  

долилá, доллємó  

долíлиць  

дóлішній  

домóвий, домóва книга  

донéсхочу  

дóнька, мої дóньки, дві дóньки  

досúта 

досхочý 

дочкá, посхóдилися дóчки, дві дочкú  

доччúн  

дояр 

дрижачú  

дрóва 

дровáм і дрóвам 

дужкú, взяти в дужкú, дві дýжки  

дурúсвіт 

Е 

евфонíя 

Еквадóр  

експéрт 

електромерéжа 

Ельбрýс 

епілéпсія 

Є 

Євáнгеліє і Євáнгелія 

євнух 

єретúк 

Ж 

жадáний 

жадóба 

жáйворонок 

живемó, живетé, жилá 

живóпис 

жуємó 

З 

забáвка 

забагáнка 

завбíльшки 

завдáння 
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зáвидки 

завúдна 

завчасý 

зáгадка, зáгадок 

задúшка 

заіржáвілий 

заіржáвіти 

закабалúти 

заключний  

закруглúти, закруглю, закруглúш і закрýглиш  

зáкрутка  

залегкúй 

зáмазка  

замíжня  

занесемó, занеслá  

запівдáрма 

заробíток  

зáсновок 

зáставка  

застóпорити  

зáтичка 

зáчіска 

зáщіпка 

зберемó, зберетé  

збíрний 

звемó, зветé  

звúсока  

здáлека  

здвóїти 

здеремó, здеретé  

здобýток  

зібрáння  

злéгка 

змилосéрдитися  

змістовúй  

змóвчати  

знезарáзити  

знепритóмніти  

знімý, знíмеш, знялá  

знітúтися 

зóвсім 

зóзла 

зразкóвий  

зрáння 

зрýчний     
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зсерéдини  

зубóжіння  

зубóжіти     

зустрíчний 

зять, прийшлú зятí, обúдва зяті 

І 

íграшка,  

іграшкóвий  

ігýменя  

ідемó, ідетé, ідучú  

Ізрáїль  

íкло   

ікóнопис  

індúчина  

індýстрія  

інженéрія  

íноді   

іноплемíнний  

іржáвіти 

істерíя       

Ї 

їздячи 

їстівнúй 

Й 

йдемó, йдетé, йдучú  

ймéння  

йóдистий 

К 

кáвовий 

кáжучи 

камíнний 

кам'янúй 

каталóг 

каучýк 

квартáл 

кúдати 

кúлим, два кúлими 

кіломéтр 

кінчúти 

клякнути 

колóворот (вир) 

кóлючи 
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компромíс  

корúсний  

корúсність  

корюся, корúшся, коримóся 

крицéвий  

крóїти, крóю, крóїш, крóять  

кропивá  

кукíль  

купорóс  

кýрятина  

кýхарський  

кухóнний 

Л 

ласкáвий 

легкúй 

лилá, ллємó, ллєтé 

літóпис 

літопúсний 

лялькóвий  

льодянúй  

льонóвий  

льоноочиснúй  

людський (людяний) 

М 

мáрганець 

мармурóвий 

мáршальський 

маршовúй 

медикамéнт 

мерéжа 

мілімéтр 

мімікрíя 

мíсиво 

мнóжник 

мóвець 

мовлянин 

могó, до мóго 

мозолúстий 

мої, моїм 

молóх 

молóчений  

молю, молюся  

мотóр  
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мотузяний  

мускулистúй 

Н 

навеземó, навезетé, навезлá  

навкóлишній  

навколозéмний  

навчáння  

надберемó, надберетé 

надвúшка  

надхóдити  

надягнý, надягнеш  

наздогáд  

наздоженемó, наздоженетé  

нáзирцем  

найцікавíший  

найяскравíший  

налúгач  

намолóт  

нанестú  

наноснúй  

напівпровіднúк  

недóгарок  

недóкурок  

недóлюдок  

недóпалок  

недоторкáнний  

недоторкáнність  

неквапнúй  

некролóг  

нелюдський  

ненáвидіти  

ненáвисть  

непрúязнь  

непроникнúй  

нестú, несемó, несетé, несла, неслú  

низинá, дві низинú  

низовинá  

низькúй  

нитковúй  

нíвечити 

новгорóдський 

новúй 

новинá, мн. новúни, дві новинú  

номернúй  



 130 

нуднúй  

нюхнýти 

О 

оберемó, оберетé  

обúдва, обомá  

обúдві, обомá  

обíдранець  

обійдý, обíйдеш  

обíруч  

обіцянка  

обмíлина  

обмíнний  

обрáзити  

обрáзитися, обрáжуся, обрáзишся, обрáзиться  

обрáнець 

обрáниця 

обрáння 

обрýч 

обтічнúй 

óбшир 

общúна 

одинáдцятий 

одинáдцять 

однóліток, однóлітки 

одноразóвий 

оздоровúти 

озлобúти 

ознáка 

окислúти 

окрилúти 

оксúморон і оксюморон 

óлень 

олéнячий 

омéла 

óмнібус 

омолодúти, омолоджý, омолóдиш 

омонімíя 

оптóвий 

ортопéдія 

орю ниву, орéш, орé, оремó 

орючú 

осетрóвий 

осокá 

отáман 
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охолодúти, охолоджý, охолóдиш і охолодúш, охолодимó 

оцíнка 

очеретúна 

очерéтяний 

óчний 

П 

павúч 

пáливний 

пальтó, пáльта, два пальтá 

парáліч 

паронепроникнúй 

партéр 

пáсквіль 

пéкарський 

перевóдити 

перевóзити 

передаючú 

передзахíдний 

передовсíм і передусíм 

перéказ 

перéкис 

переляк 

перемúчка 

переобрáння 

перéпад 

перéпис 

перéпустка 

переселéнець 

пересíчний (громадянин) 

перетéрпіти, перетéрплю 

перехіднúй 

Перý 

пéсячий 

петля, мн. пéтлі, дві петлí 

п'ємó, п'єтé 

питáння 

пúшучи 

пиятика 

півторá 

півторú 

пíдлітковий 

піднóсити  

підслíпуватий  

підтвéрдити  
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підхóдити, підхóджу 

післяжнúвний 

післяродовúй 

пітнúй 

племіннúй 

плигáти 

плистú, пливемó, пливетé, плилá 

плодонóсити  

площинá, дві площинú 

поголóска 

пóдруга 

подýшка, мн. подушкú, дві подýшки  

поєднáння  

пожарúще  

пожúвний  

пожнúвний  

позáочі  

позáторік  

позачергóвий  

покáзник, мн. показникú, два покáзники  

полéжати, полéжу  

Полтáвщина  

поляк  

пóмилка і помúлка, мн. помилкú, п'ять пóмилок 

помóвчати  
по-новóму 

порядкóвий  

посúдіти, посúджу  

посóл  

постамéнт 

постóяти, постóю, постóїш 

пóтемки 

прабáтьківщина 

прáвнучка 

прúязнь 

прúятель 

прóстий 

псевдонíм 

п'янúця 

Р 

раз, мн. разú, п'ять разíв (раз), два рáзи, раз пó раз, раз у рáз 

рáзом 

рвемó, рветé  

рéгент  
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рéгули  

рéкрут 

речовинá, мн. речовúни 

рéшето 

різкúй 

різнокóлірний 

родоплеміннúй 

розвóдити 

рóзмах 

рóзпад 

рукóпис 

рукопúсний 

С 

сáдячи 

самóруч 

свéрдло 

свердловúна 

світ зá очі 

світú (мн.), два свíти 

свічкú (мн.), шість свíчок  

свогó, до свогó  

свомý, у свóму 

сéла (мн.), два селá 

серéдина 

сéстри (мн.), обúдві сестрú  

сирóватка  

Сíдней  

сíкти, січемó, січетé 

сільськогосподáрський  

сімдесят  

скáтерка  

скáтерть, мн, скатертí, дві скáтерті  

слúна  

слізьмú і слíзьми, сльозáми  

смерéковий  

сóлодко  

стáрець 

стáтуя 

стéрпіти 

стовідсóтковий 

стóляр 

страшнúй 

сýєтний 

сукняний 
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сýпровід 

Т 

тайгóвий 

тайнóпис 

Тарáс, Тарáса 

тахтá 

твірнúй 

твогó, до твóго 

твомý, у твóму 

тéнор, гарні тенорú, два тéнори  

тернóслив  

теплопровíд 

тéрем, мн. теремú, два тéреми  

течія, підвóдні тéчії, дві течії  

тúгровий  

тиранíя  

тисóвий  

тичковúй  

тортóвий  

тогó, до тóго  

торф'янúй  

травестíя 

тремтячú  

трúдцятеро 

тризýб 

триразóвий 

трискладóвий 

тришарóвий 

трійнята 

тріскóтнява 

трубопровíд 

трунá, дерев'яні трýни, дві трунú  

трясовинá 

тятивá, тятúви лýків, дві тятивú 

У 

убóжіння  

убóжіти 

увійтú, увíйдеш  

удочерúти  

узяти, візьму, вíзьмеш, узялá 

умéрти, умремó, умретé 

умóвчання 

умóвчати 
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умóгляд 

упáсти, упадý, упадéш, упадемó, упадетé  

урóдженець 

урочúстий 

усерéдині   

ýстриця 

усьóго, в усьóму, з усьóго 

учúтелька, п'ять учúтельок, приїзд учительóк 

Ф 

факсúміле 

фазóметр 

фанатúчка 

фармацíя 

фартýх 

фарфóр 

фарфóровий 

фаховúй 

фенóмен 

фіáлковий 

філíстер 

фíльтровий 

фіолéтовий 

фíрмовий 

фóльга 

фронтú (мн.), два фрóнти 

фундáмент 

фунтóвий 

Х 

хвáлений  

хвáлячи  

хирлявий  

хлібá колóсяться, хлібú випікáють, два хлíби 

хлíбний  

ходжý  

хóдячи  

хуторянин 

Ц 

цáрина 

цвістú, цвілá 

цеглянúй 

цей, цьогó, цьомý, до цьóго будúнку 

цéнтнер  
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центровúй  

цеховúй  

цилíндровий  

цифровúй  

цікавíший  

цукровий  

цурпáлок 

Ч 

чай, розпивáти чаї, два чáї  

чадрá  

чалмá, білі чáлми, дві чалмú  

час, немá чáсу  

черговúй  

чеснóта  

чисéльник  

чúтанка, цікаві читанкú, дві чúтанки  

читáння 

чорнобрúвенький  

чотириразóвий  

чотирискладóвий  

чужинá 

Ш 

шестивеслóвий 

шестиразóвий 

шестискладóвий 

шестірня 

шúроко 

шлункóвий 

шлях, мн. шляхú, три шляхи  

шляхóм, присл.  

шовкóвиця  

шофéр  

шпарúна  

шпрúцевий  

штáмповий  

штифтовúй 

Щ 

щавéль  

щетúнистий  

щетинястий 

щúпці  

щільнúк  
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щітковúй  

щодобовúй  

щокá, блідí щóки, обúдві щокú  

щуплéнький 

Ю 

юрбá, юрби колядників, дві юрбú  

Юркó  

юрмище  

юродúвий  

юрóдство 

Я 

явір, зеленíють яворú, три явори  

яворóвий  

ядрó, метáння ядер, двóє ядер, два ядрá  

який-нéбудь  

ялúновий 

ялівка, дві ялівки  

ярмаркóвий, ярмарок, влаштовувати ярмаркú, два ярмарки  

ярмó, запрягти в ярма, два ярмá  

яровúй  

ясен, мн. ясенú, два ясени  

яскравíший 
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Додаток 7 

Слова з фонемою Ґ1 

Загальні назви 

А 

автотрéнінг, -у 

áґрус, -у 

аґрусівка 

áґрусовий  

аґý (виг.) 

аґýкати 

аґýсі 

алéґрі 

алéґро (муз.) 

анґажемéнт, -у 

анґажóваний, заанґажóваний анґажувáти, заанґажувáти 

анґíна 

анґíнний 

анґінóзний 

андерґрáунд, -у (мист.) 

арґó 

арґóнія (діал., жоржина) 

арґотúзм 

арґотúчний 

Б 

баґéт, -а 

бíґос, -у (кул.) 

брáвнінґ, -а 

бюрґер, -а 

бюрґерський 

В 

віґвáм, -а  

віґóневий 

віґóнь, і 

Г 
геґельянець, -нця 

геґельянство 

гéрцоґ, -а 

герцоґúня 

гідáльґо 
                                                                 
1Див: Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч.посібник. 2-ге вид., стереотип. –К.: 

Либідь, 2001. –240 с. 
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гуґенóт, -ка 

гуґенóтський 

Ґ 

ґабéлок, -лка (шкіра молодого теляти)  

ґабéлковий 

ґабзувáти (ганьбити)  

ґáблі (діал., вила) 

ґáва 

ґавéґа (зб.) 

ґавеня 

ґáв’ячий 

ґáвити, заґáвити, проґáвити 

Ґавдеáмус, -у (студентський гімн) 

ґавóт, -у (старовинний французький танець) 

ґáвра (ведмежий барліг; паща) 

ґáврати 

ґáзда 

ґаздúня 

ґаздíвка 

ґаздíвство 

ґаздíвський 

ґаздúнити 

ґаздувáти 

ґалаґáн, -а (діал., головешка; великий мідний горщик; поплавок) 

ґаламáґати (варнякати) 

ґаланцí (вузькі штани) 

ґалáнки (спідні) 

ґалдá (хабар) 

ґáнґстер, -а 

ґанґстерúзм 

ґáнґстерський 

ґандж, -у і ґáнджа 

ґанджовúтий 

ґанджувáти 

ґáнок, -нку 

ґáнковий 

ґáра (паз, жолобець) 

ґарóваний 

ґарувáти  

ґарсóн, -а  

ґатýнок, -нку  

ґахувáтися (чепуритися)  
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ґвалт, -у  

ґвалтівнúк 

ґвалтувáння 

ґвалтівнúй 

ґвалтóвний 

ґвалтíвно 

ґвалтóвно 

ґвалтувáти, зґвалтувáти  

ґвер, -а (діал., рушниця) 

ґвинт, - а 

ґвинтовий 

ґвинтúти, заґвúнчувати  

ґéвал, -а (діал., здоровило) 

ґéґати і ґáґати 

ґе-ґе-ґе (виг) 

ґеґéкати 

ґеґотáти 

ґедзúлля (тирса) 

ґедзýнок, -нку (хист) 

ґедзь, -я і гедз, -а 

ґéдзел, -дзла (ґедзь) 

ґéдзель, -дзля (тс.) 

ґéдзень, -я (липневі дні, коли ґедзі особливо дошкуляють худобі)  

ґéдзатися 

ґéдзкатися 

ґéцатися 

ґейм, -у (спорт.) 

ґел (вигук, що відтворює крик гусей) 

ґéлґіт, -оту 

ґелґотýн 

ґелґотýха 

ґéлґати 

ґелґотáти 

ґелéта (діал., діжка на сир) 

ґéлка (діал., ґуля, пухлина) 

ґенітúв, -а 

ґерґéлі (гуси великої породи)  

ґерґотáти і ґерґотíти  

ґерґíт, -оту  

ґердáн, -у (діал., нагрудна прикраса, пов'язка з бісеру)  

ґерéґа (дзиґа) 

ґерувáти (правити) 
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ґерундúв, -у 

ґерýндій, -ю 

ґестáпо 

ґéто 

ґешéфт, -у  

ґзимс, -у (діал., карниз) 

ґзúтися 

ґúґнути  

ґúла (діал., грижа; вид гри) 

ґúлавий 

ґилýн, -а 

ґирлúґа і ґерлúґа 

ґільйотúна 

ґільйотинувáти 

ґлей, -ю 

ґлейкúй  

ґлейкувáтий 

ґлейовúй 

ґлéтчер, -у 

ґльóґати (жадібно ковтати) 

ґляґ, -у і ґляґа (частина шлунка жуйних тварин, уживана для звурджування 

молока) 

ґляґанець 

ґляґанка 

ґляґаний 

ґляґáти 

ґлямати (їсти через силу) 

ґлянс, у 

ґлянсувáти 

ґлясé 

ґнип, -а (діал., шевський ніж) 

ґніт, -ота 
ґнóття 
ґнотовúй 
ґну (зоол.) 
ґóґель-мóґель, -ю і 
ґóґоль-мóґоль, -ю 
ґой, -я 

ґóлка (безоста пшениця) 

ґонґ, -у 
ґóндзоль, -я і ґондзóля (брязкальце) 
ґондóла 
ґондольєр, -а 
ґонт,-у і ґóнта 
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ґонтáль 
ґонтáр, -я 
ґонтúна 
ґóнтя 
ґóнтовий 
ґорґóші (діал., плечі) 
ґóти 

ґóтський 

ґóтика 

ґотúчний 

ґофрé 
ґофрóваний 
ґофрувáти 

ґрамузляти (писати карлючками) 

ґран прі 

ґранд, -а (іспанський шляхтич) 

ґрант,-у 
ґрáса (діал., сапа) 
ґрасувáти 

ґрáта, частіше мн. ґрáти 
ґрáтки 
ґратóваний 
ґратчáстий 
ґратувáти, заґратувáти 
ґратулювáти (вітати) 
ґратуляція 
ґратуляцíйний 
ґрéчний 
ґрéчність 
ґринджóли, -ол 
ґрис, -у (діал., висівки) 
ґроґ,-у 
ґросбýх,-а 
ґрýля (діал., картопля) 
ґрулянка 
ґрум,-а 
ґрундзювáти (діал., міцно зв’язувати) 
ґрундзювáтий 
ґрунт,-у 
ґрунтíвка 
ґрунтóвність 
ґрунтувáння 
ґрунтóвний 
ґрунтóвно 
ґрунтувáти 
ґрунтувáтися 
ґрунтознáвство 
ґрунтопідпýшувач 
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ґрунтозахиснúй 
безґрунтóвний 
безґрунтóвність 
необґрунтóваний 
обґрунтувáти 
підґрунтя 
ґрунь, -я (діал., верх гори) 
ґýґля (гуцульський верхній одяг із відлогою) 
ґýдзик,-а 
ґýдзикувáтий 
ґудзиковий 
ґудзь, -я і ґудз, -а (ґудзик; ґуля; вузлик) 
ґудзювáтий 
ґудзувáтий 
ґýлий (безрогий) 
ґýльден, -а 
ґýля 
ґýлька 
ґульовúй 
ґулястий 
ґýма 
гýмка 
ґумовúк 
ґýмовий 
проґумóвувати 
ґуміарáбіка 
ґурґýля (ґуля) 
ґурý (санкр., учитель) 
ґуст,-у 
ґяýр, -а (тюрк., іновірець, немусульманин) 

Д 

джерґотáти і джерґотíти 

джиґíт, -а 

джиґíтський 

джиґітувáти 

джýнґлі 

дзúґа 

дзáґар, -я, дзиґарí (мн.) 

дзúґлик, -а 

дúнґо 

доґ, -а 

дриґ (виг.) дрúґати, задрúґáти 

Е 

екстраваґáнтний 
екстраваґáнтність 
елеґáнтний 
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елеґáнтність 
ерцгéрцоґ, -а 

Ж 

жарґóн,-у 

жарґонíзм 

жарґóнний 

жúґа (назва танцю) 

жонґлéр,-ка 

жонґлéрський 

жонґлювáння 

жонґлювáти 

З 

зиґзáг, -у 

зиґзагоподíбний 

І 

інавґурáція 
інавґурацíйний 
інґредієнт,- а 
інкóґніто 

К 

конґломерáт,- у 
конґломерáція 
конґрéс, -у 
конґресмéн, 
культуртрéґер, -а 
культуртреґéрський 

Л 

лáрґо (муз.) 

леґáто (муз.) 

леґéйда (діал., незграбний) 

лéґінь, -я 

леґітимáція 

леґітимíст 

леґітимíстський 

леґітúмний 

М 

мáнґо 

мáнґовий 

марґінáлія 

марґінáльний 

мúґа (пантоміма) 
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морґ,-а (міра землі) 

мустáнґ, -а 

Н 

неґліже 

П 

персóна ґрáта 
персóна нон ґрáта 
пінґ-понґ, -у 
пфéніґ, -а 

Р 

раґý (кул.) 

райхстáґ, -у 

реґáлія 

реґáта 

рéґбі 

рéґент, -а 

рéґентство 

рéґентський 

реґіóн, -у  

реґіонáльний  

реґіонáрний (мед.)  

реґлáмент, -у  

реґламентáція  

реґламентувáти  

реґлáн, -а  

резиґнáція  

резигнувáти  

ремиґáти  

ремиґáння  

риксдáґ, -у (шведський парламент)  

ринґ, -у 

рúслінґ, -у 

С 

свінґ, -у 

сленґ, -у 

смоґ, -у 

смóкінґ, -а 

спаґéті (кул.) 

стаґнáція 

стéрлінґ, -а 

стéрлінґовий 
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суґéстія 

суґестúвність 

суґестúвний 

Т 

тáнґо 

тирлúґач, -а (діал., поганий скрипаль) 

тóґа 

томаґáвк, -а 

трéнінґ, -у 

Ф 

фаґóт, -а 

фаґотúст 

фáта морґáна 

фíґлі 

фіґляр 

фіґлювáти  

фраґмéнт,-у  

фраґментáрний  

фýґа (муз.)  

фуґáто (муз.)  

фурдиґáти (діал., крутити)  

Х 

хляґа (діал., негода)  

хýґа  

хурдиґáрня (в'язниця)  

Ц 

цуґ, -у  

цуґовúй  

цýґлі (діал., вуздечка)  

Ш 

швáґер, -гра і шваґрó  

шварґотáти і шарґотíти (голосно й верескливо розмовляти)  

шлаґбáум, -а  

шляґер, -у  

Я 

яґдтáш, -а  

яловéґа (безплідна вівця)  

яґуáр, -а  
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Іншомовні антропоніми 

 

Аґрúпа  

Бéринґ  

Бýрґгардт (Юрій Клен)  

Вáшинґтон  

Вéґа Лóпе де  

Верґíлій  

Вóльфґанґ  

Гáбсбурґ  

Гéґель  

Гéмінґвей  

Гюґó 

Ґалілéй  

Ґалуá  

Ґáнді  

Ґаргантюá 

Ґедимíн 

Ґарибáльді 

Ґéте  

Ґоґéн  

Ґолсуóрсі  

Ґонкýр  

Ґóтфрид  

Ґотьє  

Ґрéтхен 

Ґриґ  

Ґрим  

Ґрúнвич  

Ґустáв  

Дáнте Аліґ'єрі  

Деґá  

Дюринґ  

Éнґельс  

Зúґмунд  

Зúґфрид  

Калíґула  

Кíплінґ 

Лéсинґ  

Лоенґрúн  

Лонґфéло  
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Людвіґ  

Маґелáн  

Маґелáнова протóка  

Мéринґ  

Мопасáн Ґі де  

Нáйтинґейл  

Ольґéрд  

Паґанíні  

Пантаґрюéль  

Реґíна   

Риґолéто 

Родрúґо  

Таґóр  

Уленшпíґель Тиль  

Фíґаро  

Юнґ  

Яґáйло і Яґéло  

Яґелóни  

Яґо  

Ядвíґа  
 

 

 

Українські прізвища 

 

Ґаламáга (д. відм. -дзі)  

Ґарнéга (д. відм. -дзі)  

Ґерéґа (д. відм. -дзі)  

Ґжúцький  

Ґоломéґа (д. відм. -дзі)  

Ґоць   

Ґудз 

Ґудзь  

Ґудзій  

Дейнéґа (д. відм. -дзі)  

Джевáґа (д. відм. -дзі)  

Дзúґа (д. відм. -дзі)  

Дзиґáр, -я  

Ладúґа (д. відм. -дзі)  

Ломúґа (д. відм. -дзі)  

Недриґáйло  

Папарúґа (д. відм. -дзі)  

Рéґа (д. відм. -дзі)  

Ремúґа (д. відм. -дзі)  
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Садúґа (д. відм. -дзі)  

Салúґа (д. відм. -дзі)  

Сарамáґа (д. відм. -дзі)  

Татúґа (д. відм. -дзі)  

Фурдúґа (д. відм. -дзі)  

Цвиґýн  

Шмúґа (д. відм. -дзі)  

Штелíґа (д. відм. -дзі)  

Юрдúґа (д. відм. -дзі)  

Ярúґа (д. відм. -дзі)  
 

 

Географічні назви 

Áвгсбург  Копенгáген  

Бранденбýрг  Люксембýрг  

Вінніпéг  Мáгдебург  

Віргíнія  Нюрнберг  

Гаáга  Оренбýрг  

Гáйдельберг  Петербýрг  

Гáмбург  Пíтсбург  

Герцеговúна  Стрáсбург  

Гонкóнг  Тóго  

Ганґ, -у  Чикáгó 

Ґéтеборг  Шлíсельбург  

Гéтинген  Шпільгáген  

Зáльцбург  Шпíцберген  

Кéнігсберг  Штýтгарт  

 

Слова грецького походження  

(де не слід уживати проривного ґ) 

 

Áвгій  

áвгієві стайні  

агáва  

агáвовий  

Агáпій  

Агáпія  

агáт,-у  

агáтовий  

Агáта  

Агатáнгел  

агіогрáфія  

агностицúзм, -у (філос.)  

агнóстик  
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агностúчний  

агóнія  

агонíчний  

агонізувáти  

агóра (іст.)  

агорафóбія (мед.)  

агрáрій, -я  

агрáрник  

агрáрний  

агро- (біолóгія, ґрунтознáвчий, тéхніка тощо)  

алегóрія  

алегорúзм  

алегорúчність  

алегорúчний  

амальгáма  

амальгамáція  

амальгáмний  

амальгамувáти  

áнгел, -а  

áнгельський  

ангідрúд,-у  

ангідрúдний  

ангідрúдовий  

ангідрúт, -у  

ангідрúтовий  

антагонíзм, -у  

антагонíст, -ка  

антагоністúчний  

аполóгія  

аполóг  

апологéт, -ка  

апологéтика  

апологетúчний  

аргóн, -у (хім.)  

аргонáвт, -а  

áргус, -а  

архіпелáг, -у  

астигмáт, -а  

астигматúзм, -у  

 

гагáт, -у  

гагáтовий  

галáктика  
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галактúчний  

галогéн, -у галогéнний  

галóїд, -у  

галóїдний  

гáма (3-тя літера грецького алфавіту)  

гáма (барв, звуків, настроїв тощо)  

гáма- (-залізо, -проміння, -функція тощо)  

гамéта (біол.)  

-гáмія (моно, полі тощо)  

гáнглій, -я  

гангрéна  

гангренóзний  

Ганімéд  

гаплолóгія  

гармóнія  

гармонізáція  

гармонізóваний  

гармонíйний  

гармонізувáти  

енгармонíзм  

сингармонíзм  

гáрпія  

гастеро-, гастр-, гастро- (гастероміцéти, гастралгíя, гастропóди тощо)  

гастрúт, -у (мед.)  

гастронóмія  

гастронóм  

гастрономíчний  

Гéба  

гегемóн, -а  

гегемóнія  

гедонíзм, -у  

гедонíст, -ка  

гедоністúчний  

геєна  

-гей (апо, пери тощо)  

Гекáба і Гекýба  

Гекáта  

гекатóмба  

гекзáметр, -у  

гекзаметричнúй  

гекса- (едр, хлорáн тощо)  

гектáр,-а  

гекто- (ват, грам тощо)  
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гéлій, -ю  

-гéлій (апо, пери тощо)  

геліо- (скоп, стат тощо)  

гелікóн, -а  

гелікоптéр, -а  

гельмінтолóгія  

гельмінтóлог  

гéма (мист.)  

гематúт,-у  

гематогéн, -у  

гематолóгія  

гематóлог  

гемо- (рóй, тóракс, філíя тощо)  

ген,-у  

генеалóгія  

генеалогíчний  

генéза, (рідко) генéзис,-у  

генéтика  

генетúчний  

гео- (бóтаніка, грáфія, лóгія, магнетúзм тощо)  

Геóргій  

гепáрд, -а  

Гéра  

Герáкл і Геркулéс  

гéрма  

гермафродúт, -а  

гермафродúтизм  

герменéвтика  

герметúчний  

герметúчність  

Геродóт  

герóй  

героїзм  

героїня  

герóйство  

героїчний  

герпетолóгія  

герпетóлог  

гетóра  

гетóро- (гáмія, гéнний, фíлія тощо)  

Гефéст  

гіятус, -у  

гіяцúнт, -а  



 153 

гіяцúнтовий  

гігáнт,-а  

гігантúзм  

гігáнтський  

гігантомáнія  

гігієна  

гігієнíст, -ка  

гінієнíчний  

гігрó- (граф, скóп тощо)  

гíдра  

гідрáвліка  

гідравлíчний  

гідрáт, -у  

гідрáнт, -а  

гíдро- (біолóгія, енéргія, ліз, лóгія, спорýда тощо)  

гієна  

Гіменéй  

гíмн,-у  

гімнáзія  

гімназúст, -ка  

гімназíйний  

гімнáстика  

гімнáст, -ка  

гімнастúчний  

гінекéй,-ю  

гінеколóгія  

гінекóлог  

гінекологíчний  

Гіпáрх  

гіпер- (борéєць, плазíя, тóнія, трофíя тощо)  

гіпéрбола  

гіперболíчний  

гіперболізувáти  

гіперболóїд, -а  

гіпнóз, -у  

гіпнотизáція  

гіпнотúзм  

гіпнотизувáти  

гіпо- (стаз, тáксис, тонíя, фіз тощо)  

Гіпокрáт  

гіпопотáм, -а  

гіпóтеза  
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гіпотетúчний  

гіпотенýза  

гíпс, -у  

гíпсовий  

гіпсувáти  

гіпсó- (метр, мéтрія тощо)  

гіро- (кóмпас, скóп тощо)  

гістолóгія  

гістóлог  

гістологíчний  

глаукóма (мед.)  

Глафíра  

Гликéрія  

глік-, гліко- (глікемíя, глікогéн, глікóліз тощо)  

гліоксáль  

гліóма  

глíптика (мист.)  

глíпт  

гліпто- (генéз, дóнт тощо)  

гліцерúн, -у  

гліцерúновий  

гліцинія (бот.)  

глóса  

глосáрій,-ю  

глосúт, -у (мед.)  

глюкóза  

глюкóзний  

-гнóз (діá, про тощо)  

гнóма (літ.)  

гносеолóгія  

гносеологíчний  

гнóстик, -а  

гностицúзм, -у  

гностúчний  

Голгóта  

голо- (гáмія, грáфія, кóст тощо)  

гомеопáтія  

гомеопáт  

гомеопатúчний  

гомео- (морфíзм, полярний тощо)  

Гомéр  

гомерúчний  
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гомéрівський  

гомо- (гéнний, динамíя, зигóтність, сексуалíзм тощо)  

Гомóра  

горгóна  

Гóрдіїв вузол  

горизóнт, -у  

горизонтáль  

горизонтáльний  

гормóн, -у  

гормонáльний  

гормонотерапíя  

гороскóп, -у  

грам, -а  

-грам (кіло, мілі тощо)  

грам- (-áтом, -молéкула тощо) 

-грама (діа, епі, кардіо тощо)  

грамáтика  

граматúст  

граматúчний  

грáмота  

грамотíй, -я  

грáмотність  

грáмотний  

грамофóн, -а  

грамофóнний  

-граф (автó, епі, парá тощо)  

графá  

графúти  

графéма  

грáфіка  

грáфік  

графíт, -у  

графíті  

-грáфія (гео, демо, моно, стено тощо)  

графо- (лог, мáн тощо)  

Грéція  

грек  

грекúня  

грéцький  

Григóрій і Грúгір, -ора  

григоріянський і грегоріянський (календар)  

гриф, -а  
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грúфель, -я  

грифóн, -а  

 

демагóгія  

демагóг  

демагогíчний 

дисгармóнія 

дисгармонíйний   

дисгармонíчний 

дисгармоніювáти  

дисгармонувáти   

діагонáль 

діагонáлевий 

діагонáльний 

діафрáгма  

діафрагмувáння  

діафрагмувáти  

 

егíда  

его- (футурúзм, центрúзм тощо)  

егоїзм, -у  

егоїст, -ка  

егоїстúчність  

егоїстúчний  

еготúзм, -у 

екзегéза 

екзегéт  

екзегéтика  

екзегетúчний  

еклóга (літ.)  

елéгія  

елегíйний  

елегíчннй  

енéргія  

енергéтик  

енергéтика  

енергетúчний  

енергíйний  

енéрго- (бáза, ємний, мерéжа тощо)  

ерг, -а  

ергастéрій, -ю  

ергатúвний (лінгв.)  
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ергó- (граф, метр, нóміка тощо)  

 

євáнгелія, (заст.) євáнгеліє  

євангéлик  

євангелíст  

євангелíчний  

євáнгельський  

Євгéн, (жін.) Євгéнія  

євгéніка (біол.)  

євгенíст, -ка  

євгенíчний  

Євгрáф  

 

зиго- (гáмія, мóрфний, спóра тощо)  

зигóта (біол.)  

 

ієрóгліф, -а  

ієрогліфíчний  

 

летаргíя  

летаргíйний  

летаргíчний  

-лог (діа, ката, мано, про тощо)  

логарúтм, -а  

логаритмíчний  

логаритмувáти  

лóгіка  

лóгік  

логíчність  

логíчний  

-лóгія (архео, гідро, еко, зоо, спелео тощо)  

 

мáгія  

маг  

магíзм  

мáгік  

магíчний  

мáгма  

магматúчний  

магнезúт, -у  

магнезúтовий  

магнéзія 
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магнезíйний  

магнетúзм, -у  

магнетúт, -у  

магнетúтовий  

магнéто  

магнетóн, -а  

мáгній, -ю  

мáгнієвий  

магнíт, -у  

магнíтний  

магнíтити  

магнітó- (граф, лог, метр, фон тощо)  

мега- (вáт, гéрц, лíт, тéрій, фóн тощо)  

мегало- (зáвр, кефáлія, мáнія тощо)  

металýргія  

металýрг  

металургíйний  

металургíчний  

 

олігáрхія 

олігáрх  

олігархíчний 

оліго- (клáз, трóфний, френíя тощо)  

оргáзм, -у  

óрган, -у  

органíзм, -у  

оргáніка  

органíчний  

оргáн, -а (муз.)  

органíст, -ка  

оргáнний  

організáція  

організáтор, -ка  

організáторський  

організóваний  

організувáти  

дезорганізáція  

реорганізáція  

органо- (генéз, лóгія, плáстика тощо)  

óргія  

óргійний  

оргіястúчний  
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патогенéз, -у  

патогéнний  

патолóгія  

патологíчний  

пегматúт, -у (геол.)  

пегматúтовий  

педагóгія  

педагóг  

педагóгіка  

педагогíчний  

пергáмент, -у  

пергáментний  

пергáментовий  

пергідрóль, -ю  

поліглóт, -ка  

прогрáма  

програмíст, -ка  

прогрáмність  

програмóвість  

прогрáмний  

програмóвий  

програмувáти  

запрограмóваний  

сталагмíт, -у  

сталагмíтовий  

сталагмóметр, -а  

стратéгія  

стратéг  

 

стратегíчний  

стратúг, -а  

архістратúг  

троглодúт, -а (антр.)   

-ýрг (драмат, демі тощо) 

-фáг (антропо, лото, хроно тощо)  

фаго- (терапíя, цúт тощо)  
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Додаток 8 

 
1.1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТА1 

 
Як адресувати кореспонденцію? 

а) конкретній посадовій особі: 

Сватівський маслоекстракційний 

завод 

Головному бухгалтеру 

п. Солотцю А.І. 
(адреса) 

б) керівникові підприємства, установи: 

Директорові Лисичанського 

нафтопереробного заводу  

п. Тищенку С. Г. 

(адреса) 

в) кільком посадовим особам (керівникам) — не більше 4-х адресатів: 

Президентові АТ «Тисмениця-хутро» 

Директорові з комерційних питань  

Начальникам виробничих відділів 

г) коли адресатів більше 4 осіб — додають список розсилки; 

ґ) відповідь на скарги, заяви тощо може адресуватися із зазначенням 

лише прізвища, якому передує поштова адреса. 

 

Розділові знаки між окремими елементами адреси не ставляться. 

 

Не пишуть прийменник в у адресі типу: 

 

Верховний суд України 

252025, м. Київ, 

вул. П. Орлика, буд. 5 

 

Як датувати документ? 

 

Дата — день написання листа або наказу; 

— день затвердження плану, звіту, інструкції; 

— день фіксації вчинків у протоколах, актах; 

— день набирання чинності розпорядчого документа після одержання 

адресатом (якщо документ її не обумовлює) 

                                                                 
1 Див: Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. –К.: 

Довіра, 1999. 
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Способи датування: 

10.05.03; 10 травня 2003 р.  

У фінансових документах використовують словесно-цифровий спосіб. 

Місце датування: 

а) на бланку: 

№_____ 

“02” лютого 2003 р. 

б) не на бланку — після тексту перед або під підписом: 

Завідувач відділу програмування 

25.09.03                       (підпис)                                    О.Н.Огиря 

Або: 

Головний інженер                                      Головний механік 

       (підпис)                                                      (підпис) 

Симонов М. С.                                           Олексієнко В. Г. 

18.04.03                                                       18.04.03 

 

Хто і як повинен підписувати документ? 

 

Якщо документ вимагає затвердження, то підпис розміщують зліва під 

текстом відразу біля поля. До складу підпису входять: назва посади того, 

хто підписує документ, його особистий підпис та розшифрування, 

наприклад: 

 

Директор фабрики _____________ В. О. Малин 

(підпис) 

 

При оформленні документа на офіційному бланку зазначати назву 

підприємства при назві посади того, хто підписує, не треба, а лише 

вказати: директор, бухгалтер, інженер тощо. 

Коли документ підписують кілька осіб, що представляють різні 

організації, то підписи цих осіб з однією посадою розташовують на  

одному рівні: 

 

Директор фабрики                                 Директор магазину 

________І.В. Сиваш                                   _______ Г. А. Іванова 

(підпис)                                                 (підпис) 

_______(дата)                                            ________(дата) 

 

Якщо один документ підписують кілька осіб одного і того самого 

підприємства чи установи, то підписи розташовують один під одним 

послідовно згідно з посадою, що ці особи обіймають: 
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Директор видавництва ____________. А. В. Коваль 

(підпис)  

Головний бухгалтер _______________В. Н. Олексієнко 

(підпис) 

 

Де розташувати ініціали того, хто підписує документ? 

 

а) на адресуванні — після прізвища, напр.: Іванюку С. Г.; б) при 

підписуванні документа, його затвердженні — перед прізвищем, напр.: 

С.П.Балакін; 

в) на резолюції — після прізвища або без зазначення ініціалів, напр.: 

Симоненко; Йолкіну М. Ю. 

г) у текстах документів (у списках, анкетах, автобіографіях, довідках та ін.) 

— після прізвища, напр.: «Присвоїти Клищунові Ю.Е. науковий 

ступінь...»  

ґ) ініціали не можна відривати від прізвища при переносі слова. 

 

Де поставити печатку? 

 

Печатка повинна частково захопити найменування посади особи, яка 

підписала документ, та сам підпис. У фінансових документах — тільки 

найменування посади. 

На службових листах, друкованих на бланках, печатка не ставиться. 

Як затвердити документ? 

Якщо вимагається затвердження документа (акта приймання-здавання 

матеріальних цінностей, звіту про відрядження тощо), то його підписують 

виконавці розпорядження, наказу, той, хто був у відрядженні, а затверджує 

— директор, начальник, голова правління, генеральний директор. Гриф 

затвердження ставиться у верхньому правому куті перед назвою 

документа: 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

___________________________ 

(посада, підпис, ініціали та прізвище) 

«____»______________рік 

 

Якщо документ затверджується постановою, рішенням, наказом, то: 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом директора  

08.05.03 №20 

Або: 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол зборів 

трудового колективу  

21.02.03 № 2 

 

Як зазначити погодження змісту документа? 
 

Це роблять для зовнішнього й внутрішнього погодження з метою 

оцінки документа — його попереднього розгляду (наприклад, звернення 

адміністрації до колективу через профком) чи оцінки проекту документа 

перед його поширенням, виходом із установи. 

 

Оформляють цей реквізит під текстом документа: 

ПОГОДЖЕНО:  

Директор шахти 

(підпис) 

08.09.03 :                О.М.Юрін  

Головний бухгалтер 

(підпис) 

08.09.03                  С.М. Білоус 

Головний інженер  

з техніки безпеки  

(підпис)  

08.09.03                   О.І.Андрухів 

Або — колегіальним органом:  

ПОГОДЖЕНО  

Протокол засідання профкому  

15.10.03 № 7 

 

Як зазначити наявність додатків? 

 

Наявність додатків до документа зазначають так: 

а) Додаток: на 2 арк. у 4 прим.  

б) Додаток: кошторис витрат на наукову тему, на 3 арк. в 1 прим. 

в) Додаток: лист Міністерства освіти і науки України від 14.05.03 № 5 - 

5/128 на 8 арк. 

г) Додаток: на 4 арк. у 3 прим., на іншу адресу 

 

Як зазначається проходження і виконання документів? 

 

а) резолюції: На дошку оголошень  

До відома  

До виконання  

До керівництва  
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Задовольнити прохання  

Головному бухгалтеру  

Зав. відділу...  

Терміново вирішити...  

Передати Тарасенку тощо 

 

Резолюцію датують і підписують у правій верхній частині документа 

на вільному місці (не на тексті); 

 

б) про виконання зазначають внизу документа зліва: 

 

До справи 63/02. Відповідь дана 12—03/48 від 24.03.03. 

С.Лебедєва 

25.03.03 

 

в) про виконавця зазначають зліва внизу прізвище та службовий телефон: 

 

Климчук 221-14-68 

 

г) про розмноження документа — також індекс друкарки (перші літери 

імені та прізвища); кількість віддрукованих примірників, дату друкування: 

Климчук 221-14-68 ТГ 8. 10.07.03 

 

Як нумерувати сторінки? 

 

Неправильно:                                        Правильно: 

-2-; 51.; 14 с.   Починаючи з другого аркуша вгорі 

справа на відстані не менше 10 мм 

від країв: 3; 15 

 

Як написати адресу? 

У межах України 

1. Ім’я, по батькові, прізвище 

2. вул. №буд, №кв 

3. населений пункт 

4. район, область 

5. індекс 

6. держава 

Для країн зарубіжжя 

1. Ім’я, прізвище 

2. №кв, №буд, вул. 

3. місто 

4. штат 

5. індекс 

6. держава 

 

Марія Антонівна Карпенко 

вул.Сковороди, буд.18, кв.24. 

м.Дунаївці 

Хмельницька обл. 

29000 

Україна 
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1.2. Розпорядчі документи 

Це документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча 

діяльність, оперативне керівництво в певній установі, організації, фірмі, на 

підприємстві. 

ПОСТАНОВА 
Постанова — це правовий акт, що приймається вищими та деякими 

центральними органами управління з метою розв'язання найбільш 

важливих і принципових завдань, що стоять перед цим органами, та 

встановлення стабільних норм і правил поведінки. 

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України 

Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління. 

Текст складається із двох частин: констатаційної і розпорядчої. Перша 

містить вступ, оцінку становища або посилання на розпорядчий документ 

вищої установи. У другій частині наводяться запропоновані постановою 

заходи, визначається виконавець (виконавці) та термін виконання. 

Підписують її дві особи: голова колегіального органу й керуючий 

справами (секретар). 

Реквізити: 

Герб України; назва установи, що підготувала постанову; назва виду 

документа (постанова); дата; місце видання; заголовок (стислий виклад 

змісту постанови); підписи. 

Формуляр-зразок: 

Герб України  

Міністерство фінансів  

України 

ПОСТАНОВА 

 

“____”________ 2003 р.          м.Київ 

 

Текст постанови 

 

І. Констатаційна частина.  

II. Розпорядча частина. 

ПОСТАНОВИВ ( або ПОСТАНОВЛЯЄ): 

1.________ 

2.________ 

3.________ 

 

 

Керівник структурного підрозділу   (підпис)  Розшифрування підпису  

 

Секретар                                              (підпис)  Розшифрування підпису 
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УХВАЛА 
Ухвала - правовий акт, що приймається місцевими радами, 

держадміністраціями, виконавчими комітетами. 

Ухвалою оформляють також результати діяльності інших 

колегіальних органів - колегій міністерств та відомств, наукових рад тощо. 

Групи Що є змістом Хто готує 

Нормативна Про роботу підприємств 

торгівлі, побутового обслу-

говування населення тощо 

Члени держадміні-

страцій, місцевих рад, 

постійні комісії, 

депутати, спеціалісти 

та зацікавлені 

організації 

Індивідуальна Про прийняття до експлу-

атації будівлі, встановлення 

опіки тощо 

 

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на які вона поширюється, 

конкретні посадові особи, установи, що зобов'язані контролювати 

виконання документа. З ухвалою ознайомлюють населення через засоби 

масової інформації. 

Реквізити: 

Герб України; назва вищої установи; зазначення місця видання; назва 

виду документа (ухвала); дата або дата й номер; заголовок; текст 

ухвали; підписи голови та секретаря держадміністрації чи іншої вищої 

установи; печатка. 

Формуляр-зразок: 

Святошинська районна рада  

м. Києва 

УХВАЛА 
«____»____________2003 р.          №___                       м.Київ  

 

Про затвердження... 

 

Структура тексту 
І. Констатаційна частина (стан питання). 

ІІ. Ухвальна частина (перелік заходів із зазначенням термінів реалізації 

поставлених завдань, а також тих, на кого покладено контроль за 

виконанням рішення).  

ВИРІШИВ: 

1.___________ 

2.___________ 

3.___________ 

 

Голова виконкому          (підпис)              Розшифрування підпису 

 

Секретар виконкому      (підпис)             Розшифрування підпису 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Розпорядження — правовий акт управління державного органу, що 

видається у рамках наданої посадовій особі, державному органу 

компетенції, і є обов'язковим для громадян та організацій, котрим 

адресовано розпорядження. 

Групи: 

1. Загальні.  

2. Часткові. 

Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради, 

представники Президента України на місцях, а також керівники 

колегіальних органів державного управління, адміністрація підприємства, 

закладу в межах наданих законом прав для розв'язання оперативних 

питань. 

Реквізити: 

Герб України; назва органу управління, що видає розпорядження; 

назва виду документа (розпорядження); заголовок; дата або дата й 

номер; місце видання; текст розпорядження; підпис відповідальної 

особи. 

Формуляр-зразок: 

Міністерство вугільної 

промисловості України  

Донецький металургійний 

завод 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

«___»_________2003 р.              №__               м.Донецьк 

 

Про підвищення... 

 

Структура тексту 

1. Констатаційна частина. 

II. Розпорядча частина. 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ (або ПРОПОНУЮ, ДОРУЧАЮ, ВИМАГАЮ і т. ін.): 

1. ________ 

2. ________ 

3.________  

 

Керівник                     (підпис)                         Розшифрування підпису 

 

НАКАЗИ 
Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником 

підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності і в межах 

своєї компетенції. 
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Наказ видають на основі та для виконання законів, постанов і 

розпоряджень уряду, наказів та директивних вказівок вищих органів. 

Групи Зміст, мета Реквізити 

(оформлення, склад) 

Наказ про особовий 

склад 

Оформляють призначення, 

переміщення, звільнення 

працівників, відрядження, 

відпустки, різні 

заохочення, нагороди та 

стягнення  

Оформляються 

кутовим способом або 

повздовжнім:  

1.Назва організації 

(підприємства)  

2.Назва виду 

документа (наказ) 

3.Дата підписання 

наказу 

4.Місце видання 

наказу 

5.Номер заголовка до 

тексту 

6.Текст 

7.Підпис керівника 

установи, організації, 

підприємства 

8.Види погодження 

Наказ із загальних 

питань (з питань 

основної 

діяльності): 

 

а) ініціативний Видається для 

оперативного впливу на 

процеси, що виникають у 

середині організації 

(підприємства) 

б) на виконання 

розпоряджень 

вищих органів 

Видається при створенні, 

реорганізації або ліквідації 

структурних підрозділів, 

при затвердженні 

положень про структурні 

підрозділи, при 

підсумовуванні діяльності 

установ, затвердженні 

планів тощо 

 

Текст наказу складається з констатаційної і розпорядчої частини. 

Констатаційна частина містить такі елементи: вступ (вказано причину 

видання наказу); доведення (переказано основні факти); висновок 

(викладено мету видання наказу). Якщо підставою для видання наказу є 

розпорядчий документ вищої установи, то в констатацінній частині 

вказують назву, номер, дату й заголовок до тексту розпорядчого 

документа, а також передають зміст того розділу документа вищої 

установи, який був підставою для видання цього наказу. Констатаційної 

частини може не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не 

потребують ніяких роз'яснень. У наказах із різнопланових питань 

констатаційної частини теж може не бути. У цьому випадку текст наказу 

складається з параграфів.  

Розпорядчу частину позначають словом «Наказую», вона складається 

із пунктів, що поділяються на такі частини: дія, термін виконання та 

відповідальність за виконання. 
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В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким 

доручено контроль за виконанням наказу. 

Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої частини. 

Зокрема, пропоновані до виконання дії називаються в інфінітивній формі 

(зарахувати, здійснити, покласти на...); якщо фактові надається більше 

значення, ніж особі, то вживається пасивна форма (серйозні порушення 

виявлено...); активна форма вживається для вказівки на ініціатора певної дії 

(начальник планового відділу зобов 'язаний...). 

Як виконавці звичайно вказуються організації (структурні підрозділи), 

службові особи із зазначенням прізвища, ініціалів, посади в давальному 

відмінку (управлінню, ст. інженерові управління Бондаренку Є. ...). 

Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами, 

розпочинається назвою виконавця (у давальному відмінку), продовжується 

— назвою дії (в інфінітиві) та строком виконання (за десятинною 

системою): 1. Відділові культури та стилістики української мови 

провести атестацію співробітників до 17.05.03. 

Значна за кількістю пунктів розпорядча частина може оформлятися у 

вигляді таблиці. 

Наказ підписує лише перший керівник установи. 

Візи треба розташовувати нижче від підпису керівника так: 

 

Проект наказу внесено: начальник  

виробничого відділу 

(підпис) 1. К. Білокінь  

Проект наказу погоджено: 

1. Головний інженер (підпис) М. В. Іллєнко 

2. Головний юрисконсульт (підпис) Л. Б. Чумак  

і т. ін. 

 

Проект наказу погоджується із заступником керівника організації, 

куратором питань, розглянутих у цьому документі, із керівниками 

структурних підрозділів, яких стосуються пункти наказу, із юристом 

організації, що засвідчує узгодження цього документа з правовими актами 

та розпорядженнями вищих установ. 

Накази, що стосуються особового складу, складають на основі 

доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, 

протоколів колегіальних органів тощо. 

Рекомендується починати кожний пункт наказу словами: 

«Призначити», «Перевести», «Оголосити подяку», «Надати відпустку», - 

які позначають конкретну дію, спрямовану наказом. Далі щоразу з нового 

рядка великими буквами друкуються прізвища та ініціали осіб, на яких 

поширюється цей пункт наказу, їхня посада (вчений ступінь, звання, 

спеціальність, розряд і т. ін.), назва відділу чи цеху, в якому ця особа 

працює. У кінці кожного пункту наказу зазначається підстава для його 

складання (доповідна записка, заява тощо). 
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Якщо в одному пункті наказу перераховується кілька осіб, то їхні 

прізвища називаються в алфавітному порядку. 

Формуляр-зразок: 

 

Алчевський металургійний комбінат 

 

НАКАЗ 

16.11.03                   №__               м. Алчевськ 

 

Про особовий склад 

 

ПРИЗНАЧИТИ: 

Петрова М. В., інженера відділу праці та заробітної плати, на посаду 

старшого інженера з 01.12.03 з окладом згідно зі штатним розкладом. 

Підстава: доповідна записка зав. відділу Сироти М. А. 

 

ПЕРЕВЕСТИ: 

Іваніна І. П., слюсаря електроцеху, на посаду техніка лабораторії 

контрольно-вимірювальних приладів з 01.12.03.  

Підстава: заява Іваніна І. П. 

 

Ткаченко Ю. П., прибиральницю, на посаду гардеробниці з 18.12.03. 

Підстава: заява Ткаченко Ю. П.  

 

 

Директор заводу                  (підпис)                       О. І. Зайченко 

 

 

НАКАЗ 
від «___»________200__ р.        №___                                 Місто___ 

 

про прийняття на роботу за контрактом 

ПРИЗНАЧИТИ: 

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

на посаду начальника юридичного відділу підприємства на умовах 

укладеного з ним контракту від «__»________200_р. 

 

Підстава: контракт від «___»___200_р. 

 

Директор _____________ (підпис та його розшифрування) 

 

З наказом ознайомлений «_____»___________200_р.  

 

Начальник юридичного відділу _____(підпис та його розшифрування) 
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1.3. Довідково-інформаційні документи 

Переважна більшість документів, що відправляються із установ та 

спрямовуються до них, є інформаційно-довідковими. Вони містять 

інформацію про фактичний стан справ у закладах, який є підставою для 

прийняття розпорядчих документів. Вони носять допоміжний характер 

відповідно до організаційно-розпорядчої документації, не обов'язкові для 

виконання на відміну від них. Інформація, що міститься в них, може 

спонукати до дії або бути лише доведена до відома. 

 

 

 

АКТИ 

 

Акт — документ правової чинності, складений однією або кількома 

особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події. 

Акти складають після ухвал, при передаванні товарно-грошових 

цінностей однією особою іншій, після прийняття завершених будівельних 

об'єктів, при проведенні випробувань нової техніки, при нещасних 

випадках, при зміні керівництва та інших подіях. 

За необхідності акт затверджується вищою організацією або 

керівником підприємства. 

Акт оформляється комісією, що її створює керівник підприємства та 

затверджує відповідним наказом. 

 

Група Зміст 

Законодавчі 

 

Адміністративні 

Рішення щодо законів, указів, постанов 

Підтвердження фактів, подій, вчинків, 

пов'язаних з діяльністю установ, 

підприємств, організацій, окремих осіб 

 

Реквізити: 

1. Автор документа (назва відомства, організації). 

2. Дата, номер, місце складання. 

3. Гриф затвердження. 

4. Заголовок. 

5. Підстава (наказ керівника організації). 

6. Склад комісії. 

7. Присутні. 

8. Текст.   

9. Відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження. 

10. Перелік додатків до акта. 

11. Підписи членів комісії та присутніх (у разі необхідності). 
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Структура тексту: 

1. Вступ (підстави для складання акта, перераховані члени комісії, їх 

завдання).  

2. Констатаційна частина (суть і характер проведеної роботи, 

установлені факти, пропозиції, висновки).  

Акт складають у трьох примірниках: 

1-й направляють до вищої організації; 

2-й - керівникові організації; 

3-й - до справи. 

Зразок: 

Міністерство вугільної 

промисловості України  

Шахта «Брянківська» 

ВО «Стахановвугілля» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор шахти 

 ____________ 
(прізвище, ініціали) 

 

АКТ 

12.10.03                               №10                 м. Бранка Луганської області 

 

Установлення продуктивної потоко-механізованоі технологічної лінії для 

видобування вугілля 

ПІДСТАВА: Наказ генерального директора ВО «Стахановвугілля» від 

11.09.03 № 203.  

Складено комісією у складі: 

Голова — директор шахти ___________ 
(прізвище, ініціали)  

Члени комісії — головний інженер шахти __________ 
 (прізвище, ініціали) 

 — головний механік шахти ___________ 
(прізвище, ініціали)  

 

Присутні: заступник директора шахти № 1 ___________ 
(прізвище, ініціали)  

старший маркшейдер шахти _______________ 
(прізвище, ініціали) 

(Текст) 

Складено у трьох примірниках: 

1-й примірник — ВО «Стахановвугілля»; 

2-й примірник — Мак НДІ; 

3-й примірник — шахті «Брянківська-. 

 

Голова комісії       (підпис)        Розшифрування підпису  

 

Члени комісії       (підписи)       Розшифрування підписів 
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ВІДГУКИ 

  

Відгук - документ, у якому висловлюються думки спеціаліста 

(колективу) з приводу якої-небудь роботи (наукової праці, що повинна 

бути надрукована в журналах, наукових збірниках тощо), також висновки 

про різні наукові, навчальні роботи, звіти тощо. 

Реквізити: 

назва виду документа (відгук); заголовок; текст; підпис; дата; печатка, 

штамп, що засвідчують підпис рецензента. 

Формуляр-зразок: 

ВІДГУК 
на автореферат Якимечка Я.Б. "Композиції на основі негашеного вапна для 

руйнування крихких металів", спеціальність 05.17.11. - Технологія 

силікатних і тугоплавних неметалічних матеріалів, на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук. -К., 1996.-15с. 

 

Структура тексту 

1. Вступ (стислий виклад загального уявлення про матеріал). 

2. Стислий виклад основних положень роботи. 

3. Висновки з пропозиціями, оцінками та критичними зауваженнями. 

 

Доцент кафедри тугоплавких 

неметалічних матеріалів 

Київського технічного університету, 

кандидат технічних наук                  (підпис)                   Розшифрування 

підпису 

 

ДОВІДКИ 

 

Довідка — документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших 

фактів і подій. 

 

Група Зміст тексту На чому оформляється 

Службові 3 інформацією про факти та 

події службового характеру 

Загальний бланк установи 

або аркуш паперу з 

реквізитами 

 

Реквізити: 

назва відомства, установи (адресат); назва виду документа (довідка); 

дата; місце укладання; заголовок до тексту; текст; підпис; печатка.  

Службова довідка повинна об'єктивно відображати стан справ, тому 

її складання потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, 

зіставлення й аналізу отриманих даних. У ній можуть наводитися таблиці, 
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приєднуватися додатки. 

Формуляр-зразок 1: 
Львівське міське 

об'єднання книжкової 

торгівлі  

Магазин №12                          

Генеральному директору 

об'єднання  

п. Горбатюкові О. В. 

 

ДОВІДКА 
09.01.03                               № 1                               м.Львів 

 

Про комплектування товарних фондів у 2003 р. 

 

(Текст) 

 

Директор магазину                  (підпис)                    О. М. Кравчук 

 

Доцільно починати текст довідки особистого характеру з подання у 

називному відмінку прізвища, імені та по батькові особи, про яку 

подаються відомості. Не рекомендується вживати звороти типу «дійсно 

вчиться», «дійсно проживає», «цим повідомляємо» і т. ін. 

Формуляр-зразок 2: 

Міністерство освіти і науки 

України Київський 

національний університет  

ім. Т. Г. Шевченка 

 

 

ДОВІДКА 
20.05.03                                  № 48                                   м. Київ 

 

Пан(і) Явдошина Ірина Миколаївна навчається на III курсі денного 

відділення факультету журналістики. 

Видано для подання до ЖЕКу. 

 

Декан факультету журналістики        (підпис)          А. С. Трунь 

 

Реквізити установи 

 

Відділ кадрів 
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Довідка 

17.04.03                                       № 87                                       м. Київ 

 

__________________________працює__________________________,. 
(прізвище, ім'я, по батькові)                               (назва посади із зазначенням підрозділу) 

Його посадовий оклад _____________________ грн. на місяць. 
(цифрами і буквами)  

Видано для подання до _____________________________ 
(назва організації)  

 

Начальник відділу                (підпис)               Розшифрування підпису 

 

ДОПОВІДІ 

Доповідь - документ, у якому викладаються певні питання, даються 

висновки, пропозиції. 

Призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення. 

Групи: 

1. Звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час).  

2. Поточні (інформація про хід роботи).  

3. На політичні, наукові теми тощо.  

Структура тексту: 

І. Вступ, зазначаються підстави, причини, що зумовили появу документа. 

ІІ. Описова частина, де аналізується справжній стан справ, наводяться 

аргументи, даються посилання тощо.  

III. Підсумкова частина містить висновки, пропозиції. 

 

ЗАПИСКИ 
Доповідна записка — документ, адресований керівникові даної чи 

вищої установи з інформацією про ситуацію, що склалася, про наявні 

факти, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора. 

Групи: 

1. Звітні. 

2. Інформаційні. 

3. Ініціативні. 

 

Текст доповідних записок пишеться від руки або друкується на 

машинці, комп'ютері.  

Реквізити: 

адресат, прізвище, ініціали посадової особи та назва посади, назва виду 

документа (доповідна записка); заголовок (стислий зміст тексту); текст; 

додаток (якщо є); підпис; дата.  

Внутрішню доповідну записку підписує той, хто її складає. Зовнішню 

оформляють на загальному бланку установи з підписом керівника. 
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Формуляр -зразок: 

Назва структурного підрозділу                                            Адресат 

 

ДОПОВІДНА   ЗАПИСКА 

10.04.03                                                                                    м. Київ  

Про призначення... 

 

Структура тексту 

1. Загальна частина. 

2. Описова частина. 

3. Висновки.  

 

Керівник структурного підрозділу    (підпис)    Розшифрування підпису 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ 

Пояснювальна записка з'ясовує зміст певних положень основного 

документа (плану, звіту, проекту тощо) або пояснює причини певного 

факту, вчинку, події. 

Група Як відтворюється текст  

Службові 

 

Особисті 

На бланку 

 

На аркуші паперу з відтворенням реквізитів та 

за підписом автора 

 

Оформляється аналогічно доповідній записці.  

 

Формуляр-зразок: 

Відділ науково-

технічної інформації        

Директорові Укр 

НДІНТІ  

п. Литовченку О. О. 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

18.07.03                              № 34-15/178 

 

Про порушення... 

 

Структура тексту 
1. Вступ. 

2. Доказова частина. 

3. Висновки, 

 

(підпис)                                                          Розшифрування підпису 
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ЗВІТИ 
 

Звіт - це документ, у якому в письмовій формі подається 

повідомлення про виконання якоїсь роботи. 

Група Характер оформлення 

Статистичні (цифрові)  На бланках 

Текстові   На звичайному папері за 

встановленою формою 

 

Реквізити: 

назва документа (звіт); період, за який складається звіт, назва 

установи, організації, підприємства; текст; підпис; дата складання 

звіту, індекс документа; гриф затвердження1 (підпис, дата). 

Текст звіту викладається послідовно за пунктами виконання планових 

завдань. У кінці звіту дається пояснення причин повного чи часткового 

невиконання плану, викладаються перспективи його виконання. 

Зразок: 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор комбінату 

_______________________ 

(підпис, прізвище, ініціали) 

“____”____________ 2003 р. 

 

ЗВІТ 

про роботу профспілкового комітету за 2003 р.  
(Текст) 

 

Голова профкому (підпис)                Розшифрування підпису  

 

Секретар (підпис)                       Розшифрування підпису 

 

15.12.03  

Протокол засідання профкому № 8 від 10.12.03. 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
 

Оголошення — це інформація про будь-який масовий захід.  

Реквізити: 

заголовок; дата; час та місце проведення заходу, його назва; порядок 

денний. 

                                                                 
1 Звіти про результати виконання одноразових завдань не затверджуються, а адресуються керівникам: зазначається 

назва посади і прізвище керівника праворуч угорі на першій сторінці звіту). Текст такого звіту розпочинається 

посиланням типу «Відповідно до Вашого доручення від... », «За Вашим завданнням...» 
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За необхідності вказують адресу та способи приїзду; підпис від імені 

організації, що проводить захід. 

Зразок: 

ОГОЛОШЕННЯ 

12 квітня 2003 року об 11-й годині в приміщенні Будинку вчених 

відбудеться зустріч із народними цілителями Наталею та Данилом 

Зубицькими. 

Запрошуємо всіх бажаючих. 

 

Адміністрація 

 

Отже, формулювання в тексті оголошення стислі. В оголошенні 

обов'язково вказується, хто й про що повідомляє. Дату бажано виділяти 

іншим шрифтом (чи кольором). 

 

ПЛАНИ РОБІТ 

 

План роботи — документ, що встановлює точний перелік намічених 

робіт (заходів), які повинні бути виконані, їх послідовність, обсяг, часові 

координати керівників і конкретних виконавців. 

Групи: 

1. Перспективні (розраховані на кілька років).  

2. Річні. 

3. Піврічні.  

4. Квартальні.  

5. Місячні. 

6. Тижневі.  

7. Денні. 

Форми: 

графіки, таблиці, тексти. 

Реквізити: 

гриф затвердження (у правому верхньому куті із зазначенням посади 

особи, її підпису та його розшифрування); назва виду документа (план 

роботи), зазначення періоду, на який складено план; назва структурного 

підрозділу або посади та прізвища працівника, робота якого планується; 

номер запису за порядком; прізвище виконавця; термін виконання, місце 

виконання; відмітка про виконання. 

Службові плани робіт підписують посадові особи, що відповідають за 

їх виконання, а індивідуальні - ті, хто їх складає із наступним 

затвердженням керівником. 
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Формуляр-зразок: 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор інституту  
(підприємства, організації тощо) 

___________________________ 
(назва установи) 

___________________________ 
 (прізвище, ім'я, по батькові керівника)  

“——“__________2003 р. 

 

ПЛАН РОБОТИ 

відділу _____________________ на ___________ 
           (назва структурного підрозділу)                              (період) 

№№ 

п/п 

Дата 

проведення 

Зміст 

роботи 

Учасники Відповідальні 

1. 

2. 

3. 

    

 

Завідувач відділу             (підпис)                 Розшифрування підпису  

Директор інституту         (підпис)                 Розшифрування підпису 

 

ПОДАННЯ. КЛОПОТАННЯ 
 

Подання (клопотання) - документ, що готує завідувач певного 

структурного підрозділу організації, підприємства, установи до вищої 

інстанції із певним проханням, клопотанням затвердити конкретне 

рішення чи взяти участь у вирішенні певних питань. 

Цей документ укладає офіційна особа, що його й засвічує (підписує). 

Подання оформляють на звичайному (рідше - гербовому) папері. Воно 

може мати рукописну або друковану форму. Підпис особи, що складає 

таке клопотання, не засвідчується, якщо документ мас внутрішнє 

призначення. У разі подання клопотання поза межі підприємства 

(установи), воно готується на бланкові. 

Реквізити: особа (інстанція), до якої звернений документ; назва виду 

документа (подання; клопотання); текст; підпис автора, дата. 

Формуляр-зразок 1: 

Директорові Інституту фізики 

НАН України 

завідувача відділу рідких 

кристалів 

д. ф.-м. н. Ткача І.О. 
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ПОДАННЯ 
Прошу Вас перевести на посаду старшого наукового співробітника канд. 

ф.-м.н. молодшого наукового співробітника Іллєнка Юрія Степановича у 

зв'язку з тим, що він 7 років працює у нашому відділі після захисту 

кандидатської дисертації, належно виконує планові наукові навантаження, 

за час після захисту має 15 друкованих праць. 

 

15.05.03.                                                                   (підпис) 

 

Формуляр-зразок 2: 

На бланкові установи                            Зав. райвно Старокиївського 

району м. Києва  

п. Шпені М.Т. 

вихідний №____   

від «___»_______ р.  

вхідний № ______ 

від «___»_______ р. 

 

КЛОПОТАННЯ 

Дирекція заводу “Каштан” звертається до Вас із проханням прийняти до 

дитячого садка №281 «Клен» доньку нашого співробітника Симоненка А. 

І. - Симоненко Ірину Анатоліївну, оскільки наш дитячий садок з 1 червня 

2003 року закривається на капітальний ремонт. Родина інженера 

Симоненка А.І. мешкає у районі розташування зазначеного дитсадка. 

 

Директор                      (підпис)                          Климчук Н. Ф. 

20.05.03. 

 

ПРОТОКОЛИ 
Протокол - документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, 

час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень 

тощо, склад присутніх, зміст доповідей, виступів, що заслухані, та ухвали з 

обговорених питань. 

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що засвідчує той чи 

інший факт. 

Групи: 

І. Стислі, де фіксуються лише ухвали. 

2. Повні, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та інших учасників 

зборів, нарад, засідань. 

3. Стенографічні, де усі виступи записані дослівно. 

Реквізити: 

1. Назва виду документа (протокол). 

2. Порядковий номер протоколу. 

3. Назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру 
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(загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо). 

4. Назва підприємства, організації. 

5. Дата, місце проведення зібрання. 

6. Кількісний склад учасників. Якщо учасників багато, то досить вказати 

кількість присутніх і додати до протоколу реєстраційний лист. 

7. Посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради 

(голови, секретаря, членів президії). 

8. Порядок денний. Питання мають бути сформульовані у називному 

відмінку. 

9. Текст. 

10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок. 

11. Підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови і 

секретаря). 

Текст протоколу, складений на підставі виступів учасників зібрань, 

має бути стислим, точним, зрозумілим, лаконічним. Він складається з 

позицій відповідно до пунктів порядку денного. Позиції формулюються 

так: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ. 

Слово «СЛУХАЛИ» пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає 

порядок питання, ставлять після нього двокрапку. Ініціали й прізвище 

доповідача треба писати з нового рядка в називному відмінку, 

підкреслювати, а після прізвища ставити тире й викладати зміст доповіді 

за формою прямої мови. Якщо наявний текст доповіді, це необхідно 

позначити виноскою «текст доповіді додасться». 

Нижче занотовують питання та відповіді на них. Слова 

«УХВАЛИЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «СЛУХАЛИ» треба писати (друкувати) 

великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. 

Слово «УХВАЛИЛИ» пишуть після попереднього тексту великими 

літерами з нового рядка. 

Якщо в ухвалі є різні за характером питання, то їх виділяють у групи, 

позначені арабськими цифрами. 

 

Зразок: 

ПРОТОКОЛ №10 

12.12.2003 р.                                                               м.Київ 

 

Зборів орендного швейного об'єднання «Каштан» Укршвейпрому 

 

Голова С.М.Руденко 

Секретар А.М.Токарєва.  

Присутні: 

Відсутні: 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт з виробничо-фінансової діяльності підприємства за 2003 р. 

(інформація головного бухгалтера С.3.Марченка). 



 182 

2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни (інформація 

заст. директора С. М Руденка).  

І. СЛУХАЛИ: 

С.В.Марченко доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, 

про завдання працівників обліку. 

ВИСТУПИЛИ: 

Л.Я.Грищенко –вказав на необхідність ретельної підготовки матеріалів 

звіту. 

Г.М.Коваль - запропонувала закінчити складання звіту до 10 січня 2004р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити своєчасну підготовку й 

високу якість матеріалів звітів про виробничо-фінансову діяльність 

об'єднання за 2003 р. 

2. Подати річний звіт до Облстату не пізніше 10 січня 2004 р 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

С.М.Руденка - пропозиція включити до складу комісії 15 осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

До 20.01.2004 р. створити  комісію з контролю дисципліни в об'єднанні в 

складі 15 осіб. Список додається. 

ДОДАТОК: реєстраційний список на одній сторінці в одному примірнику. 

 

Голова             (підпис)     С. М. Руденко  

Секретар           (підпис)     А. М. Токарева  

 

ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛУ 

Витяг з протоколу - один з наймасовіших видів документації, до 

надсилається (передається) окремим особам (підприємствам). 

Реквізити: 

номер відповідного документа; назва органу, засідання, наради; дата; 

порядок денний; текст з цього питання; назва виду документа (витяг з 

протоколу). 

Зразок: 

ВИТЯГ 3 ПРОТОКОЛУ №5 

засідання профспілкового комітету Інституту ядерної фізики НАН України 

від 11 березня 2003  року 

 

3. СЛУХАЛИ: заяву Ю.І.Михайленка з клопотанням про виділення путівки 

до лікувально-профілактичного санаторію "Пуща-Водиця".  

УХВАЛИЛИ: виділити Ю.І.Михайленкові путівку до названого санаторію. 

 

Оригінал підписали: 

Голова засідання        (підпис)       Л. Р. Прохіпко  

 

Секретар                     (підпис)       Н. І. Братчик 
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СЛУЖБОВІ ЛИСТИ 

 

Службові листи — загальна назва великої групи управлінських 

документів, які служать засобом спілкування з установами та приватними 

особами. 

Службові листи застосовують для розв'язання численних оперативних 

питань, що виникають в управлінській діяльності: запити, повідомлення, 

запрошення, претензії, зміни, уточнення, завдання, повідомлення, 

з'ясування, нагадування, підтвердження, рекомендації, пропозиції, 

зауваження, прохання, вимоги і т.ін. 

Текст службового листа повинен висвітлювати лише одне питання. 

Головна мета службового листа — спонукати до дії, переконувати, 

доводити, пояснювати. Цього досягають ясністю, чіткістю та стислістю 

тексту. Рекомендується у тексті листа уникати категоричних виразів з 

уживанням конструкції на зразок «напевне», «як і раніше», «як відомо», 

«якщо можливо» і т.ін. Тон листа повинен бути нейтральний. 

Групи: 

І. Лист-запит (ініціативний). 

2. Лист-відповідь. 

Якщо лист е відповіддю, то той, хто її складає, вказує дату і номер 

ініціативного листа на бланку при остаточному оформленні листа. 

Реквізити: 

назва й адреса організації — відправника листа; номер і дата листа; 

назва й адреса одержувача листа; заголовок листа; номер і дата листа, 

що правили за основу для складання відповіді; текст; перелік додатків 

із зазначенням кількості сторінок; підпис керівника; віза виконання 

(підпис на копію). 

Якщо лист пишеться на бланку, то він містить: емблему (якщо вона є), 

назву відомства й структурного підрозділу, адресу, номер листа, 

телеграфний шифр, номер розрахункового рахунку, трафаретизовані 

частини тексту. 

Супровідний лист — документ, який інформує адресата про 

направлення до нього доданих до листа документів. Починають лист 

словами: «Надсилаємо», "Направляємо", «Повертаємо», «Додаємо» і т. ін., 

а далі - заголовки та пошукові ознаки (дата і номер) документа, що 

направляється. 

Зразок: 

 

Направляємо Вам на рецензування рукопис "Програми курсу 

"Організація діловодства». Програма пропонується як типова для всіх 

технікумів діловодства. Відгук просимо надіслати до 12 листопада 2003 р. 

Додаток: на 24 сторінках в одному примірнику. 

Лист-запрошення пропонує адресатові взяти участь у якомусь заході. 
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Адресується як конкретній особі, так і закладам. Зміст - характер 

запланованого заходу, терміни проведення, умови участі. 

Зразок: 

Навчально-методичне об'єднання (НМО) 22-23 червня проводить 

широке обговорення моделі спеціаліста «Діловод-організатор 

документаційного забезпечення управління». Оскільки спеціалісти такого 

профілю працюють на підприємствах та в установах галузі, просимо Вас 

взяти участь у роботі НМО, висловити свої пропозиції щодо коригування 

навчального плану. 

Засідання відбудеться у приміщенні Будинку вчителя за адресою: вул. 

Володимирська, буд. 47, актовий зал. Початок роботи о 10 год. ранку. 

Приїжджі учасники забезпечуються гуртожитком. 

 

Голова Ради НМО професор, доктор іст. наук           К. І. Ткаченко 

 

Інформаційний лист — повідомляє адресатові про певний факт чи 

захід. 

Зразок: 

Видавництво «Довіра" пропонує Вашій увазі книги, що будуть видані 

в 2003 р.: 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Книги можна придбати у видавництві «Довіра» (вул. Кіквідзе, 2/34) 

або замовити за адресою: 252103, м. Київ-103, вул. Кіквідзе, 2/34, відділ 

реалізації. 

Замовлені книги надсилаються післяплатою після їх виходу в світ. 

Телефон для довідок: 294-65-39. Відділ реалізації. 

Чекаємо на ваші замовлення. 

 

Рекламний лист - різновид інформаційного листа, направляється 

конкретному адресатові та містить докладний опис рекламованих послуг 

чи товарів. 

Мета такого листа - спонукати адресата скористатися певними 

послугами. У таких листах адреса зазначається окремо. 

Лист-повідомлення близький до листів-запрошень та інформаційних 

листів. Складається як відповідь на запит. 

Починається словами: «Повідомляємо», «Ставимо Вас до відома» і т. 

ін. Далі — факти.  

Формуляр-зразок: 

Заступнику керівника  

підприємства ________  

п. __________________ 
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Повідомляємо про нашу згоду на перенесення терміну закінчення роботи 

____________ за угодою від ____ 2003 р. № ___ на _____ квартал 2004 р. 

 

Заступник керівника підприємства    (підпис)   Розшифрування підпису 

Адресат  

 

Повідомляємо, що гр. _________ звільнений(а) з підприємства й 

виконавчий лист направлено до суду_______району м._______. 

Утримання аліментів виконано до _____2003 р.  

 

Заступник директора Інституту     (підпис)          Розшифрування підпису 

 

Головний бухгалтер                       (підпис)         Розшифрування підпису 

 

Лист-підтвердження — містить повідомлення про отримання якого-

небудь відправлення (листа, телеграми, товару тощо), про те, що раніше 

складений документ лишається у силі (наприклад, договір, інструкція і т. 

ін.). 

Починаються такі листи словами, утвореними від, дієслова 

«підтверджувати». 

Зразок: 

Адресат 

Підтверджуємо отримання Ваших пропозицій, викладених у листі 

№524/141 від 24.05.03. Рішення ради з цих питань буде прийняте 25.06.03 

р. та повідомлене Вам. 

 

Посада                                (підпис)                       Розшифрування підпису 

 

Такі листи є обов'язковою частиною ділових стосунків. 

Лист-нагадування - містить вказівку про наближення або закінчення 

терміну певного зобов'язання або проведення заходу. 

Такі листи, як правило, починаються словами «нагадуємо». 

Зразок: 

Адресат 

Нагадуємо Вам, що згідно з договором 3/34 під 05.07.03 Ви повинні 

закінчити розробку проекту до 15.10.04.  

Просимо Вас повідомити про стан роботи. 

 

Посада                                  (підпис)                 Розшифрування підпису 

 

Гарантійний лист — документ, що забезпечує виконання 

викладених у ньому зобов'язань. 

У ньому, як правило, гарантується оплата чи надання чогось (місця 

роботи, проведення досліджень і т. ін.). Виклад тексту повинен бути чіткий 
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та виразний. 

Гарантійний лист може починатися з імені та по батькові особи, до 

якої звертаються. Форма 3-ї особи вживається лише тоді, коли 

гарантійного листа адресовано до певної організації або підприємства. 

Формуляр-зразок: 

Фірмовий бланк або 

штамп 

Директорові 

(керівникові, начальникові) 

_________________________ 
(назва підприємства) 

_________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)  

 

Просимо Вас надати послуги у вигляді ________________ 
(предмет звернення)  

Оплату гарантуємо. Наш розрахунковий рахунок1 № __ _________ 

відділення банку __________ 

 

Директор                           (підпис)          Розшифрування підпису  

 

Головний бухгалтер         (підпис)          Розшифрування підпису  

Печатка 

Також: 

На бланку організації-гаранта                                            Назва банку 

___________________________________________________________ 
(назва організації-гаранта) 

гарантує оплату кредиту, що його видано _______________________ 
(назва банку) 

___________________________________________________________ 
(назва організації — одержувача позики) 

на__________________________________________________________ 

сумою _______ грн. ___________________________________________ 
(сума літерами) 

При несплаті поданої суми ____________________________________ 
(назва організації — одержувача позики)  

за виданими ним зобов'язаннями надає право банку без попередження 

заздалегідь провести виплату позики і несплачених процентів власним 

розпорядженням з нашого розрахункового рахунку № ____________ 

у.___________________________________________________________ 
(назва відділення банку) 

або будь-якого іншого рахунку, або способом скерування стягнення з 

інших цінностей, що нам належать. 

Дія гарантії припиняється після повної виплати позики. 
                                                                 
1 Якшо на бланкові серед постійних реквізитів є розрахунковий рахунок, то в тексті він не вказується. 
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Керівник організації-гаранта   (підпис)          Розшифрування підпису  

 

Головний бухгалтер                  (підпис)       Розшифрування підпису  

Печатка 

 

Ініціативний лист — це лист, що вимагає відповіді.  

Такі листи висловлюють прохання, пропозицію, запит до адресата у 

розв'язанні певних питань. Тематика таких листів не обмежена. 

Зразок: 
Адресат  

При розгортанні робіт з реставрації історично цінних будівель інституту 

виявилося неможливим поетапне проведення реставрації з продовженням 

навчального процесу а деяких приміщеннях. 

Просимо Вас надати допомогу (посприяти) у виділенні орендних 

приміщень площею... кв. м. для перенесення всіх навчальних занять на час 

реставрації будівель. 

 

Посада                                (підпис)               Розшифрування підпису 

 

Лист-відповідь - за змістом залежний від ініціативного листа, 

оскільки тема тексту вже задана та залишається висловити рішення з 

приводу поставленого запитання: чи всі прохання можуть бути задоволені, 

якою мірою, в які терміни. Відмова повинна бути вагомо аргументована. 

Зразок: 

На № 014-25 від 26.02.03  

Про застосування... 

(Текст) 

 

Посада                               (підпис)               Розшифрування підпису 

Або: 

252024, Київ, 

вул.Інститутська, 13-а 

Довженко П. Г. 

 

Повідомляємо Вам, що документи Петрової Г.М. 1934 р.н. на 

збереження до архіву не надійшли 

 

Директор Держархіву                                                          Н. К. Крилова 
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ЗАПОВІТИ 

Зразок 

 

ЗАПОВІТ 
м.Хмельницький, двадцять третього листопада дві тисячі другого року, 

11.00 год. 

 

Я, Іванчук Петро Степанович, який мешкає в м.Хмельницькому по 

вул.Інститутській, 48, цим заповітом на випадок моєї смерті даю такі 

розпорядження: 

1. Усе моє майно, яке на день смерті буде мені належати, де б воно не 

знаходилося і у чому б не полягало, я заповідаю Іванчуку Вадиму 

Петровичу, у тому числі дім з усіма будівлями у м. Хмельницькому по вул. 

Інститутській, 48. 

Зміст ст.534,535 Цивільного кодексу України мені роз’яснено. 

 

      П.С.Іванчук 

 

Посвідчення на заповіті 

23 листопада 2002 року цей заповіт посвідчено мною, Семенчуком 

Г.П., державним нотаріусом першої Хмельницької нотаріальної контори. 

Заповіт підписано власноруч Іванчуком Петром Степановичем у моїй 

присутності. 

Особу заповідача встановлено, дієздатність перевірено. Зареєстровано 

в реєстрі за №12345. 

Стягнено державного збору ____________________ 

Цей заповіт складено і підписано у двох примірниках, один х яких 

залишається на зберігання у справах державної нотаріальної контори, а 

другий – видається заповідачу. 

 

Державний нотаріус              (підпис)                    Г.П.Семенчук 

Печатка 
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1.4. Документація з кадрово-контрактових питань 
 

Це документи, що містять інформацію про особовий склад 

підприємства (організації), зафіксовану в заявах про прийняття 

(звільнення, переведення) на роботу, наказах про особовий склад, 

автобіографіях, характеристиках, контрактах (трудових угодах) з найму 

працівників тощо. 

 

АВТОБІОГРАФІЇ 

 

Автобіографія - це документ, у якому особа, яка складає його, подає 

опис свого життя та діяльності. 

Основна вимога до такого документа - досягти вичерпності потрібних 

відомостей і лаконізму викладу. 

Кожне нове повідомлення починається з абзаца. Реквізити: 

прізвище, ім'я, по батькові у називному відмінку; 

дата, місце народження; 

відомості про навчання; 

відомості про трудову діяльність; 

відомості про громадську роботу; 

короткі відомості про склад сім'ї; 

дата і підпис автора. 

 

Зразок 

 

Автобіографія 

Я, Грицько Антоніна Петрівна, народилася 24 жовтня 1965 року в 

с.Рудка Дунаєвецького р-ну Хмельницької області. 

У 1972 р. вступила до середньої школи №2 м.Дунаївці Хмельницької 

області. 

У 1975 р. разом з батьками переїхала до м.Хмельницького. 

У 1982 р. вступила до Технологічного університету Поділля. 

У 1987 р. закінчила повний курс економічного факультету цього 

університету. 

Із 1987 р. працюю економістом в агрофірмі “Проскурів”. 

Одружена. 

Склад сім’ї: чоловік Грицько Володимир Петрович, 1962 р.н., лікар 

міської лікарні 

син Олександр, 1990 р.н., учень школи-ліцею №17. 

 

10 травня 2009 р.     Підпис 
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Зразок 

Міністерство освіти і науки України 

Хмельницький інститут регіонального 

управління та права 

 

ДОВІДКА 
18.09.09   №198-15/01              м.Хмельницький 

 

Пані Сахно Тетяна Петрівна навчається на V курсі юридичного 

факультету денного відділення. 

Видано для подання до ЖЕКу. 

 

Декан юридичного факультету          (підпис)           В.І.Іванчук 

 

Зразок службвої довідки 

 

ТОВ “Домобуд”    Директорові Сагайчуку П.П. 

 

ДОВІДКА 
18.09.09   №23                           м.Хмельницький 

 

Про недоліки в роботі нового обладнання 

 

Перевіркою, яка здійснювалась членами технічної комісії, встановлено, 

що за період роботи нового обладнання з 10.01.2002 р. до 01.08.2002 р. 

були виявлені такі недоліки: 

1. Кабель закріплено з порушеннями чинних норм. 

2. Часті збої в роботі електротехнічного обладнання. 

3. Низький процент спрацювання сигналізації. 

 

Голова комісії, інженер      І.П.Дацюк 

 

Зразок 
Директорові Хмельницького хлібокомбінату  

Пекарському В.І. 

Дудки Ірини Петрівни  

пекаря булочного цеху 

 

Заява 

Прошу надати відпустку без оплати з 10 по 16 червня 2009 року за 

сімейних обставин (у зв’язку з тяжкою хворобою батька, який потребує 

постійного нагляду). 

Підстава: довідка з Хмельницької міської лікарні. 

 

05.06.09       (підпис) 
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Зразок 
 

ДОРУЧЕННЯ 
 

Я, Синьків Степан Петрович, асистент кафедри філософії ХУУПу, 

доручаю отримати в касі інституту належну мені зарплату за грудень 

2009р. Пересуньку Івану Трохимовичу за його паспортом серії ВА 

№553776, виданим Хмельницьким РВ ДМУ УМВС України в 

Хмельницькій області 18 червня 1998 р., приписаним за адресою: 

м.Хмельницький, вул.Театральна, 120, кв.17. 

Доручення дійсне до 30 січня 2010 року 

 

18 грудня 2009 р.  (підпис) 

 

Підпис Синькова С.П. засвідчую: 

Начальник відділу кадрів     (підпис)           Л.А.Васильчук 

 

20.12.09 

 

Зразок 
 

Розписка 
Я, Іващенко Катерина Тарасівна, одержана від Іванової Галини Петрівни 

7 тисяч (сім тисяч) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 25 жовтня 

2009 року. 

 

25 жовтня 2009 року     (підпис) 

 

Засвідчення:      (підпис) 

Зразок 
 

Резюме 
Горбачук Світлана Петрівна 

тел.742-78-72 

24 січня 1980 р.н., м.Хмельницький 

Персональні дані: ім’я, 

по батькові, прізвище, 

адреса, телефон, дата і 

місце народження 

Робота у фірмі чи на підприємстві пов’язана з 

аудитом, бухгалтерським обліком, фінансами 

Посада, на яку претен-

дуєте чи яку роботу 

бажаєте отримати 

Освіта вища Освіта (у хронологічній 

послідовності) 

1998-

2002 

Київський державний економічний 

університет. Спеціальність: 

економічне планування. Кваліфікація: 

економіст. 

 

2004 Присвоєна кваліфікація аудитора з  
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правом проведення аудиту на 

підприємствах і в господарських 

організаціях, за винятком банків 

(Сертифікат серії А №002675). 

2006 Міжнародний інститут менеджменту. 

Курс “Фінансовий облік і звітність 

згідно з USGAAP”. 

 

Досвід роботи в галузі - 10 років. 

Бухгалтерський, податковий та управлінський 

облік на підприємствах і в торгівлі. Складання 

різних видів фінансової звітності. Внутрішній і 

зовнішній аудит підприємств різної форми 

власності. 

Досвід роботи ( у хроно-

логічній послідовності) 

(вказувати тільки те, що 

стосується обраної 

спеціальності) 

2007-

2009 

ЗАО “Полюс”, Київ (виробництво 

продукції, гуртова торгівля). 

Головний бухгалтер 

 

2005-

2007 

Аудиторська фірма “Логос” (аудит 

підприємств усіх форм власності, 

крім банків). Заступник директора. 

 

2002-

2005 

Український науково дослідний 

інституту радіології. Київ (наука і 

дослідне виробництво). Заступник 

головного бухгалтера, головний 

бухгалтер. 

 

 ПК: MS Оffice. Бухгалтерські 

програми 1С. АМS. БЕСТ.  

Додаткова інформація, 

яка може підкреслити 

вашу сильну сторону 

 Російська, англійська – вільно, 

німецька – читання, переклад зі 

словником 

 

  

Незаміжня. Дітей немає. 

Сімейний стан, діти 
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