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ПОВНИЙ ЧОГО? (КОГО?), ЧИМ? (КИМ?) 

 
Як правильно вживати: повний чого? (кого?) чи чим (ким?)? В українській мові прикметник 
повний може однаковою мірою сполучатися з іменниками родового та орудного відмінків, 
хоча сполучення з родовим кількісно переважають над останніми. 

Виражаючи значення «наповнений, цілком oxoплений чим-небудь», прикметник повний 
може сполучатися з іменниками, що передають назви: а) абстрактного поняття (найчастіше): 
«Охриплі виконавці місили глизяву осінню багнюку, загадували, де мали сходитись люди, 
повні завзяття і тривоги, надій і хитрощів, сподівань і остраху, віри в майбутнє і 
принишклого очікування» (М. Стельмах); «Але цариця повна злобою, Мені кричала: «Я 
проклену» (В. Симоненко); б) речовини: «Залізничні колії бігли одна коло одної, на них 
рухались вагони, повні лискучого вугілля» (Ю. Яновський); «Море, що раніш було сірою 
циною повне, Мов неосяжний тигель заводу, Цину тепер розігріває на сонці» (В. Поліщук); 
в) живих істот: «На ночівлю зупинились у похмурого румуна, в хаті, повній дітей, курчат і 
бліх» (О. Гончар); «Ідуть перехожі невпинним прибоєм, і я поміж ними йду, повний тобою 
[Марією], горять ліхтарі, мов шепочуть: «Маріє!» (В. Сосюра); г) збірних понять: «Від дня 
визволення минуло п’ять років, воно [місто] повне гомінкого люду, зелене й веселе 
(Ю. Яновський); «їли сиру солонину, повну черви й кашу з пліснявої крупи, — суплячи 
кошласті брови казав Шевченко» (З. Тулуб); д) конкретних предметів: «Підвали під руїнами 
були повні сейфів, як під час пожежі падали» (Ю. Яновський), «Я казав що вернусь 
безумовно, хоч і ворог на кожній путі… Патронташ мій патронами повний, тихі очі твої 
золоті» (В. Сосюра). 

Прикметник повний може одночасно вступати у зв’язки з двома залежними словами — 
прислівником та іменником у родовому чи орудному відмінку, напр. «По вінця повні ярості 
й любові, Стояли ми, замислені й тяжкі» (М. Бажан); «До бою — зір! На бурі — чола й серця, 
любов’ю повні вщерть! Народе мій убогий, за тебе ми йдемо на смерть» (В. Сосюра). 
 


