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ВСТУП 

Дослідження ойконімікону України залишається одним із пріоритетних 

напрямів розвитку сучасної гуманітаристики. Ойконіми зазвичай є давніми за 

походженням, тому нерідко засвідчують явища історичного розвитку української 

мови, а також проливають світло на деякі питання, пов’язані з культурою, історією, 

місцем проживання та побутом минулих поколінь. Вивчення ойконімів, 

мотивованих назвами рослин, дає змогу комплексно розглянути цілу низку 

екстралінгвальних чинників, які значною мірою визначали вектор розвитку 

української мови на різних історичних зрізах. Особливу увагу привертають 

структурно-словотвірні особливості українських ойконімів, які відбивають 

специфіку мовної свідомості носіїв української мови. 

Актуальність дослідження. В умовах глобалізації надзвичайно важливим для 

українців є збереження національної ідентичності, важливим складником якої є 

історична пам’ять, зокрема й у лінгвістичному вимірі. Назви населених пунктів 

постають невичерпним джерелом інформації не лише про специфіку мовного світу 

наших предків, а й про їхні традиції, вірування, культуру, історію. Дослідження 

ойконімів, мотивованих назвами рослин, дає змогу не лише виявити лінгвальні 

особливості назв населених пунктів у контексті специфіки мовної картини світу 

українців минулого, а й зрозуміти систему їхніх уявлень про світ, цінностей, ідеалів, 

хід їхніх думок у процесі називання об’єктів довкілля, а також осмислити з позицій 

сьогодення те, що споконвіків людина була органічною частиною природи. Аналіз 

структурно-словотвірних та морфологічних особливостей ойконімів, мотивованих 

назвами рослин, дає можливість виокремити найбільш продуктивні українські 

словотвірні моделі, які можуть бути використані для номінації в майбутньому. 

Мета дослідження – на основі комплексного лінгвістичного аналізу ойконімів, 

мотивованих назвами рослин, виявити явища історії української мови, зафіксовані в 

цих одиницях, з’ясувати способи їхнього творення, виявити найбільш продуктивні 

словотвірні моделі, а також морфологічні особливості назв населених пунктів 

України. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 
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1) укласти реєстр мотивованих назвами рослин ойконімів, засвідчених в 

«Історії міст і сіл Української РСР» та Адміністративно-територіальному устрої 

України за 2019 рік; 

2) з’ясувати вплив екстралінгвальних чинників на формування українського 

ойконімікону, мотивованого назвами рослин; 

3) проаналізувати засвідчені в названих ойконімах явища історичного розвитку 

мови; 

4) виявити структурно-словотвірні та морфологічні особливості досліджуваних 

ойконімів. 

Об’єктом дослідження є українські ойконіми, мотивовані назвами рослин. 

Предмет дослідження – явища історичного розвитку української мови, 

діалектні риси, структурно-словотвірні та морфологічні особливості, засвідчені в 

українських ойконімах, мотивованих назвами рослин. 

Наукова новизна пропонованого дослідження полягає в тому, що в ньому 

вперше в  українському  мовознавстві  комплексно проаналізовано явища історії 

української мови, засвідчені в ойконімах, мотивованих назвами рослин,  виявлено 

зафіксовані в назвах населених пунктів діалектні риси, які є маркерами різних 

регіонів України, а також словотвірні та морфологічні особливості досліджуваних 

одиниць. 

Джерельною базою здійсненої розвідки є 26-томне енциклопедичне видання 

«Історія міст і сіл Української РСР» (1967–1974), у якому кожен том присвячений 

детальному опису населених пунктів певної області, а також  «Адміністративно-

територіальний устрій України» за 2019 рік (сучасний перелік ойконімів України), 

представлений на сайті Верховної Ради України. Зіставний аналіз названих джерел, 

часова відстань між якими становить майже півстоліття, дав змогу виявити й 

динаміку українських ойконімів, мотивованих назвами рослин. В «Історії міст і сіл 

Української РСР» засвідчено лише важливі промислові та сільськогосподарські 

центри Радянського Союзу. Значна частина населених пунктів, менших за 

територією та кількістю населення, узагалі не представлена в цьому виданні, що 

спричинило певні труднощі в дослідженні ойконімів. Усі без винятку назви 
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населених пунктів сучасної України зафіксовано в «Адміністративно-

територіальному устрої України» за 2019 р., проте подано їх без наголосів та 

жодних етимологічних коментарів. Коли виникали труднощі, пов’язані зі 

встановленням етимології розгляданих одиниць, доводилося використовувати 

різноманітні історичні (герби, прапори), етнографічні, фольклорні джерела 

(оповідання, легенди, перекази), аби осмислити народні версії походження тієї чи 

тієї назви. 

Для того, щоб системно проаналізувати ойконімікон України, мотивувальною 

основою творення якого стала рослинна лексика, з’ясувати його регіональну 

специфіку й подати детальну лінгвістичну характеристику назв населених пунктів, 

ми поділили територію України на 5 регіонів: Західна Україна, Східна Україна, 

Північна Україна, Південна Україна та Центральна Україна.  

В «Енциклопедії історії України» зазначено, що термін «Західна Україна» може 

вживатися у двох значеннях (вужчому й ширшому), проте здебільшого його 

використовують саме в ширшому значенні  для «означення тер. 7 областей – 3-х 

галицьких (Львівська область, Івано-Франківська область, Тернопільська область), а 

також Волинської області, Рівненської області, Чернівецької області і Закарпатської 

області» [5, 290–291]. З огляду на специфіку історичного розвитку України до 

Західної України зараховуємо ще й Хмельницьку область. 

Інформації про поділ України на інші регіони «Енциклопедія історії України» 

не подає, тому, враховуючи історію та географічні особливості сучасних 

українських областей, виокремлюємо Східну Україну (Донецька область, Луганська 

область, Харківська область), Північну Україну (Житомирська область, Київська 

область, Сумська область, Чернігівська область), Південну Україну (АР Крим, 

Дніпропетровська область, Запорізька область, Миколаївська область, Одеська 

область, Херсонська область) та Центральну Україну (Вінницька область, 

Кіровоградська область, Полтавська область, Черкаська область). 

У пропонованій роботі застосовано такі методи: описово-аналітичний – для 

опису й аналізу українських ойконімів; зіставний – для аналізу матеріалу з джерел 

дослідження, часова відстань між якими становить майже півстоліття, що дало 
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змогу виявити зміни, яких зазнавали назви населених пунктів; метод кількісного 

обрахунку – для визначення кількості розгляданих одиниць у межах кожного з 

регіонів України; метод узагальнення – для систематизації аналізованого матеріалу 

та формулювання висновків.  

Структура  роботи.  Робота  складається  зі  вступу, двох розділів, висновків,  

списку використаної літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу,  списку  

скорочень  лексикографічних  джерел та  списку скорочень районів і областей 

України.  
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РОЗДІЛ І. УКРАЇНСЬКІ ОЙКОНІМИ, МОТИВОВАНІ НАЗВАМИ РОСЛИН, 

ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 

1.1. Фіксація в ойконімах, мотивованих назвами рослин, явищ історичного 

розвитку української мови. 

Ойконіми як невід’ємна частина топонімікону України були об’єктом 

лінгвістичних досліджень багатьох мовознавців. Зокрема, вузькорегіональну 

специфіку топонімів досліджували Ю.О. Карпенко [Карпенко Ю. 1964,                 

Карпенко Ю. 1964, Карпенко Ю. 1982], К.К. Цілуйко [Цілуйко, 1954],                        

Є.М. Посацька-Черняхівська [Посацька-Черняхівська 1962] та ін.; функціонування 

топонімів у художніх тестах різних українських письменників проаналізували                  

Г.Л. Аркушин [Аркушин 2008], Т.Ю. Кальченко [Кальченко 2016] та ін. 

Ойконіми, мотивовані назвами рослин, відображають надзвичайно важливі 

явища історичного розвитку української мови. Серед давніх фонетичних явищ, 

засвідчених в аналізованих назвах населених пунктів, увагу привертає насамперед 

відсутність чи наявність протетичних [в] та  [г].  Це явище яскраво представлено в 

усіх досліджуваних регіонах України. Наприклад, у Північному регіоні ойконіми, 

мотивовані дендронімом вільха, відображають відсутність протетичного [в]:                      

с. Ольшанка [Ж, Ром], с. Ольшаниця [Ки, Рок], с. Нова Ольшана [Черніг, Ічн]. У 

Чернігівській області зафіксовано також ойконім  с. Олишівка [Черніг, Черн], що 

утворився, очевидно, від ойконіма с. Ольшанка (проміжний етап), який походить від 

флороніма вільха. Цікавим є те, що в Східному та Західному регіонах ми виявили 

лише по 1 ойконіму, мотивованому дендронімом вільха, що засвідчує відсутність 

протетичного [в]: с. Ольховатські Дворики [До, Шах]; с. Ольшани [Во, Кам]. 

Привертає увагу й протилежне явище – збереження протетичного [в] при 

словотворенні. На цю фонетичну рису натрапляємо в ойконімах, мотивованих 

флоронімом овес чи похідним вівсяний,  Південного, Центрального та Західного 

регіонів: с. Вівсянівка [М, Новоб]; с. Вівсяники [Ві, Коз], с. Вівсяник [Кі, Віл];                   

с. Вівся [Т, Коз], с. Вівся [Хм, Чем], с. Вівсяники [Хм, Дер].  
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В усіх 5 регіонах України послідовно відображене явище відсутності 

протетичного [г] в ойконімах, мотивованих лексемою горіх чи похідними: с. Оріхове 

[Ки, Каг]; с. Оріхуватка [До, Слов], с. Оріхове [Лу, Стар]; с. Оріхівка [О, Бол],                  

с. Оріхове [Дн, Сол], с. Новооріхівка [П, Луб], с. Оріхівщина [П, Хор]; с. Мале 

Оріхове [Во, Рат], с. Оріхівка [Хм, Старок] та ін.  

Привертають увагу зафіксовані в Північному, Центральному та Західному 

регіонах України ойконіми с. Нова Тарнавщина [Черніг, Прил]; с. Тарнава [Черк, 

Мон]; с. Тарнавка [Т, Чорт],  с. Тарнівці [Зак, Уж], с. Лісна Тарновиця [Ів, Над] та ін.  

Зокрема, ойконім с. Тарнівці [Зак, Уж], очевидно, походить від флороніма терен 

[15]. Назви інших населених пунктів мають доволі затемнене походження, 

трапляються лише поодинокі вказівки на мотивувальну основу терен. На нашу 

думку, усі наведені ойконіми мотивовані саме цим флоронімом (за аналогією до 

подібних ойконімів), до того ж цікавим явищем, послідовно відбитим в усіх 

аналізованих одиницях цієї групи, є коренева заміна [е] на [а]. 

У написанні ойконімів, мотивованих флоронімами клен і ясен, відображено 

явище наближення [е] до [и]  в ненаголошеній позиції – [еᵘ]. Цю рису послідовно 

засвідчено в усіх регіонах України, окрім Північного. У процесі словотворення 

наголос часто зміщувався з кореня на суфікс, саме тому кореневий голосний [е], що 

опинявся не під наголосом, вимовлявся нечітко, з наближенням до іншого голосного 

– [и]. Мешканці населених пунктів записували назви своїх сіл/міст, орієнтуючись на 

споконвічну вимову, притаманну ще їхнім предкам. Ось чому сьогодні кореневий 

голосний флороніма та ойконіма, мотивованого цим флоронімом, часто 

відрізняються. Наприклад, м. Ясинувата [До, Ясин], смт Ясинівка [До, Яс];                     

с. Ясинувате [Зап, Віл], с. Ясинове [О, Под]; с. Ясинове [Кі, Ол], с. Ясинуватка [Кі, 

Онуф]; с. Ясинівка [Р, Дуб] та ін. Опрацьовуючи ойконіми в «Історії міст і сіл 

Української РСР» й «Адміністративно-територіальному устрої України» за 2019 рік, 

ми постали перед проблемою: група ойконімів мала затемнене походження, важко 

було зрозуміти, що саме покладено в їхню основу – клен чи клин. Проте в процесі 

ретельного дослідження позамовних чинників було з’ясовано, що кілька ойконімів 

справді мотивовані флоронімом клен, хоча й мають кореневий голосний [и], це 



9 
 

пояснюємо названою вище фонетичною ознакою. Походження інших ойконімів 

аналізованої групи встановити надзвичайно важко, а інколи й не можливо. На нашу 

думку, вони теж мотивовані флоронімом клен (за аналогією до схожих ойконімів), 

заміна кореневого голосного в процесі словотворення пояснюється явищем 

наближення голосних звуків. Наприклад, с. Клинове [До, Бах], с. Клинове [Ха, Нов]; 

с. Клинівка [Кр, Сім]; с. Клинове [Кі, Гол]; с. Нове Клинове [Зак, Вин], с. Клинове 

[Хм, Гор], с. Клинівка [Чернів, Стор] та ін. 

Привертає увагу поодиноке вживання [и] замість [і] в ойконімі, похідному від 

флороніма барвінок, засвідченому в Північному регіоні: с. Барвинівка [Ж, Нов]. 

Очевидно, відбулося накладання множинної форми від лексеми барва на флоронім 

барвінок у зв’язку з фонетичною подібністю.  

В ойконімах Північного та Центрального регіонів (с. Нарцизівка [Ж, Пул],          

с. Нарцизівка [Ві, Лип]), мотивованих флоронімом нарцис, спостерігаємо явище 

заміни приголосного [c] на [з]. Назва могла утворитися внаслідок одзвінчування 

приголосного в кінці слова.  

Окремі фонетичні риси трапляються лише в межах певного регіону. Скажімо, у 

Східному регіоні натрапляємо на ойконім с. Мурафа  [Ха, Краснок] (мотивований 

флоронімом мурава). Ураховуючи значний вплив російської мови на мешканців 

Східної України, можемо пояснити й фіксацію ф на місці в в ойконімі. У російській 

мові ці приголосні утворюють корелятивну пару дзвінкого і глухого ([в] – [ф]), саме 

тому у вимові ойконіма під впливом російської мови відбулося оглушення 

приголосного. В ойконімі с. Тросне [Ха, Змі], мотивованому флоронімом тростина,  

відображено явище спрощення в групі приголосних ([стн] → [сн]).  

У Південному регіоні привертає увагу ойконім с. Сокорове [О, Вел], 

мотивований флоронімом осокір. В основу ойконіма було покладено варіант 

лексеми осокір – сокір, що активно функціонував у розмовному мовленні українців. 

Це підтверджує позначка розмовне в Академічному тлумачному словнику 

української мови в 11 томах [СУМ, ІХ, с. 439]. В АР Крим натрапляємо на ойконім 

с. Миндальне [Кр, Сон]. Очевидно, ойконім мотивований російським флоронімом 
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миндаль (українською – мигдаль), адже вплив російської мови значною мірою 

відбитий на ойконімії Південного регіону. 

У Центральному регіоні засвідчено ойконім с. Лузанівка [Черк, Кам] 

(мотивований флоронімом лоза), у якому кореневий голосний [o] замінено на [у] в 

позиції перед [а], де явище наближення відбуватися не повинне, бо не створено 

відповідних умов (наступний склад з наголошеним голосним [у] або [і]).  

Якщо ж говорити про Західний регіон України, то доволі цікавою з погляду 

історії української мови є неповноголосна форма ойконіма с. Брестів [Зак, Мук], 

хоча для української мови характерне явище повноголосся. У Тернопільській 

області натрапляємо на ойконім с. Бодаки [Т, Збар], у якому нічим не вмотивовано 

заміну кореневого голосного [у] на [о]. Ойконім с. Орихівчик [Льв, Брод] демонструє 

явище ствердіння приголосного [р] (про що свідчить заміна голосного [і] на [и]). 

Привертає увагу ойконім с. Неліпино [Зак, Свал], мотивований, очевидно, 

флоронімом липа. Це підтверджує легенда, розміщена на сайті Свалявської 

райдержадміністрації та районної ради [13]. У розгляданому ойконімі засвідчено 

заміну кореневого [и] голосним [і].  

Характерною ознакою українського ойконімікону, мотивованого назвами 

рослин, є фіксація в ньому діалектних особливостей, що безпосередньо 

відображають історичний розвиток української мови. Скажімо, у межах Північного 

та Західного регіонів засвідчено ойконіми, мотивувальною основою яких стала 

лексема праслов’янського походження рожь, що нині не функціонує в українській 

літературній мові, а побутує в розмовному, а також у діалектному мовленні, 

наприклад, с. Рожівка [Ки, Бров], с. Ровжі [Ки, Виш],  смт Ржищів [Ки, Каг],               

с. Рожів [Ки, Мак], с. Ржане [С, Ямп], с. Рожнівка [Черніг, Ічн]; с. Ржищів [Во, 

Гор], смт Рожище [Во, Рож], с. Рожнів [Ів, Кос], с. Рожневі Поля [Ів, Снят]. 

У деяких випадках мотивувальною основою творення ойконімів є флороніми 

народного походження: рокита – народна назва деяких видів верби (Північний 

регіон: с. Рокитне [Ж, Ов], с. Рокитне [Ки, Рок], с. Рокитне [Ки, Яг], с. Рокитне [С, 

Конот], с. Рокитне [Черніг, Бобр]; Східний регіон: с. Мокра Рокитна [Ха, Нов],                

с. Рокитне [Ха, Нов], с. Рокитне [Ха, Пер]; Центральний регіон: с. Рокита [П, 
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Вел], с. Рокитне [П, Крем], с. Рокитне-Донівка [П, Крем], с. Рокити [П, Сем]; 

Західний регіон: с. Рокитне [Льв, Бус], с. Рокитне [Льв, Явор], с. Рокита [Во, 

Стар], с. Рокитне [Р, Кос], смт Рокитне [Р, Рок], с. Рокитне [Р, Рок], с. Рокитне 

[Хм, Із], с. Рокитне [Чернів, Нов]), ромен – народна назва ромашки (Північний 

регіон: м. Ромни [С, Ром]; Центральний регіон: с. Петрівка-Роменська [П, Гад]). 

  У Східному та Південному регіонах натрапляємо на значну кількість назв 

населених пунктів, які формувалися під безпосереднім впливом російської мови. 

Наприклад, у Харківській області зафіксовано ойконім с. Ландишове [Ха, Вал], 

мотивований флоронімом ландыш, поширеним у сучасній російській мові 

(український відповідник – конвалія). Привертає увагу ойконім с. Огірцеве [Ха, 

Вов], у якому на місці [к] (український флоронім огірок) зафіксований [ц] 

(очевидно, під впливом флороніма огурец, що функціонує в російській мові). У 

Південному регіоні привертає увагу ойконім с. Земляничне [Кр, Біл], мотивований 

флоронімом земляника, який активно вживається в сучасній російській мові, його 

український відповідник – суниця. Окрім цього, вплив російської мови простежуємо 

ще й в ойконімах  с. Арбузівка [Кр, Джан], с. Арбузове [Кр, Пер], смт Арбузинка [М, 

Ар], мотивованих, на нашу думку, флоронімом арбуз, який функціонує в російській 

мові. М. Янко, аналізуючи ойконім смт Арбузинка [М, Ар], зазначає, що 

«походження назви остаточно не встановлено. Припускають за можливе утворення 

назви від гарбуз: Гарбузин, Гарбузинка» [ТСУ, 27]. Погодитися з цим припущенням 

ми не можемо, адже, по-перше, такі ойконіми засвідчені лише в Південному регіоні, 

де ойконімія формувалася під значним впливом російської мови, на іншій території 

України поширеними є ойконіми, мотивовані флоронімом гарбуз; по-друге, 

паралельно з наведеними вище ойконімами існують с. Кавунівка [Зап, Мих],                     

с-ще Кавуни [М, Ар], це ще раз підтверджує те, що й український флоронім кавун, і 

російський флоронім арбуз могли бути покладені в основу ойконімів. Привертає 

увагу ойконім с-ще Сирень [Кр, Бах], мотивований флоронімом російської мови 

сирень (український варіант – бузок). 

У Південному та Західному регіонах засвідчені ойконіми с. Табачне [Кр, Бах],  

с. Табачне [Кр, Джан], с. Табаки [О, Бол], с. Табачуки [Р, Рад], мотивовані лексемою 
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табак, що є давнім запозиченням «через французьку (фр. tabac) і польську (форма 

таба ка) мови з іспанської» [ЕСУМ, V, 498], хоча паралельно функціонують назви 

населених пунктів, мотивовані лексемою тютюн, поширеною в мовленні наших 

предків (с. Тютюнники [Ж, Чуд], с. Тютюнникове [С, Нед], с. Тютюнники [Ві, Він]). 

Окремо варто наголосити на ойконімі с. Кобаки [Ів, Кос], очевидно, мотивованому 

лексемою кабака, яка позначала нюхальний тютюн. В «Історії міст і сіл Української 

РСР» вказано, що, «можливо, ця назва походить від слова «кобак»  – корчма чи від 

«кабака» – тютюн для нюхання, що тут вирощувався з давніх-давен» [Історія міст і 

сіл Української РСР, Івано-Франківська область, 358]. 

Слід наголосити на тому, що поряд з ойконімами, мотивованими флоронімом 

верба, у Центральному регіоні натрапляємо на ойконім с. Івча [Ві, Літ], 

мотивувальною основою якого є лексема іва, що має праслов’янське походження. 

Доволі цікавим, на нашу думку, є ойконім Південного регіону України                  

с. Кринівка [Зап, Новом]. Оскільки походження ойконіма до кінця не з’ясоване, 

можемо припустити, що назва походить від давньої назви лілії – крин, яка була 

невід’ємним складником мовної картини світу наших предків.  

Окремо варто проаналізувати ойконіми Південного регіону: с. Березань [О, 

Біляїв], с. Березань [М, Очак], смт Березанка [М, Березан]. На перший погляд, ці 

топоніми мотивовані флоронімом береза, адже мають типовий рослинний корінь 

берез-. Однак радянський ономаст В. Никонов, посилаючись на праці М. Фасмера 

«Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. І. Die Iranier in Südrussland» 

[Vasmer 1923] й Т. Лер-Сплавінського «O pochodzeniu i praojczyźnie Slowian» [Lehr-

Spławiński 1946], зазначає, що топонім о. Березань, від назви якого й утворилися 

наведені вище ойконіми, може походити «з іранської (імовірно, скіфської) brezant 

«високий», круті береги» [КТС, 51]. Тобто спостерігаємо надзвичайно цікаве явище: 

іранська назва, що лягла в основу назв населених пунктів, для наших предків була 

чужою, але українці переосмислили (завдяки фонетичній подібності) ойконіми як 

більш зрозумілі для них слова, похідні від кореня берез-. Ось чому ці назви  

сприймаються сучасними носіями української мови як ойконіми, мотивовані 

флоронімом береза.  
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В Одеській області натрапляємо на ойконім м. Березівка [О, Бер]. Детальної 

інформації про походження ойконіма немає, лише М. Янко у «Топонімічному 

словнику України» вказує на те, що село «засноване 1802 на місці чумацької 

стоянки. Назва, імовірно, принесена переселенцями» [ТСУ, 40]. Проте народні 

перекази засвідчують доволі реалістичну версію походження цього населеного 

пункту. Неможливість творення ойконіма від флороніма береза пояснюється тим, 

що це дерево не росте в степовій зоні. Назва, за переказами, походить ще з тих 

давніх часів, коли в селі проводили ярмарки, на яких часто наймали працівників. 

Наймити виставляли таблички, на яких було написано бери і зови (‘бери та клич’) 

[Рудоманов 2018]. Унаслідок злиття слів із суфіксацією утворився ойконім                     

м. Березівка, що не має нічого спільного з флоронімом береза. 

Нашу увагу привернули ойконіми Східного регіону (м. Ізюм [Ха, Із],                      

с. Ізюмське [Ха, Бор]), в основу яких покладено лексему ізюм. Відомо, що це 

«запозичення з тюркських мов, найімовірніше з турецької; тур üzüm ‘виноград’» 

[ЕСУМ, ІІ, 293]. Тобто ці ойконіми, хоча й мотивовані лексемою ізюм, що є 

запозиченням, мають те саме значення, що й ойконіми, мотивовані флоронімом 

виноград. Це дає підставу розглядати їх у межах однієї групи. 

1.2. Діалектні особливості українських ойконімів, мотивованих назвами 

рослин. 

Промовистими є діалектні явища, засвідчені в ойконімах, мотивованих назвами 

рослин. Велика кількість таких ойконімів, зафіксованих у всіх регіонах України, 

походить від старої праслов’янської назви осики – *osa, що функціонує нині лише в 

діалектному мовленні (Північний регіон: с. Осники [Ж, Чер], с. Осинівка [Черніг, 

Бах], с. Великі Осняки [Черніг, Ріп]; Східний регіон: с. Осинове [Лу, Новоп],                      

с. Новоосинове [Ха, Куп], с. Осиново [Ха, Куп]; Південний регіон: с. Осинівка [О, 

Шир]; Центральний регіон: с. Осняги [П, Гад], с. Осняг [П, Чорн]; Західний 

регіон: с. Велика Осниця [Во, Ман], с. Мала Осниця [Во, Ман], с. Оса [Во, Тур],                 

с. Осницьк [Р, Рок], с. Осники [Т, Лан]). На цьому наголошує О. Карпенко: «Форми 

власних назв є цінними лінгвістичними свідченнями на користь діалектного 

існування в Україні старої праслов’янської назви осики – *osa. На 
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східнослов’янському терені безсуфіксальна форма *osa і утворені від неї збірні 

лексеми та інші суфіксальні похідні найкраще збереглися в говірках білоруської 

мови» [Карпенко О., електронний ресурс]. Поширення цих форм у Північному та 

Західному (природна зона Полісся) регіонах України й говірках білоруської мови 

свідчить про діалектну основу саме північного наріччя. А функціонування таких 

ойконімів у межах Східного, Південного та Центрального (частково) регіонів 

можемо пояснити ще й значним впливом російської мови на топонімію цієї частини 

України, адже український флоронім осика має російський відповідник – осина.  

У Чернігівській області натрапляємо на ойконім с. Конотоп [Черніг, Гор], а в 

Сумській області – на ойконім м. Конотоп [С, Конот]. Існує велика кількість гіпотез 

щодо походження назв цих населених пунктів, серед яких важливе місце посідає 

версія про те, що в основу ойконімів було покладено діалектну лексему конотоп, що 

позначає лікарську рослину спориш. Проте це питання ще потребує докладного 

лінгвістичного вивчення, тому одностайного висновку не робимо. 

Цікавими є й ойконіми, зафіксовані в Центральному та Західному регіонах,               

с. Ружичеве [Кі, Ол]; с. Ружична [Хм, Хме], с. Ружичанка [Хм, Хме],  с. Ружа [Хм, 

Чем], мотивовані флоронімом ружа (літературний варіант рожа). Лексема ружа 

функціонує в діалектному мовленні, це підтверджує позначка діалектне в 

академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах (Ру жа, і, ж., діал. 

Троянда [СУМ, VIII, 897]). 

У Північному регіоні натрапляємо на ойконім с. Раска [Ки, Бород], що фіксує 

ствердіння [р]. Ця риса є індикатором саме північного (поліського наріччя). 

Отже, розглядані одиниці становлять надзвичайно потужний пласт лексики, що 

дає можливість простежити особливості історичного розвитку української мови, 

з’ясувати вузькорегіональну специфіку флоронімів, що лягли в основу українського 

ойконімікону. 
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РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ОЙКОНІМІВ, МОТИВОВАНИХ НАЗВАМИ 

РОСЛИН. 

 

        2.1. Структурно-словотвірна специфіка українських ойконімів, 

мотивованих назвами рослин. 

Дослідженню структурних особливостей топонімів були присвячені праці 

багатьох українських мовознавців. Зокрема, Д.Г. Бучко описав словотвірні 

особливості ойконімів Західного Поділля [Бучко 2011], Л.Л. Гумецька вивчала 

словотвірну систему ойконімів і гідронімів української актової мови ХІV – ХV ст. 

[Гумецька 1958], В.І. Добош розглядав специфіку словотворення й правопису назв 

населених пунктів [Добош 1962], П.П. Чучка з’ясовував принципи нормалізації  

словотвору відтопонімічних прикметників [Чучка 1962] та ін. 

Окремо варто звернути увагу на статтю «Ойконіми Івано-Франківщини з 

суфіксом -ів та його різновидами» В.О. Яція, у якій мовознавець простежує 

структурні особливості топонімів, мотивованих саме назвами рослин. Автор 

зауважує, що на Івано-Франківщині засвідчено «назви поселень, утворені від 

антропонімів, які в свою чергу мотивовані назвами рослин (дерев): Березівка < 

Береза / береза, Вербівка < Верба / верба, Вишнівка < Вишня / вишня, Грабівка < 

Граб / граб, Калинівка < Калина / калина…» [Яцій]. Дослідник вибудовує таку схему 

творення ойконімів із  суфіксом -івк-: флоронім → антропонім → ойконім. 

Зауважимо, що такий підхід непослідовно відображено і в «Топонімічному словнику 

України» М.Т. Янка. Автор зазначає, що топоніми потенційно можуть бути 

мотивовані назвами рослин, проте, посилаючись на інших дослідників, визнає, що 

все-таки доводиться говорити й про антропонімне походження топонімів, які, на 

перший погляд, є мотивовані назвами рослин. Наприклад, подаючи словникову 

статтю про м. Барвінкове Харківської області, мовознавець зауважує, що «за 

народним переказом, неподалік від садиб перших поселенців Шпака і Незолі була 

балка, в якій росло багато польових квітів – барвінку» [ТСУ, с. 34]. Дослідник 

констатує, що ця думка зафіксована в енциклопедичному виданні «Історія міст і сіл 

Української РСР», проте в цій же словниковій статті наголошує, що «за іншим, 
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більш імовірним переказом, поселення названо на честь козацького атамана 

Барвінка» [ТСУ, с. 34]. Такі міркування дають підстави говорити про проміжний 

антропонімний варіант у процесі творення ойконімів. Більшість ойконімів із 

флористичним компонентом є дуже давніми, тому інколи взагалі неможливо 

об’єктивно реконструювати шлях формування тієї чи тієї назви. Саме тому деякі 

лінгвісти вважають, що майже всі ойконіми – антропонімного походження, бо наші 

предки в процесі номінації насамперед апелювали до інших людей.  

З такими твердженнями важко погодитися, адже розглядані ойконіми цілком 

могли утворитися від твірної основи флороніма за допомогою суфіксів -ів-/-ов-/-ев- 

та -івк- без проміжних етапів. На зловживанні антропонімічним підходом до аналізу 

топонімів наголошує зокрема О. М. Скляренко, що підтверджує наші міркування. У 

статті «Деякі зауваження щодо топонімів відантропонімного походження 

(типологічний аспект)» дослідниця зазначає, що «антропонімний підхід до аналізу 

ойконімів має і свою негативну сторону: дослідники намагаються перш за все дати 

відантропонімну етимологію назв, що розглядаються, і лише потім з великою 

неохотою й дуже сором’язливо звертаються до інших інтерпретацій. Цей підхід 

отримує і методологічну підтримку.  На  думку  деяких  топонімістів,  з  того  факту,  

що поселення створюються людьми і для людей, випливає, що саме  

антропологічний  чинник  повинен  братися  до  уваги  в  першу чергу, навіть коли 

основа ойконіма називає інші, дуже близькі й відомі носіям мови поняття чи реалії» 

[Скляренко 2012, с. 222]. 

Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, мають певні структурні й 

словотвірні особливості. Найбільш продуктивним був морфологічний спосіб 

словотворення – суфіксація, значно менше ойконімів утворено шляхом осново- та 

словоскладання й префіксації.  

В основі ойконімів, утворених суфіксальним способом, лежать такі найбільш 

продуктивні словотвірні моделі:  

1) твірна основа флороніма + -івк- (Північний регіон: с. Вербівка [Ж, Луг],              

с. Берестівка [С, Лип], с. Дубівка [Ки, Тар], с. Хмелівка [Ж, Ол], с. Яблунівка [Ж, 

Хор], с. Калинівка [С, Ромен], с. Хрінівка [Черніг, Снов]; Східний регіон:                
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смт Вільхівка [До, Ждан], смт Комишівка [До, Сел], смт Ясинівка [До, Яс],                    

с. Вербівка [Ха, Бал], с. Яблунівка [Лу, Сват], с. Вишнівка [Ха, Куп], с. Горохівка 

[Ха, Лоз]; Південний регіон: с. Абрикосівка [Кр, Кір], с. Барвінівка [Зап, Мих],             

с. Березівка [О, Балт], с. Виноградівка [Дн, П’ят], с. Вишнівка [Кр, Красноп],             

с. Каштанівка [Зап, Новом], с. Малинівка [Дн, Покр]; Центральний регіон:                 

с. Березівка [Ві, Бер], с. Берестівка [Ві, Лип], с. Вербівка [Ві, Літ], с. Виноградівка 

[Кі, Ком], с. Гарбузівка [П, Коб], с. Тополівка [Ві, Теп]; Західний регіон:                       

с. Абрикосівка [Хм, Кам], с. Березівка [Р, Кор], с. Вишнівка [Во, Любо],                        

с. Дернівка [Льв, Жов], с. Калинівка [Во, Ман], с. Каштанівка [Хм, Кам],                      

с. Липівка [Ів, Тисм]). Очевидно, проміжним етапом творення цих ойконімів була 

форма відносного прикметника із суфіксом -ів-/-ев-/-ов- (Північний регіон:                

с. Вишневе [Черніг, Бах], с. Яблуневе [С, Вел], с. Кленове [Ж, Нов], с. Вербів [Ж, 

Анд], с. Хмелів [С, Ромен]; Східний регіон: с. Оріхове [До, Ниж],с. Калинове [До, 

Амвр], смт Вишневе [До, Сел], с-ще Дубове [До, Сер], с. Березове [Лу, Стар]; 

Південний регіон: с. Абрикосове [О, Біл], с. Березове [Дн, Покр], с. Вербове [Дн, 

Пав], с. Виноградове [Кр, Сак], м. Оріхів [Зап, Ор]; Центральний регіон:                       

с. Бурякове [Кі, Ол], с. Вербова [Ві, Том], с. Вишневе [П, Коб], с. Дубова [Ві, Жмер], 

с. Кленове [Ві, Тул]; Західний регіон: с. Березове [Зак, Хуст], с. Вербове [Зак, Вин], 

с. Вишневе [Р, Дем], с. Вільхова [Ів, Рог], с. Грушеве [Зак, Тяч]); згодом 

найменування такого типу могли набувати іменниковий суфікс -к-. Зокрема,                    

Ю.О. Карпенко, пояснюючи виникнення суфікса -івк- на прикладах гідронімів, 

вказує на те, що «в процесі дальшого розвитку в цих назвах відбувся перерозклад 

Данилів-ка ˃ Данил-івка. Цей новий двоелементний суфікс -івка творить назви уже 

без прикметникового етапу…» [Карпенко 1964, с. 189]. Отже, використання суфікса 

-івк-, що виник унаслідок перерозкладу, дає змогу творити ойконім-іменник без 

проміжного етапу (творення відносного прикметника); 

2) твірна основа флороніма + -ин- (Північний регіон: с. Липине [Ж, Нов],                      

с. Гарбузин [Черніг, Коз], с. Дубина [Ки, Тет], с-ще Тополине [С, Конот]; Східний 

регіон: смт Очеретине [До, Ясинув], с. Тополине [До, Нік], с. Черемшине [Лу, 

Довж], с. Букине [Ха, Ізюм]; Південний регіон: с. Березине [Дн, Крин],                              
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с. Капустине [М, Віт], с. Сливине [М, Мик], с. Смородине [Зап, Віл]; Центральний 

регіон: с-ще Березина [Ві, Він], с. Гарбузин [Черк, Кор], с. Горошине [П, Сем],                       

с-ще Дубина [Ві, Трос], с. Капустине [Черк, Шпол]; Західний регіон: с. Березина 

[Льв, Жид], с. Грабина [Льв, Бус], с. Дубина [Льв, Брод], с. Капустин [Хм, Старок], 

с. Липина [Льв, Брод]); 

3) твірна основа флороніма + демінутивний суфікс -к-/-еньк- (Північний регіон: 

с-ще Берізки [Ж, Бер], с. Грушки [Ж, Хор], с. Липки [Ж, Поп], с. Журавлинка [Ж, 

Нар], с. Бучки [Черніг, Нов], с. Черешеньки [Черніг, Короп], с. Вишеньки [Ки, 

Борис]; Східний регіон: с. Берестки [До, Слов], с. Муравка [До, Покр]; Південний 

регіон: с. Бурячки [М, Каз], с. Будячки [О, Роз], с. Грабки [Дн, Маг]; Центральний 

регіон: с. Грушка [Ві, Мог], с. Ясенки [Ві, Лип], с. Рогізка [Ві, Чеч], с. Журавлинка 

[Кі, Гол], с. Вишенька [Ві, Хміл]; Західний регіон: с. Яблунька [Ів, Бог], Черешенька 

[Хм, Дер], с. Липки [Льв, Мос], с. Дубки [Р, Сарн], с. Грушка [Льв, Кам]); 

4) твірна основа (відносний прикметник) + демінутивний суфікс -еньк-                

(Східний регіон: с. Лозовенька [Ха, Бал], с. Берестовенька [Ха, Красног]); 

5) твірна основа флороніма + суфікс -ищ-/-иськ- (Північний регіон: с. Дубище 

[Ж, Чуд], с. Хмелище [Ж, Бер]; Західний регіон: с. Дубище [Во, Ків],                             

с. Кропивище [Ів, Кол], с. Малинище [Льв, Брод], с. Хмелиська [Т, Підв]); 

6) твірна основа флороніма + формант -уват-/-увах- (Східний регіон:                         

с. Новоочеретувате [До, Вел], м. Ясинувата [До, Ясин], с-ще Комишуваха [До, 

Вел], смт Комишуваха [До, Крас], с. Грушуваха [Ха, Бар]; Південний регіон:                

с. Ясинувате [Зап, Віл], с. Тернувате [Дн, П’ят], с. Очеретувате [Дн, Вас],                   

с. Осикувате [Дн, П’ят], с. Вишнювате [Зап, Біль]; Центральний регіон:                     

с. Лозувата [Ві, Лип], с. Осикувате [Кі, Бобр], с. Очеретувате [П, Сем]); 

7) твірна основа відносного прикметника із суфіксом -ів-/-ев-/-ов- + 

демінутивний суфікс -ець-/-очк- (Центральний регіон: с. Берестовець [Черк, Ум], 

с. Вербовець [Ві, Мур], с. Грабовець [Ві, Нем], с. Дубовець [Ві, Нем], с-ще Липовець 

[Ві, Лип]; Західний регіон: с. Берестовець [Р, Кос], с. Буковець [Зак, Вол],                       

с. Вербовець [Зак, Вин], смт Вишнівець [Т, Збар], с. Вільховець [Льв, Пер],                       
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с. Грабовець [Льв, Кам], с. Кленовець [Зак, Мук], с. Липовець [Льв, Явор],                                    

с. Соснівочка [Хм, Біл], с. Ясеновець [Ів, Рож]); 

8) твірна основа відносного прикметника із суфіксом -ів- + -чик- (Західний 

регіон: с. Вербівчик [Льв, Брод], с. Вишнівчик [Льв, Пер], с. Вільхівчик [Т, Гус],                  

с. Орихівчик [Льв, Брод]). 

Надзвичайно цікавими є ойконіми, зафіксовані в Східному регіоні України (у 

Старобільському районі Луганської області), які мають аж 3 суфікси: с. Дубовівка,  

с. Лозовівка (-ов- + -ів- + -к-). Це явище не відповідає системі українського 

словотвору, особливо, коли ми говоримо про творення ойконімів.  

Варто розглянути також ойконіми, зафіксовані в Південному та Центральному 

регіонах України: смт Березнегувате [М, Березн], с. Березнегуватське [М, Новоб], 

с. Березнегувате [Кі, Ком]. Нашу увагу привернули спосіб та особливості творення 

цих одиниць. М.Т. Янко, аналізуючи структуру гідроніма р. Березнегувата, зокрема 

вказує, що назва «утворилася від основи берез- за допомогою суфікса -нег- 

(гадають, діалектний формант, що відповідає загальноприйнятому в українській 

мові -ник-/-няк-) та суфікса -уват-, поширеного на півдні України, на землях, які 

входили до Запорізької Січі» [ТСУ, с. 40]. Проте доказів на користь існування 

діалектного суфікса -нег- не знаходимо. Отже, ці одиниці ще потребують 

докладного лінгвістичного вивчення. 

У Західному регіоні нами зафіксовано чимало ойконімів, утворених шляхом 

конфіксації, на відміну від інших регіонів України. Скажімо, у Північному регіоні 

засвідчено тільки 2 ойконіми, утворені конфіксальним способом, а в Східному та 

Центральних регіонах – лише по 1. Серед найпродуктивніших префіксів, які бради 

участь у словотворенні, можемо виокремити такі: 

1) під- (Західний регіон: с. Підберезці [Льв, Пуст], с. Підбереззя [Во, Гор],                    

с. Підвербці [Ів, Тлум], с. Підвиноградів [Зак, Вин], с. Піддубне [Льв, Сок],                      

с. Підлипки [Р, Рад], с. Підсмереки [Льв, Пер]; Північний регіон: с. Піддубівка 

[Черніг, Прил], с. Підлипне [С, Під]; Східний регіон: с. Піддубне [До, Вел]; 

Центральний регіон: с. Піддубне [Кі, Новоу]); 
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2) за- (Західний регіон: с. Задубина [Льв, Пер], с. Залип’я [Ів, Рог], с. Заліщики [Т, 

Буч], м. Заліщики [Т, Зал]); 

3) не- (Західний регіон: с. Нелипівці [Чернів, Кель], с. Неліпине [Зак, Свал]); 

4) по- (Західний регіон: с. Покропивна [Т, Коз]).  

В ойконімі с. Попідлоззя [Зак, Вол] (Західний регіон) натрапляємо аж на 2 префікси 

(по- + під-). 

Окрему групу становлять ойконіми-композити, утворені шляхом осново- чи 

словоскладання (часом із суфіксацією), наприклад, Північний регіон: с. Рудня-

Калинівка [Ж, Мал], с. Миколаївка-Тернівська [С, Біл], с. Дуболугівка [Черніг, Ніж], 

с. Малоберезанське [Ки, Тар], смт Дубов’язівка [С, Конот]; Східний регіон:                    

с. Новокалинове [До, Ясинув], с-ще Рідкодуб [До, Бах], с. Стародубівка [До, Манг], 

с. Оріхово-Василівка [До, Бах], с. Дубово-Василівка [До, Бах]; Південний регіон:                 

с. Богдано-Вербки [Дн, Петроп], с. Нововербське [Дн, Петроп],                                           

с. Старовишневецьке [Дн, Син], с. В’язівське-Водяне [Дн, Юр], с. Грушувато-

Криничне [Дн, Син]; Центральний регіон: с. Хутір-Хмільна [Черк, Кан],                      

с. Петрівка-Роменська [П, Гад], с. Рокитне-Донівка [П, Крем], с. Усть-Лип’янка [П, 

Маш], с. Семидуби [Кі, Гол]; Західний регіон: с. Баня-Березів [Ів, Кос], с. Вербка-

Мурована [Хм, Яр], с. Вільхівці-Лази [Зак, Тяч], с. Самари-Оріхові [Во, Рат]. 

У всіх регіонах засвідчено ойконіми, що повністю збігаються із формою 

флороніма (Північний регіон: с. Нехворощ [Ж, Анд], с. Вільха [Ж, Ром], с. Клен [Ж, 

Рад], с. Тополя [Черніг, Прил], с. Осика [Ж, Нар]; Східний регіон: с. Роза [До, Нов], 

с. Берека [Ха, Пер], с. Мурафа [Ха, Краснок], с. Явір [Ха, Бал]; Південний регіон:           

с. Барвінок [Дн, Крин], с. Виноград [О, Бер], с-ще Комиш [Хе, Чап], с-ще Лаванда 

[Кр, Луч], с. Яблуня [М, Березан]; Центральний регіон: с. Барвінок [Черк, Звен],               

с. Виноград [Черк, Лис], с. Лоза [П, Хор], с. Рокита [П, Вел],  с. Ромашка [Ві, Черн]; 

Західний регіон: с. Береза [Во, Рат], с. Верба [Во, Вол], с. Вишня [Льв, Гор], с. Липа 

[Во, Гор], с. Лоза [Зак, Ірш]), а також ойконіми, утворені як множинні форми 

(Північний регіон: с. Барвінки [Ж, Мал], с. Вереси [Ж, Жит], с. Дуби [Ж, Ов],                  

с. Верби [Ж, Єм], с. Тополі [Черніг, Коз]; Східний регіон: с. Терни [До, Лим], с. Лози 

[Лу, Антр], с. Тополі [Ха, Двор], с. Ріпки [Ха, Бог], с. Гарбузи [Ха, Бог]; Південний 
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регіон: с. Верби [Хе, Ниж], с-ще Кавуни [М, Ар], с. Калини [О, Ан], с. Тополі [Кр, 

Бах], с. Ясени [Зап, Ор]; Центральний регіон: с. Рокити [П, Сем], с. Ромашки [Кі, 

Ком], с. Сосни [Ві, Літ], с. Терни [П, Луб], с. Тополі [Черк, Драб]; Західний регіон:  

с. Дуби [Зак, Ірш], с. Калини [Зак, Тяч], с. Липи [Хм, Кам], с. Ліщини [Льв, Жид],             

с. Ясени [Чернів, Стор] та ін.).  

Надзвичайно широко представлені ойконіми-словосполучення, утворені від 

флоронімів. На основі аналізу цих одиниць можемо виокремити такі групи: 

1) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, а 

прикметник позначає колір: Північний регіон: с. Чорні Лози [С, Шост], с. Біла 

Береза [С, Глух]; Центральний регіон: с. Зелений Барвінок [Кі, Олекс]; Західний 

регіон: с. Зелений Дуб [Р, Здол], с. Червона Дубина [Хм, Тео]; 

2) ойконіми-словосполучення, у яких один із компонентів, найчастіше ад’єктивний, 

мотивований назвою рослини, а головне слово-іменник є назвою одного з видів 

ландшафту: Північний регіон: с. Дубовий Гай [Черніг, Прил], с. Вишневий Яр [С, 

Бур], с. Березова Роща [Черніг, Сем], с. Вільшанська Нива [Ки, Фаст], с. Житні Гори 

[Ки, Рок], с. Гречана Гребля [Ки, Згур]; Східний регіон: с. Вербова Балка [До, Мос], 

с. Горіхова Балка [Лу, Сор], с. Калинова Балка [Лу, Білок], с. Сосновий Бір [Ха, Вов], 

с. Осиковий Гай [Ха, Чуг]; Південний регіон: с. Вербова Балка [М, Пер],                         

с. Виноградний Яр [М, Ар], с. Виноградний Сад [М, Дом], с. Дубовий Гай [Зап, 

Новом]; Центральний регіон: с. Березова Балка [Кі, Віл], с. Березова Лука [П, Гад], 

с. Тернова Балка [Кі, Ком]; Західний регіон: с. Букачівська Слобода [Ів, Рог],                  

с. Дубовий Гай [Хм, Пол], с. Рожневі Поля [Ів, Снят], с. Капустинський Ліс [Т, 

Збар], с. Липецька Поляна [Зак, Хуст]; 

3) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, а 

прикметником-означенням виступають компоненти малий, великий, новий, вищий, 

нижчий… : Північний регіон: с. Великий Яблунець [Ж, Єм], с. Малий Яблунець [Ж, 

Єм], с. Нова Ольшана [Черніг, Ічн], с. Нижча Дубечня [Ки, Виш], с. Мала Вільшанка 

[Ки, Обух]; Східний регіон: с-ще Старі Терни [До, Мар], с. Верхня Вільхова [Лу, 

Стан], с. Верхня Оріхівка [Лу, Лут], с. Велика Рогозянка [Ха, Зол], с. Мала Рогозянка 

[Ха, Зол]; Південний регіон: с. Нові Вербки [Дн, Пав], с. Верхні Орішники [Кр, Біл],  
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с. Нижні Орішники [Кр, Біл], с. Мала Калинівка [Дн, Сол]; Центральний регіон:              

с. Мала Березівка [Кі, Олекс], с. Велика Бузова [П, Шиш], с. Мала Бузова [П, Шиш], 

с. Нижні Вільшани [П, Пол], с. Нова Осота [Кі, Ол]; Західний регіон: с. Нові 

Березичі [Во, Любе], смт Великий Березний [Зак, Вел], с. Малий Березний [Зак, Вел], 

с. Новий Берестовець [Р, Кос], с. Мала Вербівка [Льв, Сам]; 

4) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, а 

прикметник-означення є відантропонімним утворенням: Північний регіон:                     

с. Микільська Борщагівка [Ки, Киє], с. Петропавлівська Борщагівка [Ки, Киє],              

с. Софіївська Борщагівка [Ки, Киє]; Південний регіон: с. Галина Лозуватка [Дн, 

П’ят]; Центральний регіон: с. Балабушині Верби [П, Глоб]; 

5) ойконіми-словосполучення, у яких субстантивований прикметник або іменник 

мотивований назвою рослини, а означенням є числівниковий компонент: Східний 

регіон: с. Лозова Друга [Ха, Двор], с. Лозова Перша [Ха, Двор]; Південний регіон: 

с. Комишівка Перша [О, Сар], с. Ясенове Перше [О, Люб], с. Ясенове Друге [О, 

Люб]; Центральний регіон: с-ще Калинівка Друга [Ві, Кал]; Західний регіон:                        

с. Грушвиця Друга [Р, Ров], с. Грушвиця Перша [Р, Ров] 

6) ойконіми-словосполучення, у яких субстантивований прикметник або іменник 

мотивований назвою рослини, а прикметник-означення є утворенням від іншого 

ойконіма: Східний регіон: с. Черкаська Лозова [Ха, Дер]; Південний регіон:             

с. Кримська Роза [Кр, Біл]. 

7) ойконіми-словосполучення, у яких іменник мотивований назвою рослини, а 

прикметник-означення є назвою тварини: Південний регіон: с. Курячі Лози [М, Кр]. 

Окремо варто розглянути надзвичайно колоритні ойконіми-словосполучення, 

представлені в усіх регіонах України. Скажімо, у Північному регіоні на увагу 

заслуговує ойконім с. Кисла Дубина [С, Біл], що поєднує іменник, мотивований 

назвою рослини, й ад’єктив, який вказує на смакові властивості, що творить доволі 

цікавий образ. Ад’єктив красний в ойконімі с. Красні Лози [Черніг, Сем], на нашу 

думку, вживається в значенні «красивий», створюючи яскраву образну назву. У 

Східному регіоні звертаємо увагу на  ойконім с. Мокра Рокитна [Ха, Нов], що 

поєднує іменник, мотивований назвою рослини, й ад’єктив, який вказує на його 
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фізичну характеристику. У Південному регіоні зафіксовано ойконім с. Суха Калина 

[Дн, Син], що поєднує іменник, мотивований назвою рослини, й ад’єктив, який 

вказує на його фізичну характеристику, це надає неабиякої образності. Давнє 

походження, на нашу думку, має ойконім с. Красний Мак [Кр, Бах], мотивований 

флоронімом мак. Лексема красный/красний функціонувала в українській мові 

попередніх періодів у кількох значеннях: 1. ‘гарний, прекрасний’, 2.  (про колір) 

‘червоний’, 3. ‘красивий’ та ін. [СУМ XVI–XVII, вип. 15, с. 83-85]. Саме тому 

сьогодні важко визначити, яке саме значення ад’єктива було покладено в основу 

ойконіма. У Центральному регіоні України натрапляємо на ойконім с. Тихі Верби 

[Черк, Гор], що поєднує іменник, мотивований назвою рослини, й ад’єктив, це 

творить надзвичайно цікавий художній образ, який активно функціонує в 

українській лінгво- та етнокультурі. Колоритним є ойконім-композит-оксиморон               

с. Новий Стародуб [Кі, Петр], до складу якого входять компоненти, що є 

антонімами (новий і старий). Привертають увагу ойконіми с. Березна Воля [Во, 

Любе], с. Черемошна Воля [Во, Любо], с. Кам’яна Верба [Р, Дуб], зафіксовані в 

Західному регіоні. У назвах с. Березна Воля [Во, Любе], с. Черемошна Воля [Во, 

Любо] поєднується прикметник, мотивований назвою рослини, з абстрактним 

поняттям. А в ойконімі с. Кам’яна Верба [Р, Дуб] натрапляємо на поєднання 

флороніма верба й відносного прикметника кам’яний, що створює незвичайний 

високохудожній образ. 

Окрім цього, нами зафіксовано 2 ойконіми, мотивовані назвами рослин, 

утворені неморфологічним лексико-синтаксичним способом словотворення:                     

с. Осьмаки [Черніг, Короп], с. Осьмаки [Черніг, Мен]. Частка із вказівною 

семантикою ось та множинна форма флороніма мак злилися в один ойконім. 

Щоправда, це лише одна із версій походження назви, яка побутує в легендах та 

народних переказах села. 

   2.2. Морфологічна специфіка українських ойконімів, мотивованих назвами 

рослин. 

 У всіх регіонах України ойконіми, мотивовані назвами рослин, засвідчують 

певні морфологічні особливості Відомо, що родові поняття село/селище 
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об’єктивовані іменниками середнього роду, які поєднуються з лексемами, що теж 

мають флексії середнього роду, на позначення видових понять; це забезпечує їхнє 

узгодження, наприклад, Північний регіон: с. Осикове [Ж, Коростиш], с. Хмельове 

[Ж, Бер]; Східний регіон: с. Березове [До, Мар], Берестове [До, Бах], с. Вишневе 

[Ха, Красног]; Південний регіон: с. Тернове [Зап, Біль], с. Тополине [Зап, Вас],                    

с. Осотяне [Дн, Меж], с. Лозове [Кр, Сім]; Центральний регіон: с. Березове [П, 

Чут], с. Вербове [Кі, Гол], с. Вишневе [П, Лохв]; Західний регіон: с. Березове [Р, 

Рок],  с. Вербове [Льв, Сок], с. Вишневе [Хм, Шеп] та ін. Нами зафіксовано 

ойконіми, у яких іменник село (с. р.) узгоджується з іменниками ж. р. на позначення 

видових понять: Північний регіон: с. Дубова [Ж, Бер], с. Вільхова [Ж, Нар],                       

с. Хмільна [Ки, Киє], с. Вербова [Ки, Біл], с. Бузова [Ки, Киє]; Східний регіон:                 

с. Вишнева [Ха, Бал], с. Лозова [Ха, Вов], смт Вільшана [Ха, Дер], с. Тернова [Ха, 

Дер], с-ще Бузова [Ха, Краснок]; Південний регіон: смт Просяна [Дн, Покр]; 

Центральний регіон: с. Бузова [Кі, Ком], с. Вербова [Ві, Том], с. Дубова [Черк, Ум], 

с. Лозова [Ві, Хміл], с. Хвощова [П, Шиш]; Західний регіон:  с. Букова [Льв, Стар], 

с. Вільхова [Ів, Рог], с. Грабова [Льв, Бус], с. Дубова [Хм, Старос], с. Лозова [Хм, 

Вол], с. Лопушна [Льв, Пер], с. Тернова [Хм, Дун]. Очевидно, це зумовлено тим, що 

історично існували ще й субстантиви, з якими ці ад’єктиви узгоджувалися, 

унаслідок певних суспільно-історичних обставин субстантиви втратили своє 

значення й поступово занепали, а до нашого часу дійшли лише ад’єктиви жіночого 

роду, виражені формами, похідними від флоронімів. 

Аналізуючи ойконіми, мотивовані назвами рослин, звертаємо увагу на  

надзвичайно цікаву річ, яка трапляється лише в Східному та Південному регіонах 

України (Луганська область та АР Крим). Поряд з ойконімами, що узгоджуються з 

родовими назвами в середньому роді, натрапляємо на одиниці, що мають флексію            

-ий, яка вказує на їхню належність до чоловічого роду. Наприклад, Східний регіон: 

смт Кленовий [Лу, Ров], смт Ясенівський [Лу, Ров], смт Дубівський [Лу, Антр],               

с-ще Сосновий [Лу, Сват]; Південний регіон: с. Виноградний [Кр, Мал],                        

с-ще Розовий [Кр, Із]. Очевидно, ці ойконіми формувалися під впливом російської 

мови, адже узгоджуються в чоловічому роді з лексемою російської мови посѐлок.  В 
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таких ойконімах Західного, Північного й Центрального регіонів України флексію 

чоловічого роду не зафіксовано.  

Отже, проведене дослідження підтверджує думку мовознавців про те, що в 

процесі творення ойконімів переважає афіксальний спосіб, а саме суфіксація. Значно 

менше ойконімів утворено шляхом осново-/словоскладання та конфіксації. Аналіз 

топонімії Південної та Східної України показав, що частина назв населених пунктів 

зазнала значного впливу російської мови, саме тому нині компоненти таких 

топонімів мотивовані флоронімами, не властивими українській мові. 
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ВИСНОВКИ 

Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, є досить давніми за 

походженням. У них зафіксовано цінну інформацію, пов’язану зі специфікою 

розвитку української мови в певний період, особливостями мислення наших 

предків, їхньою системою цінностей, уявленнями про довкілля. На основі матеріалу, 

представленого в «Історії міст і сіл Української РСР» та «Адміністративно-

територіальному устрої України» за 2019 рік, нами було укладено реєстр 

мотивованих назвами рослин ойконімів (2187 одиниць). Аналізуючи назви 

населених пунктів, мотивовані флоронімами, ми докладно розглянули 

екстралінгвальні чинники, що впливали на номінативні процеси творення 

українського ойконімікону, зокрема географічне розташування, кліматичні умови, а 

також особливості флори та фауни регіонів України. Саме ці фактори зумовлюють 

різну кількість ойконімів, утворених від флоронімів, у різних куточках України. 

Дослідження українського ойконімікону не можливе без з’ясування його 

мовної специфіки. Розглядані одиниці фіксують важливі явища історії української 

мови, дозволяють зрозуміти особливості мовної системи певного синхронного зрізу. 

Зокрема, можемо говорити про відсутність або наявність протетичних звуків                      

(с. Ольшанка [Ж, Ром], с. Ольшаниця [Ки, Рок], с. Нова Ольшана [Черніг, Ічн],                 

с. Ольшани [Во, Кам]; с. Вівсяники [Ві, Коз], с. Вівсяник [Кі, Віл]), явища 

неповноголосся (с. Брестів [Зак, Мук]), спрощення приголосних (с. Тросне [Ха, 

Змі]) та ін.  

Показовими є діалектні особливості, засвідчені в ойконімах, мотивованих 

назвами рослин. Наприклад, у Північному регіоні засвідчено ойконім с. Раска [Ки, 

Бород], що фіксує ствердіння р. Ця риса є індикатором саме північного (поліського 

наріччя). Діалектні риси не лише відображають ознаки того чи того наріччя, а й 

проливають світло на естралінгвальні чинники, що мали безпосередній вплив на 

виникнення назв населених пунктів. Досліджувані одиниці, утворені переселенцями 

з інших регіонів, в окремих випадках фіксують нехарактерні діалектні явища. З 

погляду лексичної підсистеми мови теж можемо виявити певні закономірності. 

Скажімо, жителі Південного та Східного регіонів України протягом тривалого часу 
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перебувають під впливом російської мови. Тому не дивно, що саме в межах цих 

регіонів засвідчено значну кількість ойконімів, утворених від російських 

флоронімів. Наприклад, у Валківському районі Харківської області зафіксовано 

ойконім с. Ландишове, мотивований флоронімом ландыш, який функціонує в 

сучасній російській мові (український відповідник – конвалія); у Вовчанському 

районі Харківської області натрапляємо на ойконім с. Огірцеве, у якому на місці 

приголосного к (український флоронім огірок) наявний ц (очевидно, під впливом 

флороніма огурец, що функціонує в російській мові). 

Аналіз структурних особливостей ойконімів, мотивованих назвами рослин, 

підтвердив думку мовознавців про те, що в процесі творення назв населених пунктів 

переважає афіксальний спосіб, а саме суфіксація. Наприклад, с. Вербівка [Ж, Луг],  

с. Берестівка [С, Лип], с. Дубівка [Ки, Тар]; с. Дубова [Ж, Бер], с. Вільхова [Ж, Нар], 

с. Горіхове [Ж, Коростиш]; с. Березине [Дн, Крин], с. Капустине [М, Віт],                        

с. Ромашкине [Кр, Сак]. Значно менше ойконімів утворено шляхом осново-

/словоскладання та конфіксації. Наприклад, с. Підвербці [Ів, Тлум], с. Піддубне [Льв, 

Сок], с. Покропивна [Т, Коз]; с. Грушувато-Криничне [Дн, Син].  

Надзвичайно цікавими є морфологічні особливості ойконімів. Впадає в око те, 

що саме в Східному та Південному регіонах наявні нетипові флексії ойконімів, що 

суперечать правилам узгодження видової назви з родовою. Наприклад,                         

смт Кленовий [Лу, Ров], смт Дубівський [Лу, Антр], с-ще Сосновий [Лу, Сват]. На 

нашу думку, це зумовлено впливом російської мови ще й на морфологічний рівнень 

українського ойконімікону. 

Отже, здійснений комплексний лінгвістичний аналіз українських ойконімів, 

мотивованих назвами рослин, з урахуванням екстралінгвальних чинників дає змогу 

не тільки виявити мовну специфіку назв населених пунктів, фіксацію в них явищ 

історії української мови й діалектних рис, а й зрозуміти способи найменування 

нашими предками місць проживання, специфіку їхньої мовної картини світу, 

осягнути те, що споконвіків людина була органічною частиною природи. 
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До, Сер – Сердитенська селищна рада міста Шахтарська Донецької області. 

До, Слов – Слов’янський район Донецької області. 

До, Шах – Шахтарський район Донецької області. 

До, Яс – Ясинівська селищна рада Кіровського району міста Макіївки Донецької 

області. 

До, Ясин – Ясинуватська міська рада Донецької області. 

До, Ясинув – Ясинуватський район Донецької області. 

Ж, Анд – Андрушівський район Житомирської області. 

Ж, Бер – Бердичівський район Житомирської області. 

Ж, Єм – Ємільчинський район Житомирської області. 

Ж, Жит – Житомирський район Житомирської області.  

Ж, Коростиш – Коростишівський район Житомирської області. 

Ж, Луг – Лугинський район Житомирської області. 

Ж, Мал – Малинський район Житомирської області. 

Ж, Нар – Народицький район Житомирської області. 

Ж, Нов – Новоград-Волинський район Житомирської області. 

Ж, Ов – Овруцький район Житомирської області. 

Ж, Ол – Олевський район Житомирської області. 

Ж, Поп – Попільнянський район Житомирської області. 

Ж, Пул – Пулинський район Житомирської області. 

Ж, Рад – Радомишльський район Житомирської області.  

Ж, Ром – Романівський район Житомирської області.  

Ж, Хор – Хорошівський район Житомирської області. 

Ж, Чер – Черняхівський район Житомирської області. 

Ж, Чуд – Чуднівський район Житомирської області. 

Зак, Вел – Великоберезнянський район Закарпатської області. 

Зак, Вин – Виноградівський район Закарпатської області. 

Зак, Вол – Воловецький район Закарпатської області. 

Зак, Ірш – Іршавський район Закарпатської області.  

Зак, Мук – Мукачівський район Закарпатської області. 

Зак, Свал – Свалявський район Закарпатської області. 
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Зак, Тяч – Тячівський район Закарпатської області. 

Зак, Уж – Ужгородський район Закарпатської області. 

Зак, Хуст – Хустський район Закарпатської області. 

Зап, Біль – Більмацький район Запорізької області. 

Зап, Вас – Василівський район Запорізької області.  

Зап, Віл – Вільнянський район Запорізької області. 

Зап, Мих – Михайлівський район Запорізької області. 

Зап, Новом – Новомиколаївський район Запорізької області. 

Зап, Ор – Оріхівський район Запорізької області. 

Ів, Бог – Богородчанський район Івано-Франківської області. 

Ів, Кол – Коломийський район Івано-Франківської області. 

Ів, Кос – Косівський район Івано-Франківської області. 

Ів, Над – Надвірнянський район Івано-Франківської області. 

Ів, Рог – Рогатинський район Івано-Франківської області. 

Ів, Рож – Рожнятівський район Івано-Франківської області. 

Ів, Снят – Снятинський район Івано-Франківської області.  

Ів, Тисм – Тисменицький район Івано-Франківської області. 

Ів, Тлум – Тлумацький район Івано-Франківської області. 

Ки, Біл – Білоцерківський район Київської області.  

Ки, Борис – Бориспільський район Київської області. 

Ки, Бород – Бородянський район Київської області. 

Ки, Бров – Броварський район Київської області. 

Ки, Виш – Вишгородський район Київської області.   

Ки, Згур – Згурівський район Київської області.  

Ки, Каг – Кагарлицький район Київської області. 

Ки, Киє – Києво-Святошинський район Київської області. 

Ки, Мак – Макарівський район Київської області. 

Ки, Обух – Обухівський район Київської області.  

Ки, Рок – Рокитнянський район Київської області.  

Ки, Тар – Таращанський район Київської області. 

Ки, Тет – Тетіївський район Київської області. 

Ки, Фаст – Фастівський район Київської області.  

Ки, Яг – Яготинський район Київської області. 

Кі, Бобр – Бобринецький район Кіровоградської області.  

Кі, Віл – Вільшанський район Кіровоградської області. 

Кі, Гол – Голованівський район Кіровоградської області. 

Кі, Ком – Компаніївський район Кіровоградської області. 

Кі, Новоу – Новоукраїнський район Кіровоградської області. 

Кі, Ол – Олександрівський район Кіровоградської області. 

Кі, Олекс – Олександрійський район Кіровоградської області. 

Кі, Онуф – Онуфріївський район Кіровоградської області. 

Кі, Петр – Петрівський район Кіровоградської області. 

Кр, Бах – Бахчисарайський район АР Крим. 

Кр, Біл – Білогірський район АР Крим. 
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Кр, Джан – Джанкойський район АР Крим. 

Кр, Із – Ізобільненська сільська рада міста Алушти АР Крим.  

Кр, Кір – Кіровський район АР Крим. 

Кр, Красноп – Красноперекопський район АР Крим. 

Кр, Луч – Лучистівська сільська рада міста Алушти АР Крим.  

Кр, Мал – Маломаяцька сільська рада міста Алушти АР Крим.  

Кр, Пер – Первомайський район АР Крим. 

Кр, Сак – Сакський район АР Крим. 

Кр, Сім – Сімферопольський район АР Крим. 

Кр, Сон – Сонячнодолинська сільська рада м. Судака АР Крим. 

Лу, Антр – Антрацитівський район Луганської області. 

Лу, Білок – Білокуракинський район Луганської області. 

Лу, Довж – Довжанський район Луганської області. 

Лу, Лут – Лутугинський район Луганської області.  

Лу, Новоп – Новопсковський район Луганської області. 

Лу, Ров – Ровеньківська міська рада Луганської області. 

Лу, Сват – Сватівський район Луганської області. 

Лу, Сор – Сорокинський район Луганської області.  

Лу, Стан – Станично-Луганський район Луганської області. 

Лу, Стар – Старобільський район Луганської області. 

Льв, Брод – Бродівський район Львівської області. 

Льв, Бус – Буський район Львівської області. 

Льв, Гор – Городоцький район Львівської області. 

Льв, Жид – Жидачівський район Львівської області. 

Льв, Жов – Жовківський район Львівської області. 

Льв, Кам – Кам’янко-Бузький район Львівської області. 

Льв, Мос – Мостиський район Львівської області. 

Льв, Пер – Перемишлянський район Львівської області. 

Льв, Пуст – Пустомитівський район Львівської області. 

Льв, Сам – Самбірський район Львівської області.  

Льв, Сок – Сокальський район Львівської області. 

Льв, Стар – Старосамбірський район Львівської області. 

Льв, Явор – Яворівський район Львівської області. 

М, Ар – Арбузинський район Миколаївської області.  

М, Березан – Березанський район Миколаївської області.  

М, Березн – Березнегуватський район Миколаївської області. 

М, Віт – Вітовський район Миколаївської області. 

М, Дом – Доманівський район Миколаївської області.  

М, Каз – Казанківський район Миколаївської області. 

М, Кр – Кривоозерський район Миколаївської області.  

М, Мик – Миколаївський район Миколаївської області. 

М, Новоб – Новобузький район Миколаївської області. 

М, Очак – Очаківський район Миколаївської області. 

М, Пер – Первомайський район Миколаївської області.  
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О, Ан – Ананьївський район Одеської області.  

О, Балт – Балтська міська рада територіальної громади (Балтська міська 

територіальна громада) Одеської області. 

О, Бер – Березівський район Одеської області.  

О, Біл – Білгород-Дністровський район Одеської області. 

О, Біляїв – Біляївський район Одеської області. 

О, Бол – Болградський район Одеської області. 

О, Вел – Великомихайлівський район Одеської області. 

О, Люб – Любашівський район Одеської області.  

О, Под – Подільський район Одеської області. 

О, Роз – Роздільнянський район Одеської області.  

О, Сар – Саратський район Одеської області.  

О, Шир – Ширяївський район Одеської області. 

П, Вел – Великобагачанський район Полтавської області.   

П, Гад – Гадяцький район Полтавської області. 

П, Глоб – Глобинський район Полтавської області.  

П, Коб – Кобеляцький район Полтавської області. 

П, Крем – Кременчуцький район Полтавської області. 

П, Лохв – Лохвицький район Полтавської області. 

П, Луб – Лубенський район Полтавської області. 

П, Маш – Машівський район Полтавської області. 

П, Пол – Полтавський район Полтавської області. 

П, Сем – Семенівський район Полтавської області.  

П, Хор – Хорольський район Полтавської області. 

П, Чорн – Чорнухинський район Полтавської області. 

П, Чут – Чутівський район Полтавської області.  

П, Шиш – Шишацький район Полтавської області. 

Р, Дем – Демидівський район Рівненської області. 

Р, Дуб – Дубенський район Рівненської області. 

Р, Здол – Здолбунівський район Рівненської області.  

Р, Кор – Корецький район Рівненської області. 

Р, Кос – Костопільський район Рівненської області.  

Р, Рад – Радивилівський район Рівненської області. 

Р, Ров – Ровенський район Рівненської області. 

Р, Рок – Рокитнівський район Рівненської області.  

Р, Сарн – Сарненський район Рівненської області. 

С, Біл – Білопільський район Сумської області. 

С, Бур – Буринський район Сумської області.  

С, Вел – Великописарівський район Сумської області. 

С, Глух – Глухівський район Сумської області.  

С, Конот – Конотопський район Сумської області. 

С, Крол – Кролевецький район Сумської області. 

С, Лип – Липоводолинський район Сумської області. 

С, Нед – Недригайлівський район Сумської області. 
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С, Під – Підлипненська сільська рада міста Конотопа Сумської області. 

С, Ром – Роменська міська рада Сумської області. 

С, Ромен – Роменський район Сумської області. 

С, Шост – Шосткинський район Сумської області. 

С, Ямп – Ямпільський район Сумської області. 

Т, Буч – Бучацький район Тернопільської області. 

Т, Гус – Гусятинський район Тернопільської області. 

Т, Зал – Заліщицький район Тернопільської області. 

Т, Збар – Збаразький район Тернопільської області. 

Т, Коз – Козівський район Тернопільської області. 

Т, Лан – Лановецький район Тернопільської області. 

Т, Підв – Підволочиський район Тернопільської області. 

Т, Чорт – Чортківський район Тернопільської області. 

Ха, Бал – Балаклійський район Харківської області. 

Ха, Бар – Барвінківський район Харківської області. 

Ха, Бог – Богодухівський район Харківської області. 

Ха, Бор – Борівський район Харківської області. 

Ха, Вал – Валківський район Харківської області. 

Ха, Вов – Вовчанський район Харківської області. 

Ха, Двор – Дворічанський район Харківської області.  

Ха, Дер – Дергачівський район Харківської області.  

Ха, Змі – Зміївський район Харківської області. 

Ха, Зол – Золочівський район Харківської області.  

Ха, Із – Ізюмська міська рада Харківської області. 

Ха, Ізюм – Ізюмський район Харківської області. 

Ха, Красног – Красноградський район Харківської області.  

Ха, Краснок – Краснокутський район Харківської області. 

Ха, Куп – Куп’янський район Харківської області. 

Ха, Лоз – Лозівський район Харківської області. 

Ха, Нов – Нововодолазький район Харківської області.  

Ха, Пер – Первомайський район Харківської області.  

Ха, Чуг – Чугуївський район Харківської області.  

Хе, Ниж – Нижньосірогозький район Херсонської області.  

Хе, Чап – Чаплинський район Херсонської області.  

Хм, Біл – Білогірський район Хмельницької області. 

Хм, Вол – Волочиський район Хмельницької області.  

Хм, Гор – Городоцький район Хмельницької області. 

Хм, Дер – Дережнянський район Хмельницької області. 

Хм, Дун – Дунаєвецький район Хмельницької області.  

Хм, Із – Ізяславський район Хмельницької області. 

Хм, Кам – Кам’янець-Подільський район Хмельницької області. 

Хм, Пол – Полонський район Хмельницької області. 

Хм, Старок – Старокостянтинівський район Хмельницької області. 

Хм, Старос – Старосинявський район Хмельницької області. 



36 
 

Хм, Тео – Теофіпольський район Хмельницької області.  

Хм, Хме – Хмельницький район Хмельницької області. 

Хм, Чем – Чемеровецький район Хмельницької області. 

Хм, Шеп – Шепетівський район Хмельницької області.  

Хм, Яр – Ярмолинецький район Хмельницької області.  

Черк, Гор – Городищенський район Черкаської області. 

Черк, Драб – Драбівський район Черкаської області. 

Черк, Звен – Звенигородський район Черкаської області. 

Черк, Кам – Кам’янський район Черкаської області. 

Черк, Кан – Канівський район Черкаської області. 

Черк, Кор – Корсунь-Шевченківський район Черкаської області. 

Черк, Лис – Лисянський район Черкаської області. 

Черк, Мон – Монастирищенський район Черкаської області. 

Черк, Ум – Уманський район Черкаської області. 

Черк, Шпол – Шполянський район Черкаської області. 

Чернів, Кель – Кельменецький район Чернівецької області. 

Чернів, Нов – Новоселицький район Чернівецької області. 

Чернів, Стор – Сторожинецький район Чернівецької області. 

Черніг, Бах – Бахмацький район Чернігівської області. 

Черніг, Бобр – Бобровицький район Чернігівської області. 

Черніг, Гор – Городнянський район Чернігівської області. 

Черніг, Ічн – Ічнянський район Чернігівської області. 

Черніг, Коз – Козелецький район Чернігівської області. 

Черніг, Короп – Коропський район Чернігівської області. 

Черніг, Мен – Менський район Чернігівської області.  

Черніг, Ніж – Ніжинський район Чернігівської області. 

Черніг, Нов – Новгород-Сіверський район Чернігівської області. 

Черніг, Прил – Прилуцький район Чернігівської області. 

Черніг, Ріп – Ріпкинський район Чернігівської області. 

Черніг, Сем – Семенівський район Чернігівської області.  

Черніг, Снов – Сновський район Чернігівської області. 

Черніг, Черн – Чернігівський район Чернігівської області. 

 


