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У наголошенні відтопонімічних прикметників сучасної української мови є значні хитання: 
Ба ́раші—ба ́рашівський, бараші ́вський (Жит.)1, Пло ́ске—пло ́сківський, плоскі́вський (Чернів.), 
Терни ́—терні ́вський (Глух.), тернівськи́й (Недр.) та ін. Про варіанти наголошування 
відтопонімічних прикметників можна якоюсь мірою довідатися тільки з «Українсько-
російського словника географічних назв УРСР» (уклав В. Я. Нежнипапа, К., 1964). В усному 
мовленні нерідко допускаються порушення уже усталеної норми. 

Фактичний матеріал, записаний безпосередньо з уст місцевого населення всієї 
української території і відповідним чином класифікований, показує, що в сучасній 
українській літературній мові спосіб наголошення відтопонімічних прикметників залежить 
від їх морфологічної будови та місця наголосу в топонімах. 

І. Якщо в топонімах на -о́в-е, -о́в-о, -і́в, -о́в наголос падає на голосний кінцевого суфікса, 
то в відтопонімічних прикметниках, утворених за допомогою суфікса -ськ-ий, місце 
наголосу не змінюється: Козлі́в—козлі́в-ський (Він.), Хром’які́в—хром’які́вський (Вол.), 
Покалі ́в – покалі́вський (Жит.), Співако́ве—співакі ́вський (Черніг.), Цибулі ́в—цибулі́вський 
(Кір.), Новожкі́в—новожкі́вський (Врш.), Зінькі́в—зінькі́вський (Полт.), Чумакі ́в—
чумакі́вський (Сум.), Жденьо ́ве—ждені ́вський (Закарп.), Симако ́ве—симакі ́вський (Чернів.). 

Наголос на закінченні мають ті прикметники, які утворилися за допомогою суфікса -ськ- 
від топонімів на -ов-и́й, -ов-а́, -ов-е́ з наголошеним закінченням: Степови ́й— степівськи ́й 
(Сум.), Лозова́—лозівськи ́й (Харк.), Кикова́—киківськи́й (Жит.), В’язове ́—в’язівськи́й (Сум.), 
Хмельове́—хмелівськи́й (Кір.), Нова Жадова́—жадівськи́й (Чернів.). 

У прикметниках з ненаголошеними суфіксами -ів, -ов, -ов(е), -ов(о), -єв(е) та 
закінченням здебільшого зберігається наголос твірної основи: Шевче ́нкове—шевче ́нківський 
(Жит.), За ́болотове—за ́болотівський (Сум.), Сто ́рожів—сто ́рожівський (Ров.), Ко ́сів—
ко ́сівський (Ів.-Фр.), Краси ́лів—краси ́лівський (Хмельн.), Мака́рів— мака́рівський (Київ.), 
Орі ́хів—орі́хівський (Зап.), Микола ́їв—микола ́ївський (Мик.), Ми́тків—ми ́тківський, 
Осе ́крів—осе ́крівський (Вол.), Па ́нчеве—па́нчівський (Кір.), Во ́вкове—во́вківський (Харк.), 
Черні́гів—черні ́гівський (Черніг.), Жа ́шків—жа ́шківський (Черк.), Зари́чове— зари ́чівський 
(Закарп.), Бани ́лів—бани ́лівський (Чернів.), Сва ́тове—сва ́тівський (Врш.), Апо ́столове—
апо́столівський (Дн.). 

Проте за аналогією до прикметників з наголошеним складним твірним суфіксом  
-і́вськ-ий (Копанки́—копанкі́вський) та форм типу Борщі ́в—борщі́вський (Терн.) наголос 
нерідко переноситься з кореневої частини на суфікси -ів-, -о́в-: Са́харів—сахарі́вський 
(Сум.), Ма́тусів— матусі ́вський (Черк.), Го ́рбулів—горбулі́вський (Жит.), Си ́льченкове—
сильченкі ́вський (Черніг.), Бу́йволове— буйволі ́вський (Сум.), Ма ́нчулів— манчулі ́вський 
(Чернів.) 

Перенос наголосу з кореневої частини або з суфіксів -ів-, -ов-, -ев- на родове закінчення 
слід вважати відхиленням від літературної норми: Львів—львівськи́й (Льв.), Обтове—
обтівськи́й (Сум.), Вишне ́ве—вишнівськи́й (Сум.). 

ІІ. Не змінюється місце наголосу в прикметниках, утворених за допомогою суфіксів -ськ-
ий від топонімів на -і́вк-а з наголошеним суфіксальним голосним: Сингаї ́вка—сингаї ́вський 
(Черк.), Павлі ́вна—павлі ́вський (Харк.), Білоцеркі ́вка—білоцеркі ́вський (Полт.), Луті ́вка—
луті ́вський (Жит.), Григорі ́вка—григорі ́вський (Він.), Боші ́вка—боші ́вський (Сум.), Дикі ́вка—
дикі́вський (Кір.), Петрі ́вка—петрі ́вський (Зап.), Любаші ́вка—любаші ́вський (Одес), 
Снігурі ́вка—снігурі ́вський (Мик.), Шепеті ́вка—шепеті ́вський (Хмельн.), Кошелі ́вка—
кошелі ́вський (Чернів.), Дерені ́вка—дерені ́вськи (Закарп.). 

Зберігають місце наголосу і ті прикметники, які утворилися від топонімів на -івк-а з 
наголошеним кореневим, а не суфіксальним голосним: Лео ́нівка—лео́нівський (Жит.), 
Дми ́трівка—дми ́трівський (Кір.). Ображі́ївка – ображі ́ївський (Сум.), Новосе ́лівка—
                                                           
1 Список скорочень див. наприкінці статті. 



новосе ́лівський (Він), Новоіва ́нівка—новоіва ́нівський (Харк.), Map’я ́нівка—мар’я́нівський 
(Черк.), Знами ́рівка—знами ́рівський (Вол.), Тара́сівка—тара́сівський (Полт., Зап.) 
Макі́ївка—Макі́ївський (Дон.), Миро́нівка—миро́нівський (Київ.), Петропа ́влівка—
петропа ́влівський (Дн.), Гру́шівка—гру ́шівський (Чернів.), Ду ́брівка—ду ́брівський (Закарп.). 

У зв’язку з такою закономірністю перехід наголосу кореня на суфікс -ів- або з суфікса -
ів- на родове закінчення є порушенням усталеної норми: Но́сівка—носі́вський (Черніг.), 
Терні ́вка—тернівськи́й (Сум.), Корені ́вка – коренівськи́й (Сум.). 

III. Місце наголосу в прикметниках від топонімів на -ц(і) залежить не тільки від системи 
наголошення Toпонімів, але й від тих морфологічних процесів, які протікають при 
словотворенні. 
Прикметники не змінюють місця наголосу, якщо: а) у топонімах наголошується коренева 

частина, а суфікс -ц(і) при словотворенні відпадає (зникає): Іва́нківці – іва́нківський, 
Каду ́бівці—каду ́бівсьний, О́ршівці—о́ршівський, П’яди ́ківці—п’яди ́ківський, Рева ́ківці—
рева ́ківський, Репу ́жинці—репу ́жинський, Ржа ́винці—ржа́винський, Кали ́нівці—
нали ́нівський, Васло ́вівці—васло́вівський, Гаври ́лівці—гаври́лівський, Ши ́шківці—
ши ́шківський (Чернів.), Коша ́ринці—коша́ринський (Він.), Cа́винці—са́винський (Черніг.), 
Реу ́тинці—реу ́тинський (Сум.), Ві ́льхівці—ві ́льхівський (Закарп.); б) топонімічний суфікс 
відпадає (зникає), а наголос у топонімі падає на морфему -ів-, -ин-: Кліщи́нці—кліщи́нський 
(Черк.), Ярмоли ́нці—ярмоли ́нський (Сум.), Хоми́нці—хоми́нський (Сум.), Комарі́вці—
комарі́вський, Нові Броскі́вці— броскі́вський, Слобода ́-Комарі́вці—слободо-комарі́вський 
(Чернів.), Барани ́нці—барани ́нський (Закарп.). 

У тих випадках, коли в топонімах на -ц(і) наголошується закінчення -і, а суфікс -ц(і) 
зникає при словотворенні, то наголос переноситься на родове закінчення прикметника: 
Фатівці́—фатівськи́й (Сум.), Кулівці́—кулівськи́й, Петрівці ́—петрівськи ́й, Синівці́—
синівськи́й, Станівці ́—станівськи ́й, Чернівці ́—чернівськи́й, Дорошівці ́—дорошівськи ́й, 
Дубівці ́—дубівськи ́й (Чернів.). 

Якщо при словотворенні суфікс -ц(і) не зникає, а перед ним з’являється вставне е, то в 
прикметниках воно завжди наголошується, незалежно від місця наголосу в топонімах: 
Підбо ́рці—підборе ́цький (Ров.), Зару ́динці— зарудине ́цький (Він.), Юрківці ́—юркове́цький 
(Сум.), Корчівці́—корчіве ́цький, Синівці ́—синіве́цький, Чернівці ́—черніве́цький (Чернів.), 
Дуна ́ївці—дунаєве ́цький (Хмельн.). 

IV. Суфіксальний голосний е наголошується і тоді, коли прикметники утворюються: а) 
від топонімів з ненаголошеним -ець: Бо ́бринець—бобрине́цький (Кір.), Коляди ́нець—
колядине ́цьний (Сум.), Кроле ́вець—кролеве́цький (Сум.), Бу ́ковець—букове́цький (Закарп.), 
Ма ́рганець— маргане́цький (Дн.); б) від топонімів з наголошеним -ець: Дихтине ́ць—
дихтине ́цький, Будине ́ць—будине ́цький (Чернів.), Тростяне ́ць—тростяне ́цький (Сум., Він.), 
Глуше́ць—глуше ́цьний, Хмеліве́ць—хмеліве́цьний (Сум.), Інгуле ́ць—інгуле́цький (Дн.), 
Липове ́ць—липове ́цький (Він.), Лисе ́ць—лисе́цьний (Ів.-Фр.); в) від топонімів іншої структури 
за допомогою ускладненого суфікса -ецьк-ий (безвідносно до місця наголосу в твірній 
основі): Мали́й Острожо ́к—малоостроже ́цький (Він.), Харко́ве—харкове́цький (Черніг.), 
Вівся́ники—вівсяне́цький, То ́рчин—торчине ́цький (Він.). 

На цій підставі наголошення типу Ду ́наєць—ду ́наєцький (Сум.) сприймаються як 
порушення літературної норми. 

V. Прикметники, утворені від топонімів на -и́н-, -і́н- з наголошеним суфіксальним 
голосним, зберігають місце наголосу топоніма: Каташи ́н—каташи ́нський (Він.), Тверди ́ні—
тверди ́нський (Вол.), Голуби́н—голуби́нський (Жит.), Сніти ́н —сніти ́нський (Полт.), 
Пісочи ́н—пісочи ́нський (Харк.), Лебеди́н—лебеди ́нський (Сум.), Буршти ́н—буршти ́нський, 
Оберти ́н—оберти ́нський (Ів.-Фр.), Перечи ́н—пвречи́нський (Закарп.), Чигири ́н—
чигири́нський (Черк.), Яготи ́н—яготи ́нський (Київ.). 

Такий наголос мають і прикметники від топонімів на -и́нк-а, -і́нк-а: Сови́нка—
сови ́нський (Сум.), Арбузи́нка—арбузи́нський (Мик.), Шебели ́нка—шебели ́нський (Харк.), 
Украї ́нка— украї ́нський (Жит.), Новоукраї ́нка— новоукраї́нський (Сум.). 



Якщо ж наголос у топонімах на -ин-, -ін- падає на кореневий голосний, то в 
прикметниках він не змінюється: Шали́гіне—шали ́гінський (Сум.), Мі́зин—мі́зинський 
(Черніг.), Ма ́лин—ма ́линський (Жит.), Козя ́тин—козя ́тинський (Він.), Сня ́тин—
сня ́тинський (Ів.-Фр.), І ́рмине—і ́рминський (Дон.), Ду ́сине—ду ́синський (Закарп.), 
Бала ́бине—бала ́бинський (Зап.), Гло ́бине—гло ́бинський (Полт.), Гуся́тин—гуся́тинський 
(Терн.), Мо́ршин—мо ́ршинський (Льв.), Переще ́пине—переще́пинський (Дн.). 

На цій основі наголошення типу Туру́тине—турути ́нський (Сум.) треба визнати 
відхиленням від норми. 

VI. Наголос твірної основи зберігається і тоді, коли прикметники творяться за допомогою 
простого суфікса -ськ-ий від топонімів: а) з наголошеним суфіксом -а́н-и: Богородча ́ни—
богородча ́нський (Ів.-Фр.), Бережа ́ни— бережа ́нський (Терн.), Вільша ́ни—вільша ́нський 
(Закарп.), Липова ́ни—липова́нський, Лужа ́ни—лужа ́нський, Ставча ́ни—ставча ́нський 
(Чернів.), Вільша ́ни—вільша ́нський (Сум.); б) з наголошеним суфіксом -а́нк-а, -я́нк-а,  
-ча́нка-а: Переліся ́нка—переліся́нський (Жит.), Зеленя ́нка—зеленя́нський (Він.), 
Крамча ́нка—крамча ́нський (Сум.), Волося ́нка—волося ́нський (Закарп.), Царича ́нка—
царича́нський (Дн.), Каліча ́нка—каліча ́нський, Петрича ́нка—петрича ́нський (Чернів.), пор. 
Ки ́янка—ки́янський (Жит.); в) з наголошеним суфіксом -а́нськ (-я́нськ): Бердя́нськ—
бердя́нський (Зап.), Вовча ́нськ— вовча́нський (Харк.), Ірша ́нськ—ірша́нський (Жит.), 
Лисича ́нськ—лисича ́нський (Врш.), Молоча ́нськ—молоча ́нський (Зап.), Слов’я ́нськ—
слов’я́нський (Дон.); г) з непохідною основою: Лима́н—лима́нський (Харк.), Бреч— бре́цький, 
Нова́ Бу ́да—новобу́дський (Жит.), Ли ́па— ли ́пський (Вол.), Перемо́га—перемо́зький, Око́п—
око ́пський (Сум.), Ба ́лта—ба ́лтський (Одес), Бар—ба ́рський (Він.), Бро ́ди—бро ́дський (Льв.), 
Ку ́ти—ку́тський (Ів.-фр.), Са́ки—са ́кський (Крим.), О́нут–о ́нутський (Чернів.), Майда ́н—
майда ́нський (Чернів.), Гать—га ́тський, І́за—і ́зький, Че́па—че ́пський, Чоп—чо ́пський 
(Закарп.). Тому наголошення типу Іво́т—івотськи ́й, Топо́ля— топольськи ́й, Бу ́ди—будськи ́й 
(Сум.), тобто перехід наголосу на родове закінчення прикметників, утворених від топонімів з 
непохідною основою, є відхиленням від загальноприйнятого способу наголошення. 

VII. Незмінним залишається наголос і в прикметниках, утворених від топонімів: 
а) на -поль, -піль з ненаголошеним о, і: Ми ́рополь—ми ́ропольський (Зап.), Ні́кополь—
ні ́копольський (Дн.), Меліто ́поль—Меліто ́польський (Зап.), Я́мпіль—я ́мпільський (Сум.), 
Бори ́спіль— бори́спільський (Київ.), Івано ́піль—івано ́пільський (Жит.); б) на -пілля з 
наголошеним звуком і: Добропі́лля—добропі ́льський (Дон., Зап.), Миропі ́лля—миропі́льський, 
Краснопі́лля—краснопі ́льський (Сум.), Високопі ́лля—високопі́льський (Дн.) та ін. 

VIII. Наголос на твірних суфіксах -а́нськ-ий, -я́нськ-ий, -ча ́нськ-ий мають 
прикметники, утворені від топонімів: 

з наголошеним і ненаголошеним суфіксом -иц-я: Стріли ́ця—стрілича ́нський (Харк.), 
Торго́виця—торговича ́нський (Сум.); 

на -ськ-ий, -ське, -зьк-е, -цьк-е з наголосом на закінченні або основі: Гру ́зьке—
гружча ́нський, Бра ́тське—братча ́нський, Гу́бський—губща ́нський (Сум.), Бережи ́нський—
бережинча ́нський (Харк.), Не ́вицьке—невича ́нський (Закарп.); 

3) на -ці з наголошеним закінченням: Лук’янці́—лук’янча́нський, Мохоровці́—
мохоровча ́нський (Харк.); 

4) на -а́х-а, -и́х-а з наголошеним суфіксальним голосним: Ница́ха— ница́нський, 
Коляди ́ха—колядиша ́нський (Сум.); 

5) на -к-и з наголошеним і ненаголошеним флексійним голосним: Ставки ́—
ставча ́нський, Хижки ́—хижча ́нський (Сум.), Бабенки́—бабенча ́нський (Харк.), Бі ́рки—
бірча ́нський (Полт.), Пі ́ски — піща ́нський (Сум.), Кринички ́—кринича ́нський (Дн.), Вели ́кі 
Лу ́ки—великолуча ́нський (Закарп.); 

6) з ненаголошеним суфіксом -ик та наголошеними -о́к, -о́к-а: Кру́чик—круча ́нський 
(Харк.), Жолобо́к—жолоб’я́нський (Сум.), Воло ́ка—волоча ́нський (Чернів.) 

7) на -ищ-е з наголосом на суфіксальному голосному або основі: Пруди ́ще—
прудища ́нський (Сум.), Неді ́лище—неділища ́нський (Жит.), Се ́лище—селища ́нський (Сум.); 



8) на -н-ий, -н-а, -н-я, -н-е з наголошеним і ненаголошеним закінченням: Ві́льний—
вільня ́нський (Київ.), Пере ́січне—пересіча ́нський (Харк.), Опі́шня—опішня ́нський (Полт.), 
Відва ́жне—відважня ́нський (Зап.), Надві́рна—надвірнянський (Ів.-Фр.), Цві ́тна—
цвітня ́нський (Кір.), Борзна ́—борзня ́нський (Черніг.), Черемошне ́ – черемошня ́нський (Він.), 
Западне ́—западня ́нський (Харк.), Лу ́бня—лубня ́нський (Закарп.), Рі́вня—рівня ́нський 
(Чернів.); 

9) з ненаголошеним суфіксом -щин-а: Гра ́бщина – грабща́нський (Черніг.), 
Макси́мівщина—максимівща́нський (Сум.); 

10)  з ненаголошеними суфіксами -ин, -ин-е: Могу́льчин—могульча ́нський (Сум.), 
Кри́сине—крися ́нський (Харк.), Марту ́сине—мартуся ́нський (Сум.); 

11)  на -к-а з наголосом на основі: Краси ́чка-красича ́нський, Тулу ́шка—тулуща ́нський, 
Ру ́дка—рудча ́нський (Сум.), Клокі́чка—клокіча ́нський (Чернів.), Кімли ́чка— кімлича ́нський 
(Зап.); 

12)  з непохідною основою і наголошеним закінченням; Стіна ́—стіня ́нський (Він.), 
Перга ́—перга ́нський (Жит.), Бурти ́—буртя ́нський (Черк.), Сахни ́—сахня ́нський (Сум.), 
Гора ́—горя ́нський (Чернів.); 

13)  з непохідною основою і ненаголошеним закінченням: Озе́ра—озеря ́нський (Сум.), 
Кра́сний—красня ́нський (Харк.), Мала ́ Цві́ля—малоцвіля ́нський (Жит.), Кри́ва—кривля ́нський 
(Закарп.), Бі ́ла—біля́нський (Чернів.); 

14)  з непохідною односкладовою основою: Дич—дича ́нський (Сум.), Куль—куля́нський 
(Харк.), Чоп—чопля ́нський (Закарп.), Січ — січа ́нський (Зап.). 

Морфеми -ан-, -ян-, -чан- майже завжди наголошуються і в словах інших розрядів: а) в 
топонімах: Бережа ́ни (Терн.), Богородча ́ни (Ів.-Фр.), Бородя ́нка (Київ.), Вовча ́нськ (Харк.), 
Добря ́нка (Черніг.); б) в гідронімах: Баб’я ́нка (Катру, 155), Бердя ́нка (Катру, 156), 
Варенжа ́нка (Катру, 159), Деремезя ́нка (Катру, 163), Могиля ́нка (Катру, 170); в) в назвах 
жителів: сумча ́ни, кия ́ни, львів’я́ни, глухівча ́ни, полтавча ́ни; г) у відгідронімічних 
прикметниках: Десна ́—десня ́нський (Черніг.), Во ́вча—вовча́нський (Дн.), Моло ́чна—
молоча ́нський (Зап.), Плотва ́—плотвя́нський, Лісна ́—лісня ́нський, Ру ́дка— рудча ́нський, 
Му́ха—муша ́нський, Ду ́ба—дуб’я́нський. 

Тому прикметники з ненаголошеними твірними суфіксами -анськ-ий, -янськ-ий,  
-чанськ-ий слід вважати відхиленням від літературної норми: Лу́чки—лу ́чанський (Закарп.), 
Дому ́зла—дому́злянський (Херсон.). 

IX. У відтопонімічних прикметниках із твірним суфіксом -івськ-ий наголос може бути на 
прикметниковому закінченні (Кваси ́—квасівськи́й, Закарп.), на твірній основі (Поді ́льки—
поді ́льківський, Сум.), на суфіксові -і́вськ- (Правдюки ́—правдюкі́вський, Сум.). 

Суфікс -івськ- наголошується тоді, коли прикметники утворюються від топонімів: 
1) на -к-и́ з наголошеним закінченням: Сліпченки ́— сліпченкі ́вський, Бруски́—

брускі ́вський (Сум.), Ходаки ́— ходакі́вський (Жит.), Пайки ́—пайкі́вський (Черк.), Панюки́—
панюкі́вський, Шпитки ́—шпиткі́вський (Чернів.), Березки ́—березкі ́вський (Мик.), Копанки́—
копанкі́вський (Кір.); 

2) на -ці́ з наголошеним закінченням: Мартинці ́— мартинці ́вський, Карпці ́—
карпці́вський (Сум.), Киселиці ́—киселиці ́вський (Чернів.); 

3) на -ар-і́ з наголошеним закінченням: Комарі́—комарі ́вський (Харк.), Пекарі ́—
пекарі́вський, Гончарі ́—гончарі ́вський (Сум.); 

4) на -ан-и́ з наголошеним закінченням: Білани ́—білані ́вський, Кохани ́—кохані ́вський 
(Сум.), Ві́нницькі Івани́—вінницько-івані́вський (Харк.); 

5) на -н-и́, -н-е ́, -н-і́ після приголосного з наголосом на закінченні: Васюхни ́—
васюхні́вський, Сінне ́—сінні ́вський (Сум.), Сахни ́—сахні́вський (Жит.), Стебні ́—
стебні ́вський (Чернів.); 

6) на -аш-і́ з наголошеним закінченням: Бараші ́—бараші ́вський (Жит.), Петраші ́—
петраші ́вський (Чернів.); 

7) з непохідною основою в формі множини з наголошеним закінченням: Чечули ́—



чечулі ́вський (Чернів.), Голуби́–голубі́вський, Лебеді ́—лебеді ́вський, Коти́—коті ́вський 
(Сум.), Лази́—лазі ́вський (Закарп.), Борщі́—борщі ́вський (Терн.); 

8) різної структури з наголошеним закінченням: Мареничі ́—мареничі ́вський, Сергії́—
сергії́вський, Хорові́— хорові́вський (Чернів.), Маршали ́—маршалі ́вськиі (Сум.), Мала ́ 
Совпа ́—малосовпі́вський (Ров.), Немудруї ́–немудруї ́вський (Сум.), Дергачі ́—дергачі ́вський 
(Харк.) 

Пор. наголос у відгідронімічних прикметниках на -о́вськ-ий, -і́вськ-ий: Дніпро ́—
дніпро ́вський, Буки́—букі ́вський, Бодаква́—бодакві ́вський, Бики ́—бикі́вський, Чишки́—
чишкі́вський. 

У зв’язку з цим наголошення типу Бойки ́—бо́йківський (Сум.) треба вважати 
відхиленням від літературної норми. 
У великій групі прикметників, утворених за допомогою складного суфікса -івськ- від 

двоскладових топонімів з наголошеним закінченням, наголос може переходити на родове 
закінчення. Берки́–берківськи ́й, Маськи́—маськівськи ́й, Коржі ́—коржівськи́й, Вирі́—
вирівськи́й, Раки́—раківськи́й (Сум.), Лани́—ланівськи́й (Ів. Фр.). При наявності варіантних 
форм перевагу слід віддавати прикметникам із наголошеним суфіксом -і́вськ-і: Терни́—
терні ́вський, пор. тернівськи́й (Сум.). 

Твірний суфікс -івськ-ий не наголошується тоді, колі прикметники утворюються від 
топонімів: 

1) на -к-и з наголосом на основі: Поло ́шки—полошкі́вський, Обло ́жки—облджкі ́вський 
(Сум.), Семипо ́лки-семипо ́лківський, Лі ́тки — лі́тківський (Київ.), Ру ́дки— ру́дківський (Льв.), 
Малі́ Бу ́чки—малобу́чківський (Харк.), Новосе́лки—новосе ́лківський (Жит.), Пі ́ски – 
пі ́сківський (Мик.), Кло́чки—кло ́чківський (Закарп.); 

2) на -л-е з наголосом на основі: Горі ́ле—горі́лівський (Сум.), Весе́ле—весе́лівський (Зап., 
Харк.); 

3) на -к-а, -к-ий, -к-е з наголосом на основі: Висо ́ке—висо ́ківський (Черніг.), Мала ́ 
Ви ́ска—малови ́сківський, Вели ́ка Ви ́ска—великови́сківський (Кір.), Па ́нка—па́нківський, 
Ди ́мка—ди ́мківський, Ку ́пка—ку́пківський (Чернів.), Пло ́ский—пло́сківський (Закарп.); 

4) на -ок, -ик з наголосом на основі: Черво́ний Ра ́нок—червонора ́нківський, Хреща ́тик—
хреща́тівський (Сум.), Андро ́ник—андро ́нівський (Черніг.); 

5) на -ан-и, -ен-и з наголошеною основою: Лима́ни – лима ́нівський (Мик.), Мистиче ́ни—
мистиче ́нівський (Чернів.); 

6) з непохідною основою: Чо ́рні Ло ́зи—чорноло ́зівський (Сум.), Зеле ́ний Гай—
зеленога ́ївський (Сум., Мик.), Поло ́ги—поло́гівський (Зап.); 

7) на -ай з наголошеною основою: Плай—пла ́ївський (Чернів.), Воропа ́й—воропа́ївський 
(Сум.); 

8) на -ія з наголошеною основою: Корові́я—корові́ївський, Молоді ́я—молоді́ївський 
(Чернів.); 

9) на -ич-і з наголошеною основою: Осьмиго ́вичі— осьмиго ́вичівський (Вол.), 
Підза ́харичі—підзаха ́ричівський (Чернів.); 

10) різної структури з наголошеною основою: Підза ́мча—підза ́мчівський (Ров.), 
Люби́ме—люби́мівський (Сум.), Ки ́чера—ки ́черівський (Чернів.), Мі́нти—мі́нтівський 
(Чернів.). 

Пор. наголос у прикметниках, утворених від гідронімів з наголошеною основою: 
Стовби́хва—стовби ́хівський, Сірого ́зи—сірого ́зівський. 
У прикметниках від топонімів з ненаголошеним закінченням (з наголошеною основою) 

під впливом форм типу Стрілки́—стрілкі ́вський, Реви́—реві́вський (Сум.) наголос нерідко 
переходить на твірний суфікс -івськ-: Серахо ́вичі—сераховичі ́вський (пор. варіант 
серахо́вицький — Вол.), Семере́ньки—семере ́ньківський (пор. варіант семере ́ньський — 
Сум.), Озю ́тичі—озютичі ́вський (пор. варіант озю ́тицький — Вол.), Довге́ньке—
довгенькі ́вський (Харк.), Рокитне—рокитні ́вський (Ров.), Чере́вки—черевкі ́вський (Київ.), 
Атю ́ша—атюші ́вський (Київ.), Ро ́зсоші – розсоші́вський (Сум.), Пала ́нок—паланкі ́вський 



(Закарп.), Пло ́ска—плоскі́вський (Чернів.). 
Отже, наголос відтопонімічних прикметників у сучасній українській мові має струнку 

систему, на основі якої можна сформулювати відповідні правила наголошення, їх необхідно 
широко популяризувати серед мовців, бо правильний наголос відтопонімічних 
прикметників є важливою ділянкою культури усного мовлення. 

 
Список скорочень 

Він. — Вінницька область, Вол. — Волинська область, Врш. — Ворошиловградська 
область, Глух. — Глухівський район, Дн. — Дніпропетровська область, Дон. — Донецька 
область, Жит. — Житомирська область, Закарп. — Закарпатська область, Зап. — Запорізька 
область, Ів.-Фр. — Івано-Франківська область, Катру — Каталог річок України (К., 1957), 
Київ. — Київська область, Кір. — Кіровоградська область, Крим. — Кримська область, Луг. 
— Луганська область, Льв. — Львівська область, Мик. — Миколаївська область. Недр. — 
Недригайлівський район, Одес. — Одеська область, Полт. — Полтавська область, Ров. — 
Ровенська область, Сум. — Сумська область, Терн. — Тернопільська область, Харк. – 
Харківська область, Херсон. — Херсонська область, Хмельн. – Хмельницька область, Черк. 
— Черкаська область, Чернів. – Чернівецька область, Черніг. — Чернігівська область. 
 


