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В українській літературній мові усталилися норми у відмінюванні географічних назв. Ці 
норми регулюються чинним «Українським правописом» (К., 1960), «Довідником з 
українського правопису» (К., 1984). Однак відмінювання топонімів множинної форми в 
українській мові остаточно не внормоване. Тому мовці вагаються, як правильно вживати, 
наприклад, форму родового відмінка: Чернівці́в чи Черніве́ць, Соки́ринців чи Соки́́ринець, 
Сало́ніків чи Сало́нік. 
Як же відмінюються топоніми цього типу? 

1. Топоніми на -ич-і відмінюються як іменники чоловічого роду на твердий приголосний 
2-ї відміни у множині (типу столи, трактори): Ба́ничі — Ба́ничів, Ба́ничам, Ба́ничі, 
Ба́ничами, у Ба́ничах. 

Труднощі викликає родовий відмінок, який має два закінчення: -ів і нульове. Напр.: «Про 
заселення території села в давньоруські часи свідчать залишки городища на околиці 
Бистричів» (Історія міст і сіл УРСР. Ровенська обл.) і «Трудящі Меденич вітали своїх 
визволителів — воїнів Радянської Армії» (там же). Для літературної мови властиве 
закінчення -ів: Ране́вичі — Ране́вичів, Золотко́вичі — Золотко́вичів, Плете́ничі — Плете́ничів 
тощо. Нульове закінчення в родовому відмінку топонімів на -ич-і характерне для розмовно-
побутового мовлення і вживається в усній мові місцевого населення, звідки нерідко проникає 
і в писемні джерела, що розглядається як порушення норми: Батя́чичі — Батя́чич, 
Я́струбичі — Я́струбич. 

2. Топоніми на -ц-і відмінюються як іменники чоловічого роду на -ець із значенням особи 
або предмета (2-га відміна у множині типу стіле́ць — стільці́, стільці́в): Млинці́ — Млинці́в, 
Млинця́м, Млинці́, Млинця́ми, у Млинця́х. За цим зразком у літературній мові відмінюються 
всі топоніми на -ц-і: Харкі́вці, Вільхі́вці, Стри́ганці, Дві́рці та ін. 

Труднощі викликає також родовий відмінок, який в українській мові має два закінчення 
— -ів і нульове із вставним е перед суфіксом -ц-, напр.: «На території Підгайців міститься 
центральна садиба колгоспу «Правда»» (Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська обл.); 
Топорівці — Топорівець. Для літературної мови характерне закінчення -ів: Лу́чківці — 
Лу́чківців, Боле́хівці — Боле́хівців, Жовта́нці — Жовта́нців. Нульове закінчення характерне 
для розмовно-побутового мовлення: Ярчі́вці — Ярчі́вець, Влащи́нці — Влащи́нець, Ю́ськівці 
— Ю́ськовець та ін. З розмовної мови воно нерідко проникає в літературні джерела: Підгі́рці 
— Підго́рець (Історія міст і сіл УРСР. Львівська обл.); Ма́цківці — Ма́цковець, Ми́хнівці — 
Ми́хновець, Ваку́линці — Ваку́линець (Історія міст і сіл УРСР. Полтавська обл.); Оле́ксинці — 
Оле́ксинець, Біля́винці — Біля́винець (Історія міст і сіл УРСР. Тернопільська обл.). У 
літературно-писемних джерелах нульове закінчення інколи вживається як паралельна 
розмовна форма до закінчення -ів (навіть у одному й тому ж тексті), напр.: «У XVI-XVIII 
століттях село складалося з Верхніх Сокиринців (на лівому березі Збруча) і Нижніх (на 
правому березі річки)» і «На території села Сокиринець виявлені залишки поселень 
трипільської і черняхівської культур» (Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька обл.); «Селяни 
Висипівців стали на шлях колективного господарювання в 1940 році» і «Поблизу 
с. Висиповець виявлено курганний могильник часів Київської Русі» (Історія міст і сіл УРСР. 
Тернопільська обл.). 

Якщо наголос у топонімів на -ц-і падає на закінчення -і, то і в розмовно-побутовому 
мовленні, і в літературній мові родовий відмінок здебільшого має закінчення -ів: Верхівці́ — 
Верхівці́в, Хитці́ — Хитці́в, Білівці́ — Білівці́в тощо, хоч є й винятки: Ляхівці́ — розм. 
Ляхове́ць, Вільхівці́ — розм. Вільхове́ць, Стріхівці́ — Стріхове́ць, Чернівці́ — Чернівці́в і 
Черніве́ць. 

Отже, в літературній мові топоніми на -ц-і незалежно від місця наголосу у родовому 
відмінку мають закінчення -ів. Нульове закінчення зі вставним е допустиме лише в 
розмовно-побутовому мовленні, але іноді проникає в літературну мову, що є відхиленням від 



норми і тому в кодифікованій мові розглядається як помилка. 
3. Топоніми на -иц-і незалежно від місця наголосу відмінюються як іменники жіночого 

роду на -иц-я у множині типу крамниця, рукавиця (1-ша відміна): Му́льчиці — Му́льчиць, 
Му́льчицям, Му́льчиці, Му́льчицями, у Му́льчицях. У родовому відмінку вони мають нульове 
закінчення, напр.: Новоро́дчиці — біля Новоро́дчиць. За цим зразком відмінюються топоніми: 
По́лиці, Во́вчиці, Се́нчиці, Ре́мчиці, Ду́бчиці, Кисени́ці та ін. 

4. Топоніми на -ан-и з наголошеним суфіксом -ан- у літературній мові відмінюються як 
назви жителів на -ан-и типу кияни, вінничани: Росоша́ни — Росоша́н, Росоша́нам, Росоша́ни, 
Росоша́нами, у Росоша́нах. За цим зразком відмінюються топоніми Тараща́ни, Козиря́ни, 
Зарожа́ни, Лужа́ни, Ставча́ни, Боя́ни, Костича́ни та ін. У родовому відмінку вживається 
нульове закінчення: Лужа́ни — Лужа́н, Боя́ни — Боя́н, Костича́ни — Костича́н. Якщо 
наголос у топонімах на -ан-и падає на закінчення, то вони у родовому відмінку мають 
наголошене закінчення -і́в: Капрани́ — Капрані́в, Поляни́ — Поляні́в, Трояни́ — Трояні́в. 

5. Топоніми на -ик-и (-ник-и) відмінюються як загальні іменники на -ик 2-ї відміни у 
множині типу зимівники, посібники: Гребе́ники — Гребе́ників, Гребе́никам, Гребе́ники, 
Гребе́никами, у Гребе́никах. 

У літературній мові в родовому відмінку вживається закінчення -ів (Стрі́льники — 
Стрі́льників). За цим зразком відмінюються топоніми Бу́рики, Попе́льники, Пшени́чники, 
Підга́йчики, Гуме́нники, Ли́пники, Се́рники, Бро́нники і под. 

У розмовно-побутовому мовленні деякі топоніми на -ик-и в родовому відмінку 
вживаються з нульовим закінченням: Попе́льники — біля Попе́льник, Пшени́чники — родом з 
Пшени́чник, Ли́пники — біля Ли́пник. Такі форми в літературній мові неприйнятні. 

6. Топоніми на -ак-и, -як-и з наголошеним і ненаголошеним закінченнями у літературній 
мові відмінюються як відповідні загальні іменники на -ак у множині типу байраки, п’ятаки: 
Кубряки́ — Кубрякі́в, Кубряка́м, Кубряки́, у Кубряка́х. 

У сучасній українській літературній мові родовий відмінок має закінчення -ів: Третяки́ — 
біля Третякі́в, Новаки́ — з Новакі́в, Кайда́ки — з Кайда́ків, Байра́ки—з Байра́ків; у розмовно-
побутовому мовленні — нульове закінчення зі вставним о перед суфіксом -к-: Кли́шки — 
Кли́шок і Кли́шків, Воронки́ — Воронкі́в і Вороно́к. Закінчення -ів у родовому відмінку може 
бути, зокрема, тоді, коли топоніми на -к-и за походженням є множинною формою прізвища і 
наголос падає на закінчення: Терещенки́ — Терещенкі́в, Кальченки́ — Кальченкі́в, Левченки́ — 
Левченкі́в, Хижки́ — Хижкі́в, Ставки́ — Ставкі́в, Бурячки́ — Бурячкі́в, Сніжки́ — Сніжкі́в. 
Якщо ж наголос переходить із закінчення на основу, то в родовому відмінку вживається 
нульова флексія: Ліски́ — Ліскі́в, але Лі́ски — Лі́сок, Ставки́ — Ставкі́в, але Підста́вки — 
Підста́вок. Тому форми типу Пайки́ — Пайо́к, Сташки́ — Сташо́к сприймаються як 
відхилення від літературної норми. 

Такі основні закономірності у відмінюванні топонімів множинної форми в сучасній 
українській літературній мові. 
 


