
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ 
 

ТАК БУВАЄ 
1. Висловлюємо щиру подяку за допомогу в роботі над книгою партійним 

органам, колишнім командирам та бійцям полку... 
2. Все ближче й ближче лягали снаряди до ворожих позицій. 
3. Фашисти знали: якщо вони не впіймають десантників одразу ж після 

приземлення, годі буде ловити їх, коли налагодять зв’язки з місцевим населенням. 
4. Виявилося, що загін десантувався біля села Н. Глянули на карту, отже 

опинилися в оточенні. 
5. Той серпень 1944 року приніс партизанам успіхи не тільки у збройній 

боротьбі проти фашизму, але й широкі зв’язки з місцевим населенням. 
6. Із засідки партизани в біноклі розглядали незнайомців. Вони йшли з 

червоними стрічками на шапках і кашкетах. 
7. Від нього й дізналися бійці, що кілька днів тому біля полонини викинуто 

десант, і тепер той район оточено військами, у яких селах стоять гарнізони ворожих 
військ, де є жандармські станції. 

 
ТАК ТРЕБА 

1. Висловлюють подяку комусь за що-небудь (або за що-небудь комусь 
висловлюють подяку). Отже, маємо два варіанти: Висловлюємо щиру подяку партійним 
органам, колишнім командирам та бійцям полку за допомогу в роботі над книгою. Або: 
За допомогу в роботі над книгою висловлюємо щиру подяку партійним органам, 
колишнім командирам та бійцям полку. 

2. Не слід відривати обставину від додатка: ближче до чого. Можливі два 
варіанти: Снаряди лягали все ближче й ближче до ворожих позицій. Або з інверсією: 
Все ближче й ближче до ворожих позицій лягали снаряди. 

3. При такому порядку слів потрібне уточнення, хто налагодить зв’язки з 
населенням. 

4. Глянувши, можна побачити, а не опинитися, тому: Глянули на карту і 
побачили, що і т. д. 

5. Слово успіхи не узгоджується з прямим додатком зв’язки. Успіхи могли б 
бути «у налагодженні зв’язків». Правильно: Той серпень 1944 року приніс партизанам 
не тільки успіхи у збройній боротьбі проти фашизму, але й широкі зв’язки з місцевим 
населенням. 

6. Друге речення краще почати займенником ті, бо вони можна віднести до 
партизанів. 

7. Кілька однорідних підрядних поширених речень приєднані різними 
сполучними словами. Зміна сполучного слова вимагає повторення присудка, інакше 
сполучне слово у яких можна помилково віднести до додатка попереднього підрядного 
речення: військами, у яких. Отже: Від нього й дізналися бійці, що кілька днів тому біля 
полонини викинуто десант, і тепер той район оточено військами, довідалися, у яких 
селах стоять гарнізони ворожих військ, де є жандармські станції. 
 
ЧИ ВІДМІНЮЄТЬСЯ ПРІЗВИЩЕ ГРИЦА? 

В одній із рецензій «Літературної України» називалося прізвище Гри́ца. То воно 
відмінювалося (говорилося, що книжка «Пісні Лемківщини»вийшла «під загальною 
редакцією Софії Грици»), то лишалося незмінним («Книга має ґрунтовну передмову, 
написану Софією Грица»). 

Як же правильно? Чи відмінюване прізвище Грица, чи ні? 
Прізвище Грица відмінюване. Воно належить до прізвищ іменникового типу і 
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відмінюється, відповідно до свого закінчення, як іменник І відміни твердої групи: 
Наз. Грица 
Род. Грици 
Дав. Гриці 
Зн. Грицу 
Ор. Грицою 
Місц. при Гриці 

Таким чином, у першому випадку в газеті надруковано правильно: «під 
загальною редакцією Софії Грици». У другому — треба було сказати так: «Книга має 
ґрунтовну передмову, написану Софією Грицою». 

На це і подібні запитання нам допомагає відповісти нове, четверте, виправлене і 
доповнене видання «Словника власних імен людей», яке нещодавно вийшло у 
видавництві «Наукова думка». На відміну від попередніх трьох видань воно має 
невеликі, але дуже цінні додатки, куди входить «Правопис прізвищ». 
 
ЧИ ВЖИВАЮТЬ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ СЛОВО «ЧОТИРИЖДИ»? 

Українській мові властиве вживання лише прислівників «двічі», «тричі», 
однокореневих з числовими величинами «два» і «три», але як скорочення «жди», так і 
поєднання його з числовими лексемами не характерне для цієї мови (порівняйте 
російське «дважды», «трижды», «четырежды»). 

«Двічі», «тричі» означають «два рази», «три рази» або ж — «у (по) два рази», «у 
(по) три рази». Наприклад: «Вона у мене була тричі, а я в неї всього раз» (Леся 
Українка). Коли ж хочуть сказати про четвертий раз або про множення на чотири, 
вживають лише слово «чотири» чи словосполуки «чотири рази», «чотири рази по...». 
Порівняйте: «Пробило десь надворі чотири рази. Була північ» (Яновський); «—Коли б 
ви, мамо, знали, як тяжко мені. — Знаю, дитино. Ти двічі на цвинтар ходив, а я 
чотири...» (Стельмах); «Вже він прочитав її [Шевченкову «Катерину»] тричі, але й 
тепер четвертий раз він читав її неначе вперше. І ніколи ще Катерина не припадала 
йому так до вподоби» (Нечуй-Левицький). У математиці вживають «двічі», «тричі», але 
кажуть «чотири рази по...» або якесь число «взяти чотири рази»: «чотири рази по п’ять 
— двадцять». Пор.: «І взяв [учитель] шматок крейди в руки, І непомітно якось, з букви 
«А» Пішли ми в мандри по шляхах науки. І легко йти було, мов через луки, І ясно все, 
як двічі взять по два» («Радянська Україна»). 
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