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«ПРАВДА» ЗА 15 ГРУДНЯ, АЛЕ ПОСТАНОВА ВІД 15 ГРУДНЯ 

 
Як в українській, так і в російській мовах конструкція на зразок — «Правда» за 21 червня, 
«Правда» за 21 июня є новою. Цього типу словосполучення й досі не зафіксоване у жодному 
з українських і російських словників. За останні роки у газетній мові ця конструкція стала 
досить продуктивною. Наприклад, у газеті «Правда» паралельно з традиційною, наведеною в 
словниках конструкцією типу «Правда» от 14 июля приблизно вдвічі частіше вживається 
синонімічне словосполучення типу «Правда» за 8 января. 

В українській газетній мові (а також у практиці журналів) так само виступають дві 
синонімічні конструкції — з прийменниками від, за, напр.: «Радянська Україна» від 15 
квітня, «Правда» за 30 липня і под. 

Згадані конструкції вживаються паралельно. Проте в їх семантиці можна розрізнити 
додаткові відтінки. 

Часова конструкція з прийменником за — називає точну дату (число, місяць і рік) виходу 
певного номеру газети. Тут нема значення з відтінком тривалості часу, як це помітно у 
подібних часових конструкціях: постанова (наказ, указ) від 8 грудня 1972 року (пор. у рос. 
мові — решение Совета Безопасности от 27 ноября 1967 го да). 

Той чи інший відтінок значення залежить від семантики іменника — члена часового 
словосполучення. Пор. відтінок часотривалості, чинності при таких словах, що вживаються з 
прийменником від: наказ, постанова і под. Цього відтінку словосполучення не виражає, 
коли йдеться про назву газети тощо. У першому випадку відтінок часотривалості сприяє 
підкресленню того, що чинність наказу, постанови і под. триває, не припинена, а в другому 
випадку називається точно обмежена календарна дата виходу номера газети. 

Відтінок часової протяжності, або часотривалості, є причиною того, що в 
словосполученнях типу постанова від 15 грудня не можна замінити прийменник від 
прийменником за. У словосполученні «Правда» від 8 грудня, як свідчить мовна практика 
останніх років, така заміна можлива. Більше того — конструкція із за «знімає» зайвий тут 
відтінок часотривалості. Словосполучення «Правда» за 8 грудня може сприйматися як 
точніше, порівняно із словосполученням «Правда» від 8 грудня, бо чітко (без відтінку 
часотривалості) вказує лише на число виходу певного номера газети. Підтвердженням 
останньої думки є й те, що синтаксичними варіантами до часової з прийменником за 
конструкції вживаються конструкції — безприйменникова, а також із дієприкметниковим 
зворотом. У цих останніх теж нема вказівки на певну часотривалість, відрахунок часу від 
якогось числа. Пор. приклади в російських газетах: «В корреспонденции «Мелкий ли 
случай?» («Правда», 25 января с. г.) рассказывалось о том...»; «Случай в ресторане» — так 
называлась сатирическая заметка, опубликованная 21 мая». Нема відтінку часотривалості і в 
таких синонімічно-часових конструкціях, як «Правда» № 16 за 1971 год; выступление 
«Правды» за 15 июня 1971 года, 6 января в «Правде» была напечатана статья... тощо. 

Відтінок певної часотривалості видається зайвим, зокрема, в такому словосполученні з 
дієприкметником і прийменником от: «Бельшичский райком партии Могилевской области 
сообщает: статья «А коммунистов спросили?», опубликованная в «Правде» от 12 сентября 
обсуждена на общем собрании коммунистов...» Адже той самий зміст передає і 
безприйменникове часове словосполучення. Пор.: «Министерство мелиорации и водного 
хозяйства СССР рассмотрело статью «Кладовая кормов», опубликованную в «Правде» 15 
января». Перший приклад узято з номера «Правды» за 2 грудня 1971 року, другий — за 20 
травня 1972 року. Друга з підкреслених конструкцій цілком точно передає і без прийменника 
от потрібне тут часове значення, пов'язуючи дату з дією, вираженою дієприкметником. 

Із сказаного можна зробити висновок, що і в російській, і в українській мовах на 
позначення точної дати виходу газети (чи іншого періодичного видання) витворилась така 
модель конструкції —- «назва газети — прийменник за — календарна дата (число, місяць, 
рік)». Синонімічна їй конструкція із прийменником від виявляється більш придатною в тих 



випадках, коли йдеться про указ, наказ, постанову, рішення, ухвалу тощо. При словах такої 
семантики прийменник від підкреслено виражає необхідний тут відтінок початку чинності 
того, що позначено першим словом цієї конструкції. Отже, «Правда» за 15 грудня, але 
Постанова від 15 грудня. 
 


