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НОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ГЛИБИННИХ ЯВИЩ

Власні географічні назви України налічують невизначену кількість одиниць 
у лексичній системі української мови, але їх повного переліку досі не укладено 
і в такому обсязі не стандартизовано на державному рівні. Тому ще передчасно 
вести мову про системне синхронічне й діахронічне вивчення та про комплекс
ний етимологічний аналіз усіх одиниць, які формують топонімний простір кра
їни. Однак етимологічне дослідження й лексикографічне опрацювання топоні
мів української мови, які впродовж багатьох віків функціонування акумулюва
ли важливу для різних наук мовну, фізико-географічну, історичну, культурну 
та іншу інформацію, має важливе теоретичне й практичне значення не лише для 
вітчизняного мовознавства, а й для слов’янської та індоєвропейської компарати
вістики — для створення національних і загальнослов’янських ономастичних 
словників, енциклопедій, атласів тощо. З’ясування внутрішньої форми й похо
дження власних географічних назв є важливим чинником розуміння історії, 
генетичних зв’язків і контактів споріднених та неспоріднених мов.

У вітчизняному мовознавстві є лише регіонально або хронологічно обмежені 
наукові етимологічні словники топонімів. Відділ ономастики Інституту укра
їнської мови НАН України працює над укладанням повного історико-етимоло- 
гічного словника ойконімів України, який не містить інших розрядів географіч
них назв. «Топонімічний словник-довідник Української РСР» М. Т. Янка, вида
ний у 1973 р. і через 25 років розширений та перевиданий автором під назвою 
«Топонімічний словник України», попри цікаву географічну, історичну та етно
культурну інформацію і відносно вміле використання наукових лінгвістичних 
джерел, зазнав серйозної критики з боку фахівців [Отін 1974]. З огляду на ці 
обставини потреба в науковому виданні лексикографічної праці зазначеного 
типу давно назріла і є беззаперечною, адже словник буде корисним для науков
ців, освітян, студентів, учнів і всіх тих, хто цікавиться питаннями походження 
власних географічних назв України.

У пропонованому Словнику подано етимологічний аналіз власних назв пере
важно найвідоміших географічних об’єктів: населених пунктів, річок, озер, 
лісів, гір, заповідників, фізико-географічних та історико-етнографічних терито
рій тощо. За призначенням Словник історико-етимологічний. Він указує на час 
фіксації топонімів (там, де такі свідчення є або вдалося виявити з доступних 
джерел) і пояснює їхнє походження через фонетичні відповідності споріднених 
основ, лексичне й дериваційне значення твірних морфем, які відображають 
мотиваційну ознаку, що була характерною на момент онімної номінації. Якщо в 
структурі топонімів твірні апелятиви повторюються, то їхнє значення наступні 
статті зазвичай не розкривають. Більшість наведених географічних назв етимо
логічно вже досліджували вітчизняні або зарубіжні ономасти, однак чимало 
топонімів досі не має загальноприйнятого пояснення. Тлумачення етимології



4 Нове осмислення глибинних явищ

давніх географічних назв, які утратили живі мотиваційні зв’язки, спир* 
на науково обґрунтовані гіпотези (реконструкції), що не завжди мають іс 
не підтвердження або надійне мовне підґрунтя. Однозначно встановити м 
ційні ознаки етимологічно затемнених топонімів надзвичайно складно 
для більшості з них подано по кілька відомих версій (напр., етнохороні* 
який має в ономастичній літературі понад п’ятнадцять наукових пояснеї 
в Словнику згадано не всі). З огляду на його обмежений обсяг і неоднакову 
конливість окремих дрипущень щодо походження таких топонімів перева 
дано найобґрунтованішим версіям, а подекуди — власним гіпотезам, 
назви в науковій літературі зовсім не пояснено або кваліфіковано як еті 
гічно не з’ясовані, але й щодо таких топонімів зроблено аргументовані ] 
щення — немає жодної одиниці, яка б залишилася без етимологічного ан

Різний за складністю і ступенем аргументованості матеріал вимагав к] 
ного осмислення наявних версій, за необхідності — власних коментарії 
найпереконливіших з них і щодо тих географічних назв, які залишал: 
поясненими. З цією метою було здійснено синтез наукових аргументів вц 
но до ймовірних відношень і функцій, які виконують топоніми в певном 
довищі та з урахуванням зв’язків за його межами. Завдяки цьому Словні 
механічною сукупністю відомих й авторських етимологій, а пропонує си< 
бачення фрагментів складного процесу формування та розвитку топон 
простору в межах сучасної України з позицій класичної компаративісі 
новітніх досягнень вітчизняної та слов’янської ономастики.

Лексикографічний характер праці не дав змоги викласти вичерпну ар 
тацію щодо походження кожного топоніма, тому подано лише ключові 
семантичної мотивації, фонетичної та словотвірної похідності з реконстрз 
відповідних праформ (архетипів). Значна або більша частина інформації, 
заної з мовними й позамовними чинниками, з теоретичним підґрунтям і і 
мами етимологічного аналізу, залишилася поза словниковими статтями, 
дено Словник за традиційною для лексикографічних видань такого тищ 
дикою і структурою: заголовні (реєстрові) слова, які за морфологічними о 
ми в абсолютній більшості є іменниками або субстантивованими прикме* 
ми, подано в такій формі, в якій вони зафіксовані в джерелах матеріал] 
науковій літературі, тобто зі збереженням графіки, наголосу (якщо в 
поставлений) тощо. Історичні, іншомовні, діалектні, акцентні та інші осо 
сті в структурі назв також наведено відповідно до того, як вони зафіксс 
використаних джерелах. Реєстрові топоніми виокремлено жирним шри 
розміщено за алфавітом, а в текстах словникових статей вони, як і всі іні 
лізовані назви, твірні слова, основи, морфеми, звуки, ілюстративний май 
виділено курсивом. Після кожного реєстрового топоніма наведено пас 
дані, які фактично становлять значення власної географічної назви: інфо] 
про характер позначуваного об’єкта (річка, озеро, місто, селище міськогс 
гора, печера, ліс тощо), про його локалізацію на місцевості в межах о( 
району й населеного пункту, про варіанти топоніма або інші сучасні та іс1 
ні назви цього ж об’єкта, про джерела і час фіксації назв. Далі запропої 
основні версії щодо походження топоніма з можливими коментарями до н 
авторським тлумаченням. Топоніми, які вийшли з ужитку, Словник не 4 
але якщо вони збереглися як історичні варіанти чи паралельні назви де 
сних номінацій відповідних географічних об’єктів, то їхня етимологія 
визначена. Інформацію про походження таких назв викладено в кінці зв 
словникової статті, основна частина якої присвячена заголовному слову.



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ*

абх. — абхазький
авест. — авестійський
ад’єкт. — ад’єктивний
адмін. — адміністративний
адмін.-терит. — адміністративно-
територіальний
аз. — азербайджанський
азов. — азовський
азов.-чорномор. — азовсько-
чорноморський
актив. — активний, активно
акцент. — акцентний
алан.-осет. — алано-осетинський
алб. — албанський
алт. — алтайський
аналог. — аналогічний, аналогічно
антич. — античний
антропонім. — антропонімний
апелят. — апелятивний
араб. — арабський
арабо-перс. — арабо-перський
арабо-тур. — арабо-турецький
арабо-тюрк. — арабо-тюркський
арам. — арамійський
ареал. — ареальний
арх. — архангельський
архаїч. — архаїчний
археол. — археологічний
асимілят. — асимілятивний
асоціат. — асоціативний
атрибут. — атрибутивний
атрибут.-локал. — атрибутивно-
локальний
атрибут.-релят. — атрибутивно- 
релятивний
атрибут.-топогр. — атрибутивно- 
топографічний
аугмент. — аугментатив, аугментативний 
афікс. — афіксний, афіксальний 
ашкен. — ашкеназі 
б. — балка

балкано-альп. — балкано-альнійський
балкар. — балкарський
балт. — балтійський
бал то-герм. — балто-германський
балто-слов.-інд. — балто-слов’яно-
індійський
бас. — басейн
башк. — башкирський
бб. — балки
б. д. — без дати (видання)
безаф. — безафіксний, безафіксальний
бер. — берег
билин. — билинний
бібл. — біблійний
бл. — близький, близько
бл.сх. — близькосхідний
блр. — білоруський
бойк. — бойківський
бол. — болото
болг. — болгарський
болг.-укр.-блр. — болгаро-україно-
білоруський
болот. — болотний, болотяний,
болотистий
босн. — боснійський
бот. — ботанічний
б. р. — без року (видання)
букв. — буквальний, буквально
буков. — буковинський
в-во — воєводство
вдсх. — водосховище
відаг. — відагіонімний
відад’єкт. — відад’єктивний
відантроп. — відантропонімний
відапелят. — відапелятивний
від ге л. — відгелонімний
відгідр. — відгідронімний
віддемін. — віддемінутивний
віддієсл. — віддієслівний
віддрім. — віддрімонімний
відерг. — відергонімний

^Основи ВН районів і областей подано без скорочень



6 Умовні скорочення

відетн. — відетнонімний 
відзайм. — відзайменниковий 
відкатойк. — відкатойконімний 
відм. — відмінок
відн. — відносний (прикметник), відносно
відойк. — відойконімний
відор. — відоронімний
відпатр. — відпатронімний
від топ. — відтопонімний
відфіт. — відфітонімний
відфітогр. — відфітографічний
візант. — візантійський
військ. — військовий
військ.-мор. — військово-морський
військ.-політ. — військово-політичний
вірм. — вірменський
в.луж. — верхньолужицький 
ВН — власна назва 
волзько-фін. — волзько-фінський 
волин. — волинський
волог. — вологодський 
волос. — волоський 
ворон. — воронізький 
вп. — впадає 
встав. — вставний 
вул. — вулиця 
вулкан. — вулканічний
г. — гора
гаг. — гагаузький
гал. — гальський
галиц. — галицький
галиц.-балкан. — галицько-балканський
галиц.-сх.балк. — галицько-
східнобалканський
гг. — гори
гебр. — гебрайський
генет. — генетичний, генетично
генуез. — генуезький
геогр. — географічний
геогр.-атрибут. — географічно-
атрибутивний
геол. — геологічний
герм. — германський
гідрогр. — гідрографічний
гідрол. — гідрологічний
гідронім. — гідронімний
гіпот. — гіпотетичний
глух. — глухий
гот. — готський
гр. — грецький
грам. — граматичний
граф. — графічний
граф.-флект. — графічно-флективний
гр.-візант. — греко-візантійський
гр.-рим. — греко-римський
гр.-тюрко-слов. — греко-тюрко-
слов’янський
груз. — грузинський
ГТ — географічний термін
губ. — губний

гумор. -зневажл. — гумористично-
зневажливий
гун. — гунський
гуц. — гуцульський
давн. — давній, давніший, давніше
дак. — дакійський
дако-фрак. — дако-фракійський
д.алан. — давньоаланський
д.в.нім. — давньоверхньонімецький
д.гр. — давньогрецький
дельт. — дельтовий
демін. — демінутивний
демін.-експрес. — демінутивно-
експресивний
демін.-кваліт. — демінативно- 
квалітативний
демін.-топогр. — демінутивно-
топографічний
демон. — демонологічний
дендр. — дендропарк, дендрологічний
дер. — деревня (рос.)
деривац. — дериваційний
детермін. — детермінатив,
детермінативний
д.європ. — давньоєвропейський
дж. — джерело
дзвін. — дзвінкий
див. — дивись
диференц. — диференційний
діал. — діалектний
дієприкм. — дієприкметник,
дієприкметниковий
дієсл. — дієслово, дієслівний
д.інд. — давньоіндійський
д.іран. — давньоіранський
д.ірл. — давньоірландський
д.ісл. — давньоісландський
д.луж. — давньолужицький
д.нім. — давньонімецький
дніпров. — дніпровський
доі.є. — доіндоєвропейський
дол. — долина
дон. — донський
доойк. — доойконімний
д ос лов. — дослов’янський
дохристиян. — дохристиянський
д.прус. — давньопруський
дравід. — дравідійський
д.рус. — давньоруський
д.сакс. — давньосаксонський
д.серб. — давньосербський
д.слов. — давньослов’янський
д.тюрк. — давньотюркський
д.укр. — давньоукраїнський
д.чес. — давньочеський
експрес. — експресивний
експрес.-вказ. — експресивно-вказівний
ент. — ентомологічний
епент. — епентетичний
естет. — естетичний
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етимол. — етимологічний, етимологічно
етногр. — етнографічний
євразій. — євразійський
єврей. — єврейський
європ. — європейський
жін. — жіночий (рід, ім’я)
загальноєвроп. — загальноєвропейський
загал ьнос лов. — загальнослов’янський
загальнотюрк. — загальнотюркський
задньояз. — задньоязиковий
зазнач. — зазначений
займен. — займенниковий
закарп. — закарпатський
закінч. — закінчення
зал. ст. — залізнична станція
запороз. — запорозький
зарубіж. — зарубіжний
засн. — заснований, засновано
заст. — застарілий
зат. — затока
збір. — збірний
звук. — звуковий
звуконаслід. — звуконаслідувальний
звукосп. — звукосполука,
звукосполучення
згруб. — згрубілий
здріб.-пестл. — здрібніло-пестливий
зімкн.-прор. — зімкнено-проривний
зменш. — зменшувальний
зменш.-пестл. — зменшувально-
пестливий
зоол. — зоологічний
зх. — західний
зх.балк. — західнобалканський 
зх.європ. — західноєвропейський 
зх.і.є. — західноіндоєвропейський 
зх.поділ. — західноподільський 
зх. поліс. — західнополіський 
зх.рос. — західноросійський 
зх.слов. — західнослов’янський 
зх.слов.-кельт. — західно- 
слов’янсько-кельтський 
зх.укр. — західноукраїнський 
ідеол. — ідеологічний 
і.є. — індоєвропейський 
іллір. — іллірійський 
іменник. — іменниковий 
ін. — інший
індоарій. — індоарійський
індоіран. — індоіранський
інтерф. — інтерфікс, інтерфіксальний
Іран. — іранський
Іран.-тюрк. — ірано-тюркський
ірл. — ірландський
ірон. — іронічний
ісп. — іспанський
істор. — історичний, історично
істор.-геогр. — історико-географічний
істор.-етногр. — історико-етнографічний
італ. — італійський

і т. ін. — і таке інше
іхт. — іхтіологічний
кавказ. — кавказький
казах. — казахський
калм. — калмицький
канон. — канонічний
караїм. — караїмський
каракалп. — каракалпацький
карп. — карпатський
карст. — карстовий
картв. — картвельський
картогр. — картографічний
катойконім. — катойконімний
каш.-словін. — кашубо-словінський
кашуб. — кашубський
кваліт. — квалітативний
кельт. — кельтський
кельт.-лат. — кельто-латинський
кипч. — кипчацький
кирг. — киргизький
кирил. — кириличний
кімр. — кімрський
кін. — кінець
кінц. — кінцевий
клич. — кличний (відмінок)
клімат. — кліматичний
козац. — козацький
кол. — колишній
компл. — комплексний
корей. — корейський
костр. — костромський
кр.тат. — кримськотатарський
к. с. — куток села
культ.-госп. — культурно-господарський
культ.-істор. — культурно-історичний
куман. — куманський
кур. — курський
курд. — курдський
кут. — куток (села)
л. — лівий (про притоку)
лабіал. — лабіалізований
ландш. — ландшафтний
лат. — латинський
латв. — латвійський
лекс. — лексичний
лекс.-синт. — лексико-синтаксичний
лемк. — лемківський
лим. — лиман
лиман. — лиманний
лит. — литовський
лінгвіст. — лінгвістичний
ліс. — лісовий
лісостеп. — лісостеповий
літ. — літературний
літоп. — літописний
локал. — локальний
локал.-атрибут. — локально-
атрибутивний
локал.-релят. — локально-релятивний 
лтс. — латиський
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льодовик. — льодовиковий 
м. — місто
мадяр. — мадярський 
макед. — македонський 
манс. — мансійський 
мед. — медичний 
мемор. — меморіальний 
мемор.-ідеол. — меморіально- 
ідеологічний
метафор. — метафоричний, метафорично
метонім. — метонімійний, метонімічний
мин. — минулий (час)
мисл. — мисливський
міжморф. — міжморфемний
міжнарод. — міжнародний
мікротопонім. — мікротопонімний
місц. — місцевий
міськ. — міський
міфол. — міфологічний
міфопоет. — міфопоетичний
м-ко — містечко
мн. — множина
мог. — могила
молд. — молдовський
молд.-укр. — молдово-український
молд.-рум. — молдово-румунський
молд.-слов. — молдово-слов ’ янський
мон. — монастир
монг. — монгольський
монг.-тат. — монголо-татарський
монг.-тюрк. — монголо-тюркський
морав. — моравський
морд. — мордовський
морф. — морфема, морфемний
морфол. — морфологічний
морфо л.-фонет. — морфолого-фонетичний
морфонол. — морфонологічний
москов. — московський
мотивац. — мотиваційний, мотиваційно
мотивац.-генет. — мотиваційно-
генетичний
мотивац.-семант. — мотиваційно-
семантичний
м / р — міська рада
наголош. — наголошений
надчорномор. — надчорноморський
наз. — називний (відмінок)
наказ. — наказовий (спосіб)
напр. — наприклад
наприкін. — наприкінці
нар.лат. — народнолатинський
народноетимол. — народноетимологічний
наук. — науковий
нац. — національний
н.в.нім. — нововерхньонімецький
н.гр. — новогрецький
н.е. — наша (нова) ера
невідантроп. — невідантропонімний
неіндоєвроп. — неіндоєвропейський
неістор. — неісторичний

ненаголош. — ненаголошений
неофіц. — неофіційний
непал ат. — непал атальний,
непалаталізований
неперед. — непередній (ряд)
непродукт. — непродуктивний
неслов. — неслов’янський
ниж. — нижній
ниж.наддніпр. — нижньонад-
дніпрянський
нім. — німецький
н.луж. — нижньолужицький
ног. — ногайський
номенкл. — номенклатурний (ім’я)
нос. — носовий
ностр. — ностратичний
нп — населений пункт
обл. — область, обласний
о-в — острів
огуз.-кипч. — огузько-кипчацький 
одн. — однина 
03. — озеро
ойконім. — ойконімний
олон. — олонецький
омонім. — омонімічний
онім. — онімний
орніт. — орнітологічний
орфоеп. — орфоепічний
осет. — осетинський
особ. — особовий
офіц. — офіційний, офіційно
п. — правий (про притоку)
палат. — палатальний, палаталізований
парал. — паралельний, паралельно
паронім. — паронімічний
парт. — партійний
пасив. — пасивний
п-в — півострів
пгт — поселок городского типа (рос.) 
пд. — південь, південний 
пд.європ. — південноєвропейський 
пд.зх. — південний захід 
пд.-зх. — південно-західний 
пд.пол. — півдненнопольський 
пд.слов. — південнослов’янський 
пд.сх. — південний схід 
пд.-сх. — південно-східний 
пд.сх.слов. — південносхідно- 
слов’янський
пд.укр. — південноукраїнський
пейор. — пейоративний
перев. — переважний, переважно
перед. — передній
перен. — переносний
перс. — перський
пестл. — пестливий
пестл.-релят. — пестливо-релятивний
печ. — печера
печеніз. — печенізький
письм. — письмовий
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пізн. — пізній, пізніший, пізніше 
пізньопсл. — пізньопраслов’янський 
пізньолат. — пізньолатинський 
пн. — північ, північний 
пн.тюрк. — північнотюркський 
пн.зх. — північний захід 
пн.-зх. — північно-західний 
пн.рос. — північноросійський 
пн.слов. — півчнічнослов’янський 
пн.степ. — північностеповий 
пн.сх. — північний схід 
пн.-сх. — північно-східний 
побл. — поблизу 
пов. — повіт
под. — подібний, подібно
поділ. — подільський
поет. — поетичний
полаб. — полабський
поліс. — поліський
пол.мовн. — польськомовний
половец. — половецький
полон. — полонина
пор. — порівняй
пос. — поселення, посёлок (рос.)
посес. — посесивний
посес.-релят. — посесивно-релятивний
посес.-топонім. — посесивно-топонімний
постіндоєвроп. — постіндоєвропейський
постф. — постфікс, постфіксальний
потч. — потічок
поч. — початок
початк. — початковий, початково
пр. — притока
праіран. — праіранський
преф. — префікс, префіксальний
преф.-суф. — префіксально-суфіксальний
прибалт. — прибалтійський
прибл. — приблизний, приблизно
приголос. — приголосний
придих. — придиховий
придніпров. — придніпровський
прийм. — прийменник, прийменниковий
прийм.-іменник. — прийменниково-
іменниковий
прикм. — прикметник, прикметниковий
прир.-геогр. — природно-географічний
причорномор. — причорноморський
прізв. — прізвище, прізвисько
прогрес. — прогресивний
продукт. — продуктивний, продуктивно
прор. — проривний
простор. — просторовий
прот. — протока
протет. — протетичний
протозх.слов. — протозахідно-
слов’янський
протосх.слов. — протосхіднослов’янський 
протоукр. — протоукраїнський 
прус. — пруський 
пек. — псковський

псл. — праслов’янський
псл.-скіф. — праслов’янсько-скіфський
псл.-фрак.-іллір. — праслов’янсько-
фрако-іллірійський
р. — річка, рік
радян. — радянський
ранньопсл. — ранньопраслов’янський
революц. — революційний
редук. — редукований
реліг. — релігійний
рельєф. — рельєфний
релят. — релятивний
релят.-агент. — релятивно-агентивний
релят.-атрибут. — релятивно-
атрибутивний
релят.-демін. — релятивно-демінутивний 
релят.-збір. — релятивно-збірний 
релят.-локал. — релятивно-локальний 
релят.-посес. — релятивно-посесивний 
релят.-простор. — релятивно-просторовий 
релят.-субстант. — релятивно- 
субстантивний
республ. — республіканський 
р-н — район
род. — родовий (відмінок)
розм. — розмовний
ром. — романський
ром.-герм. — романо-германський
ром.-кельт.-слов. — романо-кельто-
слов’янський
ром.-пд. с лов. — романо-південно 
слов’янський
ром.-слов. — романо-слов’янський
рос. — російський
рос.мовн. — російськомовний
рр. — річки, роки
Р/Р — районна рада
рук. — рукав
рум. — румунський
рум.-бесараб. — румуно-бесарабський
румей. — румейський
рум.-молд. — румуно-молдовський
рум.-слвц.-пол.-укр. — румуно-
словацько-польсько-український
рум.-угор. — румуно-угорський
русин. — русинський
руч. — ручай
р-ще — річище
с. — село
саг. — сагайський
садово-парк. — садово-парковий
сакр. — сакральний
сакр.-символ. — сакральносимволічний
сакс. — саксонський
самод. — самодійський
санскр. — санскрит
сарм.-кавказ. — сармато-кавказький
св. — святого
с.в.нім. — середньоверхньонімецький 
с.гр. — середньогрецький
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семант. — семантичний
семасіол. — семасіологічний
сем.-хам. — семіто-хамітський
сер. — середина, середній
серб. — сербський
серб.-хорв. — сербо-хорватський
сер.-верх. — середньо-верхній
середземномор. — середземноморський
середньояз. — середньоязиковий
сер.наддніпр. — середньонаддніпрянський
симв. — символічний
синонім. — синонімічний
синтакс. — синтаксичний
с.іран. — середньоіранський
сірій. — сірійський
сканд. — скандинавський
скіф. — скіфський
скіфо-сармат. — скіфо-сарматський
складноскор. — складноскорочений
складносуф. — складносуфіксальний
складнофлект. — складнофлективний
скороч.суф. — скороченосуфіксальний
сл. — слобода
слвн. — словенський
слвц. — словацький
слвц.-зх.укр. — словацько-
західноукраїнський
слов. — слов’янський
словако-укр. — словако-український
слов.-балт.-герм. — слов’яно-балто-
германський
слов.-іллір. — слов’яно-іллірійський 
словін. — словінський 
слов.-кельт. — слов’яно-кельтський 
словосп. — словосполучення 
словотв. — словотвірний 
словотв.-семан. — словотвірно- 
семантичний
слов.-скіф. — слов’яно-скіфський
слов.-тюрк. — слов’яно-тюркський
смт — селище міського типу
с.нім. — середньонімецький
согд. — согдійський
соціал. — соціальний
соціал.-економ. — соціально-економічний
спелеонім. — спелеонімний
с.перс. — середньоперський
спец. — спеціальний
співвідн. — співвідносний
сполуч. — сполучник
спорід. — споріднений
с / р — сільська або селищна рада
сс. — села
ст. — старий
ст. — століття (після числівників) 
ст.блр. — старобілоруський 
степ. — степовий
стиліст. — стилістичний, стилістично 
ст.інд. — староіндійський 
стос. — стосовно

ст.пол. — старопольський
ст.прус. — старопруський
стр. — струмок
ст.рос. — староросійський
структ. — структурний, структурно
структ.-фонет. — структурно-фонетичний
ст.серб. — старосербський
ст.сл. — старослов’янський
ст.укр. — староукраїнський
суб’єкт. — суб’єктний
суб’єкт.-релят. — суб’єктно-релятивний
субстант. — субстантивний,
субстантивований
субстр. — субстратний
суміж. — суміжний
суряд. — сурядний
сусід. — сусідній
сусп.-економ. — суспільно-економічний 
сусп.-політ. — суспільно-політичний 
суф. — суфікс, суфіксальний 
суч. — сучасний 
сх. — схід, східний 
сх.європ. — східноєвропейський 
сх.пол. — східнопольський 
сх. поліс. — східнополіський 
сх.псл. — східнопраслов’янський 
сх.ром. — східнороманський 
сх.слов. — східнослов’янський 
сх.слов.-кельт. — східно
слов’янсько-кельтський 
сх.тюрк. — східнотюркський 
сх.укр. — східноукраїнський 
с-ще — селище 
тавр. — таврійський 
тадж. — таджицький 
та ін. — та інший 
тар. — таранчинський (діалект) 
тат. — татарський 
тат.-тур. — татарсько-турецький 
твер. — тверський 
тел. — телеутський 
тепер. — теперішній (час) 
т. зв. — так званий 
типол. — типологічний 
тис. — тисячоліття 
топогр. — топографічний 
топонім. — топонімний 
торф. — торфище, торф’яний 
тохар. — тохарський 
тс. — те саме 
тур. — турецький 
турист. — туристичний 
туркм. — туркменський 
тюрк. — тюркський 
тюрко-іран. — тюрко-іранський 
тюрко-монг. — тюрко-монгольський 
утор. — угорський 
удм. — удмурдський 
узб. — узбецький 
укр. — український
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укр.мовн. — україномовний 
укр.-молд. — українсько-молдовський 
укр.-рос. — українсько-російський 
укр.-слвц.-мадяр.-рум. — українсько- 
словацько-мадяро-румунський 
уподіб.-зменш. — уподібнювально- 
зменшувальний 
ур. — урочище
урало-сиб. — урало-сибірський
уроч. — урочистий
урум. — урумський
у т. ч. — у тому числі
ущ. — ущелина
факульт. — факультативний
фаринг. (горт.) — фарингальний
(гортанний)
фізико-геогр. — фізико-географічний 
фін. — фінський 
фінік. — фінікійський
фін.-утор.-----фінно-угорський
флект. — флективний
фолькл. — фольклорний
фонет. — фонетичний
фонет. -орфограф. — фонетико-
орфографічний
фрак. — фракійський
фрако-псл. — фрако-праслов’янський
франк. — фр&нківський

франц. — французький 
х. — хутір
хант. — хантийський 
ханти-манс. — ханти-мансійський 
хет. — хетський 
хорв. — хорватський 
хр. — хребет
християн. — християнський
ц. — церква
центр. — центральний
центр.азій. — центральноазійський
центр.укр. — центральноукраїнський
ц.слов. — церковнослов’янський
чагат. — чагатайський (староузбецький)
чан. — чанський
чв. — чверть
чес. — чеський
числ. — числівник
чол. — чоловічий (рід, ім’я)
чорномор. — чорноморський
чув. — чуваський
швейц. — швейцарський
шипл. — шиплячий
шл. — шльонський
шор. — шорський
язичн. — язичницький
якут. — якутський
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Агіонім — власна назва культової споруди (церкви, монастиря, каплиці). 
Андронім — власна назва жінки за прізвищем чи ім’ям чоловіка.
Антропонім — будь-яка власна назва людини.
Гелонім — власна назва болота, мочара, торфища і т. ін.
Гідронім — власна назва водного об’єкта.
Демонім — власна назва нечистої сили (демона).
Дрімонім — власна назва лісових, кущових, садово-паркових насаджень. 
Ергонім — власна назва виробничого об’єкта.
Етнонім — назва народу, племені, етнічної групи.
Етнохоронім — спільна назва народу і території, яку він заселяє.
Інсулонім — власна назва острова, півострова, морської коси.
Катойконім — назва людини за місцем народження або проживання.
Лімнонім — власна назва непроточної води (озера, ставу, лиману тощо). 
Макрооронім — власна назва великого гірського масиву.
Макротопонім — власна назва великого географічного об’єкта.
Мікротопонім — власна назва незначного географічного об’єкта в межах насе 
ленного пункту (кутка села, поля, посадки, сажалки і т. ін.).
Ойконім — власна назва населенного пункту.
Онім — будь-яка власна назва.
Оронім — власна назва об’єкта позитивного чи негативного рельєфу (гори, хреб 
та, горба, западини, заглиблення на суші тощо).
Патронім — ім’я людини по батькові.
Пелагонім — власна назва моря.
Теонім — власна назва божества.
Топонім — власна назва географічного об’єкта.
Урбанонім — власна назва внутрішньоміського об’єкта.
Хоронім — власна назва території (країни, району, області, історико-етногра 
фічної території тощо).
Хрононім — власна назва історичної події, свята.



СЛОВНИК ТОПОНІМІВ

А
Авдієве бзеро — заплавне озеро на правому березі Десни, за 3 км від с. Максаків 

Мен. р-ну Чернігів, обл. [ГЕУ 1, 7]. Лімнонім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро «природна або штучна 
заглибина, заповнена водою» [СУМ 5, 653] й означенням у формі посесива 
на -еве /  -євеу похідного від антропоніма Авдш> що є розм. формою офіц. 
Овдій [Трійняк, 255].

Авдивка — місто, Ясинуват. м /  р Донец, обл. [АТП, 100]; засн. у сер. XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 8]; Авдёевка (1981) [СЭС, 12]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Авдш; пор. Авдіівське ро
довище скляних пісків [ГЕУ 1, 8].

Авёрюева — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на Дов- 
горуківській яйлі [ГЕУ 1, 8]. Спелеонім виник як посесив на -ева /  -єва від 
антропонімаАверкій, що є варіантом чол. імені Оверкій [Скрип.-Дзятк., 73].

Авер’&нівське бзеро — оз. біля с. Заозерного Новотроїцьк. р-ну Херсон, обл. 
[ГЕУ 1, 8]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ озеро (див. Авдієве озеро) й означенням у формі відн. 
прикм. на -ське, п о х і д н о г о  в ід  суміж. ойконіма Овер*янівка [АТП, 471], в 
основі якого відбулося акання під впливом рос. мовлення й варіантів твір
ного чол. імені Овер'ян /Авер9ян [Скрип.-Дзятк., 73].

Авінда — вершина на Голови, пасмі Кримськ. гір, найвища точка Нікітінської 
яйли [ГЕУ 1, 9]; пор. назву суміж. р. Авінда, Авунда, Аунда-Узень [Булга
ков, 61], рос.Авинда, Авунда, Авонда, Айда, Ауда [Суперанская, 191]. (Зро
нім виник способом трансонімізації гідроніма, що походить від Іран, за 
походженням ав- «вода» і суф. -інда /  -унда /  -онда /  -да на означення 
місця, в якому багато чогось, тобто за ознакою «місце, в якому багато 
води» [Суперанская, 191]. Твірний гідронім міг сформуватися на ґрунті 
д.іран. ар- /  аЬ «вода» в скіф, мовному середовищі; пор. скіф, імена 
'Арбйракот  ̂та Аруа>£о<; [Абаев, 85]. На думку В. А. Бущакова, гідронім 
постав на основі д.гр. 'осушу, -соуо<; «місце зборів, збори» [Булгаков, 61], що 
малоімовірно з огляду на неможливість переходу -у- /  Р- у гр. мові або 
гр. -у- в слов. -и-, укр., рос. -в-.

Авор&та — річка, впадає в Чорне море на сх. від м. Алушти в Криму [СГУ, 19]. 
Назва гр. походження, первісно Аоратос «що її не можна побачи
ти» [Білецький, 42], тобто «невидима річка, така, що зникає». Нехарак
терне для слов, мовлення зіяння на поч. слова природно усунуто епент. -в- 
перед лабіал. -о-, а закінч, -а є наслідком узгодження гідроніма з номенкл. 
іменем річка. Пояснення гідроніма у зв’язку з д.гр. ’ 'аРрото£ «безсмерт
ний, божественний; безлюдний» [Булгаков, 60] менш переконливе.
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Жодного стосунку гідронім Авората не має до назви загадкової країни 
Аратта.

Агармйський ліс — компл. пам’ятка природи держ. значення в ур. Агармиш, 
Кіров, р-н у Криму [ГЕУ 1, 10]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ ліс «велика ділянка землі, густо зарос
ла деревами, а також велика кількість дерев, які ростуть на такій площі» 
[СУМ 2012, 504] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного 
від суміж. топоніма Агармиш.

Агармйш — платоподібний гірський масив у Внутрішн. пасмі Кримськ. гір, 
побл. м. Старого Крима [ГЕУ 1, 10]. Оронім виник унаслідок онімізації 
кр.тат. agarmią «побілілий, посивілий», утвореного від кр.тат. agar- «білі
ти, сивіти; линяти, блякнути» [Бушаков, 77] за допомогою давн. 
дієприкм. суф. -миш /  -меш /  -моїй. Мотивац. ознакою назви масиву могла 
бути не лише його засніженість, пов’язана зі значенням дієсл. біліти, 
сивіти, а й бляклість після сходження снігу, зумовлена процесом, назва
ним дієсл. линяти, блякнути; пор. похідну від ороніма складену назву 
компл. пам’ятки природи держ. значення Агармйський ліс, що являє 
собою урочище на гірському масиві Агармйш [ГЕУ 1, 10].

Адалбри — скелі-острови в Гурзуфській бухті Чорн. моря, у межах Криму; 
Близнята [ГЕУ 1, 20]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімі
зації кр.тат., тур. адалар «острови», що є формою мн. із суф. -лар9 утворе
ною від тур. ГТ ада «острів, півострів» [Радлов 1/1, 476]. Закінч, мн. -и, 
яке дублює тюрк. -лар, приєднано в сх.слов. середовищі як засіб адаптації 
кр.тат. ороніма рос. та укр. мовами. Парал. назва скель-островів Близня
та постала семант. способом від апелятива близнята «близнюки; (діал.) 
дві з’єднані посудини» (< близ — заст. «близькість», діал. блйзень «близь
ка відстань» [ЕСУМ 1, 208]), що вказує на дві подібні за формою і бл. одна 
від одної кам’яні скелі.

Аджпмка — 1) село, Кіровоград, р-н і обл.; Аджамка Пикинерная; 2) річка, 
л. Інгулу л. Пд. Бугу; Аджинка (1697), Аджамка (1898), Adżamka (1880), 
Пікінерка [СГУ 1, 19]; Отжетка (1769), Оджамка (1779); пор. ще Ожам- 
ське болото в с. Аджамка й р. Суха Аджамка л. Аджамки, а також 
р. Аджамка в бас. В*ятки [Лучик 1999, 24—25]. Назва села, яке засн. 
1733 p., є семант. утворенням від давн. зафіксованого гідроніма Аджинка, 
в основі якого тат. або тур. дієприкм. аджим /  аджин «зіпсований, прогір
клий, скислий» [Радлов 1/1,525], що походить від д.тюрк. асі- «киснути, 
бродити» [ДТС, 4], і слов. суф. -к(а) в релят. функції. Гідронім виник за 
актуальною для степ, річок ознакою «вода, що гірчить, кисла, зіпсована 
тощо». Його структ. варіанти пояснюються у зв’язку з поширеним у діа
лектах тюрк, мов чергуванням суф. -н- /  -м- і голос, -и- /  -а-, що постали на 
основі д.тюрк. дифтонга [уа]; пор. чув. gyrym на місці garym «шлунок» 
[Баскаков, 90, 94—95]. Основа Аджи- наявна в багатьох гідронімах 
пд. України та за її межами, де поширені тюрк, елементи й пізн. слов, 
назви з відповідною внутрішньою формою: б. Гірка, р. Гіркі води, 
оз. Солоне Озеро, бб. Солонувата тощо; рос. гідроніми з основою Горьк- та 
ін. [Лучик 1999, 26—28]; пор. ще Аджі-Коба (див.). Пояснення назви 
Аджамка у зв’язку з тур. adzam «перс» [Трубачев, 109—111; Масенко, 
101] непереконливе з погляду на відсутність д.іран. племен на території 
України в 2-му тис. н. е. Істор. ойконім Аджамка Пикинерная постав за 
тією ознакою, що с. Аджамка було засн. пікінерським полком. Певний час 
воно мало парал. назву Пикинерная, Пікінерна [Лучик 1999, 28].

Аджигбль — річка, вп. в оз. Аджиголь (Аджійське) в с. Тузли Татарбунар. р-ну 
Одес. обл.; Аджи-гёль (1850) [СГУ, 19]. Гідронім виник від двох основ 
тюрк, походження: аджи «киснути, бродити» (див. Аджамка) і гол /  кол, 
голь /  коль, гуль /  куль із широкою «водною» семантикою, які зводяться
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до д.тюрк. köl «озеро, водойма» [ДТС, 313; Мурзаев, 148, 283, 312—313]; 
пор. мис Аджигол у Дніпровсько-Бузьк. лим. на сх. від м. Очакова Микола
їв. обл. і солоне Аджигольське озеро в Кіров, р-ні Криму з відповідною основою 
в означенні [ГЕУ1, 20].

Адясі-Коб£ — карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл., на масиві Карабі- 
яйла [ГЕУ 1, 21]. Спелеонім тюрк, походження, виник унаслідок оніміза- 
ції композита, утвореного від основ аджі «киснути, бродити; гірчити» 
(див. Аджамка/Аджиголь) і коба «печера, гірська долина, улоговина, яр» 
[Мурзаев, 280] за ознакою «печера, поверхня якої складається з гірких 
розчинених порід вапняків, гіпсу, кам’яної солі тощо», букв, «гірка, соло
на печера».

Аерофлбтський — с-ще міськ. типу, Залізнична р /  р м. Сімферополя в Криму 
[АТП, 255], рос. Аэрофлотский. Ойконім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації відн. прикм. на -ський, утвореного від рос. аэрофлот «авіа- 
підприємство СРСР, яке належить до числа найкрупніших у світі» [СЭС, 
97] за ознакою «поселення поблизу аеродрому, що належить цивільному 
авіапідприємству — аерофлоту»; пор. вул. Аерофлотська в м. Києві, що 
веде до аеропорту «Жуляни». Форма чол. роду ойконіма зумовлена його 
узгодженням з рос. номенкл. іменем поселок.

Азбвське — с-ще міськ. типу, Джанкой. р-н у Криму [АТП, 261]; до 1945 р. — 
Колай [ГЕУ 1, 25], рос. Азовское. Суч. ойконім виник унаслідок трансоні- 
мізації означення Азовське в назві су між. моря (див. Азовське море). Істор. 
назва Колай походить від тур. колаі «зручний» або омонім, дієприкм. 
колаі «такий, що знаходиться на якомусь місці» [Радлов ІІ/1, 586].

Азбвське мбре — море, на пд. сх. України і пд. зх. Росії, з’єднане з Чорн. морем 
Керченськ. прот.; Азовское море (1981), д.рус. Сурожское море [СЭС, 27]. 
Суч. пелагонім є відн. пізн. сх.слов. утворенням, виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ море «частина океану — 
великий водний простір з гірко-солоною водою, який більш-менш оточе
ний суходолом» [СУМ 4, 802] й означенням у формі відн. прикм. на -ське, 
похідного від ойконіма Азов (пор. смт Азбвське в Криму і м. Азов на 
сх. узбережжі моря в Росії [Никонов, 17]), або як калька кр.тат. Азав ден- 
гизи, де Азав виконує роль означення в ізафетній конструкції з двох імен
ників. Отже, за походженням твірна основа Азов є псевдосуфіксальною 
слов’янізованою формою кр.тат. Азаву Азау (варіант тур. Азак\ утворено
го шляхом онімізації кипч. азау (тур. азак) «гирло річки, її кінець, пониз
зя» [Отин 2, 254—255]; пор. похідні від назви Азовське море складні та 
складені топоніми [ГЕУ 1, 23—28]. В істор. часи море мало ще кілька 
назв. Давні греки називали його Майетіс, Меотіда [Білецький, 38], Ма- 
йотіс лиман «Мейотійське озеро» за відношенням до меотів, які заселя
ли пд.-сх. узбережжя моря [Никонов, 17]. Цей пелагонім уживали римля
ни. Місц. жителі в антич. часи іменували його Темиринда [Никонов, 17], 
можливо, за наявнісю залізної руди або заліза в джерелах мінеральних 
вод: тюрк, демир /  тпемир «залізо, залізний» [Севортян 1980, 188—190]. 
Близька до суч. назва Бахр-Азу, Вахр-ель-азов з’являється десь із XIV ст. 
в араб, джерелах [Білецький, 39; Никонов, 17]. У її структурі бахр «море» 
та азау — рід в узбеків [Бушаков, 83]. Парал. функціонували ще Карба- 
лик з основою тур. балик на позначення риби, араб.-тур. Бахр-Пераозунд 
«Перанезунське море», Бахр-Сардак або Бахр-Судак «Судацьке море» 
[Білецький, 39]. У д.рус. мовленні вживали пелагонім Суразьке море — за 
відношенням до м. Сураж у Криму [Никонов, 17].

Ай-Гебргій — скеля в Чорн. морі, біля зх. узбережжя Кримськ. 
п-ва, побл. мису Фіолент [ГЕУ 1, 29]. Оронім постав способом трансонімі- 
зації агіоніма гр. походження, що виник на основі д.гр. ’'ayioę «святий,
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священний» і антропоніма Георгій (< гр. yeöpyoq «хлібороб, плугатар» 
[Скрип.-Дзятк., 46]) і називав місц. ц. або мон. Се. Георгія на скелястому 
підвищенні. Такі культові споруди часто зводили на скелях або горах 
Пд. Криму внаслідок його християнізації візантійцями, основу яких ста
новили греки; пор. аналог, утворені крим. відаг. ороніми Ай-Даніль, Ай- 
Нікола,Ай-Тодор,Ай-Фока та ін. [ГЕУ 1, ЗО] (див. Ай-Петрі).

Айгульське бзеро — солоні озера: 1) Красноперекопськ. р-н у Криму; Велике 
Айгульське озеро, Кирське озеро; 2) у тому ж р-ні Криму [ГЕУ 1, 29]. Лім- 
ноніми виникли внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного від 
тюрк, гідроніма Айгуль [Суперанская, 211], в основі якого ай «святий» 
(див. Ай-Георгій, Ай-Петрі) і тюрк, гуль «озеро» (див. Тилігул). Парал. 
назва Кирське озеро постала аналог, способом з використанням в атрибуто
ві незафіксованої топооснови Кир- або твірного ГТ гир /  кир «поле, степ, 
плато; підвищення; гора, гребінь гори, берег і т. ін.» тюрк, походження 
[Мурзаев, 166, 327]. Трикомпонентний лімнонім утворено від основної 
назви синтакс. способом шляхом приєднання означення Велике, яке вка
зує на відповідні розміри першого озера.

Ай-Даніль — мис на Пд. березі Криму, на пд. зх. від Гурзуфа [ГЕУ 1, ЗО]. Топо
нім постав способом трансонімізації агіоніма гр. походження Ай-Даніль, 
що називав християн, культову споруду на мисі (див. Ай-Георгій, Ай- 
Петрі).

Айдбр — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1577); Адар (1503), Адара (1552), 
Айдарь (1782), Айдара (1801), Ойдар (1586), Ойдор (1666), Войдара (1666), 
Гайдар (1704), Гайдарьу Яйдар, Ідар (1660), Андарь (2-а пол. XVHI ст.), 
Андар (1769), Лайдар (1823), Лесной Одар (1667) та ін. [СГУ, 20]. Гідронім 
виник семант. способом унаслідок онімізації тюрк, айдар (букв, «чуб, 
коса») в геогр. значенні «підвищення, звичайно з великої купи каміння, 
складеної на самій вершині у вигляді конуса» [Мурзаев, 41]. Іншомовне 
походження і різнодіалектні впливи спричинилися до численних варіан
тів топоніма, який поширився на суміж. об’єкти в бас. річки; пор. ур. 
Усть Айдар (1587), нп Ойдар (1708), Новый Айдар, Старый Айдар (1705), 
Новая Айдарь, Старая Айдарь (1859), Айдарьская сторожа (1571), Новый 
Айдар (Айдари), суч. нп Новоайдар і Айдар-Миколаївка Новоайдар. р-ну 
Луган. обл. [СГУ, 20], компл. пам’ятку природи держ. значення Айдарсь- 
ка тераса, що являє собою вікову діброву в заплаві р. Айдар [ГЕУ 1, 30].

Ай-Штрі — гора, турист, об’єкт на пд. Криму* вершина пЯіАй-Петринській яйлі 
на пн. від м. Алупки [ГЕУ 1, ЗО]. Оронім гр. походження, можливо, виник 
безпосередньо від двох основ: ’ 'ауих; «святий, священний» і n£xpoq 
«камінь, скеля»; пор. ойконім Ayun) Петрой у Греції [Бушаков, 61]. Кол. 
назва г. "Ayioq Пётрю. Компонент Ай поширений у топонімії Криму: дже
рело й руїни ц. або мон. св. Андрія Ай-Андрі9 дол. й рр. Ай-Ван, Айвоен, 
Ай-Ян, Аян («св. Іван»), мис Ай-Тодор [Білецький, 41], яр Ай-Брокул> 
руч. Ай-Василь-Дере, нп Айвасиль [СГУ, 20], мис Ай-Фока. З огляду на 
високу продуктивність геогр. назв з компонентом Ай- та іменем святого, 
на честь якого візантійці зводили на узбережжі Чорн. моря християн, 
культові споруди, подібні топоніми мають відаг. походження (див. Ай- 
Георгій), тобто безпосередньо не мотивовані відповідними іменами святих. 
У зв’язку з цим і оронім Ай-Петрі, найімовірніше, постав від назви спору
дженої на горі ц. чи мон. Св. Петра, а не мотивований сакр. властивостя
ми самої скелі; пор. похідну назву платоподібного масиву Голови, пасма 
Кримськ. гір Ай-Петринська яйла [ГЕУ 1, ЗО].

Айі — 1) крайній зх. мис Пд. берега Криму; 2) ландш. заказник держ. значення 
в Криму; Мис Айя [ГЕУ 1, ЗО]. Оронім виник унаслідок онімізації форми
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жін. роду д.гр., н.гр. *'ауіа «свята»; пор. ойконіми в ГреціїАуіої, Ауіа, Ana
stasia, Мя Варвара та ін. [Булгаков, 61]. Назва заказника постала спосо
бом трансонімізації суміж. ороніма, хоча за своєю суттю це той самий 
топонім, а новим є лише держ. статус миса.

Ак-Каі — 1) скеляста гора на сх. Внутрішн. пасма Кримськ. гір, біля м. Білогір- 
ська; 2) компл. пам’ятка природи держ. значення на г. Ак-Кая [ГЕУ1, 31]. 
Оронім тюрк, походження, виник на основі словосп. з опорним ГТ кая 
«скеля, круча» [Мурзаев, 267] й означенням ак «білий» за відповідним 
кольором стрімчака, що складається з випняків та мергелів 
[ГЕУ 1, 31]; пор. семантику складної основи суміж. ойконіма Білогірськ.

Аккерм&н — кол. назва м. Білгород-Дністровський в Одес. обл.; Ак-Керман 
[ГЕУ 1, 31], Аккерман — до 1944 р. [СЭС, 31]. Ойконім тюрк, походження, 
виник способом складання двох основ: ak «білий» і kdrman «фортеця, 
місто». Назва є тур. калькою попереднього д.рус. БЪлъгородъ [Фасмер 1, 
64—66] (див. Білгород-Дністрдвський).

Акмон&йський перешййок — смуга суходолу між Арабатськ. та Феодосійськ. 
зат., яка з’єднує Керчинськ. п-в з Кримськ. п-вом [ГЕУ 1, 32]. Назва вини
кла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ перешйй
ок «вузька смуга суші, що сполучає два материки або материк з півостровом» 
[СУМ 6, 321] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного від 
ойконіма тюрк, походження Ак-Монай; пор. спорід. антропонім Aqmannay, 
букв, «білолобий» [Булгаков, 79].

Акрин — гора, біля с. Текуча Косів. p-ну Івано-Франків. обл.; Акра, Akra (1788), 
<naGurzeAkrym» (1788), Akryn(1933), Акрин(1999) [Габорак, 10]. Оронім 
постав як релятив на -ин від вихідного Акра, яке водночас є назвою пото
ку біля підніжжя гори. Форма чол. роду зумовлена узгодженням з ГТ хре
бет, уживаним парал. з номенкл. іменем гора. Топонім Акра поодинокий 
у карп, регіоні, тому важко встановити його етимологію. Припущення, що 
«він утворений семант. шляхом від рум. апелятива akrd «щавель» [Габо
рак, 10], сумнівне із семасіол. погляду. Імовірнішою є мотивація твірного 
гідроніма спорід. рум. асги «кислий» [Novenau, 36] за відповідною якістю 
води суміж. потоку. Якщо ж первинним був оронім Акра, на що вказують 
писемні фіксації, то семант. переконливішим виглядає його зв’язок з 
д.гр. ’'акрт| /  ’'акра «вершина, верх; край, мис; фортеця, замок (на горі), 
кремль»; пор. антич. пос. ’'Акра на Керчинськ. п-ві [Булгаков, 61]. Можли
вим є виникнення топоніма Акра я  ̂псл. субстантива з іменним преф. а- й 
основою кьгау що зводиться до і.є. (s)ker- «гнути; кривити; крутити, верті
ти, обертати», рефлекси якого поширені в слов, топонімії та антропонімії 
[Козлова, 37, 49—50; Шульгач 2008,12].

Аксу — 1) ручай, л. Улу-Узеню бас. Чорн. моря побл. м. Алушти в Криму [СГУ, 
20]; 2) річка, назва Пд. Бугу в записах П. Маштакова [СГУ, 423]. Гідроні
ми тюрк, походження, виникли як композити на основі словосп., що 
містить ак з етимол. семантикою «текти», пізн. — «білий», і су «вода», 
букв, «вода, що тече» [Мурзаев, 42]. Стос, гірських річок у Сер. Азії, Азер
байджані та ін., які мають прісну воду, відбулося переосмислення гідро- 
основи «біла, чиста вода» [Мурзаев, 43—44], що внаслідок міграцій зі 
сходу могло позначитися і на назвах укр. водних об’єктів з проточною 
водою. Цьому сприяло одне із значень основи ак «білий, чистий» [Севор- 
тян, 116—117], яке також актуальне в гідронімії й характеризувалося 
семасіол. переходом «білий, світлий» —» «річка», зумовленим зоровим 
враженням; пор. аналог, явище в європ. гідронімії, що зокрема відбилося 
в назві потоку Альбин (див.), гідронімах Біла, Білий (див.), рум. ГТ albie.

Актіське бзеро — солоне озеро, Ленін, р-н у Криму; Альєльське озеро [ГЕУ 1, 
32]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з
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опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське, похідного 
від тюрк, топонімаАкташ (< ак «білий» і таш «камінь»; див. Ташлйк), у 
фіналі якого відбулася фузія -ш- /  -с-. Парал. назва постала аналог, спосо
бом на основі незафіксованого топоніма Альель, утвореного від кр.тат. 
аііу, тур. аіі, аіі «вищий, високий; піднесений, шляхетний» [Булгаков, 
78], у якому відбулася редукція ненаголош. -і-, та кр.тат. еі «народ, люди; 
країна, край; село» [Бушаков, 103].

Акчокр&к — балка, п. Домузли, вп. в Азовське море (1792), Ак-Чокрак (1850), 
Янчокракъ (б. р.), Анчекракъ (1889), Антпокракъ (1855), Акакъ Чокракъ
(1788) [СГУ, 20]; як річка в Приазовськ. p-ні Запоріз. обл. [ГЕУ 1, 34]; пор. 
р.Анчокрак і нпАнчокракъ (1861) в Одес. обл. [СГУ, 23]. Гідронім тюрк, похо
дження, виник як композит на основі словосп. з означенням ак «білий, 
чистий» і опорним кр.тат. ГТ чокрак «джерело» [Марзаев, 618].

Аліббй — лим., Татарбунар. р-н Одес. обл. [ГЕУ 1, 35]. Назва тюрк, походжен
ня, виникла внаслідок втрати опорного номенкл. імені й трансонімізації 
антропоніма-означення Алібей, в основі якого кр.тат., тур. аіі «вищий, 
високий, величний» і bay /  Ьеу «пан, хазяїн; правитель, вождь» [Бушаков, 
86—87]. Припускають, що це було ім’я тур. воєначальника XVIII ст. Сара- 
скіра Гаджі- Алі-бея [Янко, 23].

Алііга — річка, вп. в оз. Китай бас. Дунаю (1957); як б. в с. Аляга 
(воно ж Кацбахъ) кол. Акерманськ. пов. (1861); Алиага (1946), Малый 
Ташлык (1817), Аліяда (1862), Аляга (1960) [СГУ, 21]. Гідронім тюрк, 
походження, виник унаслідок онімізації композита з основами кр.тат. аііу, 
тур. аіі «вищий, високий» [Бушаков, 78] і тур. діал. йака /  йаха «край; 
берег; горб, хребет, голі вершини» [Севортян 1989, 82—83]. Назву суміж. 
с. Аляга утворено способом трансонімізації гідроніма, основа якого зазнала 
стягнення голос, -і- перед артикуляційно бл. -/■. Перенесення тюрк. кінц. 
наголосу на передостанній склад відбулося в слов, мовному середовищі під 
впливом похідних із суф. -ага /  -яга на зразок бідняга, бродяга. Парал. назва 
постала синтакс. способом унаслідок приєднання до тюрк. Ташлык (див.) 
рос. Малый, що вказує на розміри річки.

Алкалія — річка, вп. в оз. Солоне на зх. від Дністра (1957); нп. Алкалія (воно ж 
Білостанкова) кол. Акерманськ. пов. (1861); Алкала-Дере (1817), 
Алкалійа (1979), Алкалія, або Алкали-дере (1850), Алкальї-дере (1853) 
[СГУ, 21]. Суч. гідронім виник унаслідок субстантивації означення Алка
ли /  Алкалы, утвореного від alkali «кільцева» (< кр.тат. alga «кільце» + 
суф. -Іі(а) в релят. функції) (див. [Бушаков, 78]), яке в істор. назві річки 
взаємодіяло з ГТ дере «ущелина, яр і т. ін.» [Мурзаев, 171]. Ойконім Алка
лія постав способом трансонімізації суміж. гідроніма.

Алмбзна — місто, Стаханов, м /  р Луган. обл.; засн. 1898 р. [ГЕУ 1, 35], 
рос. Алмазная. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду відн. прикм. алмазний «стос, до алмаз*, яка узгоджува
лася з номенкл. іменем шахта, або від ергоніма (назви шахти) «Алмазна» 
способом його трансонімізації.

Алтагпрський заказник — загальнозоол. заказник держ. значення, Якимів. р-н 
Запоріз. обл. [ГЕУ 1, 35]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ заказник «місце тимчасової заборони полю
вання» [СУМ 3, 137] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, похід
ного від мікротопоніма тюрк, походження Алтагйр (< алт «нижня сторо
на, низ, підґрунтя; підніжжя гори» + гир /  кир «поле, степ, плато; підви
щення; гора, гребінь гори, берег і т. ін.» [Мурзаев, 47, 166, 327]).

Алупка — місто, Ялт. р-н на бер. Пд. Криму; уперше згадується в X ст. під 
назвою Аубіка [ГЕУ 1, 35], до поч. XX ст. місто мало назву Лупіко; пор. у 
генуезців XIV ст. Lupico [Никонов, 21], Алупка (1981) [СЭС, 43]. Ойконім
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гр. походження. Вважають, що він мотивований особ. гр. іменем АХошг|£ 
[Суперанская, 44]. Імовірніше, що назва виникла безпосередньо від апеля- 
тива ’'сЛепои/ иаХох>кох> < д.гр. "ойлмщ  ̂«лисиця» за допомогою суф. -кіа, 
що вказував на насиченість місцевості відповідними тваринами; пор. о-в 
’'ААджєкіа в Боспорськ. прот. (у Плінія Старшого), а також безсуфіксні 
назви ур. Алепо /  Алепу, Алупія /  Улупія та ін. [Бушаков, 61], ур. Алепус 
Трепія, румей. букв, «лисячі нори», біля с. Кипуча Криниця Старобешів. 
р-ну Донец, обл., де проживають приазовські греки [Отин 2000, 18]. 
Суф. -к(а) постав у сх.слов. мовному середовищі внаслідок трансформації 
д.гр. -кіа за аналогією до відповідної ойконім. моделі з релят. словотв. зна
ченням. Варіант назви Лупіко, Lupiko без початк. А- сформувався під 
впливом генуез. (італ.), лат. lupus «вовк» [ЛРС, 461].

Алушта — місто, на узбережжі Пд. Криму; засн. в VI ст. у зв’язку з будівниц
твом візант. фортеці Алустон за наказом Юстіана І [ГЕУ 1, 35; Янко, 23], 
Алушта (1981) [СЭС, 43]. Ойконім гр. походження. Його суч. форма є кол. 
означенням з основою гр. ’ 'аХог)ато<; «невмиваний» у структурі складеної 
назви нп; пор. у Прокопія Кесарійського ’'AAxnxrcov <ppo\)piov, букв, «не
вмивана фортеця» [Бушаков, 61], що вказувало на брудний, сірий вигляд 
укріплення. Крім форм з початк. А- Алустон, Алуста, ойконім мав варі
анти Луста, Лустіа [Янко, 23], які, очевидно, сформувалися в генуез. 
мовному середовищі. В околицях міста знаходиться б. Алушта-Тарама, у 
назві якої опорний компонент — специфічно урум. ГТ тарама 
♦балка» [Отин 2000, 120]; пор. ще р. Алушта-Узень у межах Ялт. м /  р 
[СГУ, 20], другий компонент у назві якої походить від тюрк. ГТ узень, що 
має значення «річка; селевий руйнівний потік» [Мурзаев, 407], Алу- 
штинський рекреаційний підрайон, який включає місто-курорт Алушту 
[ГЕУ 1, 36].

Алчбк — гірський масив на березі Пд. Криму, між Судацьк. і Капсельськ. бух
тами [ГЕУ 1, 36]. Оронім виник унаслідок онімізації тюрк, за походжен
ням прикм. alęag (кр.тат.), alęak (тур.) «низький», що має основу д.тюрк. 
аі «низ, нижня частина» [Бушаков, 77].

Алчёвськ — кол. (до 1931 р.) і суч. (з 90-х pp. XX ст.) назва м. Комунарська 
Луган. обл. [ГЕУ 1, 36]; Комунарськ (1932) [АТП, 54]; засн. 1895 p., до 
1931 —АлчевсКу до 1961 — Ворошиловск, Коммунарск (1981) [СЭС, 617]. 
Назва виникла на честь мецената О. К. Алчевського, який фінансував 
будівництво місц. металургійного заводу [Янко, 24], способом усічення 
закінчення у твірному прізв. під впливом продукт, ойконім. моделі на 
-ськ з релят. значенням похідних. Парал. назви постали в радян. часи як 
меморіальні відповідно від апелятива комунар (див. Червоний Комунар) і 
прізв. відомого парт, та військ, діяча СРСР К. Є. Ворошилова (див. 
Луганськ).

Альбин — гора, полон, на ній і потік біля с. Буркут Верховин, p-ну Івано-Фран- 
ків. обл.; Альбін, Альбінець, АІЬіпсе (1887), АІЬіпіес (1887), Albin (1950) 
[Габорак, 10]. Походження суфікс, ороніма пов’язують з прізв. Альба або 
давн. прикм. alb(a) «біла, чиста, очищена від кущів» < і.є. albh- «білий, 
чистий, блискучий», що зберігся в рум. мові [Габорак, 10] і відбився в 
європ. гідронімії [Шульгач, 34—36]. З погляду на поширеність рум. елемен
тів у топонімії Прикарпаття можливою є мотивація назви ГТ albie «корито; 
русло (ріки)» [Noveanu, 38], що утворився внаслідок поширеного в давн. і.є. 
мовах семасіол. переходу «білий, світлий» —» «ріка», спричиненого зоровим 
сприйняттям кольору води [Шульгач, 18]. Форма чол. роду взаємопов’яза
них топонімів на -ин- у геогр. або релят.-посес. значенні зумовлена узго
дженням із грам, ознаками ГТ потік, хребет.
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Альма — річка, вп. в Каламітську зат.Чорн. моря (1957); Алма (1837), Савлык- 
Су (1863) [СГУ, 21], Альма [ГЕУ 1, 37]; пор. кол. с. Алма-Кермен (суч. 
с. Миронівка) Білогірськ. р-ну в Криму, пр. Альмй р. Алма-Cyxä [СГУ, 21]. 
Гідронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації кр.тат., тур. 
апелятива alma «яблуко» [Бушаков, 78], що в словосп. з номенкл. іменем 
уживався як означення «яблуневий» (про місцевість, узбережжя); пор. 
кол. назву суміж. с. Алма-Кермен, букв, «яблунева фортеця», казах. 
Алма-Ата, Алматы, букв, «яблуневе», можливо, з алма-тау «яблуневі 
гори» [Никонов, 21]. Зміна наголосу та пом’якшення -л9- в основі гідроні
ма відбулися в слов, мовному середовищі під впливом компонента 
альма-матер, зооніма Альма тощо; пор. похідні топоніми з варіантами 
наголошення основ Альмйнська западина та Альмйнська низовина на 
пд. зх. Криму [ГЕУ 1, 37]. Парал. назва Савлык-Су постала на основі 
кр.тат. sauliq «здоров’я» [Бушаков, 141], як означення — «здоровий, 
цілющий», і тюрк, су (у) «вода, струмок, річка, озерце» [Мурзаев, 528]; 
пор. ст.укр. жива(я) вода «цілюща вода; вода, що дає життя» і гідроніми 
з основою Жив- [Лучик, 72—73].

Альбшина Водп — карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл., на Довгору- 
ківській яйлі [ГЕУ 1, 38]. Спелеонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ вода «водна маса джерел, озер, річок, 
морів, океанів» [СУМ 1, 716—717] (по дну печери протікає струмок) й 
означенням у формі посесива на -ина, похідного від чол. імені Альоиіа, що 
є розм. формою офіц. рос. Алексей, укр. Олексій.

Альта — річка, п. Трубежа л. Дніпра; Алта, Jima, Льто, Олтоу Ольта, Алтовъ 
(1014), Iłtycza (1596), Ілтиця (1699), Альта (1848), Иртьща (1888) та ін. 
[СГУ, 21]. Назва має і.є. витоки і виявляє широкі генет. зв’язки на тере
нах Європи. Загальноприйнятої етимології не має. Якщо первинною є 
скорма Ал(ь)та9 то гідронім продовжує ізоглосу і.є. утворень від основи 
еі- /  аі- «текти, сочитися, литися, бігти» [Шульгач, 35], розширеної 

детермін. -t-; пор. "AA,xaę (Македонія), Alto (Іллірія), Altina (Паннонія, 
Ниж. Мізія), Altinum (Венеція), лит. Aluntä, Aluo( п )ta, Alant as, сканд. 
Alta, Іран. Алоннта(с) [Трубачев, 167, 248; ЕСЛГНПР, 17]. Редук. -fe
nie ля корен, -л- є наслідком закону відкритого складу, що унеможливило 
очікувану метатезу в alt-. Наявність біля витоків Альти давн. назви бол. 
і пос. Л(ь)тоу поля Льтьское9 варіанта гідроніма Льтьць із редук. -ь- в 
основі дає підстави для її пояснення у зв’язку з псл. liti «лити, текти», 
спорід. з лит. lieti, лтс. Het «лити», лит. lyti «дощити, заливати», лтс. lit, 
listi «розливатися, литися, струмувати» < і.є. lei- «лити, текти» [ЕСУМ З, 
246—247; ЕСЛГНПР, 17]. Перед сонорним з наступним редук. -ь- у гідро- 
основі розвинувся протет. А- і його варіанти О- (Олто) або /- (Ілтиця); пор. 
укр. іржа, рос. діал. аржа, иржа, кілька гідронімів з компонентом Аржав- 
ець у бас. Серету [СГУ, 23].

Амврбсіївка — місто, Донец, обл. [АТП, 111]; засн. 1869 р. [ГЕУ 1, 38], 
Амвросиевка (1981) [СЭС, 48]; пор. сл. Аврасїівка (нині с. Благодатне), 
побл. якої виникло майбутнє місто [Янко, 24]. Ойконім постав унаслідок 
трансонімізації назви суміж. слободи, що утворена за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Авросій, Амвросій.

Анбньїв — місто, Одес. обл. [АТП, 322]; відоме з 1767 р. як козац. сл. Анани 
(Анань) [ГЕУ 1, 40]; засн. у XVII ст. як ханська слобода, давн. форми — 
Анані та Ананія; Наньів, Ананьев, Ананів, Ананьево [ТПнСО, 6], Ананьев 
(1981) [СЭС, 54]. Суч. ойконім постав як посесив на -ів /  -їв від антропоні- 
ма Анань (неофіц. форма чол. імені Ананій). Первинна назва пос. Анані /  
Ананія становить форму род. належності від імені Анань /  Ананій.
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Ангарб — річка, л. Салгиру, вп. в зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря біля 
пн. схилів Голови, пасма Кримськ. гір; Ангарь (1910) [СГУ, 22]. Гідронім 
виник способом онімізації алт. ГТ ангар, ангара «щілина, тріщина, уще
лина, долина, русло», поширеного в тюрк, і монг. мовах [Мурзаев 1996, 
212], носії яких перенесли його на узбережжя Азовськ. моря. Має відому 
паралель у бас. Єнісею; пор. також у Криму Ангар-Богаз, або Ангарський 
перевал, Ангар-Бурун — скеля в Кримськ. горах, Ангарський тракт, нп 
Ангара (суч. с. Перевальне) Сімферопол. р-ну [СГУ, 22].

Ангарб-Бурун — одна з вершин Голови, пасма Кримськ. гір, у сх. частині маси
ву Чатирдаг [ГБУ 1, 41]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок оні
мізації ізафетної конструкції з ГТ ангара «ущелина, долина і т. ін.» (див. 
Ангара) та бурун «мис, гірський виступ, віднога гори, піщана гряда тощо» 
[Мурзаев, 103].

Андріївна — с-ща міськ. типу: 1) Сніжн. м /  р Донец, обл. [АТП, 100]; засн. 1789 
р. [ГЕУ 1, 41], рос. Андреевка; 2) Слов’янськ, р-н Донец, обл. [АТП, 122]; 
засн. 1938 р. [ГБУ 1, 41], рос. Андреевка; 3) Тельманів. р-н Донец. обл. 
[АТП, 123]; засн. 1882 р.; Карань (до 1945 р.) [ГБУ 1, 41], рос. Андреевка; 
4) Бердянськ, р-н Запоріз. обл. [АТП, 171]; засн. 1809 р. [ГБУ 1, 41], рос. 
Андреевка; 5) Балаклій. р-н Харків, обл. [АТП, 434]; відоме з 1732 р. [ГБУ 
1, 41]; Андріевка (XVIII ст.), Андреевка (XIX ст.) [Абдула, 4]. Ойконіми 
виникли за допомогою суф. -івк(а) (рос. -евк-а) в релят.-посес. функції від 
імені Андрій (рос. Андрей); пор. понад 80 назв нп Андрїівка в Україні 
[АТП, 577], окремі з яких могли утворитися від прізв. Андрїів, рос. Андре
ев, або від ойконімів на зразок Андрїів, Андрієве приєднанням -ка. Істор. 
назва пос. Карань у Тельманів. р-ні постала способом трансонімізації неза- 
фіксованого суміж. мікротопоніма Карань, мотивованого тур. каран «тем
ний», кінц. приголосний якого зазнав палаталізації за допомогою струк
турального *-уь для узгодження гідроніма з номенкл. іменем жін. роду 
(див. Карань); пор. демін. назву правої пр. Случі Каранька, назву 
р. Карань-Узёнь у бас. Чорн. моря [СГУ, 240].

Андріішівсько-Гудймівський заказник — гідрол. заказник держ. значення, 
Ромен, р-н Сум. обл. [ГЕУ 1,41]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації 
та ономізації словосп. з опорним ГТ заказник і складносуф. означенням у 
формі відн. прикм. на -ський, утвореного на основі назв сс. Андріяшівка 
[АТП, 402] і Гудимівка [АТП, 397] у Ромен, та Лебедин, р-нах, між якими в 
заплаві р. Суми визначено місце, де заборонено полювання та риболовлю; пор. 
утворену аналог, способом назву суміж. Андріяиіівського газоконденсатного 
родовища в межах Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної обл. [ГЕУ 1,41].

Андрусова сбпка — один з великих грязьових вулканів Булганацької групи на 
Керченськ. п-ві [ГЕУ 1, 42]. Оронім виник як мемор. назва внаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ сопка «горб або невисока 
гора округлої форми» [СУМ 9,462] й означенням, утвореним за допомогою 
закінч, -а від прізв. відомого геолога М. І. Андрусова. Суф. -ов- у структурі 
ойконіма змінив функцію з посес. на релят.

Андрупгівка — місто, Житомир, обл. [АТП, 129]; відоме з 1683 р. під назвою 
Андрусовка [ГЕУ 1, 42], Андрушевка (1981) [СЭС, 59]. Ойконім виник за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від співвідн. з Андрій 
антропоніма Андруш, який поширений у болгар, сербів, словаків, угорців 
та молдован [Чучка, 39]. Первинний варіант назви Андрусовка містить ще 
актив, у ст.укр. мові суф. -овк(а), приєднаний до Андрусь, що є пестл. фор
мою офіц. чол. імені Андрій.

Антбнівка — с-ще міськ. типу, Дніпровська р /  р м. Херсона Херсон, обл. [АТП, 
461]; засн. 1963 р. [ГЕУ 1, 43], Антоновка (1981) [СЭС, 66]. Ойконім 
виник як мемор. назва за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від прізв.
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відомого радян. діяча О. Антонова. За непідтвердженими свідченнями, 
поселення засн. 1870 р. поміщиком Комстадіусом і названо на честь його 
сина Антона, до імені якого приєднано суф. -івк(а) [Янко, 26].

Антоніни — с-ще міськ. типу, Красилів. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 485]; відоме 
з 2-ї пол. XIV ст. під назвою Голодьки [ГЕУ 1, 43]; Антоны (з 1770), АпЬо- 
піпу (1795), Антоніни (1926) [Торч.-Торч., 49]. Суч. ойконім постав як 
мемор. назва внаслідок трансонімізації форми род. відм. жін. імені Анто- 
ніна, яке належало дружині орендатора села [Торч.-Торч., 49; Янко, 26]. 
Істор. ойконім Голодьки постав семант. способом від родової назви посе
ленців на прізв. Голодько з основою антропоніма Голод [Чучка, 150].

Антрацйт — місто, Луган. обл. [АТП, 61]; засн. наприкін. XIX ст., до 1962 — 
Воково-Антрацит [ГЕУ 1, 44], Антрацйт (1981) [СЭС, 66]. Ойконім 
виник шляхом усічення першого компонента істор. назви, другий компо
нент якої постав семант. способом від апелятива антрацйт «один із най
кращих сортів кам’яного вугілля, що характеризується великою щільні
стю, блискучо-чорним кольором і має високу калорійність» [СУМ 1, 51] 
(м. Антрацйт — один з найбільших вугільних центрів Донбасу). Можли
ве ергонім. посередництво у творенні ойконіма. Істор. назва постала спосо
бом основоскладання суміж. ойконімів Бокове та Антрацит, перший з 
яких утрачено; пор. с. Бокове в сусід. Лутугин. р-ні [АТП, 65].

Апокнй — балка, п. Корсака, вп. в Азовське море (1957), Атакли (1850), Апан- 
ли (1786); пор. аул План-Апанли (1867), сл. Апанлы (1865) [СГУ, 23]; як 
річка Апокни,Апанли [ГЕУ 1, 48]. Суч. гідронім становить трансформова
ну в сх.слов. мовному середовищі тюрк, за походженням назву Апанли, 
що виникла внаслідок онімізації відн. прикм. на -ли з основою збережено
го в казах, мові ГТ арап «яма, старий неглибокий колодязь»; пор. сс. 
Апан, Апан-Сарача в Криму [Бушаков, 79]. Суміж. омонім, ойконім утво
рено способом трансонімізації гідроніма.

Апбстолове — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 80]; засн. в 90-х рр. XVIII ст. як 
с. Вошиве (до 1818), Покровское (1859) [ЕК], Покровське (до 1923) [ГЕУ 1, 
49], Апдстолово (1981) [СЭС, 69]. Ойконім виник унаслідок трансоніміза
ції назви суміж. пристанційного с-ща Апостолове, що постала як посесив 
на -ов(е) від прізв. власника землі М. Д. Апостола [Янко, 26—27]. Істор. 
ойконім утворено способом трансонімізації назви р. Вошива, на якій 
лежить нп. З побудовою у с. Вошива ц. Св. Покрови від цього агіоніма за 
допомогою суф. -ськ(е) в релят. функції виникла субстант. назва Покров
ське, яку в радян. часи атеїстична влада замінила відантроп. ойконімом.

Апшинёць — оз. льодовик, походження, Рахів. р-н Закарпат. обл.; витікає 
р. Апшинёць, входить до гідрол. Апшинёцького заказника держ. значення 
[ГЕУ 1, 49]. Лімнонім утворено, очевидно, семант. способом від суміж. 
гідроніма із суф. -инець у демін.-релят. функції з основою назви р. Арва, 
що протікає неподалік (див. Апшйця).

Апшйця — річка, п. Тиси л. Дунаю пн. с. Водиця Рахів. р-ну Закарпат. обл.; 
Апшйц*а (1972), Арза (1411), Арваиіге (1720), Арыса (60-і рр. XX ст.), 
Апшйця, Апшіца (20-і рр. XX ст.), Ар5ісе (30-і рр. XX ст.), Апшйця (1957) 
[СГУ, 23]. Суч. форма гідроніма являє собою слов’янізований за допомо
гою суф. -иц(я) в пестл.-релят. функції варіант назви р. Арза (пор. вода — 
водиця, земля — землиця, укр. р. Рось, Роса — болг. р. Росица). Первинна 
назва Арва не має надійної етимології. Спроба пояснити її як утворення від 
рум.-угор. антропоніма Арва < Арвоіоп [Банк, 64; з покликанням на
Н. Константенеску] є непереконливою. Навпаки, гідронім та одноймен
ний ойконім Апша утворювали прізвиська і прізвища; пор., напр., прізв. 
Апшай (1448) на Закарпатті [Чучка, 39]. Очевидно, гідронім виник на
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itоснові іллір. apis або apisa на позначення води [Babik, 341], з яким, 
можливо, пов’язаний рум. ГТ apä«вода, водний простір, річка» [Мурзаев, 
52], про що опосередковано свідчать укр. кальки відповідних ойконімів: 
Апшиця — суч. Водиця, Вишня Апиіа — суч. Верхнє Водяне, Середня 
Апиіа — суч. Середнє Водяне; пор. ще нп Нижня Апша (1387, Alsowapsa) і
г. Апецький Плаєць — суч. Діброва [СГУ, JS3]. Існує також припущення, 
що праформою топооснови була Арз- /  Abts-, яка являла собою род. 
належності ром.-герм, апелятива Abt «абат» у значенні «абатів потік» 
[Babik, 341]. Спорід. в цій місцевості є демін. назва потч. Апиіинець, від 
якої метонім. способом утворено назву греблі Апшиніц, а за допомогою 
-ск(а) у релят. функції — ороніми Апшенеска, Апшеньеска, Апшеньска 
phnma [СГУ, 23].

Арабптська затбка — зат. в пд.-зх. частині Азовськ. моря, між Керченськ. п-вом 
і косою Арабатська Стрілка, на якій знаходиться Арабатський заказник 
держ. значення [ГЕУ 1, 49—50]. Лімнонім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ затока «частина океану, моря, 
озера, річки, що вдається в сушу; бухта» [СУМ 3, 354] й означенням, пере
несеним з назви суміж. коси Арабатська Стрілка (див.).

Арабптська Стрілка — піщана коса-півострів у зх. частині Азовськ. моря, в 
Криму і Херсон, обл., відокремлює від моря зат. Сиваш [ГЕУ 1, 49—50]. 
Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ стрілка «вузький довгий мис, що утворюється при злитті двох 
річок, а також піщана коса, намита прибоями» [СУМ 9, 775] й означенням 
у формі відн. прикм. на -ська, похідного від назви зруйнованого тур. укрі
плення Арабат (< тюрк.рабат / рібат /  арабат «прикордонне поселення; 
околиця міста, передмістя; каравансарай; сторожевий пост», що має араб, 
витоки [Мурзаев, 472]); тур. фортеця Арабат існувала в XVI — XVII ст. 
[ГЕУ 1, 32], за іншими джерелами — до 1791 р. [Никонов, 28]. За відно
шенням до п-ва постала назва бот. заказника держ. значення Арабатський 
заказник, який знаходиться на Арабатській Стрілці, та назва суміж. 
Арабатської затоки [ПЗУ 1, 49—50]

Арббка — балка, л. Молочної, вп. в Азовське море (1963—1973); Арапъ (1972), 
Арабъ (1862), Арабъ-Орель або Орель (у верхів’ї); пор. ур. Арабъ («у Молоч
ных Вод»; 1749), с. Арабка (1925) [СГУ, 23]; як річка Арабка [ГЕУ 1, 50]. 
Суч. гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в демін.-релят. функції від 
істор. Арапъ, Арабъ з основою тур. арап «арабський; араб» [Радлов 1/1, 
261] (етнонім араб /  арап стосувався не лише вихідців з Передньої Азії та 
Пн. Африки, а й називав кочових узбеків та туркменів [Лезина-Суперан. 
1, 84]). Про походження компонента Орель див. у статті Оріль.

Арбузинка — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 305]; засн. наприкін.
XVIII ст., до 1946 — Гарбузинка; лежить на р. Гарбузинці [ГЕУ 1, 50]; 
Арбузинка (1809) [Лобода, 19]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
назви суміж. р. Гарбузйнка (див.). Утрата початк. Г- в основі, що пов’яза
на з тюрк, харбуз- /  карбуз- (< перс, xarbüza /  хarbuza «диня» [ЕСУМ 1, 
472]), відбулася під впливом рос. мовлення, в якому закріпилася вимова 
без ініціального приголосного.

Арйк-Ббська — карст, порожнина (шахта) на хр. Басман у межах Ялтинської 
яйли Кримської карст, обл. [ГЕУ 1, 51]. Спелеонім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним тюрк, арик «штучний канал або 
канава», «річка, потік, протока, берег» [Мурзаев, 57] й означенням у 
формі жін. роду відн. прикм. на -ський, в основі якого тюрк, бас /  баш 
«голова; вершина, верхів’я, витік; верхогір’я» [Бушаков, 85]. Можливо, 
твірним для спелеоніма було втрачене тюрк. Арйк-Баш.
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Армінськ — с-ще міськ. типу, Красноперекопськ. р-н у Криму [АТП, 264]; відо
ме з 30-х рр. XVIII ст. [ГЕУ 1, 51], кол. Перекоп, до поч. XX ст. —Армян
ский базар [Янко, 27]. Ойконім виник під впливом продукт, моделі на -ськ 
унаслідок усічення -ий в означенні попередньої назви Армянский (базар), 
яке постало в рос. мовленні як відн. прикм. із суф. -ськ-ий (рос. -ск-иїї) від 
рос. армяне, що вказувало на засновників нп або більшу частину в ньому 
вихідців з Вірменії. Парал. ойконім Перекоп утворено шляхом онімізації 
ГТ перекоп «поперечний рів або вал, загата, гребля на річці, озерці» [Мур- 
заев, 434].

Артёк — курортна місцевість, ур., пос., дитячий табір відпочинку на Пд. березі 
Криму, біля г. Аюдаг [ГЕУ 1, 52]; Артёк — всесоюзний піонерський табір 
(з 1925), кліматологічна оздоровниця, біля Гурзуфа (1981) [СЭС, 79]. 
Назва ізольована в топонім, просторі України і не має надійної етимології. 
Припускають, що вона могла сформуватися внаслідок тривалої і складної 
структ.-фонет. трансформації д.гр. Кардиатрикон [Никонов, 33], що є 
сумнівним. Переконливішою видається думка про виникнення топоніма 
за насиченістю узбережжя перепелами від гр. ортокі, д.гр. "ортЫ; «пере
пел»; пор. назву гори в Криму Ведене-Кир тюрк, походження з аналог, 
мотивац. ознакою: кр.тат., ног. Ьдйепе «перепел» [Бушаков, 70, 89] і 
д.тюрк. кыр «плоскогір’я» [Мурзаев, 327], букв, «перепелине плоско
гір’я». Взаємозаміна ненаголош. голос, [о] — [а] — поширене явище в 
усній передачі іншомовних слів (у даному разі гр. походження). Існує 
також думка (О. М. Трубачова) про індоіран. сліди в Криму і зв’язок назви 
Артек з і.є. аН(А)- «ведмідь»; пор. суміж. оронім Ведмідь-гора, що є каль
кою тюрк. Аю-Даг (див.). Деякі дослідники пов’язують топонім з тюрк, 
етнонімом артык «киргизи» [Суперанская, 84].

Артём1вка — с-ще міськ. типу, Чутів. р-н Полтав. обл. [АТП, 366]; засн. в 
1903—1905 рр. [ГЕУ 1, 52], до 1925 — Павлівка [Янко, 28]. Суч. ойконім 
виник як мемор. назва на честь відомого радян. діяча Артема (Ф. А. Сер
геева), до псевдоніма якого приєднано суф. -івк(а) в релят.-посес. функції. 
Істор. назва постала за допомогою -к(а) від прізв. Павлов, суф. -ов- у 
структурі якого надав ойконіму релят.-посес. значення.

Артём1вськ — місто: 1) Перевальськ. р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 1910 р., до 
1921 — Катеринівка [ГЕУ 1, 52], Артёмовск (1981) [СЭС, 80]; 2) Донец, 
обл.; засн. у XVIII ст., до 1924 р. — Бахмут [АТП, 98]; за ін. джерелами
— відоме з 1571 р. [ГЕУ 1, 52], Бахмутъ (1708), Багмутъ (1708) 
[СГУ, 35], Артёмовск (1981), з 1783 до 1924 — Бахмут [СЭС, 80]. Ойконі- 
ми виникли як мемор. назви на честь радян. парт, діяча Артема 
(Ф. А. Сергеева), до псевдоніма якого приєднано суф. -івськ у релят. функ
ції. Істор. назва Катеринівка постала за допомогою суф. -івк(а) в релят.- 
посес. функції від жін. імені Катерина подібно до Ганнівка, Варварівка, 
Єлизаветівка тощо з твірною а-основою за високопродукт. ойконім. 
моделлю на -івк(а). Первинну назву міста на Донеччині утворено спосо
бом трансонімізації суміж. гідроніма Бахмут (див.).

Артёмове — місто, Дзержинська м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1894 р., до 
1921 — х. Неліпівський [ГЕУ 1, 53], Нелєпівський, з 1938 — м. Артема, з 
1965 —Атемове [Янко, 28], Артёмово (1981) [СЭС, 80]. Варіанти ойконі- 
ма Артема й Артёмове виникли як мемор. назви у посес. формах від псев
доніма Артем (див. Артемівськ). Істор. назву утворено способом субстан
тивації та онімізації відн. прикм. на -ський, похідного від суміж. ойконіма 
Нелтівка (див.).

Артополбт — річки: 1) л. Многи л. Лисогору л. Сули л. Дніпра; Артопологь 
(1913), Артополоть (1785), Артополотъ (1786); 2) л. Сули л. Дніпра; 
Артополотъ (XVI ст.), Артополок (1957), «на АртополатЬ» (1713),
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Артпаполотъ, Артополоть (1769), Артопологъ (1852), Артеполот 
(XIX ст.)у Artopolok (1913), Артополот (1963); пор. кол. нпАртополот на 
Сумщині т&Артиполот на Полтавщині [СГУ, 24]. Гідроніми неслов. похо
дження. Запропонованер . С. Стрижаком пояснення назви як композита, 
утвореного від Іран, arta-parata — «річка божества», підтримав
О. М. Трубачов [Трубачев, 220, 248], але заперечив Г. Шрамм як семант. 
малоймовірне [Шрамм, 139]. За межами Іран, мов ̂ ідроніми не виявляють 
надійних етимол. зв’язків. Натомість саме Іран, arta-parata має досить 
прийнятну з погляду топонім, ^омінації семантику, особливо якщо вра
хувати їхнє первинне значення: arta «божество, пов’язане з поклонінням 
культу вогню давніх іранців, які були прихильниками зороастризму»; 
пор. Іран, art «вогонь», похідну назву божества прометеївського типу 
Арта(в)узу створеного богом на благо [Абаев, 69—71], і parata «річка», 
«брід, перехід» [БСЛГНПР, 112], у зв’язку з чим гідронім міг виникнути 
за ознакою «сакральне місце на березі річки, де поклонялися вогню»; 
пор. Іран.-тюрк, пір «святе місце; місце поклоніння вогню, пов’язане з 
ЙОГО культом» І ПОХІДНИЙ ВІД НЬОГО тюрк, гідронім Пірсу у букв, «свята 
вода», на Кіровоградщині та ін. [Лучик 1999, 47—48].

Архангельське — с-ще міськ. типу, Високопіл. р-н Херсон, обл.; засн. 1810 р. 
[ГЕУ 1, 53]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. прикм. на -ський, похідного від компонента назви 
ц. Св. Михаїла Архангела; пор. м. Архангельск у Росії [Никонов, 33].

Арцйз — місто, Одес. обл. [АТП, 322]; засн. 1816 р. [ГЕУ 1, 53], Арцйз (1981) 
[СЭС, 83]. Ойконім виник як мемор. назва на честь перемоги рос. військ 
над армією Наполеона 1814 р. під м. Арсі (Arsis) у Франції [Янко, 28].

Аршйця — 1) гори, Надвірн. р-н Івано-Франків. обл.; Яршиця, Яршична,Агзгу- 
са, Jarszyca (1787, 1788), Яршиці9 Гаршиця, Аршиця; 2) хребет у Рожня- 
тів. p-ні; Ґорган (див.), Arszuce, Arszyszcze (1871), Arszyca (1880), Gorgan 
(1886), Аршица (1976), Аршиця; пор. ще гг. Аршйчна [Габорак, 11—12], 
потоки Аршечний-Вижнійу Аршечний-Нижній у Надвірн. p-ні, Аршичник 
на Закарпатті [СГУ, 24]. Оронім утворено шляхом онімізації місц. ГТ 
аршиця «стрімка гора, сонячний бік гори», який є запозиченням зі 
сх.ром. мов; пор. молд. аршицз «спека», рум. är§i{ä «спека; пасові^сько на 
пагорку, в лісі на сонячному боці», що походять від нар.лат. arsocia 
«горюча» [ЕСУМ 1, 91].

Аскбнія-Нбва — 1) с-ще міськ. типу, Чаплин, р-н Херсон, обл. [АТП, 472]; відо
ме з 1882 p., до 1841 — Чаплі [ГЕУ 1, 54], за іншими джерелами — засн. 
1828 p.; Аскания-Нова (1832), нім. New Askanien, лат. Ascania Nova 
(1906), Новий Кетен (New Köthen), Новый Ангальт (New Anhalt), 
Чапельская дача, ур. Чаплы, Чаплй, Большие Чаплы [Булгаков-Дрогобич,
32]; 2) степ, біосферний заповідник міжнарод. значення, засн. 1898 р. 
Ф. Е. Фальц-Фейном, Чаплин, р-н Херсон, обл.; 3) дендр. парк, там само; 
засн. 1887 р. [ГЕУ 1, 54—56]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання до опорного компонента Асканія означення Нова, що вказує 
на пізн. заснування нп порівняно з перенесеною з Німеччини назвою кол. 
графства Askanien, Aschanien, яка походить від відповідних варіантів 
давн. назви замка на території графства. Нім. топоніми, як і відома з IX— 
X ст. назва суміж. м. Aschersleben, мають твірну основу антропоніма 
Ascher (< Aschger), яка відбита в структурі нім. Ascharien, Aschanien, що 
було записано лат. мовою як графство й замок Ascania та перенесено на 
надчорномор. поселення власником цих земель герцогом Ангальт-Кете- 
ном. Зміна в написанні нім. Aschanien /  Ascharien на Askanien, можливо, 
була зумовлена антич. ВН ’'AoKavioq (гр.), Ascanius (лат.) [Бушаков- 
Дрогобыч, 31—34]. Парал. ойконіми Новый Кетен і Новый Ангальт
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мотивовані відповідними компонентами в структурі складеного антропоні- 
ма, що належав герцогу Ангальт-Кетену. Назва заповідника, створеного 
наприкін. XIX ст. останнім власником Асканії-Нової Ф. Б. Фальц-Фейном, 
як і назва суміж. дендропарку, постала способом трансонімізації ойконіма. 
Місц. ойконім Чаплі утворено шляхом трансонімізації назви урочища, що 
лежить на території поселення та заповідника (див. Чаплйнка).

Астанінські запл&ви — орніт. заказник держ. значення у пн. частині Керченськ. 
п-ва, побл. с. Останіне Ленін, р-ну в Криму [ГЕУ 1, 56]. Назва виникла 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним компонентом у 
мн. заплава «частина річкової долини, що затоплюється під час весняної 
повені» [СУМ 3, 261] й означенням у формі відн. прикм. на -ські, похідно
го від ойконіма Останіне, який у рос. мовленні вимовляається з початк. 
А-у що відбилося в топонімі.

Ат&к — ур., бот. пам’ятка держ. значення, Берегів, р-н Закарпат. обл.; Урочище 
Атак [ГЕУ 1, 56]. Дрімонім виник семант. способом від тюрк. ГТ атак 
«околиця; підніжжя гори, схил гори; гирло річки» (< атак /  атек 
«кайма», «поділ» < д.тюрк. еШк «пола плаття, одягу»); пор. ур. Атак 
побл. Балхаша, нп Атаки в Молдові [Мурзаев, 59]. Можливим є його ети- 
мол. зв’язок з назвою р. Атака, п. Роставиці л. Росі п. Дніпра [СГУ, 24], 
яку пояснюють як фонет. варіант вихідного Отдка, що походить від ГТ 
отока з основою дієсл. о(б)тікати; пор. д.рус. отокь «острів; мис; край, 
межа», ст.укр. оток, отіка «острів», рос. оток, отока «кругова звивина 
річки, яка відділяє півострів; річковий острів; півострів на річці; глибока 
розлога затока» [Желєзняк, 98].

Атлантйда — карст, печера в Подільсько-Буковинській карст, обл., біля 
с. Завалля Кам’янець-Подільськ. р-ну Хмельниц. обл.; 2) геол. пам’ятка 
природи держ. значення, у тому самому р-ні; Печера Атландида [ГЕУ 1, 
56]. Спелеонім виник унаслідок трансонімізації назви міфол. країни 
Атлантйда, яку начебто поглинув Атлантичний океан, за образною 
подібністю до неї карст, печери. Назва суміж. пам’ятки природи постала 
аналог, способом від спелеоніма.

Аули — с-ще міськ. типу, Кринич. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 83]; відоме з 
сер. XVII ст. [ГЕУ 1, 62]. Ойконім виник способом онімізації тюрк, за 
походженням ГТ аул «східне й кавказьке село; поселення, селище; табір, 
стоянка; житло, двір і т. ін.» [Мурзаев, 59], форма мн. якого вказує на 
певну кількість відповідних об’єктів.

Аіб-Д&г — 1) гора і мис на пд. узбережжі Криму, поряд з Артеком; Біюк-Ка- 
стель, Кастель [Бушаков, 83; Никонов, 37], Аюдаг (Медведь-гора) (1981) 
[СЭС, 97], Аюдаг; 2) ландш. заказник держ. значення; Ведмідь-гора [ГЕУ 1,
62]. Оронім тюрк, походження, у його основі кр.тат. аю «ведмідь» і ГТ даг 
«гора» [Бушаков, 83; Никонов, 37]. Назва виникла за зовнішньою подібні
стю гори до ведмедя; пор. її сх.слов. кальку Ведмідь-гора. Парал. оронім 
Біюк-Кастель — тур. походження, букв, «велика фортеця», що вказує на 
поширений у генуезців вид укріплення [Никонов, 37].

Аінська — карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл., на масиві Чатирдаг; 
пор. нижче від входу печери (на 5 км.) Аянське джерело [ГЕУ 1, 62]. Спе
леонім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. на -ська, похідного від назви суміж. р. Аян, що бере початок з
г. Чатирдаг [СГУ, 25]. Твірний гідронім постав семант. способом, очевид
но, від тюрк, (ног.) аян «ясний, виразний» [Суперанская, 150], геогр. зна
чення «світлий, чистий (про воду)». З огляду на більш очевидні тюрк, 
гідроніми в Криму Аян-Дере, Яян-Чешме [СГУ, 25] зв’язок спелеонім. 
основи Аян- з гр. агіонімом Ай-Ян «святий Ян /  Іоань (див. Ай-Георгій, Ай- 
Петрі) видається малоймовірним, хоч і можливим.
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Б
Б&ба — річки: 1) л. Великого Бурлука л. Сіверськ. Дінця л. Дону (1863); Баби

на Долина (1787); пор. нп Баба у бас. річки; 2) п. Десни л. Дніпра; Баба; 
с. Баба при р. БабкЬ (XVIII ст.); 3) п. Здвижу п. Тетерева п. Дніпра;
4) пр. Гірського Тікичу п. Тікичу п. Синюхи л. Пд. Бугу, Baba (1893); нп 
Baba Żaszkówska ruda (1596) [СГУ, 25]; гірські утворення на Івано-Фран- 
ківщині: 1) вершина г. Страгори в Надвірн. р-ні; 2) двоверха гора в Косів. 
р-ні; Смерекова Баба, Баба-Жбир; 3) камінь-скеля в Тлумац. р-ні; 4) гора 
в Богородчан. р-ні; 5) гора в Рогатин, р-ні; Baba (1884); 6) група скель на
г. Палениці у Верховин, р-ні; Baba (1932), а також складені ороніми з ком
понентом Баба та у формі мн. Баби [Габорак, 13—15]. Топоніми утворено 
диференційовано (залежно від локал. ознак і характеру геогр. об’єкта) 
шляхом онімізації і.є. за походженням апелятива баба, який розвинув 
різні культові та геогр. значення: 1) жін. божество в язичників, яке уособ
лювало всю земну природу; богиня життя, родючості, здоров’я; культове 
святилище серед боліт, лісів, на горі, де йому поклонялися [Ономастика, 
163, 168]; 2) ідол; груба скульптура з каменю, створена давньою людиною 
на розлогих просторах Євразії; 3) трясовина, грузьке місце на болоті [Мур- 
заев, 62]; 4) кругла грудка глини [Вербич 2009-а, 213—214]. В основі 
таких значень загальноєвроп., і не лише (пор. друге значення апелятива 
баба, а також назву мису Баба в Туреччині [Никонов, 37]), поганські уяв
лення про душі або перевтілення померлих предків-покровителів по жін. 
лінії [Лукінова 1983, 92—95], які розвивалися від обожнювання в часи 
розквіту язичн. культу предків до негативного сприйняття з розвитком 
християнства. Вихідними значеннями твірного баба можуть бути два:
1) стара жінка (< псл. *baba < і.є. *baba або *bhdbha — давнє слово з дитя
чого мовлення, утворене повторенням того самого складу, як і в ін. словах 
подібного типу); 2) предмети кулястої форми, назва яких зводиться до 
гіпот. основи псл. *bab- «надуватися, розбухати, бути кулястим» 
[ЕСУМ 1,102—103]; пор. ороніми Баба-Лудова, Baba-Ludowa (1880) у Вер
ховин. р-ні Івано-Франків. обл. з опорним ГТ баба в основі та означенням, 
похідним від діал. лудова «безформна, незграба» [Гоборак, 14].

Баба! — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. 1643 р. [ГЕУ 1, 63]; 
Бабай, перша назва Архангельське [Абдула, 6]. Суч. ойконім виник унас
лідок трансонімізації прізв. Бабай у мн., що називало рід першопоселен- 
ців на чолі із чугуїв. землевласником Ф. Бабаєм. Істор. назву Архангельсь
ке утворено способом субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. на -ський, похідного від сакр. компонента назви ц. Св. Михаїла 
Архангела.

Баббнка — річка, л. Ятрані п. Синюхи л. Пд. Бугу; Babanka (1594), «па rzece 
Babanach» (1880), Babań, Babanka (1609), Бабаночка, Ревуха; пор. нп 
Старі Бабани й Бабанка [СГУ, 25]. Гідронім відн. ізольований в укр. і 
європ. топонімії. Очевидно, він виник за допомогою суф. -к(а) у релят. або 
демін. функції від первинного Бабани, що являє собою топомінізоване 
групове прізв. з основою діал. бабана «стара вівця», яке запозичене з рум. 
мови і є похідним від ЬаЬй «стара жінка, баба» [ЕСУМ 1, 103]. Таке похо
дження підтверджує наголос на суф. -ан- і прізв. Бабанін. Можливим є 
зв’язок із фразеологізованим ГТ бабан живьдт «непрохідне болото, трясо
вина», зафіксованим у Сх. Поліссі [Черепанова 1984, 24]; пор. ще прізв. 
Бабан, Бабанов [СПЧ, 31]. Парал. назва р. Ревуха має прозору етимоло
гію, пов’язану з дієсл. ревіти (див. Ревна).

Бббинці — с-ще міськ. типу, Бородян. р-н Київ. обл. [АТП, 211]; відоме з 1552 р. 
[ГЕУ 1, 63], Babince (1880) [SGKP 1, 73]. Ойконім виник унаслідок онімі-
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зації катойконіма бабинці «вихідці із с. Бабин чи Бабине» (пор. 5 нп Бабин 
і 4 нп Бабине [АТП, 578]) або «ті, що живуть на узбережжі р. Баба*, яка 
протікає в цьому р-ні.

Б&бка — 1) річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (XVII ст.); Большая Бабка (1850); 
пор. с. Велика Бабка Чугуїв, р-ну Харків, обл. [СГУ, 27]; 2) бот. пам’ятка 
природи держ. значення, Бородян. р-н Київ обл. [ГБУ 1, 63]. Гідронім 
виник за допомогою суф. -к(а) в релят.-демін. функції від назви р. Баба 
л. Великого Борлука л. Сіверськ. Дінця, що тече в сусід. Шевченків, р-ні; 
пор. нп Баба в цьому р-ні [СГУ, 25]. Аналог, способом утворено назву 
пам’ятки природи від гідроніма Баба в бас. Тетерева, що називає річку 
нижче смт Бородянка Київ. обл. [СГУ, 25].

Бабуг&н-яйлй — найвищий масив Голови, пасма Кримськ. гір, між Гурзуфом і 
Алуштою [ГЕУ 1, 63]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімі- 
зації словосп. з опорним ГТ яйла «безлісе плоське плато Кримських гір; 
використовується як літнє пасовисько» [СУМ 11, 631] й означенням з 
основою кр.тат. ЬаЬщап «вовча ягода» [Булгаков, 83], що вказує на харак
терну для гірського масиву рослину; пор. карст, порожнину Вабуганська 
на Вабуган-яйлі [ГЕУ 1, 63].

Багайлй — солоне озеро в групі Євпаторійських озер, Сак. р-н у Криму; Капту- 
ган [ГЕУ 1, 64]. Лімнонім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації 
відн. прикм. на -ли, похідного від ног. бакай /  Ьадаі «копита; проміжок 
між копитами», за подібністю форми озера до відповідної частини ноги 
парнокопитних. Парал. назва постала як композит, очевидно, на основі 
кр.тат., тур. кап «сосуд» [Радлов II/1, 401] і Ыи£ап «народжений, той, що 
з’явився»; пор. нп Айтуган, Кон-Туган у Криму [Бушаков, 102].

Багбта — річка: 1) л. Орелі л. Дніпра; Богатая (1913); 2) п. Орелі 
л. Дніпра; Богатая (1782) [СГУ, 27]. Гідроніми виникли внаслідок суб
стантивації форми жін. роду прикм. багатий «який має багато, в достат
ку чого-небудь», «розкішний, пишний, дуже гарний», «цінний чим-не- 
будь» [СУМ 1, 78]; пор. назву р. Багатенька п. Багатоі п. Орелі, Бога- 
тенька (1783) [СГУ, 27] із суф. -еньк(а) в демін.-кваліт. функції.

Багйчка — річки: 1) л. Сули л. Дніпра; Богачка (1913); пор.
с. Багачка Миргород, р-ну Полтав. обл.; 2) л. Убеді п. Десни л. Дніпра; 
Богачка (1859), Богачька (1898); 3) п. Вересочі л. Остра л. Десни л. Дні
пра; Богачка (1764—1769); 4) п. Трубежа л. Дніпра; Богачка (1931);
5) п. Псла л. Дніпра; Богачка (1848); пор. нп Велика Багачка [СГУ, 27]. 
Гідроніми пояснюють як утворення на -к(а) від відповідного апелятива 
[Трубачев, 129; Корепанова, 58], але такий висновок потребує уточнення. 
Розвиток корен, -а- на місці -о- в основі суч. назв відбувся внаслідок асимі
ляції голосних під впливом наступного суф. -а-. Поширеність назв з основа
ми Багач- /  Богач-, Багат- /  Богат- перев. в лівобережній частині Сер. Над- 
ніпрянщини, а також відсутність топонімів з антонім, основою Відняч-, 
Бідн- свідчать про ймовірність розвитку у твірній основі багат- /  богат- 
(< псл. «той, хто має великий наділ», похідне від «доля,
майно, багатство» [ЕСУМ 1,109]) геогр. значення, пов’язаного з насичені
стю річок, поселень чи всієї території чимось корисним, цінним або з роз
кішною, пишною місцевістю; пор. рр. Багата (2), Багатенька в бас. Орелі 
(див. Багата), скелю Кам'яна Багачка (див.) у Путил. р-ні Чернівец. обл., 
нп Багачка в Луган., Полтав. і Харків, обл. [АТП, 579]. У зв’язку з цим 
проблемним залишається визначення первинності співвідн. гідронімів і 
ойконімів з основами Багач- /  Богач-, Багат- /  Богат- (див. Велика 
Багачка).

БагвА — річки: 1) л. Гірського Тікичу п. Тікичу л. Синюхи л. Пд. Бугу; Ваюа 
(XVII ст.), «рЪчкою Вави» (1655), Вакіиа (1880); Багва, Тетерка; пор. 
с. Багва Маньків. р-ну Черкас, обл.; 2) л. Срібної Балки л. Гірського Тіки-
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чу п. Тікичу л. Синюхи л. Пд. Бугу; пор. ще Багва Гнила пр. Гірського 
Тікичу [СГУ, 27]. Гідроніми виникли способом онімізації діал. ГТ багва 
«болотиста низина; драговина, мочар» [ЕСУМ, 1, 109], очевидно, герм, 
походження. Вони не мають паралелей в ін. ареалах Славії, а апелятив 
багва фіксується головним чином в укр. і н.луж. мовах, тобто в місцях 
зосередження готів напередодні та після їхньої міграції від узбережжя 
Балтійськ, до Чорн. моря. Можливо, ГТ багва є герм, відповідником псл. 
*bagno (див. Багно), про що свідчить висока продуктивність 
-va в гот. мові. Про походження парал. назви Тетерка див. у статті 
Тетерів.

Ббгерове — с-ще міськ. типу, Ленін, р-н у Криму [АТП, 264]; засн. наприкін. 
XIX ст. [ГЕУ 1, 64], рос. Багерово. Ойконім виник флект. способом (за 
допомогою -е) від антропоніма Багеров з основою д.тюрк. Ьагіг «родич 
(кровний)» [ДТС, 78], суф. -ов- у структурі якого змінив посес. значення на 
релят. у назві нп. Перенесення наголосу з кінц. -ер /  -ір у твірному Багер на 
початк. Ба- відбулося в сх.слов. мовному середовищі.

Багнб — 1) балка, м. Малин Житомир, обл.; 2) потік, л. витік Іршави п. Боржа- 
ви п. Тиси л. Дунаю; 3) ур. на сх. від г. Бужора; Bahno, Багно; пор. ще 
14 гідронімів з основою Багн- [СГУ, 28], кілька оронімів у Карпатах [Габо- 
рак, 17]; 4) гелоніми в Зх. Поліссі, численні мікротопоніми і топоніми в 
Білорусі, Молдові, на сх.слов. землях тощо [Мурзаев, 62—63; Шульгач, 
37]. Назви виникли внаслідок онімізації ГТ багно «болото, драговина, 
мочар» < псл. *bagno9 що виникло за допомогою форманта *-по від апеля- 
тива з основою і.є. *bhagh- «болото, драговина, грязь, сльота, намул, 
твань»; пор. ще чес. baźina «грязь, сльота, намул, твань» [Лучик, 139— 
140]. Твірний ГТ пов’язують з герм. *baki-, Bach «потік, ручай» [ЭССЯ, 1, 
126] (див. Пд. Буг). Менш імовірною є його мотивація псл. *bagti «бажа
ти » (первісно «пектись, горіти»), *bagrb «багровий, темно-червоний»; як 
вважають, слово первісно стосувалося торф, боліт, придатних на паливо, 
або боліт рудого кольору [ЕСУМ 1, 110].

Базавлук — річка, п. Дніпра (1957) у Дніпропетров. обл.; Базавлукъ (1697), 
Бузулукъ (1850), Базулукъ, Базовлукъ (1890), Bazanluk (1899—1910); 
пор. о-в Базавлук побл. м. Марганця Дніпропетров. обл., р. Базавлучок 
п. Базавлука [СГУ, 29]. Гідронім має очевидні ознаки назви тюрк, похо
дження, але етимологія його затемнена (О. М. Трубачов залишає без 
пояснення цю назву). Найімовірнійшим є його утворення від тур. діал. 
бызав /  bizav, бузов /  buzov, bizov, кр.тат. бузав /  buzav, ног. бузав° /  buzaw 
«теля», що, можливо, пов’язане з авест. pasav, санскр. радаv — «худоба, 
особливо дрібна рогата» [Севортян 1978, 240—241], до якого приєднано 
суф. -luk /  -lyk у релят. функції. Невизначеність голосного в першому скла
ді основи різних мов і діалектів спричинилася до закріплення на його 
місці звука [а] під впливом наступного наголош. -а- у твірному слові бызав /  
bizav, бузав /  buzav; пор., напр., б. Коров’яча в Донец, обл. [СГУ, 272] з 
аналог, мотивац. ознакою назви.

Базалія — с-ще міськ. типу, Теофіпол. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 492]; засн. бл. 
1570 р. [ГЕУ 1, 64]; Вазилія (1574), Basilia (1630), Bazilia (1701), Bazalia
(1781), Basalija (1789), Базалія (1857), Базалия (1866) [Торч.-Торч., 52]. 
Ойконім пояснюють як полонізовану форму род. належності від антропо
німа Bazyli (укр. Василь) у зв’язку з іменем укр. магната Контянтина- 
Василя Острозького, за часів якого виникло поселення [Янко, 31; Торч.- 
Торч., 52]. Така етимологія видається імовірною, але у XVIII ст. назва 
зазнала помітного тюрк, впливу, що позначилося на наголосі, подібному 
до форм типу Громоклія, Сугоклія, а також на вирівнюванні голосних (син
гармонізмі) у твірній основі.
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Байдйрська долпна — міжгірна улоговина на пн. зх. від Голови, пасма Кримськ. 
гір, побл. м. Севастополя [ГЕУ 1, 65]. Оронім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ долина «рівна плоска місцевість, 
розташована між горбами чи горами» [СУМ 2, 358] й означенням у формі 
відн. прикм. на -ськ(а), похідного від утраченої назви с. Байдар 
(< кр.тат. baydar /  baytar «коновал, ветеринар-травник» [Булгаков, 86]); 
пор. утворені аналог, способом назви суміж. ландш. заказника держ. зна
чення Байдарський заказник [ГЕУ 3, 469] з опорним ГТ заказник (див. 
Алтагйрський заказник), платоподібного масиву Байдарська яйла [ГЕУ 1, 
65] з опорним компонентом тюрк, походження яйла (див. Бабуган-яйла) та 
перевалу Байдарські ворота [ГЕУ 1, 65] з компонентом ворота в геогр. зна
ченні «прохід, глибока ущелина, яка наскрізь пронизує цілу гірську гряду» 
[Мурзаев, 130].

Бпйлова — річка, п. Помийниці п. Тиси л. Дунаю; Хуст. р-н Закарпат. обл.; 
Байлово, Байловка, Байловець, Байловській, Байлуській (1929), Байло- 
вець, Байловській, Байлуській (1929), Байлуский Потук [СГУ, ЗО]. Гідро
нім виник, очевидно, способом трансонімізації тотожного мікротопоніма 
(назви місцевості, слободи, долини тощо), утвореного як посесива із суф. 
-ов(а) від антропоніма Байло (< діал. байло «ворожбит; базіка» < баяти 
[ЕСУМ 1, 117]); пор. пол. прізв. Bajło з основою дієсл. bajać «пліткувати» 
[Rymut 1, 14]. Про опосередкованість мотивац. зв’язку гідроніма й посеси
ва певною мірою свідчить складена місц. назва Байлуський Потук, в озна
ченні якої -ськ(ий) указує на відтоп. походження прикм. форми.

Бакбйський заказник — ліс. заказник держ. значення в дельті Дніпра, Білозер. 
р-н Херсон, обл. [ГЕУ 1, 65]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськийу похідного від назви о-ва Бакай, на якому лежить заказ
ник. В основі твірного інсулоніма ГТ бакай «розширення річки, річкова 
протока в очеретових плавнях пониззя Дніпра, Бугу; глибока яма в боло
ті, річці, озері» [Мурзаев, 66]; пор. назву суміж. р. Бакай на протилежно
му бер. Дніпра [СГУ, ЗО].

Бакбльська бухта — частина Каркінітської зат. Чорн. моря біля пн.-зх. узбе
режжя Кримськ. п-ва, що обмежена Бакальською косою в Роздольн. р-ні 
Криму [ГЕУ 1, 66]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ нім. походження бухта «затока» [ЕСУМ 1, 312] й 
означенням у формі відн. прикм. на -ська> похідного від основи гідроніма 
Баккала, суч. Бакалсу [СГУ, ЗО] < тат. baqal «невелике озеро»; пор. 
с. Бакал у бас. річки [Бушаков, 84], а також утворені аналог, способом 
суміж. інсулонім Бакальська коса з опорним ГТ коса «вузька намивна 
смуга суходолу в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем із берегом; 
мис» [СУМ 4, 304] і лімнонім Бакальське озеро з опорним ГТ озеро [ГЕУ 
1, 66].

Ббкирівський заказник — гідрол. заказник держ. значення, на межі Тростя- 
нец., Охтир. і Великописарів. р-нів Сум. обл. [ГЕУ 1, 66]. Назва виникла 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й 
означенням у формі відн. прикм. на -ський, похідного від суміж. ойконіма 
Бакирівка Охтир. р-ну [АТП, 400].

Ббкота — 1) річка, л. Дністра; 2) затоплене село на ній, Кам’янець-Подільськ. 
р-н Хмельниц. обл.; д.рус. город(ок)ъ9 замокъ Бакота (1240), Бокота 
(1418), «на Букуту» (б. д.), Бокуть (XVI ст.), Бакут (кін. XVII ст.), Беко- 
та, Бекот (1332), Bokota (1351) [СГУ, 31; ЕСЛГНПР, 18]. Назва етимол. 
не ясна. Пояснення її у зв’язку зі ст.укр. боуката (з молд. букатэ «шма
ток») або блр. букота «гора округлої форми» [ЕСЛГНПР, 18] фонет. непе
реконливі. Сумнівною є також етимологія, пов’язана з гіпот. *Ба-колта
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(< псл. *Ba-kolda /  *Ba-kolta)9 де 2>a- преф. походження, -колт—  корінь з 
абсорбованим сонор. -л- у значенні «щось криве, викривлене», або з неза- 
фіксованим *Балкота, співвідн. з укр. бовкати «дзвонити» [Вербич 
2009, 11—12]. Більш імовірними видаються пд.-зх. зв’язки топоніма, 
який міг виникнути на межі старої та н. е. в слов.-іллір. або слов.-кельт. 
мовному середовищі за відношенням до культової тварини — бика з відпо
відним фонет. оформленням назви; пор. хорв. прізв. Bakota, Bakotic, яке 
пов’язують із серб, бак «бик, бугай», русин. Bakoty, закарп. Вокотей з 
основою антропоніма Бака, угор. Boha- [Чучка, 79], що містять i.e. за 
походженням суф. -at- /  -ot- у збір, значенні, який був продукт, в іллір. і 
кельт, мовах [Железняк, 124—127]. Можливо, культовим місцем покло
ніння бикові та жертвопринесення були відомі ще з II тис. до н. е. спочатку 
як язичницькі, а з XI ст. як християн, сакр. печери у великій кам’яній скелі 
над Дністром, що нині є культ.-істор. пам’яткою держ. значення — Бакот- 
ський монастир, вона ж Вакотська долина, де водилися бики і яка разом із 
с. Бакота виявилася затопленою протягом 1981—1987 pp. у зв’язку з будів
ництвом Дністровської ГЕС. З огляду на місц. рельєф і суф. -ot- імовірним є 
походження топоніма від кельт, bakkus «заглиблення, впадина», але його 
реальність не підтверджена і джерело не вказано [Торч.-Торч., 53].

Бакшалй — річка, п. Пд. Бугу в Миколаїв, обл. (1868); Вокшала (1850), Waks- 
zala (1880), Bakszalla, Бакшалія (1917), Вагшала (1979), Вакшалея 
(1968) [СГУ, 31]. Гідронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації 
відн. прикм. на -ла /  -ли, утвореного від апелятива бахча /  бакча «город, 
плантації під бахчевими культурами» [Мурзаев, 76]; пор. р. Вакша в бас. 
Пд. Бугу на Вінничині [СГУ, 31].

Балббине — с-ще міськ. типу, Запоріз. р-н і обл. [АТП, 175]; засн. у XVIII ст., до
1777 — Петрівка [ГЕУ 1, 66], Петрівське, Строганове [Янко, 32]. Суч. 
ойконім виник флект. способом як мемор. назва на честь командира бойо
вих дій у крим. походах 1-ї пол. XVIII ст. Петра Валабина, до прізв. 
якого приєднано закінч. -е. Твірний антропонім утворено від прізв. Балаба 
[Чучка, 45] як посесив із суф. -ин, що змінив своє значення в структурі 
ойконіма. Істор. назва Петрівка постала за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від чол. імені Петро, яке належало одному з першо- 
посенців. Парал. ойконім Строганове утворено флект. способом від антро
поніма Строганов.

Балакл&ва — 1) місто (до 1957 р.) на бер. Балаклавськоі бухти, нині р-н м. Сева
стополя в Криму; згадується в античності як м. Симболон, у XIV ст. гену- 
ез. колонія Чембало, після тур. захоплення 1475 р. — Балаклава [Нико
нов, 41]; 2) балка, гідрогр. система Севастопол. м /  р у Криму [СГУ, 31]. 
Первинним є гідронім, який виник унаслідок онімізації тур. баликлава 
«басейн для риби» [Радлов, IV /2 ,1496—1497] за ознакою «місце скупчен
ня риби в морі». У його основі тюрк, балик «риба» і лак /  лаг «місце», в 
якому заміна ауслаутного -к /  -г на нескладовий -у /  -у є характерною 
рисою тюрк, фонетики [Гарипов, 88—89]. Ойконім постав способом тран- 
сонімізації гідроніма; пор. похідні назви Валаклавське підняття та 
Валаклавські висоти [ГЕУ 1, 66]. Істор. назва пос. Симболон — гр. похо
дження. У її основі д.гр. gv\i$oXov «знак, прикмета». Варіант Чембало 
являє собою слов’янізовану форму генуез. Cembalo, що продовжує 
д.гр. Z\)|xp6A.ov, яке вживалося також у ролі означення стос, бухти, порту 
(гр. Xi|i€va) [Булгаков, 73].

Балаклійка — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Валаклейка (1773), Валаклея 
(1647), Валыклейка (1688), Балыклея, Вулуклея (1950), Вуликлея (1639), 
Болыклея (1571), Волыклей (1577), Болоклей (1680), Болаклейка (1750), 
Булыклей (1707), Велоклея (1760), Пелоклея (1769), Верхняя Валаклейка 
(1864), Большая Валаклейка (1843), Balakle R. (2-а пол. XVIII ст.) [СГУ,
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31]. Суч. форма гідроніма постала внаслідок диференціації омонім, назв 
р. та пос. Балаклія шляхом приєднання форманта -к(а) в демін.-релят. 
функції. Первинна назва р. Болыклея, Болыклей, Балаклея тюрк, похо
дження. Вона постала способом онімізації субстант. прикм. баликли «риб
ний», що виник приєднанням суф. -ли до тюрк, балик «риба» [Радлов, IV/2, 
1496]. Форми на -лей /  лея виникли під впливом поширеного у фінно-волзь
ких і тюрк, мовах ГГ морд, походження лей «річка, яр» [Мурзаев, 339], який 
унаслідок народної етимології часто заступає в гідронімах тюрк. суф. -ли.

Балаклія — місто, Харків, обл. [АТП, 434]; засн. 1663 р. [ГЕУ 1, 67]; Балаклея 
(1668) [СГУ, 31], Балаклея (1981) [СЭС, 104]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації назви суміж. р. Балаклея, суч. Балаклійка (див.).

Баламутівська печёра — геол. пам’ятка природи держ. значення, побл. с. Бала- 
мутівки Заставн. р-ну Чернівец. обл. [ГЕУ 1, 67]. Назва виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ печера «утворена 
діянням підземних вод або вулканічних процесів порожнина в земній корі 
чи в гірському масиві, що має вихід назовні» [СУМ 6, 347] й означенням у 
формі відн. прикм. на -ська, похідного від суміж. відантроп. ойконіма 
Баламутівка.

Балбхівка — с-ще міськ. типу, Петрів, р-н Кіровоград обл.; засн. 1957 р. [ГЕУ 1, 
67]. Ойконім виник як мемор. назва за допомогою суф. -к(а) в релят.-по- 
сес. функції від прізв. учасника революц. подій А. І. Балахова, похідного 
від антропоніма Балах з основою діал. бала «бовдур, тюхтій» [ЕСУМ 1, 
121]; пор. пол. Balach < bała «незграбна людина» + -ach або від прізв. Bała 
з тією самою основою [Rymut 1,14—16].

Бплта — місто, Одес. обл. [АТП, 323]; відоме з XVI ст. [ГЕУ 1, 68], Bałta, 
Józefgród (1880) [SGKP 1, 96], Балта (1981) [СЭС, 107]. Суч. ойконім 
виник унаслідок онімізації рум.-молд. ГТ baltä «болото; озеро; став», 
молд. балтэ «болото» [Мурзаев, 70], який у молд.-укр. мовному середови
щі набув форми жін. роду зі значенням «невелике озеро, непересихаюче 
водоймище» [ГНП, 88]; пор. укр. діал. балта «річка, джерело, струмок; 
розлив річки» і балто «болото» [СНГТК, 18]. У сх.ром. мовах термін є дав
нім запозиченням з пд.слов. діалектів. Його функціонування в алб., гр. 
мовах та італ. діалектах свідчить про можливі псл.-фрак.-іллір. зв’язки; 
пор. ще спорід. bala «болото» і топоніми з основою Bald- у балт. мовах, які 
пов’язані з рос. діал. балда «заросле озеро; низовинне місце, часто залите 
водою» [Мурзаев, 68; Ванагас, 8]. Омонім, назва б. Балта в бас. Сіверськ. 
Дінця [СГУ, 32], очевидно, перенесена зі сх.ром. або пд.-зх. регіону Укра
їни; пор. відойк. топонім Балтська рівнина в межах Одес., Миколаїв, та 
Вінниц. обл. [ГЕУ 1, 68]. Істор. ойконім Józefgród постав як композит від 
імені засновника поселення Йозефа Любомирського та пол. ГТ gród 
«город, містечко» і тимчасово стосувався пн. частини нп на лівому бер. 
Кодими, а пд. частина на правому бер. річки, що належала туркам, від 
поч. мала назву Балта, яка згодом закріпилася за обома частинами міста.

Балтагул — гори, Верховин, р-н Івано-Франків. обл.; Балтаґора, *Балтагул
(1863), Baltaguł (1950), Балтаґул (2007) [Габорак, 18]. Оронім рум. похо
дження, його утворено семант. способом від спорід. з балта ГТ bältoagul 
«болото, велика калюжа, калабаня», можливо, через посередництво місц. 
мікротопонімів [Габорак, 18—19]. Варіант Балтагора сформувався в укр. 
мовленні під впливом народної етимології: фіналь -gul пов’язують з актуаль
ним ГТ гора, що зберіг проривність рум. [g].

Балчінська Білка — бот. пам’ятка природи держ. значення, біля 
с. Варварівки Вільнянськ. р-ну Запоріз. обл.; балка Балчанська [ГЕУ 1, 
69]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ балка «яр із пологими схилами» [СУМ 1, 96] й означенням у формі
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відн. прикм. на -ська> похідного від катойконіма балчани «ті, що живуть у 
балці* чи «вихідці із с. Балки» або ж від незафіксованого відкатойк. мікро- 
ойконіма *Балчани; пор. cc. Балки, Балкове, Балочки в Запоріз. обл. 
[АТП, 579—580]. Можливиим є сх.ром. вплив на виникнення топоніма; 
пор. антропонім Балчанъ, пов’язаний з молд., мад. balkany «болото» 
[ССУМ 1, 85],

Бандура — річка, л. рук. Дніпра в системі рукавів Дніпра і Кінської; Бандурка; 
пор. брід Бандура і х. Бандурське в с. Приморське Василів, р-ну Запоріз. 
обл., бб. Бандурка на Лівобережній Україні [СГУ, 32], а також нп Бандури 
(Бандур) і Бандурка (2) на Миколаївщині [Лобода, 21]. З огляду на 
сх.укр. ареал поширення топонімів з основою Бандур- і зх. походження 
омонім, апелятивів бандура, що не мають геогр. значення [ЕСУМ 1, 133], 
мотивац. зв’язку між ними, напевно, не існує. Очевидно, топонім утворе
но від пд.укр. діал. бандури «нутрощі, переважно у тварини», спорід. з 
рос. діал. бандура «нутрощі тварини; нечистоти, заховані в чомусь» за 
ознакою «річка, місцевість, у якій містяться нечистоти, бруд»; пор. рос. 
діал. бандатпь «бруднити», укр. діал. бандурка — «муха-одноденка», яке 
пов’язане з бандури і виникло як указівка на те, що муха сідає на покидь
ки [ЕСУМ 1, 133], спорід. відгідр. назву бот. заказника держ. значення 
Бандурка в Новомосковськ, р-ні Дніпропетров. обл.; Балка Бандурка 
[ГЕУ 1, 69]. Форма одн. жін. роду й наголос на останньому складі гідро- 
основи зумовлені впливом загальновідомої назви музичного інструмента 
бандура.

Бпнний Яр — бот. заказник держ. значення, Сум. р-н і обл. [ГЕУ 1, 69]. Дрімо- 
нім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ яр 
«глибока довга западина (переважно з крутими або прямовисними схила
ми), що утворилася внаслідок розмиву пухких осадових порід тимчасови
ми потоками» [СУМ 11, 647] й означенням у формі відн. прикм. на
-ний, похідного від діал. баня «цілюще джерело [ЕСУМ 1, 136], «мініраль- 
не джерело, солеварня» [Мурзаев, 72], «місце для купання» [Черепанова 
1984, ЗО]; пор. потік Банний на Закарпатті, Баня — балка в бас. Міусу, 
потік на Івано-Франківщині, яр у бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 33].

Бар — 1) місто, Вінниц. обл. [АТП, 10]; засн. 1539 р. [ГЕУ 1, 70], за іншими дже
релами — відоме з 1425 р. під назвою Ров (до 1537) [СЭС, 110], лежить на 
р. Рів [СГУ, 462]; 2) потік, л. Тисмениці в Дрогобиц. р-ні Львів, обл. [СГУ,
33], як р. Бар [ГЕУ 1, 69]. Ойконім виник унаслідок перенесення в XVI ст. 
назви з італ. м. Барі — батьківщини пол. королеви Бони Сфорцог (дружи
ни Сигізмунда І) [Фасмер 1, 122], яка придбала м. Ров і перейменувала 
його. Омонім, гідронім Бар на Львівщині постав способом онімізації діал. 
бар «мокре місце між горбами» [ЕСУМ 1, 136], «глибокий обривистий яр» 
[СНГТК, 19], спорід. з ГТ бара [Мурзаев, 73] (див. Барбара). Істор. назву 
пос. Ровь утворено семант. способом від суміж. гідроніма Ровь (1530), суч. 
Рів [СГУ, 462], в основі якого ГТ рів «довга глибока канава, розмита водою 
або викопана в землі» [СУМ 8, 547] < д.рус. ровъ / ръвъ < пел. *гоиъ, пов’я
зане чергуванням з *ryti «рити» [ЕСУМ 4, 87].

Бараббй — річка, вп. в Чорне море; Барабой (1863); пор. с. Барабой Овідіопол. 
р-ну Одес. обл. [СГУ, 33]. Гідронім, очевидно, є гібридним композитом, 
який виник поєднанням основ ГТ бара (див. Барбара) і тюрк, бой «берег, 
узбережжя» і т. ін. [Мурзаев, 88; Севортян 1978, 176].

Барйн — річка, п. Пд. Бугу; Баранъ (1825), Baran (1880), Жовтяк (1967) у Він
ниц. обл. [СГУ, 33]. Назва виникла внаслідок онімізації ГТ баран «піниста 
хвиля у вузькому місці річки» [Грінч. 1, 28], який являє собою субстант. 
дієприкм. *Ьагапъ (< псл. *barati «ламати, пронизувати; битися»), відби
тий у гідронімії різних слов, мов: рос. Баран, болг. Баран, серб. Бараница,
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пол. Baranica [Іліаді, 143]. Менш імовірна мотивація гідроніма тюрк. 
баран «рясний дощ», що проник у тур. діалекти з перс, мови [Радлов, 
IV/2, 1477]; пор. семант. бл. назву с. Потоки, через яке протікає річка, а 
також похідні демінутиви баранці, баранчики, барашки «брижі на воді від 
швидкої течії» [СНГТК, 19]. Парал. назва Жовтяк виникла за допомогою 
суф. -як від прикм. жовтий за кольором ґрунту і води річки.

Барбнівка — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 130]; відоме з 1565 р. [ГЕУ 
1, 70], Барановка (1981) [СЭС, 110]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Баран з основою відповід
ного апелятива.

Барб&ра — річки: 1) л. Гричкової л. Зх. Бугу п. Вісли; Barbara; 2) л. Зубрі л. Дні
стра; Барбара (1917), Barbara (1893); 3) ручай, л. Осикової л. Вовчої л. 
Самари л. Дніпра [СГУ, 34]. Гідроніми виникли внаслідок редуплікації ГТ 
бар /  бара «сире місце між горбами; вологе пониззя; калюжа, болото; впа
дина з вологим лугом; стояча вода, плавні; річка» [Мурзаев, 73; ЭССЯ, 1, 
153, 160; Вербич, 10], який вважають рефлексом іллір. *bar-, *barb- «боло
то» (пор. іллір. назву p. Barbanna [Трубачев, 159]) або псл. регіоналізмом з 
галиц.-сх.балк. зв’язками [Мурзаев, 73; Udolf, 602]. Можливі ширші 
генет. паралелі; пор. д.інд. назву р. Barbara [Фасмер, 1,122] і руч. з аналог, 
назвою в бас. Самари [СГУ, 34]. Припущення про мотивацію гідронімів 
антропонімом Барбара у зв’язку з культом святої Барбари або місцем 
(каплицею) на бер. річки, присвяченим культові цієї святої [Babik, 344], є 
непереконливим. Поза цим рядом знаходиться назва м. Бар (див.).

Барвінкове — місто, Харків, обл. [АТП, 435]; засн. у 2-й пол. XVII ст. [ГЕУ 1,71], 
Барвёнково [СЭС, 111]. Ойконім виник як посесив на -ов(е), утворений від 
антропоніма Барвінок; пор. ще 6 нп Барвінкове, сс. Барвінки, Барвінків у 
різних регіонах України [АТП, 580].

Ббриш — річка, л. Дністра (1957); Барышка, Barysz, Baryszka (1917), Барыш- 
ский, Bary ski potok (1960); пор. с. Бариш Бучац. р-ну Тернопіл. обл. [СГУ,
34]. Гідронім пояснюють як семант. утворення від незасвіченого апеляти
ва *бариш з основою ГТ бар «мокре місце між горбами; глибокий урвистий 
яр» і суф. *-yśb [Вербич 2009, 12]. Ойконім Бариш постав унаслідок тран- 
сонімізації суміж. гідроніма.

Баршшвка — с-ще міськ. типу, Київ. обл. [АТП, 207]; відоме з 1125 р. як городи
ще Баруч [ГЕУ 1, 71]; «къ Барочю», баручю, Баручь (1125), «оу Бароуча 
(1174) [ЕСЛГНПР, 18], Баришівське Городище (1603), Баришеве (1630) 
[Янко, 34—35], Барышевка (1981) [СЭС, 114]. Суч. ойконім виник за допо
могою суф. -к(а) в релят. функції від означення Баришівське або посесива 
Баришеве з основою антропоніма Бариш, похідного від Бар, пол. Ваг 
(< псл. *bariti «боротися» [Rymut 1, 19]). Істор. варіант Баручь постав як 
посесив на *-jb від бібл. імені Барук, пол. Baruk (< Баг), поширеного перев. 
в єврей, середовищі [Rymut 1, 19]. Можливо, прізв. Баручъ належало 
комусь із верхівки княжої Києвської Русі, хто отримав його у зв’язку з 
християнізацією або як представник єврей, (істор. — жидівського) роду; 
пор. у давн. Києві р-н Жидове (1124), етнонім у виразі «пагорЬ... и Жиды» 
(1125), похідну назву ворота Жидовьськые (1146) [ЕСЛГНПР, 59].

Басмбн — вершина Голови, пасма Кримськ. гір, пн.-зх. відріг Ялтинської яйли 
[ГЕУ 1, 72]. Оронім тюрк, походження, виник семант. способом від 
тур. basaman «сильний, могутній» [Бушаков, 85], у структурі якого випав 
голос, -а-, можливо, під впливом тюрк, басма «грамота татарського хана» 
[ЕСУМ 1, 148] або відомого апелятива басмач; пор. похідну назву карст, 
печ. Басман-5, що постала способом трансонімізації ороніма з наступним 
приєднанням до нього числ. п’ять, який указує на порядковий номер 
об’єкта.
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Батурин — с-ще міськ. типу, Бахмац. р-н Чернігів, обл. [АТП, 532]; відоме з 
1625 р. [ГЕУ 1, 73], за іншими джерелами — м. Baturyn (1880) засн. 1576 р. 
Стефаном Батором [SGKP 1, 118], Батурин (1981), у XVII—XVIII ст. 
резиденція укр. гетьманів [СЭС, 117], остання столиця укр. козацтва. 
Поселення виникло як пол. укріплений пункт і названо на честь пол. 
короля Стефана Баторія (1533—1586) [Никонов, 45] формою посесива на 
-ін. В основі твірного антропоніма ім’я або прізв. Батор /  Батур, мотиво
ване тюрк, апелятивом батур «герой; хоробрий» [Радлов, IV/2, 1515].

Ббхмач — 1) місто, Чернігів, обл. [АТП, 532]; д.рус. Бохмачъ (1147), Бахмачь 
(кін. XVI ст.) [ЕСЛГНПР, 24], за іншими джерелами — засн. в 60—70-х рр.
XIX ст. [ГЕУ 1, 74]; 2) річка, п. Борзни п. Дочі п. Дівиці л. Лошу л. Десни 
л. Дніпра; Бахмачъ (1654) у Чернігів, обл.; пор. м. Бахмач [СГУ, 35] і варі
ант назви р. Бахмачка [ЕСЛГНПР, 24]. Ойконім виник як посесив на *-уь 
від антропоніма Бохматъ /  Бахматъ, в основі якого д.рус. бахматъ 
«низькорослий кінь», запозичене з тат.рахп at «тс.» (< перс.ре/ш «широ
кий, великий») і тюрк, at «кінь», первинно «татарський кінь» 
[ЕСЛГНПР, 24]. Розвиток Бахмач з Бохмач зумовлений асиміляцією 
голос, [о] перед первісно наголош. [а] подібно до калач (< колач), багач 
(< богач). Гідронім утворено шляхом перенесення (трансонімізації) ойко- 
німа на річку метонім. способом.

Ббхмут — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1702); Бахмутка (1665), Бахмуто
ва (1950), Бахмутовка (1665), Бахмуча (1930), Бахматка (1963—1973), 
Багмутъ (1704), Багмута (1703), Бахмутовъ (1571), Багмутовъ (1549), 
Махмутъ (1670), Магма (1642), Мангутъ (1682), Бахмута (1846); пор. 
м. Багмут (до 1924 р.) на річці, суч. Артемівськ Донец, обл.; fiu. 
Baghmoct (1699), бб. Бахмутка і Бахмутська в бас. Дону та Самари 
л. Дніпра [СГУ, 35]. Гідронім поширений у Сх. Україні і не виявляє зв’яз
ків із слов, та тюрк, топонімами. Назва, очевидно, Іран, походження, зак
ріпилася в бас. Дону через тюрк, посередництво. У її основі перс, pehn 
«широкий, великий», що в слов, мовленні зазнало чергування губ. -р- /  -Ь-, 
-п- /  -т- (див. Бахмач), та і.є. *ued- /  *uet-> *ud- /  *ut- «вода» [Желєзняк, 
129—131]. Завдяки багатим соляним покладам і високо розвинутим 
копальням в околицях м. Бахмута в укр. діалектах закріпилося похідне 
бахмутка «вид солі» (блр. діал. бахмутка «сіль з кримських озер») 
[ЕСУМ, 1, 153], а ойконім перейшов у ГТ бахмут «холодний північно-за- 
хідний вітер у нижній течії Дону» [Мурзаев, 76]; пор. суміж. оронім 
Бахмутська западина [ГЕУ 1, 74].

Бахтйн — 1) річка, п. Осколу л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Бахтынъ (1773), коло
дезь Бахтинъ (1950), руч. Бахтинъ (1857—1859), Бахтинъ Колодезь 
(1600), Бохтинъ Колодезь (1683), руч. Бахтинка (1850), Бахтынь (1773), 
Бахтина (1850), Koloda Bachtien (2-а пол. XVIII ст.); пор. с. Бахтин 
Борів, р-ну Харків, обл.; 2) урочище Бахтинъ (1749) на р. Бахтин 
[СГУ, 35]. Топоніми утворено за допомогою суф. -ин у посес. функції від 
прізв. Бахта, в основі якого діал. бахта «фабричне біле полотно» або 
бахта «башта» [ЕСУМ 1, 153, 156]; пор. нп Бахтин у Мурованокурило- 
вец. р-ні Вінниц. обл. і суміж. р. Бахтйнка п. Жвану л. Дністра [СГУ, 35].

Бахчисарай — місто в Криму [АТП, 259]; під суч. назвою відоме з 1502 р. [ГЕУ 
1, 74], Bakczysaraj, Bachczysaraj (1880) [SGKP 1, 84]; засн. в кін. XV ст. як 
столиця крим. ханів, коли, очевидно, й виникла назва [Никонов, 45]. 
Ойконім тюрк, походження, постав складанням апелятивів бахча «город, 
плантації під кавунами, динями, гарбузами, тобто бахчевими культура
ми» і сарай «палац, будинок», який проник у тюрк, та ін. мови з іранських 
(перс.) [Мурзаев, 76, 496—497]. Спорід. топоніми поширені на більшості 
територій, де проживають або тривалий час перебували тюрк, племена й
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народи; пор. ойконім Бахчисарай, перенесений греками-переселенцями 
на пн. частину ст. Маріуполя [Отин 2000, 33], численні назви в Криму 
[Бушаков, 84, 140].

Бішта — гід рол. заказник держ. значення, Летичів. р-н Хмельниц. обл. [ГБУ 1, 
75]. Назва виникла внаслідок онімізації апелятива башта, що називав 
суміж. вежу — високу і вузьку споруду багатогранної або круглої форми 
(можливо, поряд із заплавою стояла місц. водонапірна башта); пор. бол. 
Башта в Чемеровец. р-ні Хмельниц. обл. [Торч.-Торч., 58].

Башт&нка — 1) місто, Миколаїв, обл. [АТП, 305]; засн. бл. 1806 р. [ГЕУ 1, 76]; 
дер. Полтавская (1820), Полтавка (після 1935), Полтавка-Баштанка 
(1855), Баштанка (1928) [Лобода, 23]; 2) балка, п. Інгульця п. Дніпра 
(1888); пор. смт Баштанка Миколаїв, обл. [СГУ, 36]. Ойконім утворено 
шляхом трансонімізації гідроніма. Перші назви Полтавская, Полтавка 
виникли у зв'язку із заснуванням нп переселенцями з Полтави, а з метою 
уникнення омонім. Полтавок, що з’являлися внаслідок засвоєння укра
їнцями степ, земель, на поселення була перенесена назва балки, в основі 
якої вказівка на відношення до вирощуваних баштанових культур (гар
бузів, кавунів, динь і т. ін.) [Лобода, 23].

Беденекйр — вершина на Голови, пасмі Кримськ. гір, у пн.-зх. частині Ай-Пе- 
тринської яйли [ГЕУ 1, 77]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок 
складання бедене (тур. діал. бвдене /  Ьдйепеу кр.тат. бодене /  Ьосіепе) «пере
пел, перепілка» [Севортян 1978, 101], що в ізафетній конструкції викону
вало роль означення, і ГТ кир «підвищення, гора, гребінь гори» та ін. 
(< д.тюрк. кыр «плоскогір’я») [Мурзаев, 327]; пор. імовірно таку ж моти
вацію топоніма гр. походження Артек (див.).

Бездбнна — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Чатирдаг у Криму [ГЕУ 1, 77]. Спелеонім виник унаслідок субстан
тивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. бездонний «який не має 
дна, без дна; дуже глибокий» [СУМ 1, 126]; пор. глибину шахти 185 м., 
центр, стовбура — 140 м. [ГЕУ 1, 77].

Безімбнна — балки, річки, гори, населені пункти в різних регіонах України 
[СГУ, 37; Габорак, 21]. Топоніми утворено шляхом онімізації форми жін. 
роду субстант. прикм. безіменний «який не має імені, назви, ніяк не наз
ваний» [СУМ 1, 130]. Вони продуктивні в мікротопонімії і відбивають 
характерне для місц. мовлення явище, коли регулярна вказівка на відсут
ність ВН у маловідомого геогр. об'єкта у формах безіменна, безімяна тощо 
спричинилася до їх поступового переходу в повноцінний онім. Форма 
таких назв залежить від грам, ознак співвідн. номенкл. імені: пор. с. Без
іменне, потоки, яри, стр. Безіменний [СГУ, 37—38], 4 гори з назвою 
Безіменна на Івано-Франківщині [Габорак, 21].

Безлібдівка — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. наприкін.
XVII ст. [ГЕУ 1, 77], як відоме з XVIII ст. Безлюдовка [Абдула, 11]. Ойко
нім виник преф.-суф. способом за допомогою конфікса без-..Лвка від 
апелятива люди за ознакою «місцевість без людей; безлюддя; глухі, необ- 
житі, малозаселені місця».

Безмен — заплавне оз. в дельті Дніпра, Білозер. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 1, 77]. 
Лімнонім тюрк, походження, виник, очевидно, за допомогою непродукт. 
суф. -ман /  -М9Н  у значенні «місце дії, вияву ознаки», приєднаного до осно
ви тур. без- «викликати огиду» [Севортян 1978, 104]. Мотивац. ознака 
«неприємне, огидне озеро» зумовлена тим, що береги в ньому низькі, забо
лочені, а дно вкрите шаром мулу [ГЕУ 1, 77].

Бёзуд — 1) річка, л. Ужа п. Прип'яті п. Дніпра; Безудь (1913) в Ємільчин. р-ні 
Житомир, обл. [СГУ, 38]; 2) місце для купання Безуд; 3) ур. Безуд у тому 
самому р-ні [Карп., 17]. Назви належать до давн. утворень із заперечним 
преф. Без- і збереженим під іншомовним впливом коренем -уд-9 що сягає
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i.e. *ued- /  *ud- «вода»; nop. укр. гідроніми з такою етимологією У да, 
Удава, Удай, Удйця, Удмч, нім. Одра та ін. [Железняк, 130—131], назву
оз. Уд у водозборі Оки [Карп., 18], а також оформлені за слов, фонет. зако
нами численні спорід. гідроніми Вода, Водава, Водиця, Безвідна та ін. 
[СГУ, 37, 115—118]. Малоймовірним є походження гідроніма у зв’язку з 
псл. із загальним значенням «частина (тіла), penis» [Карп., 18], яка 
в такому разі мала би бути продукт, і в інших групах топонімів, зокрема в 
оронімії, де різні рельєфні й гірські утворення дають значно більше під
став для використання цієї основи, але відповідних деривативів тут фак
тично немає [Габорак, 21—22, 77—80, 387].

Бейкуський лимбн — лим. на пн. узбережжі Чорн. моря, Очаків, р-н Миколаїв, 
обл. [ГБУ 1, 78]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ лиман «затока з морською водою в гирлі річки або 
озеро поблизу моря, іноді багате на грязі з лікувальними властивостями» 
[СУМ 4, 485] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, похідного 
від основи тюрк. Бейкус (< тур., кр.тат. bey «бей, пан; глава роду чи 
племені» і köz «отвір, діра; прорізь; арка; джерело» [Булгаков, 87, 113]); 
пор. р. Бёйкус у с. Капулівка Нікопол. р-ну Дніпропетров. обл. 
[СГУ, 38].

Белелуя — річка, л. Пруту л. Дунаю (1957); Белилуйка (1979), Bełełuja (1888), 
Młynówka, Topolowka (1885); пор. с. Белелуя Снятів. р-ну Івано-Франків. 
обл. [СГУ, 38]. Назва має ознаки сх.ром. деривата з артиклем -луй /  -луя в 
посес.-релят. функції та прізв. Бела [Чучка, 55], у зв’язку з чим первин
ним був, очевидно, ойконім, від якого способом трансонімізації утворено 
суміж. гідронім; пор. молд. ойконім Белеуць з основою антропоніма Бела 
[Бремия, 146]. Парал. назви є релятивами на -ówka /  -owka з основами 
апелятивів młyn «млин (водяний)» і topola «тополя».

Белз — місто, Сокал. р-н Львів, обл. (АТП, 294); відоме з 1030 р. 
[ГЕУ 1, 78], Б[ел]зы (1030), «оу Белза» (1150), «во Белзь» (1188), Белзь 
(1210), Белъзъ (1231), «(около Бозкоу (белза)» (1231,), Білзи (1030), 
БЪлзъ С1188), <зъ БЪлза» (1211), Белзъ (1502), Белз (1347) [ЕСЛГНПР, 
26]. Ойконім виник унаслідок онімізації д.рус. *бьлзъ, поширеного в 
зх.укр. і сх.пол. діалектах; пор. укр. бойк. бевз, беуз «глибока, заросла 
долина потоку; глибока прірва, провалля, урвище; крутий схил гори»; 
бевз(а) «болотяна місцевість, болотяне місце в річковій долині» 
[ЕСЛГНПР, 26]. З огляду на зх.слов. зв’язки корен, бевз- можна розгляда
ти як продовження псл. *bblz-, яке в пол. мові дало закономірне beiz-, а в 
діалектах могло вокалізуватися в різні рефлекси, зокрема в бЬлз- [Шуль- 
гач, 1998, 53—54]. Спорід. з ойконімом Белз є демін. назва 
р. Белзець л. Полтви л. Зх. Бугу п. Вісли [СГУ, 38].

Бельбёк — річка, бас. Чорн. моря в Криму (1957); у верхів’ї Кабарта, Хабарта 
(1837), Кабырта-Су (1863); пор. зал. ст. Бельбек, дол. Бельбецька в Бахчи
сарай. p-ні [СГУ, 39], Бельбецький каньйон — ущелина в дол. р. Бельбеку, 
вона ж Бельбецькі Ворота, і компл. пам’ятка природи держ. заначення 
Бельбецький Каньйон [ГЕУ 1, 78]. Гідронім тюрк, походження, виник 
унаслідок онімізації композита баїбаґ «пояс» [Радлов IV/2, 1617] у геогр. 
значенні, яке випливає з твірних ГТ bei /  bäl «горб, ущелина, вузький про
хід у горі» [Радлов IV/2, 1607—1608] і бек «вершина» [Мурзаев, 78]; пор. 
складені ороніми Бельбецька долина, Бельбецький каньйон (< каньйон 
«вузька річкова долина, глибоко врізана в корінну породу» 
[СУМ 4, 91]), Бельбецькі Ворота (< ворота «прохід, глибока ущелина, яка 
наскрізь пронизує цілі гірські гряди» [Мурзаев, 130]).

Бельмік-Могпла — найвища точка Приазовської височини, у верхів’ях р. Біль- 
манки, у межах Запоріз. обл. [ГЕУ 1, 78]. Оронім виник на основі словосп.
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з опорним ГТ могила «горб, окрема гора, сопка конічної форми; насип, 
курган» [Мурзаев, 371] й означенням тур. походження bellemek «та, що 
позначена, помічена знаком» з іменним суф. -тек, приєднаним до тур. 
бдллд /  bällä «позначати знаком» [Севортян 1978, 109].

БёрдА — річки: 1) п. Білого Черемошу п. Черемошу п. Пруту л. Дунаю; Берда 
(1973); пор. г. Берда (там само); 2) вп. в Азовське море; Берда (1743), Берда 
(1645), Берды — як мн. (1638), Бердь (1788—1789), Бердо (1692), Большая 
Берда, Бердянская (1855), Бердинская река (1701), Бердинка (1745), Бер- 
дынка (1746), Каяли Бертъ (1936), Буда (1746), Берда, Бердянка (1892), 
Сухая Берда (1754), Сухие Берды (1769), Berda Fl. fl936), Aaatlibert fl. 
(1595), Sucht barda R. (1650), flu. Berdi (1699), R. Berda (1703), «Berda ou 
Calmuc R.» (1706), Berdlinka (кін. XVII — поч. XVIII ст.); пор. ур. Берда 
(1746), Берды (1692), ур. Бердянська Коса (2-а пол. XX ст); Бердянськ. р-н 
Запоріз. обл. [СГУ, 39]; 3) гора Бёрда, с. Барвінків Верховин, р-ну Івано- 
Франків. обл.; «pod Gorą Berdą» (1787); 4) скеля Берда, с. Микуличин 
Яремч. м /  р Івано-Франків, обл.; 5) гора Бердо, с. Ямна Яремч. м /  р; Gory 
Berdo (1787—1788), Berdo (1950) [Габорак, 22] та ін.; 6) найвища точка 
Хотинської височини в Чернівец. обл. [ГЕУ 1, 79]. Назви виникли внаслі
док онімізації ГТ бердо /  берда «обрив, горб, скеля», діал. бердя «велике 
каміння» (< псл. *bbrdo «вістря, гребінь»), поширеного на всіх слов, 
землях, крім Білорусі [ЕСУМ, 1, 169]. Закінч, -а або -и в топонімах є нас
лідком їхнього грам, узгодження з номенкл. іменем (річка, гора, скелі, 
каміння тощо). Регіональними особливостями зумовлений різномісний 
наголос назв: пор., напр., ландш. заказник держ. значення Бердо на Хреб
ті Бердо у Скол, p-ні Львів, обл. [ГЕУ 1, 80] і кінц. наголос у топонімах на 
сх. України, гібридну назву р. Келеберда л. Дніпра, в основі якої апелятив 
берда і тур. källi «голий, безлісий» або ж тур. і кр.тат. källä «вершина» 
[Лучик, 111]. Розмаїття форм гідроніма Берда в бас. Азовськ. моря зумо
влене його різномовною адаптацією та сусп. важливістю відповідних 
геогр. об’єктів (див. Бердянськ).

Бердйчів — місто, Житомир, обл. [АТП, 131]; засн. у XV ст. [ГЕУ 1, 79], за ін. 
джерелами — відоме з 1545 p., Бердйчев (1981) [СЭС, 131], Бердичеву Бери- 
чиков (1546) [Фасмер 1, 152], Berdyczów (1880) [SGKP 1, 134]. Ойконім 
виник як посесив на -ів від антропоніма БердиЧу в основі якого пол. й укр. 
істор. бердич «алебарда» [Brückner, 21] або прізв. Берда < берда (див. 
Бёрда) чи Берди з основою тюрк, berdi «богом даний» [ССУМ 1, 92].

Бердянськ — місто, Запоріз. обл. [АТП, 171]; засн. 1827 p., до 1841 — Берди, з 
1938 до 1958 — Осипенко [ГЕУ 1, 80], Бердянск (1981) [СЭС, 131]. Ойконім 
виник як релятив на -ськ від назви р. й ур. Берда (див); пор. суміж. топоні
ми Бердянська затока, Бердянська коса, Бердянський заказник, Бердянсь
кі прісноводні озёра [ГЕУ 1, 81—82]. Істор. назву Берди утворено способом 
трансонімізації суміж. гідроніма або ороніма. Офіц. ойконім кін. ЗО— 
50-х pp. постав як мемор. назва внаслідок перенесення на місто прізв. 
відомої радян. льотчиці Т. П. ОсипенкОу яка 1939 р. загинула «при вико
нанні службових обов’язків» [СЭС, 953].

Бёрег — річка в бас. Стиру, п. Прип’яті п. Дніпра, ручай у Васильків, p-ні Запо
різ. обл. [СГУ, 40], численні мікротопоніми на Волині [СММПЗУ 1, 36], на 
Чернігівсько-Сумськ. Поліссі [Черепанова, 33], на ін. укр. і слов, землях 
[Шульгач, 39]. Топоніми виникли внаслідок онімізації ГТ берег «межа 
між сушею і водою, вузька смуга суші, яка прилягає до річки, озера, моря; 
схил, що спускається до водного басейну» [Мурзаев, 82], діал. поліс, 
«низина біля річки», «низина, поросла травою» та ін. [Данилюк, 9], який 
має псл. походження: псл. *bergb «берег» < і.є. *bher- «гора, високий» 
[ЕСУМ 1, 170]; пор. численні топоніми з основою Берег- /  Береж- в Украї
ні та за її межами [АТП, 581—582; Мурзаев, 83; СГУ, 40; Шульгач, 39].
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Бёрегове — місто, Закарпат. обл. [АТП, 156]; засн. в XI ст. [ГЕУ 1, 83], сакс. 
Zaz = угор. Szasz (1141), Bereg (1214), Lampertszasz, Lamprecht szasz, Lam- 
perthaz, Luprechtszasz (XIII ст.), Beregszasz [Галас, 58], Берегово (1981) 
[СЭС, 132]. Суч. ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. береговий «розміщений, розташований на прибережних 
ділянках» [СУМ 1, 158] у формі сер. роду, яка узгоджує ойконім з 
номенкл. іменем село, поселення, місто; пор. назву нп Берегове в Криму і 
в різних обл. України [АТП, 581]. В основі твірного прикм. ГТ берег (див. 
Берег), який під пд.слов. та герм, впливом на Закарпатті міг виражати 
також актуальне значення «гора» й закріпитися в істор. назвах пос. Bereg 
і Beregszasz. Найдавніша форма Zaz, якій відповідає угор. Szasz, постала 
семант. способом від етноніма zaz, szasz «саксонець», що відбився в прізв. 
закарп. українців [Чучка, 503]. Композитні сакс, та угор. назви з цим 
компонентом включають фонет. варіанти герм, антропоніма Ламперт 
[Галас, 58]. Перенесення наголосу на перший склад ойконіма Берегове з 
останнього у твірному береговий «стос, до берег» зумовлене впливом угор. 
мови; пор. оронім Берегівське горбогір*я> що називає масив плосковершин- 
них вулкан, горбів і розчленованих силових поверхонь побл. м. Берегово- 
го [ГЕУ 1, 82], суміж. с, Nagy Bereg, укр. Береги [Галас, 58] і ще 13 ойко- 
німів Берегове в різних регіонах України [АТП, 581].

Береговйй хребёт — гірський хребет на пд. схилі Голови, пасма Кримськ. гір, у 
системі Карадагу [ГЕУ 1, 84]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ хребет «ряд гір, розташованих в одному 
наприямі; гірське пасмо» [СУМ 11, 138] й означенням у формі відн. 
прикм. на -овий, похідного від берег (див. Берег, Берегове).

Берегомёт — с-ще міськ. типу, Вижниц. р-н Чернівец. обл. [АТП, 519]; відоме з
1696 р. [ГЕУ 1, 84], за ін. джерелами — з 1646 як Бергомет; Berhomet 
(1696), Berhomete (1696), Perhometj (1774), Berhomet/ (1785), Berhometele 
(1764), Бергометул (1785), народні назви Бергомёт, Берегомёт, Бергоміт, 
Берегоміт, Берегоміть, Бергомёта [ТГРЧО, 13]. Ойконім виник унаслідок 
онімізації діал. берегомёт «місце, де берег річки розмивається водою» 
(< берег + метати «кидати») [ЕСУМ 1, 170] (с-ще лежить на узбережжі 
р. Серет л. Дунаю). У його перших фіксаціях відбулася редукція ненаго- 
лош. -е-. На думку Ю. О. Карпенка, корінь -мет пов’язаний не з метати 
«кидати, накидати», а з мести «змітати»; пор. гуц. берегоміть «обриви
стий берег» [ТГРЧО, 14], с. Берегомет Кіцман. p-ну Чернівец. обл. [АТП, 
522], яке лежить на р. Пруті. Варіанти назви із суф. -ул, -еіе постали під 
рум. впливом, а із суф. -у—  для вираження жін. роду.

Бережбни — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 412]; відоме з 1375 р. [ГЕУ 1, 84], Веге- 
zanka (1880) [SGKP 1,149], Бережаны (1981) [СЭС, 132]; пор. с. Бережаны 
у Волинськ. землі (1478) [ССУМ 1, 93]. Ойконім виник семант. способом 
від групової назви людей бережани «ті, що живуть на березі річки» (місто 
лежить на р. Золота Липа) або ж «вихідці з нп Берег чи Береги» (в Україні 
8 нп з такими назвами, з яких 7 у зх. частині [АТП, 581]); пор. гідроніми 
Бережанка (3), Бережна, Бережний, Берёжнйця (5) [СГУ, 40].

Берёза — річки: 1) л. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; «при р. Березі» (1765— 
1769); 2) п. Есмані п. Клевені п. Сейму л. Десни л. Дніпра; пор. с. Береза 
Глухів. р-ну Сум. обл.; «при р. Березі» (1859) [СГУ, 40]; 3) хребетик, гора; 
м. Яремче Івано-Франків. обл. [Габорак, 23]. Назви виникли внаслідок 
онімізації загальнослов. апелятива береза «березове дерево; березовий 
ліс» (< псл. *berza < *bergu «береза» < і.є. *bherdg- /  *bhrg- «береза», 
пов’язаного з *bhereg«блищати; світлий» [ЕСУМ, 1, 171] за характером 
рослинності або окремим ліс. білокорим деревом як орієнтиром на місцево
сті. Афікс, утворення з коренем берез- виявляють високу продуктивність
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в укр. топонімії: пор. р. Березанка, нп Березянка, потік Березина, 
р. Березівка, с. Березівка, р. Березна, б. Березова, потік Підбереза та ін. 
[СГУ, 40—43, 423]. Деякі топоніми, а ойконіми частіше, містять відан- 
троп. основу Берез-, похідну від береза «ведучий парубок на вечорницях; 
старший між колядниками» [Чучка, 58]. Такими можуть бути назви 
нп Березів у Старосамбір. р-ні на Львівщині [АТП, 296], потоку Березів 
у с. Кобаки Косів. р-ну Івано-Франків. обл., яру Березів, Берёзов у 
бас. Сіверськ. Дінця п. Дону; пор. потч. Березовий Звір у с. Свобода 
Міжгір. р-н Закарпат. обл., яр Березовий л. Айдару л. Сіверськ. Дінця 
п. Дону [СГУ, 41, 43], нп Березовий Гай, Березовий груд [АТП, 582] з наз
вами відфітогр. походження.

Березень — 1) о-в на Чорн. морі, побл. Дніпровськ. лим.; в X ст. під впливом 
Візантії називався о-в Св. Єлеферія [Никонов, 51]; антич. Борисфен, Борис- 
феніда, д.рус. Дольний, Буян, італ. Берберезе (XIV—XV ст.), суч. народна 
назва о-в Шмідта [ГЕУ 1, 86]; 2) річка, вп. в Березанськ. лиман Чорн. 
моря на зх. від Пд. Бугу; Вегегап (1917), «отъ Березани до Очакова» 
(1720), Березанъ (1775), Березань (1769), Березань (1792); пор. у бас. 
річки оз. Березанское (1850), суміж. р. Велика Березань, рр. Березанка в 
бас. Сер. Дніпра [СГУ, 40—41]; 3) місто, Баришів, р-н Київ. обл. [АТП, 
207]; відоме з 1916 р. [ГЕУ 1, 86], Березань (1981) [СЭС, 132]. Первинною 
з чорноморських, очевидно, є назва о-ва, яку відносять до топонімів фрак, 
походження [Трубачев, 113]. Вона виникла в II — на поч. І тис. до н. е. за 
ознакою ґрунту, піску «білий, світлий» від основи, що зводиться до і.є. 
*Ь1іеге£ «блищати; світлий» [ЕСУМ, 1, 171]. В антич. істориків (Птоле
мея) о. Березань названо як Ворг)а<рє\ч<;, а в д.рус. пам’ятках про повернен
ня Святослава «изъ грекъ» — Білобережье, що свідчить про наступність у 
відображенні початк. мотивац. ознаки (пор. ще алб. Ьагік- «білий») [Тру
бачев, 113]. Імовірним є д.іран. (скіф.) походження топоніма за рельєф
ною ознакою берегів: пор. авест. ЬэгэгаМу осет. Ьогггопй «високий», хоч у 
такому разі проблемною є фонет. аргументація [Никонов, 51; Трубачев, 
113]. Назву суміж. річки утворено способом трансонімізації інсулоніма. Її 
також вважають слов, семант. дериватом від гіпот. *березань «білий, світ
лий» [Вербич 2013,18]. Сер.наддніпр. гідроніми Березанка (3) та ойконім 
Березань належать до пізн. похідних на -к(а)у які постали в сх.слов. 
мовленні від апелятива береза під можливим іншомовним впливом. 
Д.укр. парал. назви о. Дольний і Буян мають етимологію, пов’язану відпо
відно з д.рус. дольний «нижній, віддалений» [СДРЯ 1, 41] (відносно 
Києва) (< д.рус. долъ < пел. *йо1ъ «низ, долина») [ЕСУМ 2, 89]) і з апеля- 
тивом буян «відкрите з усіх боків, підвищене місце, базарна площа, 
амбар» імовірно тюрк, походження [Фасмер 1, 257]. Народна назва 
о-в Шмідта постала способом трансонімізації форми род. належності від 
прізв. лейтенанта П. П. Шмідта, якого разом з ін. актив, учасниками пов
стання на крейсері «Очаків» 1905 р. було розстріляно на о-ві Березань.

Березинё — с-ще міськ. типу, Тарутин, р-н Одес. обл. [АТП, 336]; засн. 1816 р. 
[ГЕУ 1, 86], рос. Березино. Ойконім виник як мемор. назва за допомогою 
закінч. -е (рос. -о) від назви р. Березинь, на якій рос. війська отримали 
перемогу 1812 р. над французами [Янко, 40].

Берёз1вка — численні гідроніми (17) [СГУ, 41], мікротопоніми [СММПЗУ 1, 38], 
ойконіми (47) [АТП, 582], з-поміж яких місто в Одес. обл., відоме з 1802 р. 
[ГЕУ 1, 86], Берёзовка (1981) [СЭС, 132], і смт у Харків, р-ні та обл., засн. 
1629 р. [ГЕУ 1, 86]. Топоніми виникли за допомогою суф. -ка в релят. 
функції від відн. прикм. березовий «стос, до береза» (про місцевість) або 
приєднанням форманта -івка безпосередньо до назви дерева. Окремі з них 
могли постати способом трансонімізації відповідних суміж. назв.
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Берёзна — с-ще міськ. типу, Мен. р-н Чернігів, обл. [АТП, 541]; відоме з 1152 p. 
[ГЕУ 1, 87], д.рус. БерезъШу «къ Березому*, « къ Березовому », «к(ъ) Березо
ву* (1152), «из Березаго*, «зъ Березового* (1156)[ЕСЛГНПР, 19]. Суч. ойко- 
нім постав унаслідок трансонімізації назви р. Берёзка [СГУ, 41], утвореної 
способом субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. берёзний 
«стос, до береза»; пор. утворену аналог, способом від цього прикм. назву смт 
Березне в Рівн. обл., яке відоме з 1584 р. [ГЕУ 1,87]. Д.рус. назва виникла за 
тією самою ознакою від відповідної форми відн. прикм. з основою апелятива 
береза.

Березнегувбте — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 307]; засн. у 2-й пол.
XVIII ст. на б. Березнегуватій; Бересняговата (1799), Березняговатое 
(кін. XVIII ст.), Березняговата (1799), Березнеговатое (1855) [Лобода, 
25]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма, похідно
го від відн. прикм. на -уватеу що указував на наявність відповідних дерев 
у березнягу — місцевості, порослій березняком.

Березнё-Лшшбнська долйна — поздовжня міжгірна долина в Укр. Карпатах 
між Полонинським і Вулканічним хребтами, у Закарпат. обл.; Тур'янсъка 
долина [ГЕУ 1, 88]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ долйна й означенням у формі складносуф. прикм. 
на -ська, похідного від основ ойконімів Березний (Великий і Малий) 
[АТП, 157—158] та Лйпша, офіц. Липча на р. Липча /  Липша [СГУ, 316]. 
Парал. назва постала аналог, способом на основі гідроніма Тур9я.

Бербзові Колкй — ліс. заказник держ. значення, Голопристан. р-н Херсон, обл. 
[ГЕУ 1, 88]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ колок, у мн. колки «березові гаї» [Мурзаев, 285], «бере
зові ліси» [ГЕУ 1, 88] й означенням у формі відн. прикм. березовий 
«стос, до береза», яке до певної міри дублює семантику апелятива колок, що 
в ін. регіонах (перев. Росії) називає дубовий гай, мілину, порослу очеретом, 
будь-який невеликий ліс, кущі тощо [Мурзаев, 286].

Берёка — річки: 1) п. Берестової п. Орелі л. Дніпра; пор. с. Берека Первомайськ. 
p-ну Харків, обл. (1782); 2) п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1571); Беречка
(1782), Вер. Берека (1850), Береки — як мн. (1568), Веренна (1760), Веге- 
ka R. (2-а пол. XVIII ст.), Bered R. (1931), fl. Biresi (1699); пор. сл. Берека 
у верхів’ї річки (1800), Верхняя Берека (1779), у гирлі — Грушевая Бере
ка (1782), а також р. Береки п. Вовчої л. Самари л. Дніпра (1745) [СГУ, 
43]. Гідроніми виникли внаслідок онімізації діал. берека «різновид горо
бини; Sorbus torminalis; горобина; клен татарський» < псл. *berka, *berkb 
< і.є. *bher- «прокислий, різкий» [ЕСУМ, 1, 172]. Можливо, їхня основа 
відбиває архаїч. семантику «прокислий, гіркий (про воду)».

Берёма — річка, л. Десни л. Дніпра; «при рч. Беремо* (1859), Беремя (1913); 
пор. с. Беремицьке в бас. річки на Чернігівщині, с. Берем9яни й потік 
Берем*янський на Тернопільщині [СГУ, 43]. Гідронім утворено способом 
онімізації укр. діал. берем9я «тягар» або суміж. блр. бярэма «оберемок», 
які походять від псл. *bermę «те, що несуть, містять, зберігають» (< псл. 
*berę «несу, беру») [ЕСУМ, 1,173], за ознакою «течія, покрита рослинами 
і т. ін.»; пор. вірм. ГТ бер «течія, принесення, хід, прихід, прибуття; уро
жай, народження, пологи» і спорід. вірм. berem «несу» [Мурзаев, 80].

Берёста — річка, п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; пор. с. Берестя Дуб- 
ровиц. p-ну Рівн. обл. у бас. річки [СГУ, 43]. Гідронім виник унаслідок 
онімізації діал. (волин.) береста «ліс, у якому переважає береза» [Шуль- 
гач 2001, 12; Данилюк, 10], яке зводиться до псл. *bersta; пор. зх.- і 
пд.слов. топоніми з основою Brest-, Брест- [NMP, 1, 376—377; Profous, 1, 
176; Іліаді, 145—146]. Спорід. в укр. мові є відома з 1-ї пол. XVI ст. демін. 
назва м. Берестечко (див.)
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Берестёчко — місто, Горохів. р-н Волин, обл. [АТП, 39]; Берестки (1445) [ГЕУ 
1, 88], Берестечко (1516), Берестечко (1520), tmiasta. Beresteczka* (1547), 
«въ Берестечъкуь (1592), «з под Берестечка» (1651) [Шульгач 2001, 12], 
Берестечко (1981) [СЭС, 132]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(о) в 
демін. функції від мікротопоніма Берестець або апелятива берестець, 
зменш, від берест; пор. рос. діал. (Новгород.) берестечко «береста» [Шуль
гач 2001, 12] (див. Береста). Топоніми з основою Берест- численні в укр. 
мові; в окремих з них можливе антропонім. посередництво; пор. такого 
походження назву яру Берестів і відфітогр. назву ярів Берестовий [СГУ, 
43—45]. Первинна форма в мн. вказує на наявність двох або кількох 
суміж. об’єктів з однаковою назвою.

Берислбв — місто, Херсон, обл. [АТП, 462]; засн. на поч. XV ст. [ГЕУ 1, 89] як 
лит. фортеця Вітовта митниця, у татар і турків Кизикермен, Кизькер- 
мен (1475), з 1784 — Верислав [Янко, 42], Берислав (1981) [СЭС, 133]. Суч. 
ойконім виник наприкін. XVIII ст. як мемор. назва за аналогією до д.рус. 
посесивів на зразок Богу слав, Борислав (див.) після приєднання цього 
важливого захисного і митного пункту до Росії. Істор. назва Кизикермен, 
Кизькермен тур. походження. Її утворено як композит на основі словосп. з 
опорним ГТ кермен «фортеця, місто» [Мурзаев, 271] та означенням киз 
«прихований, схований» [Севортян 1980, 43] або занесеним зі сходу кызы 
«вузький, тісний; ущелина, тіснина» [Мурзаев, 326]. Первинна назва фор
теці постала внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
митниця «установа, що здійснює контроль за провезенням товарів через 
кордон і за оподаткуванням їх» [СУМ 4, 721] й означенням у формі род. 
належності, похідного від антропоніма Вітовт.

Берладйнка — див. Бершадка.
Берліска — гірська вершина на пд. зх. масиву Свидовець, у межах Закарпат. 

обл. [ГЕУ 1, 89]. Оронім має форму рум. відн. прикм. на -яска /  -еска з 
основою антропоніма Берло, можливо, спорід. з рум. Berilä, Berila < слов. 
Berislav; пор. рум. прізв. Berlescu [Iordan, 356], буков. Бёрла, Бёрло, 
Берляк [СПЧ, 42], які можуть бути пов’язаними з псл. *ЬьгІ- «вертіти(ся)», 
відбитим у діал. берладки «витрішкуватий; більмастий», пол. ст. brlok 
«косоокий», чес. ст. brlooky «такий, що швидко крутить очима в різні 
боки», діал. brlavy «кривий (про веретено, трубку); кульгавий» та ін. 
[ЕСУМ 1, 175].

Берн&ва — річка, п. Гнилоп’яті п. Тетерева п. Дніпра; Bernawa (1593) [СГУ, 46]. 
Гідронім виник за допомогою і.є. за походженням форманта *-ava в атри
бут. функції від псл. *Ььгп- (< *brn-) «болото»; пор. д.рус. бьрние, берние 
«глина, бруд», рос. брёние (під ст.сл. впливом) «тс.» та ін. [Фасмер, 1, 
212], потік Верний л. Свічі п. Дністра на Івано-Франківщині [СГУ, 46], там 
само нп Бринь, Brynsk (під пол. впливом), відомі бринські ліси, пол. Bren, 
Brenik і Втік [Brückner, 40], морав. Врно, варіант Верно, можливо, швейц. 
Верн [Никонов, 53, 65].

Бершбдка — річка, л. Дохни п. Пд. Бугу; Бершада, Берладйнка, Бернадйнка, у 
верхів’ях — Бережанка (1967), Bersadam (1579), Bercad (1-а пол. 
XVII ст.), Вернандынка, Бершадка (1849), Bernadynka, Bernardynka, 
Berszadka (1880); nop. c. Бережанка Тростянец. р-ну, нп Бершадь Вінниц. 
обл. [СГУ, 46]. Гідронім виник як вторинна назва за допомогою суф. 
-к(а) в демін.-релят. функції від суміж. ойконіма Бершадь, який постав 
способом трансонімізації первинної назви р. *Бершадь (див. Бершадь). 
Парал. гідронім Берладйнка, очевидно, мотивований діал. (бот.) берладйн
ка «братки, Viola, tricolor L.», що пов’язане з нвн. Bernhardinerkraut 
«стоголовник, Centaurea benedicta» [ЕСУМ 1, 175], основа якого відбита у 
варіанті назви р. Бернардинка. Можливий його етимол. зв’язок з давн.
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назвою місцевості Берладь між Прутом і Серетом [Фасмер 1,157]. Варіант 
назви р. Бережанка має прозору етимологію, пов’язану з берег.

Бёршадь — 1) річка, л. Серету л. Дунаю; Бершадь (1875) [СГУ, 46]; 2) місто, Він- 
ниц. обл. [АТП, 11], відоме з 1459 р. [ГЕУ 1, 90], Бершадь (1981) [СЭС, 
135]. Гідронім виник за допомогою суф. -ад(а) або -адь /  -ядь у збір, функ
ції від назви риби берш «вид судака, окуня», яка є герм, запозиченням і 
поширена перев. у Поволжі [Фасмер, 1, 159—160]; пор. апелятиви з ана
лог. словотв. значенням рухлядь, челядь, стерлядь, назви рр. Бобрадь 
(див.), у структурі яких формант ненаголошений. Ойконім постав унаслі
док трансонімізації істор. варіанта гідроніма Бершадка (див.), Бершада, 
Bersadam (1579), Bercad (1-а пол. ХУЛ ст.), що в бас. Пд. Бугу на Вінничині 
[СГУ, 46]; пор. прізв. Бершадський, мотивац. значення якого «той, хто при
був, виходець з м. Бершадь» [СРФ, 18], р. Берииацька (1765—1769) в м. Пол
таві й с. Бершацьке в Полтав. р-ні [СГУ, 46]

Бескйди — один із масивів Зовнішніх Карпат, який простягається від верх, течії 
Дністра до р. Мізуньки на Івано-Франківщині [Габорак, 24], на Закарпат
ті, Львівщині, у межах Пд.-Сх. Польщі, частково Словаччини [ГЕУ 1, 90]; 
Бескид (частина Карпат), Бещад, Бещади «тс.», пол. назва Зх. Карпат 
Beskid, Beszkidy ст. Beszczad, чес. Beskydy [ЕСУМ 1, 177]. Оронім виник 
унаслідок онімізації ГТ бескеди9 діал. бискети «гори, гірський хребет», 
одн. бескеду бескид «крутизна, прірва, яруга; скеля, гора» [ЕСУМ, 1,176— 
177], поліс, бескид «заросла частина гори» [Данилюк, 10], поширеного в 
сх.- і зх.слов. мовах. Походження апелятива остаточно не з’ясовано. З 
кількох відомих етимологій найімовірнішими є фрак, та іллірійська, що 
зумовлено дослов. заселенням Карпат відповідними і.є. племенами. Фра
кійську пов’язують зі збереженим в алб. мові bjeśke «полонина, ряд висо
ких гір» [ЕСУМ, 1, 177], bjecke «пасовище в горах; гірський ліс; схил»; 
пор. гірські хребти на пн. Албанії Bjeshket е Nemuna Bjeshket е Gjakoves 
[Мурзаев, 83]. Іллірійську аргументували А. Майер, О. М. Трубачов: 
іллір. *biz-kit- /  *biz-ket- (< *buz)y букв, «буковий ліс» [ЕСУМ, 1, 177], що 
відповідає рослинним особливостям Карпат; пор. Бескйди Східні та Бески
ди Західні в межах гірського масиву Бескид [ГЕУ 1, 90].

Бессарббія — істор.-геогр. територія, що включає частину суміж. земель Черні- 
вец., Одес. обл. та Молдови [ГЕУ 1, 90]; Басарабина земля (1349—1957), 
лат. Waywoda Bessarabiae — про Молдову, з 1812 р. Бессарабия в суч. 
розумінні назви [Фасмер 1, 161], Бессарабия (1981) [СЭС, 136]. Хоронім 
виник за допомогою суф. -ij(a) (< ром. -іа) в посес.-релят. значенні «тери
торія відносно об’єкта, названого твірним словом», приєднаного до рум. 
княжого імені Басараб(а)у яке запозичене з тюрк, мов, де basar — 
дієприкм. форма на -аг від bas- «давити; господарювати» [Фасмер 1, 161], 
a aba — «прародич, пращур» [ДТС, 1]. Така етимологія хороніма підтвер
джується найдавнішою назвою території у формі лексикалізованого сло- 
восп. Бесарабина земляу у якому означення є посесивом на -ина від антро- 
поніма Бесараба; пор. поширене в Чернівец. обл. прізв. Бесараб [СПЧ, 43], 
що витіснило варіант на -а Бас араба як «сильніша» для антропонім. 
системи морфол. форма чол. роду з основою на приголосний.

Бёшка — річка, п. Інгульця п. Дніпра; Бекша (1850 — 1853), Бішка (1891 — 
1892), Бёшка (1957), Бёшка [СГУ, 47]. Гідронім тюрк, походження, виник 
складанням основ bes, beś «п’ять» і ГТ kaja «скеля» [Карп. 1989, 126] за 
ознакою «річка зі скелястими берегами». Числ. bes «п’ять» має сакр. 
семантику в мусульман, у топонімії яких він використовується в значенні 
«богом дана множинність»: пор. рел. п'ять світів, п'ять класів, п'ять 
елементів буття: золото, дерево, вода, земля, вогонь; рел. п'ять видів чле
нів тіла, створені богом [ДТС, 96—97], гідроніми БестаШу Беш-Байрак,



44 Вештекнё

Бештерек та ін. [СГУ, 47], утворені під культ.-істор. впливом тюрк, наро
дів пд.укр. ойконіми П’ятихатки (див.). Українінзація складеної назви 
*Беиі кая шляхом її трансформації в композит Бешка через стадію *Беиі- 
кая відбулася, очевидно, в козац. середовищі XVI—XVII ст. унаслідок 
аналогії до високопродукт. у цей період топонімів на -к(а) [Лучик 1999, 
31—32].

Бештекнё — карст, улоговина на Голови, пасмі Кримськ. гір, у межах Ай-Пе- 
тринської яйли [ГЕУ 1, 91]. Оронім тюрк, походження, виник як компо
зит на основі словосп. з опорним апелятивом (тур., кр.тат.) такна «велике 
корито» [Радлов ІІІ/1,1022], що розвинув геогр. значення «западина, вели
ке заглиблення у формі корита», та означенням бес /  беш «п’ять» із сакр. 
семантикою (див. Бёшка); пор. утворений аналог, способом гідронім 
Бештерек у Криму [СГУ, 47], в основі якого бес /  беш «п’ять» і тур. діал., 
кр.тат. терек «дерево; тополя; стовп» [Севортян 1980, 204—206].

Бибёлька — річка, л. Дністра (1957); Бибелка (1979), Bybelka (1880), Быбелка 
(1960); пор. кол. назву с. Більшівці на Івано-Франківщині Библо [СГУ, 
47]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від суміж. 
ойконіма Библо, який кваліфікують як полонізм щодо укр. Бабло; пол. 
Bebło (Bybło) — назви озера з основою ГТ бабло «болото, трясовина» [Вер- 
бич 2009,16—17]; пор. с. Библо в Старосамбір. р-ні Львів, обл. [АТП, 296].

Бик — 1) річка, л. Самари л. Дніпра; Bik R. (1650), Большая Самара (1681), 
Б ы ч о к  (1800), Вершина Самарская (1861); 2) балка, п. Бичка — витоку 
р. Клебань Бика л. Кривого Торця п. Казенного Торця п. Сіверськ. Дінця 
п. Дону; пор. р. Бики в бас. Синюхи л. Пд. Бугу, Byk (1880), Бык (1887); 
рр. Бичок (7) і яр Бичок [СГУ, 47, 51]. Гідроніми виникли внаслідок онімі- 
зації ГТ бик (варіант бичок) «вузький обривистий мис між двома вершка
ми яру», поширеного здебільшого у Воронезьк. обл. РФ [Мурзаев, 106—
107]. Функціонування таких топонімів перев. на Лівобережній Україні і 
відповідного ГТ в сх.європ. частині Росії та в Сибіру свідчить про східне, 
очевидно, тюрк, походження апелятива; пор. алт. бык /  big «долина між 
гір за течією ріки», тур. 6 y k  /  buk «гірський прохід, вузька долина, вузь
кий яр» [Севортян 1978, 290—291]. Частина назв являє собою структ.-фо- 
нет. трансформацію вихідного *Біюк < тюрк, büjük «великий» через Бюк 
унаслідок їх слов’янізації [Отин 2005, 284—286]. Парал. гідроніми в 
бас. Дніпра пов’язані з назвою р. Самара (див.).

Биківка — с-ще міськ. типу, Дзержинськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 133]; засн. 
наприкін. XVII ст. [ГЕУ 1, 91]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від антропонімаБик; пор. відантроп. назви нп Биків 
(3) у Житомир, та Львів, обл. [АТП, 583].

Билббсівка — с-ще міськ. типу, Слов’янськ, р-н Донец. обл. [АТП, 122]; засн. 
1670 р. [ГЕУ 1, 91], кол. Белбасівка [Янко, 44]. Ойконім виник за допомо
гою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма тюрк, походжен
ня Билбас, в основі якого билбес «незнаючий; безтолковий»; пор. рос. 
балбес < билбес і укр. бельмес «дурний; дурень» < тур. bilmez, що є варіан
том bilbes [Севортян 1978, 138]. Вважають, що антропонім належав коза- 
кові-першопоселенцю [Янко, 44].

Бирі&чий 0стрів — розширена пд. частина Федотової коси на пн. зх. Азовськ. 
моря, перев. в Херсон, обл; [ГЕУ 1, 92]. Інсулонім виник за ознакою «вов
чий острів» унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
острів «ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою» [СУМ 5, 789] та 
означенням у формі посесива на -ий (< *-ьуь), утвореним від поширеного на 
сх. України і в рос. діалектах апелятива бірюк «вовк», перен. «нелюдим», 
що проник у сх.слов. мови з тюркських, у яких є табуїстичним запозичен
ням з Іран, мов [Фасмер 1, 168].
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Бйстриця — річки, рукави, потоки, рівчаки перев. на Правобережній Україні 
[СГУ, 50] з широкими гідронім, зв’язками в пд.слов. мовах, Румунії, 
Чехії, Словаччині [Никонов, 56; Вербич,12]. Назви утворено шляхом оні
мізації ГТ бйстриця «бистрий і шумний потік» [Грінч. 1, 5], «гірська 
річка з великим падінням і сильною течією» [Мурзаев, 107], в основі якого 
прикм. бйстрий «швидкий, бистрий, стрімкий» [Грінч. 1, 57] і давн. слов, 
формант з геогр. значенням -иця; пор. численні гідроніми з основою 
Вистр- [СГУ, 48—51], з-поміж яких Бйстриця-Надвірнянська, вона ж 
Бистриця Чорна; Бйстриця-Солотвинська, вона ж Бйстриця Золота; 
Бйстриця-Тисменйцька, вона ж Бистриця Тисменська, назву замкнутого 
зниження в Передкарпатті Бйстрицька улоговина [ГЕУ 1, 92].

Бйтків — с-ще міськ. типу, Надвірн. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 197]; відоме 
з 2-ї пол. XVIII ст. [ГЕУ 1, 92], за ін. джерелами — з XIV ст.: Budkowo 
(1390), Buthkow (1470), Budkow (1578), Bydkow (1658), Бітків, Битків 
(1947) [Габорак 2011, 38]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) від 
антропоніма Будко, варіант Бутко (демінутив від композитів типу Budi- 
тіГу Budislav9 Budis [Чучка, 101]), в основі якого відбулася заміна голос. 
-у- на делабіалізований -и- або внаслідок передачі на письмі без змін пол. 
(лат.) -и-, або під впливом слів з коренем дієсл. бити.

Бпхове бзеро — заплавне озеро, Мен. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 1, 93]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро 
й означенням у формі посесива на -ове, похідного від антропоніма Бих; пор. 
прізв. селянина у Новгороді Бых Семен (1495) [Веселовский, 60], пол. Bych, 
яке є гіпокористикою на -eh від імен типу Bysław, Bydgost [Rymut 1, 65].

Бичбча — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на маси
ві Чатирдаг [ГЕУ 1, 93]. Спелеонім виник як посесив на -ача від назви тва
рини бик або під її впливом як релятив від ГТ бик (див. Бик).

Бичпха — річка, л. Свиги л. Десни л. Дніпра; Бьічиха (1859), Бабиха (1859) 
[СГУ, 51]. Гідронім виник за допомогою суф. -их(а) в релят. функції від ГТ 
бик «вузький обривистий мис між двома вершками яру»; пор. похідні від 
ГТ бичок з тим самим значенням назви річок (6) і яру Бичок на лівобереж
ній частині України, а також утворений за допомогою -ок у демін.-релят. 
функції гідронім Бичок, що називає праву притоку р. Бик л. Самари 
л. Дніпра [СГУ, 51] (див. Бик).

Бпшкин — річки: 1) п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957), Бйшкинъ (1680), Башки- 
ня (1782), Абаиікин колодязь (XVII ст.), Bisky R. (2-а пол. XVIII ст.); пор. 
нп Верхн. Бышкинъ, Бышкинъ (1689), Бишкинъ городъ (1689), с. Верхній 
Бишкін Первомайськ. р-ну Харків, обл.; 2) п. Сули л. Дніпра; Бышкинъ 
(XVIII ст.), Бышкина (1859), Бишкін, Бишкінь (XX ст.); пор. с. Бишкінь 
Лебедин, р-ну Сум. обл.; 3) яр, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1863) у Харків, 
обл. [СГУ, 52]. Гідроніми тюрк, походження. Вони виникли внаслідок суб
стантивації та онімізації тур. дієприкм. пішкін /  бішкін «добре зварений» 
[Радлов IV /2,1356,1787] за ознакою «бурхлива вода, що нагадує вариво». 
Нес лов. походження гідронімів спричинилося до їхнього часткового 
народноетимол. переосмислення, унаслідок чого постав варіант Бишкінь 
за асоціат. зв’язком з назвою тварини кінь; пор. назву р. Бйш- 
кінь п. Обитоку п. Деркулу л. Сіверськ. Дінця п. Дону [СГУ, 52]. Парал. до 
першої назви річки гідронім Абашкин колодезь, крім опорного ГТ коло
дязь, містить посесив на -ин від антропоніма Абашка, що є демінутивом до 
Абаш; пор. прізв. Абаш, Абашев [Веселовский, 9]. Можливо, означення в 
цій складеній назві вплинуло на зміну кінц. наголосу в тюрк. Бішкін, між 
якими навряд чи є етимол. зв’язок.

Бїбрка — річки: 1) л. Дністра; Лучъ, Більш Потокъ (1917), Boberka, Ług, Biały, 
Sokołowka (1850—1895), «нарЪку Бобръку* (1211), «отъ Боброкыь (1229),
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Бобёрка, Поток Белый (1960), «ро rzeke Bobrke* (1564—1565), Бібрка 
(XIX ст); 2) п. Сяну п. Вісли; Bobrka (1965), Boberka, Ryka (1890), Ріка 
(1957) [СГУ, 52]; 3) місто, Перемишлян. р-н Львів, обл.; відоме з 1211 р. 
[ГЕУ1, 93] (у ЁСЛГНПР Бобрька лише річка), за ін. джерелами — з XV ст. 
[Янко, 45], Бобрка (1981) [СЭС, 150]. Літоп. назву утворено за допомогою 
форманта -ъка в релят. функції від д.рус. бобръ «бобер» [ЕСЛГНПР, 20] 
(< пел. *ЬоЬгъ /  *ЬеЬгь /  *ЬьЬгь)9 що закономірно дало збережене в діалек
тах бібр [ЕСУМ 1, 216]; пор. численні гідроніми з основою Бобр- 
[СГУ, 59—60]. Аналог, способом постав гідронім у бас. Сяну. Ойконім 
Бібрка виник унаслідок трансонімізації назви суміж. річки в бас. Дністра.

Біж — річка, л. Терну п. Сули л. Дніпра; Бижь (1859), Біжь /  Бежь, Bicz (1913); 
пор. с. Біж Недригайлів. р-ну Сум. обл. [СГУ, 52]. Наявність -і- в одній із 
фіксацій гідроніма дає підстави етимологізувати його як утворення від 
апелятива із суф. *-уь, подібного до дрож /  дріж від дрйгати, дриж
ати, з основою дієсл. бігти9 д.рус. бЬгати9 б±чи9 біжати < псл. 
*beg- /  *beź- < *beg- «утікати з переляку»; пор. діал. біжак «стежка», біжня 
«іподром», біжний «завідний» (край невода) таін. [ЕСУМ 1, 191—192].

Біла, Білий — назви річок, балок, населених пунктів, гір та ін. або компоненти 
в складі геогр. назв [СГУ, 52—53; Габорак, 26—28; АТП, 583]. Перев. 
більшість топонімів з основою Біл- виникла за кольоровою ознакою або за 
якістю, властивістю геогр. об’єктів (води, ґрунту, каміння, вапнякових 
порід, снігового покриву, будівлі тощо) шляхом субстантивації та оніміза- 
ції відповідних форм прикм. білий «який має колір крейди, молока, снігу; 
чистий, прозорий» [СУМ 1, 181] < псл. *Ьё1ъ з *bhoilos /  *bholios < і.є. 
*bhel- /  *bhol- «сяяти, блищати» [ЕСУМ 1, 196]; пор. діал. ГТ біловод 
«озеро або річка з чистою, прозорою, білуватою водою і піщаним дном» 
[Чабаненко 1, 86]. У давн. гідронімах з коренем Біл- можливий розвиток 
значення «річка» внаслідок поширеного в і.є. та ін. мовах семасіол. пере
ходу «білий, світлий — ріка», про що зокрема свідчить ще і.є. варіювання 
*al(b)- «білий, чистий, блискучий» з *ol- /  *el- «текти, сочитися, литися, 
бігти» [Шульгач, 35] (див. Альбин, Аксу). На основі первинної семантики 
окремі топоніми (перев. ойконіми) ще в язичн. добу розвинули естет, 
значення «гарний, красивий» (див. БілгородДністровський, Біло- 
городка) або сакр. (перев. в гідронімах, оронімах і дрімонімах) значення 
«культовий; святий, священний»; пор. г. Віла9 г. Біла Гора на Івано- 
Франківщині, на яких стояли культові споруди [Габорак, 26], Білий 
Потік витік Онуту п. Дністра й Чорний Потік лів. витік Онуту п. Дні
стра — річки, для кожної з яких характерна «білуватість вапнякового 
походження» з імовірною сакр. культовою ознакою [Карпенко, 100], 
можливе значення «священний» у назві оз. Белое в Росії [Никонов, 48], 
існування у давн. слов’ян теонімів Білобог і Чорнобог [Ономастика, 135]. 
Топоніми з основою Біл- належать до найпродуктивніших в Україні 
[СГУ, 52—57; АТП, 583; Габорак, 26—29]; пор. ще смт Біле в Лутугин. 
р-ні Луган. обл., назва якого походить від назви р. Біла, на якій лежить 
поселення [ГЕУ 1, 95].

Біла Кринпця — с-ща міськ. типу: 1) Радомишл. р-н Житомир, обл. [АТП, 149]; 
відоме з 1607 р. [ГЕУ 1, 94]; 2) Великоолександрів. р-н Херсон, обл. [АТП, 
464]; засн. на поч. XX ст. [ГЕУ 1, 94]; пор. назву суміж. р. Біла Криниця 
[СГУ, 53]. Ойконім на Житомирщині та гідронім на Херсонщині виникли 
внаслідок лексикалізації й онімізації словосп. з опорним ГТ криниця 
«глибоко викопана й захищена цямринами від обвалів яма для добування 
води з водоносних шарів землі; колодязь» [СУМ 4, 348] та означенням у 
формі жін. роду прикм. білий (див. Біла, Білий). Мотивом їхньої номінації 
послужила наявність громадської криниці відповідного кольору як най- 
примітнішої ознаки для першопоселенців з можливим нашаруванням
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сакр. семантики. Назва нп в Херсон, обл. постала способом трансоніміза- 
ції суміж. гідроніма.

Біла Цёрква — місто, Київ. обл. [АТП, 208]; відоме з XI ст. під назвою Юр’їв 
[ГЕУ 1, 94], яка стосувалася зруйнованого «города» Гюргевъ, Гургевъ, 
Юрьгевъ (1095), Юрьевъ (1103) [ЕСЛГНПР, 48]; за ін. джерелами — з 
1155 р., рос. Белая Церковь (1981) [СЭС, 123]. Суч. ойконім виник напри- 
кін. XIV — на поч. XV ст. внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. 
з опорним апелятивом цёрква «будівля, в якій відбувається християнське 
богослужіння» [СУМ 11, 202] й означенням у формі жін. роду прикм. 
білий (див. Біла, Білий) за відповідним кольором залишків великого 
храму як найпомітнішого орієнтиру поселення, що було центром єписко- 
пії з попередньою назвою Юрьев [Никонов, 47], утвореною від д.рус. хри
стиян. імені Гюргии (Юрии) < Георгии [ЕСЛГНПР, 48]. Білий колір стін як 
символ світла — визначальна ознака укр. православних споруд; пор. нп 
Долна Бела Црква і Горна Бела Црква в Македонії.

Білгород-Дністрбвський — місто, Одес. обл. [АТП, 324]; відоме з VI ст. до н.е. як 
Тіра [ГЕУ 1, 94], у Геродота — Оксіяу пізн. —Адиба, слов. Білгород, візант. 
Аспрон, генуез. Маврокастпрон. Суч. складена назва з означенням Дні
стровський виникла 1944 р. з метою протиставлення д.рус. за походжен
ням ойконіма БЪлъгородъ, згаданого в літописі під 910 p., назві відомого в 
РРФСР м. Бєлгород [Никонов, 47]. Дохристиян. назва БЪлъгородъ є безаф. 
композитом, утвореним поєднанням основи прикм. більш у значенні «гар
ний, красивий» і городь «укріплене поселення; фортеця» (див. Біло- 
горддка). У X ст. поселення згадує візант. історик Костянтин Багрянород- 
ний під назвою Аспрон, яка є гр. калькою означального компонента д.рус. 
ойконіма (гр. ’dojcpov «білий колір» [Булгаков, 62]). Із XIII ст. на генуез. 
картах ужито антонім, за семантикою першого компонента назву Мавро- 
кастрон, букв, «чорна фортеця» [Никонов, 47]. Після захоплення міста 
турками д.рус. ойконім було замінено калькою Аккерман (див.). До д.рус. 
БЪлъгородъ нп мав назву неясного походження Адиба, яка за часом і міс
цем функціонування тяжіє до фрак, або Іран, утворень. Можливо, ця 
форма є д.іран. або ірано-фрак. композитним утворенням від ad /  adae 
«смак» (пор. д.інд. adya- «їстівний, придатний для вживання») [Абаев 1, 
28] та Іран, аб /  ab «вода» [Суперанская, 143], дак. aba «річка» (< і.є. *ab- 
«вода, ріка» [Ванагас, 16]); пор. у цьому регіоні, очевидно, фрак. Березань 
(див.). Цілком імовірно, що саме цей затемнений топонім згодом тран
сформувався в етимол. не з’ясовану назву Дністровського Лиману (див.) 
Obidovoy d’Oudio, Vidovo, Видово, Овидово, Обидово9 Овидулуй у ром.-слов, 
середовищі XVI—XIX ст. [ГНП, ЗО—34]. Найдавніша форма Оксія (V ст. до 
н. е.) виникла за фізико-геогр. властивостями місцевості від гр. ’ofybq, -гіа 
«гострий, гостроконечний» або (про воду) «гіркий, кислий, різкий»; пор. 
у Криму дж. Уксея, Оксея-Чокрак [Бушаков, 69]. За спостереженнями 
В. П. Петрова, майже для всіх річок Пн. Причорномор’я від Дунаю до 
Дону в антич. джерелах засвідчено збіг назв «ріка — місто», тому перекон
ливим свідченням такого збігу може бути Тіра [Петров, 137], тобто м. Біл- 
город-Дністровський могло мати в антич. часи перенесену з суміж. річки 
назву Тг>рт|<; (V ст. до н. е.), Tyras (кін. І ст. до н.е.), Тира<; (І—II ст. н. е.) 
[СГУ, 174] (див. Дністер), хоч зафіксована Геродотом Оксія певною мірою 
суперечить такому висновку.

Біле бзеро — озера різного походження: 1) карст., біля с. Білого Володимирец. 
p-ну Рівн. обл.; 2) льодовик., Любешів. р-н Волин, обл.; 3) звичайне, Біло- 
зер. р-н Херсон, обл.; 4) карст., біля с. Рудки Володимирец. p-ну Рівн. 
обл.; 5) заплавне, Біляїв. р-н Одес. обл. [ГЕУ 1, 95]. Лімноніми виникли 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й
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означенням у формі сер. роду прикм. білий (див. Біла, Білий); пор. суміж. 
ландш. заказник держ. значення Білоозерський заказник у Володимирец. 
р-ні [ГЕУ 1, 100] без гаплології сусід, -о- в атрибутиві.

Біленьке — с-ще міськ. типу, Краматорська м /  р Донец, обл. [АТП, 100]; засн. 
1697 р., лежить на р. Біленькій у бас. Сіверськ. Дінця [ГЕУ 1, 96], Былин
кой (1773) [СГУ, 54], Беленькое (1981) [СЭС, 123]. Ойконім постав унаслі
док трансонімізації суміж. гідроніма з парал. зміною категорії роду за 
допомогою закінч, -е відповідно до грам, ознак номенкл. імені селище, 
раніше село.

Білий Колбдязь — с-ще міськ. типу, Вовчанськ. р-н Харків, обл. 
[АТП, 442]; засн. 1761 р. [ГЕУ 1, 96], Білий Колодяз (XVIII ст.) [Абдула, 
15]. Ойконім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним апелятивом колодязь «захищена від обвалів зрубом вузька глибока 
яма, що служить для добування води з водоносних шарів землі» [СУМ 4, 
229], ст.укр. «джерело» [ССУМ 1, 490], й означенням у формі прикм. 
білий у що указував на колір колодязя (див. Біла Криниця) або на колір 
глини в суміж. балці: нп лежить на вододільному плато у верхів’ї б. Білий 
Яр [ГЕУ 1, 96].

Білий Потік — ліс. заказник держ. значення, Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 
96]. Дрімонім виник від етимол. прозорого гідроніма Білий Потік; пор. у 
сусід. Верховин, р-ні дві таких назви [СГУ, 54].

Білий Чёремош — річка, витік Черемошу п. Пруту л. Дунаю [СГУ, 54]; Білий 
Черемош [ГЕУ 1, 96]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання до назви Черемош (див.) означення Білий, яке вказує на світлу, 
чисту воду річки (пор. її пол. назву Biała Rzeczka, рум. Черемушул-Алб 
[СГУ, 54]) і протиставляє його суміж. Чорний Черемош.

Білики — с-ще міськ. типу, Кобеляц. р-н Полтав. обл. [АТП, 350]; засн. у 1-й 
пол. XVII ст. [ГЕУ 1, 96], Bieliki (1880) [SGKP 1, 212]. Ойконім виник 
унаслідок трансонімізації родової назви людей у мн. на прізв. Білик, що 
належало першопоселенцям; пор. ще 2 такі назви нп в Полтав. обл., 1 — 
в Чернігів, обл., cc. Біликівка в Сум. обл., Біликів Колодязь у Харків, 
обл. [АТП, 583].

Білицьке — місто, Добропіл. м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1909 р. [ГЕУ 1, 
96], Бёлицкое (1981) [СЭС, 124]. Ойконім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації відн. прикм. на -ське /  -цьке з основою незасвідченого мікро- 
топоніма на зразок Білики, Білиця, Білич; пор. наявність подібних назв у 
гідронімії [СГУ, 55] та ойконімії [АТП, 583—584] України.

Білі Кучугури — п-в у зх. частині Тендрівської коси, у межах Голопристан. р-ну 
Херсон, обл. [ГЕУ 1, 96]. Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ кучугура в мн. «невелика полога гора; горб» 
[СУМ 4, 424] й означенням білі, що вказує на відповідний колір піщаних 
дюнів з черепашником.

Білка — 10 населених пункітв [АТП, 584], 2 потоки, 15 річок, з-поміж яких 
літоп. Білка (1144) у кол. Галицьк. землі; пор. у бас. річки с. Верхня 
Білка на Львівщині [СГУ, 55]. Топоніми виникли за допомогою суф. 
-ък(а) в релят. функції від прикм. більш за кольоровою ознакою об’єктів 
з можливим нашаруванням сакр. значення (див. Біла, Білий). Мотивац. 
ознака — одна з найпродуктивніших в укр. та євразій. топонімії; пор., 
напр., 28 рр. Białka лише у водозборі Вісли [ЕСЛГНПР, 27], а також поло
нізовані назви рр. Білька, назву с. Білки в мн. [СГУ, 57; АТП, 584]. 
Семант. утворенням від суміж. гідроніма є назва бот. пам’ятки природи 
держ. значення Білка в Сторожинец. р-ні Чернівец. обл. [ГЕУ 1, 96—97].

Бшоберёжжя — 1) село, Дубн. р-н Рівн. обл.; відоме з літописів як Білобережье 
(1231); 2) територія, побл. Дніпро-Бузьк. лим. орієнтовно від о-ва Бере
зань (див.) у бік до Дністровськ. лиману, можливо, до м. Білгорода-Дні-
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стровського (див.); д.рус. Білобережье [ЕСЛГНПР, 27]. Ойконім виник 
складносуф. способом за допомогою форманта *-ь]е в релят. функції на 
основі д.рус. більш і берегь за відповідним кольором ґрунту. Аналог, похо
дження є хоронім Білобережье, мотивац. ознакою для якого послужили 
вапняки, які виходять на поверхню. Різниця в семантиці твірної основи 
біло- порівнюваних композитів може полягати лише в тому, що в надчор- 
номор. топонімі ймовірне додаткове переносне значення «південний 
(берег)», характерне і для деяких пд.слов. мов [ЕСЛГНПР, 27], що логіч
но зумовлено семасіол. переходом «білий, світлий» — «сонячний, півден
ний». Протилежний за значенням перехід «білий, світлий» — «північ
ний» допускають щодо назви Білого моря [Никонов, 48] (очевидно, у зв’яз
ку з білими ночами).

Біловежі Перші, Біловежі Другі — сусід, села, Бахмац. р-н Чернігів, обл. [АТП, 
532]; д.рус. м. Білайі Віжа між суч. сс. Біловежі Перші та Біловежі Другі 
в Чернігів, обл. [ЕСЛГНПР, 26]. Ойконіми виникли за кількісною озна
кою нп способом приєднання т. зв. порядкових числівників у мн. Перші та 
Другі до композита, в основі якого д.рус. БілаІЛ Віжа («градъ»), що явля
ло собою онімізоване словосп. біла(іа) «біла» й віжа «шатро, кибитка, 
башта» [ЕСЛГНПР, 26]. Уже в д.рус. добу почалася трансформація атри
бут. словосп. в юкстапозит: пор. Білавіжа (1147), Білоувіжю (1147) та 
ін., який у суч. укр. мові розвинувся в композит з інтерф. -о- (див. Білого- 
родка).

Біловбдськ — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 62]; засн. 1686 р. [ГЕУ 1, 97], 
Беловодск (1981) [СЭС, 125]. Ойконім виник складносуф. способом за 
допомогою -ськ у релят. функції на основі словосп. біла водау що характе
ризує розмиті р. Деркул, на якій лежить смт, крейдяні породи дна; пор. нп 
Біловод, Біловоди, Біловодське в Сум. обл. [АТП, 584].

Біловбдський заказник — гідрол. заказник держ. значення, Ромен, р-н Сум. 
обл. [ГЕУ 1,97]. Гелонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ський, 
похідного від суміж. ойконіма Біловод або Біловодське, що в одній с /  р 
[АТП, 403].

Білогірськ — місто, в Криму [АТП, 260]; Карасу-Базар (до 1944) [ГЕУ 1, 97], 
БелогорсКу з 1926 до 1944 — Карасубазар [СЭС, 125]. Суч. ойконім відно
влено під час масових перейменувань крим. поселень 1944 р. Він виник за 
допомогою суф. -ськ у релят. функції на основі ороніма Біла Гора, що є 
калькою тюрк, назви суміж. г. Ак-Кая [ГЕУ 1, 31], букв, «біла скеля». 
Істор. назва постала способом складання суміж. гідроніма тюрк, походжен
ня Карасу (див.) та ГТ базар «ринок, торг, ярмарка; місце, де збираються 
торгівці в окремі дні тижня, які вважаються базарними» [Мурзаев, 63].

Білогір’я — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 476]; відоме з 1441 р., до 
1946 — Ляхівці [ГЕУ 1, 98]; Леховцы (1441), Lakhowce (1630), Lachów 
(1701), Lachowce (1708), Ляховцы (1866), Ляхівці, Білогір*я (1946) [Торч.- 
Торч., 68], Белогдрье (1981) [СЭС, 125]. Суч. ойконім виник складносуф. 
способом за допомогою -j(а)(<  *-bje) в локал.-релят. функції на основі сло
восп. білі гори, що вказує на характерні для місц. рельєфу підвищення з 
покладами крейди. Істор. ойконім постав унаслідок онімізації групової 
назви людей ляхівці (ст.укр. леховцы), що вказувала на їхнє відношення 
до найперших ляхівських садиб (вони ж ляхівські двори) [Торч.-Торч., 68], 
або є катойконімом на -ці ( -цы) з основою ойконіма *Ляховъ (пор. Lachów) — 
посесива на -овъ від етноніма лях «поляк» чи відповідного антропоніма.

Білогбрівка — с-ще міськ. типу, Лисичанськ. р-н Луган. обл. [АТП, 64]; засн. 
1785 р. (нині це Попасн. р-н) [ГЕУ 1, 99]. Ойконім виник за допомогою 
суф. -івк(а) в релят. функції на основі словосп. білі гори за наявністю
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підвищень з покладами крейди; пор. крейдяний кар’єр у Білогорівці, 
стр. Біленький, який протікає через с-ще [ГЕУ 1, 99].

Білогорбдка — 3 села, з-поміж яких одне у Києво-Святошин. р-ні Київ. обл. 
[АТП, 584], яке було засн. князем Володимиром 991 р. як велике місто 
(«градъ») для оборони Києва; БЪлъгородъ (1377), «соколо Білагорода» 
(згадано під 997), «приде к БЪлугороду» (під 1069) [ЕСЛГНПР, 28]. Ойко- 
німи пояснюють як безаф. композити, у яких 1-й компонент — д.рус. бЬлъ 
(-ыи) «білий», «гарний, красивий», а 2-й — городь «укріплене поселення; 
фортеця» [ЕСЛГНПР, 28]. Звертає на себе увагу перев. функціонування 
д.рус. назви як лекс.-синт. утворення (юкстапозита) і відн. пізню її тран- 
сфоромацію у. власне композит, тобто морфол. дериват з інтерф. -о-.

Білоз£рка — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 463]; засн. у XVIII ст. [ГЕУ 1, 
99], Белозёрка (1981) [СЭС, 125]. Ойконім виник унаслідок трансоніміза- 
ції назви суміж. р. Білозірка п. Дніпра, відомої з 1697 р. як Білозурка, 
згодом Білозерка (1890) [СГУ, 56], що постала складносуф. способом за 
допомогою -к(а) в релят. функції на основі суміж. лімноніма Біле озеро 
[ГЕУ 1, 99], на етиці компонентів якого відбулося стягнення або накладан
ня голос, -о-; пор. рр. Білозірка л. Дніпра, Білозір9я л. Сули л. Дніпра [СГУ, 
56], д.рус. за часом виникнення м. Белодзеро побл. оз. Белого, суч. блр. 
м. Белодзерск [СЭС, 125].

Білозбрське — місто, Добропіл. р-н Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1913 р. [ГЕУ 1, 
99], Белозёрское (1981) [СЭС, 125]. Ойконім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації відн. прикм. на -ське, утвореного на основі незафіксовано- 
го лімноніма Біле озеро або словосп. біле озеро, що називало водойму з 
характерним для місцевості вапняковим ґрунтом. На етиці твірних основ 
відбулося стягнення голос, -о- (див. Білозерка).

Білозерський лим&н — заплавне озеро, Кам’янсько-Дніпровськ. р-н Запоріз. 
обл. [ГЕУ 1, 99]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ лиман і відн. прикм. на -ський, похідним від назви 
суміж. р. Білозерка [ГЕУ 1, 99].

Білок&м’янськ — місто, Балаклав. р /  р м. Севастополя в Криму; утворено як 
м. Білокам*янськ 1976 р. з частини Балаклав. р-ну, що має істор. назву 
Інкерман [ГЕУ 1, 99], рос. Инкерман [СЭС, 498], яка стосувалася окремо
го поселення ще в VI ст. н. е. [Янко, 50], де тривалий час існувала відома 
Каламітпа фортеця (руїни XV ст.) [ГЕУ 1,100]. Суч. ойконім виник склад
носуф. способом за допомогою -ськ у релят. функції на основі словосп. біле 
каміння, що вказує на відповідного кольору кам’янисте узбережжя з 
родовищами білого моховаткового вапняку. Істор. назва Інкерман тюрк, 
походження. Вона постала як композит від кр.тат., тур., ног. іп «печера» 
(< д.тюрк. уіп «нора, логовище, барліг» [Бушаков, 108]) і Иегтеп «фор
теця, укріплення» (див. Аккерман, Білгород-Дністровський); пор. зал. ст. 
Інкерман, Інкерманська долина, Інкерманський печерний монастир 
(VIII—IX ст.) [ГЕУ 1, 99, 100]. Назву Каламіта фортеця утворено спосо
бом лексикалізації та онімізації словосп., що містить опорний компонент, 
який є калькою тюрк, кегтеп, й означення з основою тур. каїатив, запози
ченого з гр. мови, де коЛа|Иі < д.гр. каЯхх|ііо<; «комиш, очерет» [Бушаков, 65].

Білокорбвицький кряж — височина в пн. частині Житомир, обл. [ГЕУ 1, 100]. 
Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ кряж «пасмо невисоких гір, горбів; гірська гряда» [СУМ 4, 379] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ський /  -цький, похідного від назви суміж. 
с. Білокоровичі [АТП, 147].

Білокур&кине — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 62]; засн. на поч. XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 100]; Белокуракино (1981) [СЭС, 125]. Ойконім виник унаслідок 
складання основ утраченої відантроп. назви пос. Куракине та назви 
р. Біла, на якій лежить с-ще [ГЕУ 1, 100].



Більшівці 51

Білопілля — місто, Сум. обл. [АТП, 389]; засн. 1672 р. [ГЕУ 1, 100], первинна 
назва — Крига, суч. назва фіксується з 80-х pp. XVII ст. [Іваненко, 17]; 
Велополье (1981) [СЭС, 125]. Ойконім уважають перенесеним з одноймен
ного містечка на Брацлавщині, звідки прибули перші переселенці, назва 
якого виникла семант. способом від збереженого в рос. діалектах ГТ бело- 
полье «чисте, незасіяне поле» [Іваненко, 17]. Істор. ойконім постав унаслі
док трансонімізації суміж. гідроніма Крига [СГУ, 288].

Білоріченський — с-ще міськ. типу, Лутугин. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн. 
1951 р. [ГЕУ 1, 101], рос. Белореченский. Ойконім виник за допомогою 
закінч. -ий від трансонімізованої основи назви місц. шахти «Білоріченсь- 
ка> [Янко, 51], в основі якої гідронім Біла річка (с-ще лежить на правому 
узбережжі р. Біла п. Лугані [ГЕУ 2, 296]). Форма чол. роду назви смт зумо
влена її узгодженням з рос. посёлок (шахти иБілоріченська»).

Білосар&йська косі — 1) намивна коса на пн. бер. Азов, моря, у Донец, обл.;
2) ландш. заказник держ. значення, Першотравн. р-н Донец. обл. 
[ГЕУ 1, 101]. Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ коса «вузька намивна смуга суходолу в морі, річці 
тощо, сполучена одним кінцем із берегом; мис» [СУМ 4, 304] й означенням 
у формі відн. прикм. на ська, утвореного на основі словосп. білий сарай 
(< тюрк, сарай «будинок; палац; каравансарай; господарська будівля» 
[Мурзаев, 496]). Назва заказника постала способом трансонімізації суміж. 
інсулоніма, як і ойконім Білосарайська Коса [АТП, 121].

Білостбк — річка, л. Зх. Бугу п. Вісли; Białystok, Biały Stok, Komarowski, 
Młynówka — у верх, течії (1965) [СГУ, 56]; пор. укр., блр. Белосток — 
топоніми на Волині, Поділлі, в кол. Гродненськ. губ., пол. Białystok 
[Шульгач, 44]. Гідронім виник як композит поєднанням за допомогою 
інтерф. -о- основ прикм. білий та зх.поліс, сток «місце, де річка стікає в 
долину» [СММПЗУ 2, 378], укр. ГТ стік «міжгірна долина» [Мурзаев, 
524]. Поліс, топонім Białystok і пол. фіксації укр. гідроніма є юкстапозита- 
ми, які зберігають синтакс. зв’язок між зрощеними компонентами твірного 
словосп.; пор. ще композити з компонентом Біло- в укр. гідронімії: Біловід, 
Білоглйнкау Білозерка, Білозірка, Білозір*я та ін. [СГУ, 56] (у 2-х останніх, 
крім гаплології інтерф. -о- та початк. о- в озер-, відбулося чергування корен. 
-е- з -і ). Пол. парал. назви Komarowski та Młynówka походять відповідно від 
відантроп. ойконімаKomarowo й апелятива młyn «млин (водяний)».

Білоус — річка, п. Десни л. Дніпра; Боловесь (1147), Боловосъ, Боловесъ, Бово- 
лосъ (1147), Білоусь (1764—1769), Бшоусъ (1742), Біловесь (XIX ст.) 
[СГУ, 56]. Гідронім виник унаслідок трансонімізації втраченого ойконіма 
Боловесь, який є композитом, утвореним на основі словосп. з опорним 
д.рус. вьсь «село» (< псл. *vbsb) і д.рус. означенням болиии «більший; 
великий, сильний» або б±лъ «білий, світлий; гарний, красивий», що роз
винулося в бол- під балт. впливом; пор. лит. balas «білий» (< і.є. *bhel- /  
*bhol- «сяяти, блищати») [ЕСУМ 1, 194—196, 365]. Трансформація назви 
Боловесь /  Боловесъ у БЬловесь (суч. Білоус) відбулася внаслідок народної 
етимології композита за асоціацією до поширеного прізв. Білоус, спричи
неною застаріванням в укр. мові ГТ весь.

Більськ — село, Рокитн. р-н Рівн. обл. [АТП, 383]; БЬльскъ (1253), «до Більска» 
(1289), як м. Бєльськ-Подляський у Польщі [ЕСЛГНПР, 28]. Ойконім 
виник як релятив на -ьскъ від утраченого гідроніма *БілаІД [ЕСЛГНПР, 
28] на зразок Бердянськ від Берда.

Більшівці — с-ще міськ. типу, Галиц. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 189]; відо
ме з XV ст. [ГЕУ 1, 103], Болшево, «з болшева» (1419) [ССУМ 1, 111]. 
Ойконім виник унаслідок онімізації групової назви людей за місцем похо
дження більшівці «вихідці із с. Більшевеу істор. Болшево».
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Біл&'вка — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 325]; засн. наприкін. XVIII ст., 
нині місто [ГЕУ1,102]; Беляевка [СЭС, 128]. Ойконім виник за допомогою 
суф. -к(а) в релят.-посес. функції від прізв. Біллів (рос. Беляев), суф. -ів /  
-єв у якому формує релят.-посес. значення назви нп.

Білінський Ліс — бот. заказник держ. значення, Ямпіл. р-н Вінниц. обл. [ГЕУ 
1, 103]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ ліс «велика площа землі, заросла деревами й кущами» [СУМ
4, 522] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, похідного від відан- 
троп. ойконіма Білячи, що в сусід. Могилів-Подільськ. р-ні [АТП, 22].

Бінб&ш-Коб& — карст, печера у Гірсько-Кримській карст, обл., на масиві Чатир- 
даг; Печера Тисячі голів [ГЕУ 1, 103]. Спелеонім тюрк, походження, 
виник на основі ГТ коба «печера; гірська долина; улоговина; яр» [Мурза- 
ев, 280] і композита бінбаш, похідного від кр.тат. бін «тисяча» та бат 
(тюрк.) «голова» [Радлов IV/2, 1546], у топонімії — «вершина; скеля, що 
видається; верхів’я річок, витоків, джерел, які дають початок струмкам, 
річкам» [Мурзаев, 76]. Складена укр. назва печери є калькою первинного 
тюрк, спелеоніма.

Бірка — річка, п. Ірпеня п. Дніпра; Борки (1539), Борка (1686); пор. на річці 
кол. с. Борки, р. Біркй в бас. Сіверськ. Дінця п. Дону та смт Бірки на Хар
ківщині [СГУ, 57]. Різні форми топонімів виникли внаслідок онімізації 
демін. ГТ бірка (діал.) «пастбище для овець» [Желєзняк, 63] або бірки, 
борки від борок «невеликий бір» [Шульгач 2001, 14], в основі яких бір 
«сосновий ліс» (< псл. *Ьога “сосна; сосновий ліс» [ЕСУМ 1, 200]); пор. 
літоп. назву ур. Боръкъ неподалік Києва, утворену від д.рус. боръкъ 
«малий бір, борок, (сосновий) лісок» [ЕСЛГНПР, 24].

Бірюкбве — с-ще міськ. типу, Свердловськ. р-н Луган. обл. [АТП, 69]; засн.
1778 р., до 1921 — Криничне [ГЕУ 1, 107], рос. Бирюково. Суч. ойконім 
виник як мемор. назва від прізв. вбитого 1920 р. голови с /  р В. М. Бірюко- 
ва [Янко, 52] за допомогою закінч. -е9 яке в поєднанні з посес. суф. -ов в 
антропонімі стало виражати посес.-релят. значення. Істор. назва Кринич
не є наслідком субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
на -ний з основою ГТ криниця (див. Біла Криниця).

Біса — гора, Рожнятів. р-н Івано-Франків. обл., на межі із Закарпаттям [Габо- 
рак, 29]. Оронім за походженням є формою род. належності демоніма Біс 
(одна із назв нечистої сили [Ономастика, 143]). Виникнення назви зумо
влене пов’язуванням гори з відповідним демоном або з місцем проведення 
тут язичн. культів; пор. ГТ лиса гора «гора без рослинності» [Мурзаев, 
353] і пов’язані з цим язичн. вірування, зокрема про шабаш відьом, назву 
суміж. г. Бісуватий Діл з подібною мотивацією, а також антонім, (хри
стиян. за духом) назву кам’яної брили Блаженний камінь біля мон. Маняв- 
ський Скит у Богородчан. р-ні на Івано-Франківщині [Габорак, 29—ЗО].

Біібк-Карасу — див. Карасівка Велйка.
Бійж-Узень — річка, п. Качі в бас. Чорн. моря в Криму; Бююк-Езен (1837); пор. 

нп Бююк-Езенбаш, Біюк-Озенбаиі [СГУ, 58]. Гідронім тюрк, походження, 
виник унаслідок онімізації словосп., що складається з тур. бууіуук «вели
кий, високий; великий, могутній» [Радлов ТУ/2, 1883] і узен /  узень 
(< дзен) «річка, невелика річка», «селевий руйнівний потік» [Мурзаев, 
407, 573]. Компонент Езенбаш /  Озенбаиі у варіантах ойконіма, крім 
корен. Езен- /  Озен-, містить ГТ баш «гірська вершина, вершина, верхів’я 
річки, витік і т. ін.», значення якого розвинулося на основі прямого «голо
ва» [Мурзаев, 76—77]; пор. омонім, гідронім Біюк-Узеньбаиі й ойконім 
Біюк-Озенбаш у Бахчисарай, р-ні Криму, а також назви крим. рр. Біюк- 
Дерё (тюрк, дере, дара «ущелина, яр, гірська річка» [Мурзаев, 171]), Біюк- 
Суатп (тур. сувапг «водопій» [Мурзаев, 528]), Біюк-Таш (тюрк, тпаш
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«камінь, скеля» [Мурзаев, 547]) [СГУ, 57—58]. Самостійно компонент 
Біюк у топонімії не вживається, що зумовлено його прикм. природою.

БііЬк-Янишпр — гірський хребет у сх. частині Кримських гір, на пд. зх. від 
м. Феодосії [ГЕУ 1,107]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок оні
мізації словосп. з означенням біюк «високий, великий» (див. Біюк-Узень) 
та опорним Янишар із затемненою етимологією. Очевидно, це композит, 
який складається з тур. jam /  jam «новий» [Радлов III/1, 329] і jap «про
валля, звисаюча скеля» [Радлов ІІІ/1, 100], тур. діал. жар «заглиблення 
на вершині горба, де збирається вода» [Севортян 1989,17], що за відсутно
сті в рос. мові африкати -дж- (-ж-) або під впливом шар могло вимовлятися 
з глух. -ш-.

Біінка — річка, л. Інгулу л. Пд. Бугу в м. Кіровограді; Біанка [Лучик 1999, 32]. 
Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в демін.-релят. функції від пере
несеної з території суч. Башкортостану або Челябінськ, обл. Росії під час 
колонізації пд.укр. земель тюрк, топооснови Біян- /  Біан-, утвореної від 
бій «повелитель, глава племені, вождь тощо» й тюрк. ГТ ян (йан) «сторо
на, бік, навколишня місцевість, околиця». Імовірним є віддалений генет. 
зв’язок між назвою алт. р. Бія (< 6aj- /  бій- «високий»), нижньо- 
уральськими гідронімами Біян, Біяне, Біянка і Кіровоград. Біянкою /  
Біанкою, який може свідчити спочатку про гун. (III—V ст. н. е.), а пізн. 
про монг.-тат. (XII—XIV ст.) й осман. просування тюрк, племен і народів 
на захід. Існують також підстави для пов’язування гідроніма з псл. 
*bijanb «битий, молочений, зруйнований; той, кого з силою виштовхнули 
назовні (про струмінь води)», утвореним від *bijati < *biti «бити»; пор. 
нижньонаддніпр. вивіяний «вибитий, штампований» [Лучик 1999, 32—36] 
і зх.укр. биянка, бієнка, біянка «посудина для збирання масла» [Аркушин 1, 
20], яке могло розвинути геогр. значення «водойма, річка зі збитою, бурхли
вою водою» і мотивувати гідронім (див. Макітра, Тікич, спорід. до якого є 
тиква «посуд для молока» і назва р. Тиква).

Благодатне — с-ще міськ. типу, Волновас. р-н Донец, обл. [АТП, 114]; засн. 
1840 р. [ГЕУ 1, 107], рос. Благодатное; пор. г. Благодать на Пн. Уралі 
[СЭС, 146], ще 29 нп Благодатне перев. в сх. та пд. частині України, 
с. Благодать у Донец. обл. [АТП, 585], бб. Благодатна в Дніпропетров. 
[СГУ, 58] та в Одес. обл. [Вербич 2013, 20]. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. благодатний 
«багатий, щасливий» [СУМ 1, 192], можливо, під впливом закладеного 
ще в 1843—1845 рр. унікального масиву, який був першим лісонасаджен
ням у степ. Україні й згодом перетворився на Великоандольеький заказник 
[ГЕУ 1, 154].

Блйзниці — 1) дві найвищі гірські вершини у сх. частині масиву Свидовець, у 
межах Рахів. р-ну Закарпат. обл.; 2) бот. пам’ятка природи держ. значен
ня на гірських вершинах Блйзниці; Скелі Близниці [ГЕУ 1, 107—108]. 
Оронім виник унаслідок онімізації діал. близнйця в мн. «близнючка; дуже 
схожа на іншу або з’єднана з нею якась річ, об’єкт» у геогр. значенні 
«об’єднані й подібні між собою дві вершини гори»; пор. діал. близнйця 
«близнючка; дерево з двома стовбурами; рушниця-двостволка» [ЕСУМ 1, 
1208], буков, близнйці в мн. «зв’язані по два маленькі сніпки соломи, 
якими криють будівлі» [СБГ, 33], а також характеристику вершин: «Роз
міщені поряд і схожі між собою» [ГЕУ 1,107]. Наголос на першому складі 
дає певні підстави вбачати асоціат. або й етимол. зв’язок з топонімами 
Блйзниця, в основі яких апелятив блйзна «рубець, шрам» (див. Блйз
ниця). Назва пам’ятки постала способом трансонімізації суміж. ороніма.

Блйзниця — 1) річка, п. Бруславця п. Брусенки п. Пруту л. Дунаю в Чернівец. 
обл. (1874); Bliznica (1973); 2) ручай, у м. Ніжині Чернігів, обл.; Близ- 
ница (1765—1769) [СГУ, 58]. Назву річки пояснюють як перенесення
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однойменного ороніма, в основі якого блйзна «рубець, шрам», що має 
наголос на першому складі [Карпенко, 102]. За ознакою «подібний до 
рубця, шрама» від апелятива блйзна додаванням форманта -иця в топонім, 
функції утворено ніжин. мікрогідронім; пор. ГТ блйзна «мілина на річці 
вздовж берега» [Карп., 23], сформований на основі перен. значення. Не 
виключений етимол. зв’язок з діал. близнйця «дуже схожа на іншу або 
з’єднана з нею якась річ, об’єкт» (див. Блйзницї).

Близнюкй — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 436]; відоме з 1863 р. [ГЕУ 1,
108], Надеждине, Близнюки (з 1903) [Абдула, 16], Близнюкй (1981) [СЭС, 
148]. Суч. ойконім виник унаслідок трансонімізації родової назви людей у 
мн., що мали прізв. Близнюк. Істор. назва постала як посесив на -ине від 
рос. жін. імені Надежда.

Блистові — річки: 1) пр. Лоски п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Блистова 
(1964); пор. с. Блистова в бас. річки; 2) пр. Мени л. Десни л. Дніпра в Чер
нігів. обл.; Блистова (1742); пор. с. Блистова в бас. річки [СГУ, 58], яке 
відоме з літописів як пос. Бльстова в Чернігівськ. землі; «въ БлестовЬ» 
(1151), «въ Блестовіт(і)* (1151), Блестовет(ъ\ Блестовит(ъ) (1951) 
[ЕСЛГНПР, 20]. Д.рус. ойконім Бльстова пояснюють як можливий посе
сив на -ов від особ, імені *Блъстъ, пов’язаного з бльстЬти [ЕСЛГНПР, 
20]; пор. прізв. Блйстів, Блестів [Чучка, 71]. З огляду на кінц. наголос 
гідроніма і назву суміж. р. Блестовёнька [Черепанова, 41] імовірним є 
його утворення способом субстантивації та онімізації форми жін. роду 
відн. прикм. *блистовйй «який має блиск» (про воду, річку), здріб.- 
пестл. похідним від якого було *блистовенька> у зв’язку з чим суміж. 
гідроніми Блистова й Блистовёнька характеризуються безпосередньою 
словотв. мотивацією, спричиненою послідовною простор, залежністю 
меншого об’єкта від більшого; пор. аналог, співвідношення назв 
рр. Бокова — Боковёнька в бас. Інгульця п. Дніпра [Лучик, 166]. У тако
му разі суміж. ойконіми Блистова, у т. ч. і д.рус. Бльстова, виникли 
внаслідок трансонімізації гідронімів, мотивованих ознакою «блистіти»; 
пор. ще р. Блистун п. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра і с. Блистюк у її басей
ні [СГУ, 58—59].

Бобёр — річки: 1) л. Жигалки л. Насташки п. Росі п. Дніпра в Київ, обл.; Боборъ
(1864); 2) п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл.;
3) п. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в Київ, обл.; Бобрикъ (1913), Квашина 
(1979), ВоЬгук (1880); пор. с. Бобер у бас. річки [СГУ, 59]. Поширення 
таких гідронімів на старожитніх слов, та і.є. землях [Желєзняк, 70; Нико
нов, 57; Шульгач, 45] свідчить про їхнє давнє виникнення унаслідок оні
мізації апелятива бобёр, який у псл. добу міг зберігати, крім зоологічного, 
вихідне значення «коричневий»: псл. *ЬоЬгь /  *ЬеЬгь /  *ЬьЬгь спорід. з
д.інд. ЪаЪкгй- «коричневий» < і.є. *ЬАеЬЛгц-, рефлексом якого є укр. бурий 
[ЕСУМ 1, 216]. Ойконім Бобер утворено способом трансонімізації суміж. 
гідроніма. Парал. назва р. Квашина постала, очевидно, як посесив на -ина 
від прізв. Кваша з основою дієприкм. квашений.

Бббрадь — річки: 1) бас. Сули (її ниж. частини) л. Дніпра в Полтав. обл.;
2) с. Глеваха Васильків, р-ну Київ, обл.; Бобредь (1864), Бодаевка (1911); 
пор. с. Бодаевка (1720) — тепер частина м. Боярки [СГУ, 59]. Гідроніми 
утворено від апелятива бобёр за допомогою суф. -адь у збір, значенні (див. 
Бёршадь), який спричинився до зміни наголосу і чергування -е- з нулем 
звука в слабкій позиції. Парал. назва Бодаевка постала способом трансо
німізації суміж. відантроп. ойконіма.

Бббрик — численні гідроніми та ойконіми перев. у бас. Сер. Дніпра, які являють 
собою релят.-демін. утворення на -ик з основою апелятива бобёр 
(див. Боберу Бібрка).
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Бббринець — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 234]; засн. 1767 р. [ГЕУ 1, 109], 
Вобринецъ (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Вдбринец (1981) [СЭС, 150]. Ойконім 
виник семант. способом від гідроніма Вобринецъ, ВоЬгупіес (XIX ст.), що є 
первинною назвою р. Бдбринка (пор. с. Бобринка в її басейні) [СГУ, 59], 
утвореного за допомогою суф. -ець у релят.-демін. функції від апелятива 
бобёр, який указує на насиченість річки відповідними тваринами.

Бббриця — річки: 1) п. Дніпра в Київ, обл.; ВоЬгуса (1600), ВоЬгусг (1931), 
Ивковитница (1892), Вершина Бобрица, Суха бобриха (1854), Бобриц 
(1883), Сухая Бобриха (1900); 2) п. Дніпра в Черкас, обл.; Бобриха (1854), 
ВоЬгуса (1880); 3) п. Ірпеня п. Дніпра; Бобрица (1159), ВоЬгуса (1880), 
&иіаіес (1880), Святецъ (1864) [СІ^, 59—60]. Гідроніми виникли за допо
могою -иця в топонім, функції від апелятива бобёр. Ареал поширення 
назви, міжмовні зв’язки і словотв. структура відповідають псл. або д.рус. 
дериватам. Назва Ивковитпница постала на основі апелятивів йвка «іва, 
верба козяча» [ЕСУМ 1, 287] (рос. йвка «іва» [Даль 2, 5]) та збереженого в 
рос. мові витпнйца «виті речі: вірьовка, канат» [Даль 1, 208], ужитого в 
геогр. значенні, за ознакою «подібна до вірьовки звивиста річка з верболо
зом на берегах». Парал. гідронім Святецъ утворено приєднанням суф. -ець 
у топонім, функції до основи прикм. святйй (див. Свята гора, Святе 
озеро).

Бобрбвиця — місто, Чернігів, обл. [АТП, 533]; засн. у XII ст. [ГЕУ 1, 110]; Бобр- 
двица [СЭС, 150]. Ойконім виник способом трансонімізації суміж. гідроні
ма Бобрбвиця, утвореного за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від 
відн. прикм. бобровий «стос, до бобёр» (про місцевість); пор. м. Бобровиця 
Чернігів, обл., «при р. БобровицЬ» (1859) [СГУ, 60]. З огляду на певну від
даленість міста від р. Бобрбвиця (нп лежить на р. Бистриця неподалік від 
витоків р. Недра [ГЕУ 1, 110]) ойконім міг постати від незафіксованого 
місц. мікрогідроніма Бобрбвиця або ж безпосередньо від прикм. бобровий 
(про місцевість у бас. Бистриці) внаслідок приєднання форманта -иц(я); 
пор. кут. с. Бобрбвиця в с. Буда Корюків. р-ну й ур. Боброва Лоза в Новго- 
род-Сіверськ. р-ні Чернігів, обл. [Черепанова, 41].

Бовв&н — 1) гора, Хуст. р-н Закарпат. обл.; 2) потік, л. Бистрого п. Ріки п. Тиси 
л. Дунаю; Бдуван (1971), Бовван (20-і рр. XX ст.), Воииап, Бовван (30-і рр.
XX ст.); пор. поля Вел. Бовваник і Мал. Бовваник, ур. Пёренизь Бовван- 
бва9 р. Бовванёць л. Збруча л. Дністра [СГУ, 60]. Оронім є первинним, 
виник унаслідок онімізації багатозначного бовван «ідол, кумир, істукан»,
д.рус. бълъванъ «пень, стовп, колода, йолоп, ідол; [хвиля]» (< псл. *ЬьІ- 
иапъ) [ЕСУМ 1, 218], яке на основі подібності розвинуло в слов, мовах роз
галужену систему геогр. значень: пор. болван «великий валун», «кам’яна 
глиба», «обломок скелі», «колода», «морська хвиля», «вал» таін.; болва
ни «група стовпів», «каміння дивнуватої форми, зумовленої вивітрюван
ням» [Мурзаев, 89]. Щодо походження твірного апелятива загальноприй
нятої думки не вироблено. Традиційно більшість дослідників вважають 
його давнім запозиченням з тюрк, мов (д.тюрк. ЬаІЬаІ «намогильний 
камінь, пам’ятник», сх.тюрк, раїиап «борець, силач, герой», що походить 
від перс. раШіоап «герой, борець» [ЕСУМ 1, 218]. З огляду на загально- 
слов. характер топонімів, поширеність відповідних назв по всій Європі та 
наявні структ.-семант. зв’язки в останній час ґрунтовну аргументацію 
псл. походження основи з і.є. витоками запропонували Р. М. Козлова й 
В. П. Шульгач: псл. *Въ1иапъ < *Ьъ1иапъ < *Ьъ1и- з де термін. -V- 
(< і.є. *ЬНеІ- /  *ЬкоІ- /  *ЬЩ- «набухати; пухнути; напухнути; надуватися»), 
рефлексами якого в різних мовах і діалектах є похідні з основами Боле-, 
Бале-, Бовв-, Бавв-, Буле-, ВеЬю-, Бае-, Бов- та ін. [Казлова 1, 61—70; Шуль
гач, 52—53].
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Ббвдури — село, Брод, р-н Львів, обл. [АТП, 276]; пор. р. Бовдурка, Болдурка, 
Boldurka в цьому ж р-ні [СГУ, 60—61]. Ойконім виник як родова назва 
поселення внаслідок трансонімізації форми мн. антропоніма Бовдур, в 
основі якого апелятив бовдур «бовван, неотеса, йолоп» [ЕСУМ 1, 218], що 
є дериватом на -игь від пел. *ЬъШъ /  *ЪъШа «щось округле, випукле» [Каз- 
лова 1, 40—41]; пор. р. Бдлда в бас. Дунаю [СГУ, 62], а також назву скелі 
Бовдур на Ївано-Франківщині, утворену шляхом онімізації ГТ бовдур 
«скеля; великий камінь» [Габорак, 31]. Гідронім Бовдурка є релятивом на 
-ка від ойконіма.

Ббвтиш — річка, л. Тясмину п. Дніпра (1888); Болтыш (1864), Болтышка 
(1900), Балтышка (1892), Бовтушка (1957), Дриґен'а (1971), Бовтишка 
(1979); пор. с. Бовтишка в бас. річки [СГУ, 61], БолтиШу Ббвтиш 
[Лучик, 69]. Гідронім виник унаслідок онімізації укр. діал. бовтйш (те 
саме, що бовтень «зіпсоване яйце» [ЕСУМ 1, 219]), який розвинув геогр. 
значення «річка з каламутною, непридатною для вживання водою», що 
випливає з семантики твірного дієсл. бовтати «розмішувати рідину, 
струшуючи або колотячи її» [СУМ 1, 207] (< псл. *bbltati «бовтати»), яке 
разом з бовтень вплинуло на наголос гідроніма. Форми на -к(а) зумовлені 
впливом ойконіма Бовтишкау який є релятивом від назви річки; пор. 
похідну від гідроніма назву унікальної геогр. структури Бовтиська запади
на [ГЕУ 1, 110]. Парал. назва Дриґёня виявляє ознаки пол. кальки із суф. 
-ень / -ен(я) й основою, що зводиться до псл. *drbgati(sę) «дрижати, труси
тися), хитати(ся), смикати(ся)» [ЭССЯ 5, 137—138; Лучик, 70—71].

Б0гдан — річки: 1) п. Білої Тиси л. Тиси л. Дунаю; Богданка, Воґдан, Боґданка 
(1979), Богдан (1929), Bohdan (1935); пор. смт Богдан у бас. річки; 2) побл. 
Пруту л. Дунаю в кол. Хотинськ. пов.; Богданъ (1861); 3) потік, 
л. Зх. Прутця л. Пруту л. Дунаю; Bogdan (1890) [СГУ, 61]. Гідроніми 
виникли непродукт. способом унаслідок трансонімізації антропоніма 
Богдану чому сприяла його прозора внутрішня форма з актуальною і для 
геогр. об’єктів ознакою «даний Богом», якщо вони не є наслідком народ
ної адаптації іншомовних назв (пор., напр., монг. bogda, калм. bogdo 
«величність; небесний, святий; імператор» [Фасмер 1, 183], до якого міг 
приєднатися продукт, у сх. мовах топоформант -ан). Ареал функціонуван
ня, наголос на першому складі та зімкн.-прор. -ґ- свідчать про ймовірні 
пд.слов. впливи на зх.укр. назви [Чучка, 75]; пор. утворені від антропоні
ма Богдан за допомогою суф. -івк(а) в посес.-релят. функції або від прізв. 
Богданов приєднанням -ка численні ойконіми Богданівка [АТП, 584— 
586] та похідні від них суміж. гідроніми Богданівка [СГУ, 61].

Ббгова — 1) річка, с. Соснівка Іванків, р-ну Київ, обл.; 2) балка, л. Мокрої 
Козинки л. Білої п. Айдару л. Сіверськ. Дінця п. Дону [СГУ, 61]. Гідроні
ми виникли як релятиви на -ов(а) від язичн. бог /  біг «ідол» (< псл. *bogby 
спорід. з д.інд. bhagah «наділяючий, податель, пан, владика» [ЕСУМ 1, 
219]) за ознакою «вода-бог» або «місце, де стояв ідол, бовван», «місце, де 
поклонялися божеству». Про язичн. семантику основи свідчить співвідн. 
ГТ бовван (див. Бовван) і суф. -ов- у релят. значенні (пор. аналог, похо
дження основи гідронімів Боговий Брід, Боговець, Бдгівка, Богівщина 
[СГУ, 61]), якому протиставляється -ий у посес. функції, що приєднується 
до основи бог- з християн, семантикою в дериваті божий (дух, світ, служба 
і т. ін.). З огляду на поширеність гідронімів з основою Богов- /  Богів-у що 
містить суфікс з релят. значенням, імовірним є походження назв від адап
тованого сх. слов’янами герм. ГТ bak- «потік, ручай» (див. Буг, Буг 
Південний).

Ббгова Ступні — джерело, с. Криничуватка Устинів. р-ну Кіровоград, обл. 
Назва виникла за формальною ознакою об’єкта із сакр. конотацією — 
подібністю до ступні Богау позитивне (можливо, з язичн. витоками) хри
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стиян. сприйняття якого підтверджують цілющі властивості джерельної 
води (пор. гідроніми з основою Жив ). Мотивація мікрогідроніма знахо
дить пояснення як явище міфопоет. символіки, особливо притаманної ВН 
давн. народів; пор. туркм. Шакадам, букв, «ступня (крок) шаха», Гера
клова Ступня (в Геродота) та ін. [Лучик, 73].

Богодухів — місто, Харків, обл. [АТП, 437]; відоме з 1571 р. [ГЕУ 1, 111], Бого- 
духівська Гать (1668) [Янко, 54], Богодухов (1981) [СЭС, 151], як засн.
1697 р. Bogoduchów, Bohoduchow (1880) [SGKP 1, 278, 287]. Ойконім 
виник як посесив на -ів (< -овь) від антропоніма *Богодухъ; пор. прізв. Лег
кодух [Кравченко, 175], б. Богодухова л. Кальміусу [СГУ, 61]. Можливим є 
походження назви нп від агіоніма ц. Бога Духа Святого [Абдула, 17]. Скла
дений ойконім постав унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ гать «насип або настил з дерева, хмизу і т. ін. для затриман
ня води або переходу, переїзду через болотне місце» [СУМ 2012, 182], 
«дорога на болоті; велика гребля; загата» [Мурзаев, 141] й означенням у 
формі відн. прикм. на -ський, утвореного від ойконіма Богодухів.

Богодушна — річка, п. Громоклії п. Інгулу л. Пд. Бугу в Миколаїв, обл.; Бого
душная (1850), Богодушна (1957). Гідронім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. богодушний «божої душі», 
що виражав сакр. ознаку, яка приписувалася життєдайній воді степ, 
річки [Лучик, 73].

Богорбдиця — джерело, с. Вербове Голованівськ. p-ну Кіровоград, обл. [Лучик, 
71]. Мікрогідронім виник унаслідок трансонімізації сакр. Богорбдиця «у 
християнській релігії — Діва Марія, Мати Ісуса Христа» [СУМ 2012, 65], 
букв, «та, що народила Бога; Богоматір», і персоніфікації джерела на 
основі уявної ознаки про його здатність подібно до Богородиці допомогти 
людині в скрутну годину, зокрема животворною водою. Такий мотив номі
нації водних об’єктів поширений у місцях, де є гостра потреба у воді, що 
сприймається як рятівна життєдайна сила [Лучик, 71—72]. Можливе 
посередництво агіоніма (назви ц. Св. Богородиці) у виникненні мікрогідро
німа; пор. похідні від відповідних назв монастирів гідронім Богородич 
[Карпенко, 102], оронім Богородицька [Габорак, 31], а також мотивовані 
сакр. Богородиця складені бот. назви богородичний чепчик, богородична 
коса [Грінч. 1, 80] (цвітуть на Богородицю), з якими, імовірно, пов’язаний 
мікрогідронім Богородичний на Івано-Франківщині [СГУ, 61].

Богородчбни — с-ще міськ. типу, Івано-Франків. обл. [АТП, 187]; відоме з 
1441 р. [ГЕУ 1, 111], Bohorodczany (1880) [SGKP 1, 287]. Судячи з означен
ня в назві суміж. с. Старі Богородчани в Богородчан. p-ні [АТП, 188; ГЕУ
1, 112], ойконім виник унаслідок перенесення на суч. райцентр опорного 
компонента складеної назви села, який постав способом онімізації або 
катойконіма, або, імовірніше, групової назви людей богородчани «прихо- 
жани монастиря Св. Богородиці»; пор. ст.укр. свідчення «монастироу оус- 
пенїоу пр (̂с)тЬи богородицы што є(ст) на бистрициь (1431), «...що на 
Быстрици, идежє єст храм... нашєи богородици» (1499) [ССУМ 1, 104], у 
яких ідеться саме про монастир, де виникли нп Богородчани та Старі Бого
родчани на р. Бистриця (Солотвинська), назву с. Монастирчани вище за 
течією зазнач, річки [ГЕУ 1, 112], що входить до Богородчан. р-ну 
[АТП, 188], а також гідронім Богородич у сусід. Чернівец. обл. [СГУ, 61].

Богуслйв — місто, Київ. обл. [АТП, 209]; Богоуславль (1195), Бгоуславль (1195), 
Бъгуславлъ (1196), Богуславъ (1592), *Богуславь (1674), Bogusław (сер. 
XVII ст.), Богуславль (1864) [ЕСЛГНПР, 20]. Ойконім постав як посесив 
на -;ъ від д.рус. чол. імені Богуславъ (< пел. *Boguslavb «той, хто славить 
бога») [ЕСЛГНПР, 20]. Із занепадом редукованих і ствердінням губних в 
укр. мові слідів посес. *-/ь в основі не збереглося; пор. похідну релят. назву
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р. Богуславка [СГУ, 61], с. Богуслав на Дніпропетровщині, нп Богусла- 
вець, Богуславка [АТП, 586].

Бодбквб — річка, л. Сули л. Дніпра; Бодаква (1684), Будаква (1785), Батаква
(1789), Будавка, Бодавка (1913); пор. с. Бодаква в бас. річки [СГУ, 61]. 
Назва належить до обмеженої групи архаїч. гідронімів на -ква9 які не ви
являють чітких етимол. зв’язків. За формальними ознаками (фіналь -ква) 
вона тяжіє до герм, або іллір. утворень, однак такі сліди нехарактерні для 
Лівобережної України. Можливо, це псл. дериват із суф. *-va9 похідний 
від апелятива *bodato «будяк» з *bodti «колоти* [ЕСУМ 1, 280]; пор. назву 
р. Бодяка в бас. Дніпра на Житомирщині [СГУ, 62] і співвідношення ліво
бережних гідронімів Гълта, Гълтпъ — Голтва з псл. витоками [Трубачев, 
72—73]. До гнізда *bodti «колоти» можуть бути зведені і варіанти Бодав- 
ка, Будавка; пор. діал. бодавка, будавка «голка» [ЕСУМ 1, 277].

Ббйка ropä — гірська вершина Голови, пасма Кримськ. гір, біля с. Соколине 
Бахчисарай, р-ну [ГЕУ 1, 113]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ гора «значне підвищення над навколиш
ньою місцевістю або серед інших підвищень» [СУМ, 124] й означенням у 
формі род. належності від антропоніма Бойко.

Боковй — річка, п. Інгульця п. Дніпра; Боковая (1876), Бокова (1957) [СГУ, 62]. 
Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду 
відн. прикм. боковий «який міститься збоку; бічний», в основі якого ГТ 
бік «простір, місцевість, розташовані в якому-небудь напрямку від когось, 
чогось» [Німчук, 46] з можливо вужчим гідрогр. значенням «берег, бік ріки, 
озера» [Грінч. 1, 64]; пор. р. Боковёнька п. Бокової, б. Бочкувата п. Боко- 
венької, дендропарк і с. Веселі Боковёньки на Кіровоградщині [СГУ, 62,67; 
Лучик, 164—166]. Закінч, -а узгоджує гідронім із співвідн. номенкл. іменем.

Ббково-Плбтове — с-ще міськ. типу, Антрацит, м /  р Луган. обл. [АТП, 56]; 
засн. 1796 р. [ГЕУ 1, 113]. Ойконім утворено способом складання назв 
двох нп — Бокове й незафіксованого Платове, на основі яких виникло 
смт; пор. с. Бокове в Луган. р-ні Луган. обл. [АТП, 65] з назвою того ж 
походження, що й гідронім Бокова (див.); щодо паралелей до, очевидно, 
відантроп. назви Платове, то їх в укр. топонімії не виявлено.

Бблгрбд — місто, Одес. обл. (АТП, 326); засн. 1821 р. [ГЕУ 1, 113], Болград 
(1981) [СЭС, 155]. Імовірними є дві етимології ойконіма: 1) від болг. діал. 
бол. «великий» і пд.слов. град «місто» за моделлю назви м. Белград [Нико
нов, 59]; 2) від Болг-град за ознакою «болгарский град», яку пов’язують з 
ойконімом місц. жителі та дослідники [Карпенко 1977, 199—200.]; пор. 
лиман Белградський Сиваиіик на Запоріжжі [ГЕУ 1, 114].

Бблда — річка, бас. Дунаю в Одес. обл. [СГУ, 62]. Гідронім становить давнє утво
рення від псл. *ЬъШъ /  *bblda «щось округле, випукле» [Казлова 1, 40— 
41], яке первісно могло стосуватися рельєфу берега; пор. ГТ бовдур, бовван 
у зв’язку з Бовдури, Бовван (див.), Болдіни гори на Чернігівщині (див.), 
рр. Бдлдинка в бас. Прип’яті, Болдир у бас. Міусу [СГУ, 62].

Болдіни гори — підвищення, м. Чернігів; Болдины горы (1074), на Болдины 
горахъ (1074), гору Болдыню (1069) [ЕСЛГНПР, 21—22]. Оронім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ у мн. гора 
«підвищення земної поверхні» (< псл. *gora «гора») [ЕСУМ 1, 562—563] і 
відантроп. означенням, що є посесивом на -ин- у формі мн. від д.рус. особ, 
імені Болда [ЕСЛГНПР, 21—22] (див. Бдлда, Бовдури).

Болбхів — місто, Долин, р-н Івано-Франків. обл. (АТП, 191); відоме з XIV ст. 
(ГЕУ 1, 114), Bolechöw (1880) [SGKP 1, 297], Болёхов (1981) [СЭС, 155]; 
пор. поле Болоховоу «попєрекь п о л а  болохова» (1433) [ССУМ 2, 181]. 
Ойконім виник способом трансонімізації посесива на -ів (< -овь), що постав 
від гіпокористики *Болехъ реконструйованого антропоніма *Болестрахъ 
або поширеного Болеславь і функціонував у структурі складеної назви
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поля; пор. відому з XIV ст. відантроп. назву пос. Болєстрашичи (Худаш-Дем- 
чук, 60), пізн. відкатойк. назву с. Болехівці у Львів, обл. (АТП, 279), с. Боло- 
хів і р. Болохівка в Івано-Франків. обл. [ЕСЛГНПР, 22; СГУ, 63], суміж. 
відойк. ороніми Болехівська височина, Болохівський Плай [Габорак, 33].

Болозівка — річка, л. Стривігору л. Дністра; Блажівка (1957), Błożewka, Б/аі- 
ewka (1917), Бложевка, Блажевка (1960), Błozwia (1406); пор. нп Болозів і 
Болозівка (1880) на Львівщині [СГУ, 62]. Суч. гідронім виник за допомо
гою суф. -к(а) в релят.-демін. функції від суміж. ойконіма Болозів [Вер- 
бич, 13], який є посесивом на -ів /  -ев від пол. антропоніма *Б(о)лозь, Błoż 
з лат. Blasius, Blaseus [Rymut 1, 41], якому відповідають мадяризовані 
укр. Болаж, Балаж9 що сформувалися під впливом угор. Balazs (< лат. 
Blazius), власне укр. Влас, Улас [Чучка, 45, 79]. Первинна назва 
р. Blozwia становить давн. посесив на *-j(а), у якому на місці лат. -и- перед 
суф. -іа розвинувся білабіальний пригол. -W-.

Болбтна, Болбтня — річки, бас. Дніпра, Дністра, Вісли [СГУ, 63]. Гідроніми 
виникли внаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. болотний 
«стос, до болото* з твердим (первинним) і м’яким (пізнішим) варіантами 
суф. -на /  -ня; твірний прикм. постав від ГТ псл. походження болото «гру
зьке місце з надмірно зволоженим ґрунтом, часто із стоячою водою та 
вологолюбною рослинністю; багно, трясовина» [СУМ 1, 215], відбитий у 
гідронімах з основою Болот- перев. на Правобережній Україні [СГУ, 62—
63]. Спорід. назва яру Болотів у бас. Сіверськ. Дінця є відантроп. посеси
вом, про що свідчить суф. -ів з нульовим закінченням і наголос на першо
му складі; пор. відапелят. гідроніми Болотний [СГУ, 63].

Бблохівка — річка, л. Сівки л. Дністра; Болоховка, Bolochówka (1917), Болухів- 
ка (1957); пор. нп Болохів Калус. р-ну Івано-Франків. обл. [СГУ, 63]. 
Гідронім виник як релятив на -к(а) від ойконіма Болохів, що є посесивом 
на -ів від антропоніма Болохъ; пор. пол. Bloch [Вербич 2009, 21].

Бондарпха — річка, п. рук. Дніпра в Обухів, р-ні Київ. обл. Гідронім виник за 
допомогою суф. -их(а) в посес.-релят. функції від антропоніма Бондар. 
Первісно цей формант мав стиліст, забарвлене (знижене) значення «особа 
жін. статі відн. чоловіка з відповідним ім’ям, прізвищем, прізвиськом», а зго
дом став продукт, і в місц. топонімії із семантикою «геогр. об’єкт, належний 
або який має стосунок до носія антропоніма, що є твірним словом у дереватах 
на -их(а)>; пор. р. Бондарка п. Синюхи л. Пд. Бугу, Бондаруха л. Синиці 
л. Пд. Бугу [СГУ, 63].

Борёвка — 1) гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Буревка, 
Borewka (1932); 2) хребет, між Рожнятів. і Богородчан. р-нами; Borewka;
3) перевал, там само; Przelecz Borewka (2006) [Габорак, 34]. Оронім виник 
за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від діал. *боревий, в основі якого 
ГТ бір «сосновий ліс», можливо, під впливом діал. борівка «брусниця; чор
ниця; буяхи» [ЕСУМ 1, 230]; пор. пол. ойконіми Borówka, Borówki та ін. 
[NMP 1, 303—304], а також похідну від Борёвка назву суміж. г. Боревчи- 
на з формантом -ина в релят. функції [Гоборак, 34].

Боржпва — 1) річка, п. Тиси л. Дунаю; Боржава, Быржава, (1971), Сйнявка, Бор- 
жова, Берёжава, Матка (1972), Бережава (1929), Borsua; Borsva (1963), 
«do BorśouU (1929); 2) полонина Borzaua в бас. річки (1929); 3) населений 
пункт у Берегів, р-ні Закарпат. обл. [СГУ, 64]; 4) гірський масив на Поло- 
нинськ. хребті Укр. Карпат, між рр. Латорицею та Рікою в межах Закар
пат. обл. [ГЕУ 1, 117]. У мадяр, текстах топонім згадується з 1200 р. 
[Німчук 1976, 23—24]. Назву річки утворено за допомогою суф. *-аиа і.є. 
походження в атрибут, значенні «та, що має ознаку, виражену твірним 
словом» від діал. боржій «швидше», що з борзий «швидкий» (< псл. 
*Ьъггъ) [ЕСУМ 1, 230], або від основи борз- приєднанням йотованого варі
анта суф. *-java-; пор. закарп. боржава «спритна, моторна жінка», д.слов.
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жін. ім’я Brzava> співвідн. з прикм. борзий «швидкий», прізв. Боржавич, 
Боржун з тією ж основою [Чучка, 82], гідроніми Боржачка, Боржйха [СГУ,
64], пд.- і зх.слов. гідроніми Брзава, Brzava [Іліаді, 162, 163]. Словотв. 
тип на -ав(а) /  -jae(a) виявляє найвищу продуктивність у Верх. Наддні
стрянщині, на Закарпатті, в Моравії та на іллір. (зх.балк.) землях [Труба- 
чев, 49—60]; пор. ще гідроніми Водава, Жижава, Кичерава, Сучава, 
Черхава та ін. [СГУ, 115, 196, 249, 551, 607]. Від гідроніма Боржава спо
собом трансонімізації постали ін. суміж. оніми. Парал. назва р. Матка 
виникла семант. способом унаслідок онімізації діал. матка «раптове 
збільшення води в річці (від дощу, який пройшов вище по річці); перша 
хвиля цього збільшення; місце, де одна річка вливається в інше», яке має 
паралелі з геогр. значенням у рос. та пд.слов. мовах (< псл. *matka, *mati- 
са «осередок, основна частина») [БСУМ 3, 415] і закріпилося в молдов
ській як ГТ маткэ «русло ріки» [Карпенко, 152].

Борзнб — 1) річка, п. Дочі п. Дівиці л. Лошу л. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; 
Борзна, Борзенка (1913), Борзна (1786), Borozna (1931); 2) місто, Чернігів, 
обл. [СГУ, 64]; засн. в XVI ст. [ГЕУ 1, 118], Borzna (1880) [SGKP 1, 340], 
Борзна (1981) [СЭС, 160]. Гідронім виник за допомогою суф. -н(а) / -н(я) 
в топонім, функції від основи прикм. борзий «швидкий»; пор. співвідн. ГТ 
борзина «швидка течія; поріг; перекат на річці», рр. Бързина в Болгарії, 
Брзина в Чехії, Борзенка в Росії [Мурзаев, 93], Борзенка, Борзинка /  Бор- 
зійка в бас. Дніпра, потік Бдрзя в бас. Тиси на Закарпатті 
[СГУ, 64]. Ойконім Борзна постав унаслідок трансонімізації гідроніма, 
про що свідчить семантика основи (див. Боржава, Боршня).

Борпня — 1) річка, л. Стрия п. Дніпра (1892); Борыня (1917); 2) село в бас. 
річки, Турк. р-н Львів, обл.; Вогупіа (1880) [СГУ, 64]; відоме з 1552 р., 
нині смт Бдриня [ГЕУ 1, 118]. Спільна назва річки й нп виникла за допо
могою непродукт. суф. -ин(я) (< псл. *-упь /  *-упі) в топонім, функції від 
ГТ бір (< псл. *Ьогь) «сосновий ліс». Топонім, модель на *-упь /  *-упі пошире
на перев. у Зх. Україні й на пол. землях; пор. потік Борйнський у бас. Тиси на 
Закарпатті [СГУ, 64], оз. Boryń у бас. Вісли [Корепанова, 49], пол. топоніми 
Вогупіа (3), Вогупіа Dolna, Вогупіа Górna, антропоніми Boryńska, Boryński 
[Шульгач 2003, 71], а також спорід. укр. діал. бот. борина «брусниця; чор
ниця; журавлина» [ЕСУМ 1, 230], відпатр. назву с. Бориничі в Жидачів. р-ні 
Львів, обл. [АТП, 280], яка фіксується 1428 р. у формі Борыничи, «з боры- 
ни(ч)* [ССУМ 1,115].

Борйс — річка, л. рук. Сули л. Дніпра в Полтав. обл. [СГУ, 64]. Гідронім етимол. 
затемнений. О. М. Трубачов пояснює його як «антропонім у функції гідро
німа» [Трубачёв, 218], що малоймовірно. Очевидно, він сформувався внас
лідок народноетимол. переосмислення д.іран. (авест.) baroz- «високий» 
[Абаев 1, 239] за відповідною ознакою берегів; пор. можливо спорід. назви 
рр. Борйиіпілька в Полтав. обл., Борйиіка в бас. Убеді на Чернігівщині 
[СГУ, 64].

Борислав — місто, Львів, обл. [АТП, 275]; відоме з 1387 р. [ГЕУ 1, 119], Borys
ław (1880) [SGKP 1, 332], Борислав (1981) [СЭС, 161]. Ойконім виник як 
посесив на *-уь від д.рус. чол. імені Бориславъ; пор. двір Бориславль 
(XII ст.) у Києві [ЕСЛГНПР, 23]. Омонімія ойконіма й антропоніма зумо
влена ствердінням в укр. мові губ. -в, що спричинилося до втрати слідів 
палатал. -у- у назві нп.

Борпспіль — місто, Київ. обл. [АТП, 210]; відоме з 1590 р. [ГЕУ 1, 119], кол. 
Борисово Поле [Фасмер 1, 194], Boryspol [SGKP 1, 338], Борйсполь (1981) 
[СЭС, 161]. Суч. ойконім виник унаслідок усічення основи композита 
Борис(о)пільський, утвореного від заст. Борисово Поле з твірними ГТ поле 
і посесивом на -ово від чол. імені Борис; пор .Новгород від нов( о) городе кий 
[Фасмер 1, 194].
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Борисфён — найдавніша з писемно зафіксованих назва Дніпра (див.); 
Bop\xri>evT|<; (V ст. до н. е. в Геродота), Boristhenes, Borystenes (XIV— 
XVII ст.) [СГУ, 173]. Функціонує перев. в художній літературі та в трансо- 
німізованих назвах, зокрема в ергонімії. Етимологія гідроніма остаточно 
не з’ясована. Аргументованою є думка О. С. Стрижака про те, що
д.гр. Bopuaflevriq (лат. Boristhenes /  Borysthenes) являє собою гр.-рим. 
фонетико-метатезний відповідник місц. (скіф.) Дауатсрк; (лат. Däna-pris, 
звідки д.рус. ДънЬпръ), при засвоєнні якого відбулося переставлення ком
понентів композита з відповідними (закономірними) звук, змінами в осно
вах: Adv-: Oev- і Вор-: -яр- [ЕСЛГНПР, 54—56; Стрижак 1988, 144]. З огля
ду на першу письм. фіксацію іраномовного Аауаярц лише в VI ст. н. е., що 
зовсім не означає його відсутності в часи Геродота, допускають походжен
ня назви з д.іран. *vourustäna «широке місце» [Фасмер 1, 518], Warustäna 
«Широка область», адже топонім позначав нижню (найширшу) течію Дні
пра, навколишній степ, Дніпро-Бузьк. лим. з о-вом Березань, місто й тор
говище, тобто широку місцевість, яку заселяли боресфеніти; пор. аналог, 
за семантикою і кількістю основ козац. назву цієї території в бас. Ниж. 
Дніпра Великий Луг [Стрижак 1988, 138—139, 143—144]. Та обставина, 
що назва Борисфён виникла в антич. часи, коли в д.гр. топонімії значним 
був міфол. компонент, робить імовірною ще одну етимологію — походжен
ня гідроніма від основи д.гр. Ворєа<; (койне Boprfe) «Борей — бог північно
го вітру» і -axev- «вузький прохід, тіснина тощо» [Стрижак 1988, 144] за 
актуальною для греків ознакою «узбережжя річки — бога північного 
вітру»; пор. міфол. мотиви, пов’язані з основою гідроніма: Борисфен — 
бог Дніпра, «борисфени» — монети місц. чеканки, на яких були зображе
ні бог р. Борисфену, Афіна — богиня мудрості та Деметра — богиня хлібо
робства (пор. скіфи-хлібороби); Борисфеніда — муза Аполлона, первинно 
«німфа джерел»; книжне «Борисфенівна» — дочка р. Борисфену, героїня 
скіф, генеалогічного фольклору [Стрижак 1988, 141—142, 136], а також 
псл. міфопоет. Дніпро-Славута.

Бориця — річка, п. Дніпра; с. Трипілля Обухів, р-ну Київ, обл.; Борица (1686). 
Гідронім виник за допомогою топонім, суф. -иц(я), що вказував на наяв
ність ознаки, вираженої твірним ГТ бір «сосновий ліс» (див. Борйня).

Борівськ£ — с-ще міськ. типу, Лисичанськ. р-н Луган. обл. [АТП, 64]; засн. у 
40-х pp. XVII ст., нині Попасн. р-н [ГЕУ 1,120]. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ське з сновою суміж. гідроні
ма Боров- /  Борів- (див. Борова, Боровик).

Борімля — 1) річка, п. Ворскли, л. Дніпра; Боромля (1913) в Сум. обл.; 2) село 
Боромля в бас. річки, Тростянец. р-н Сум. обл. (1659); 3) річка, пр. Чаші 
л. Сейму л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Боровля (1966) [СГУ, 64]; 4) зоол. 
пам’ятка природи держ. значення, Конотоп, р-н Сум. обл. [ГЕУ, 121]. 
Топоніми виникли як посесиви з суф. *-уа, який розвинувся на сх.слов. 
ґрунті в -ля (< І*а), від антропоніма з основою дієприкм. походження 
Бором- < *Воготъ [ПІульгач 2008, 230], утвореною за допомогою *-от- від 
псл. *borti «бороти» [ЕСУМ 1, 234]; пор. аналог, модель гідроніма Берёма, 
гіпокористики складного слов, антропоніма *Вогітпігь [Трубачев, 250], 
гідронімів та ойконімів Бурімка (див.) у Черкас, і Чернігів, обл. Первин
ним, очевидно, був ойконім або топонім, який називав відповідну місце
вість з річкою та поселенням, що належала власникові з іменем *Воготъ 
(< *Вогітігь). Чергування губ. -м- /  -в- у варіанті Боровля належить до 
поширених явищ в укр. говірках. Назву пам’ятки утворено способом 
трансонімізації суміж. гідроніма Борімля.

Борловй — річки: 1) л. Лисогору л. Удаю п. Сули л. Дніпра в Чернігів, обл. 
(1967); 2) пр. Тростянця п. Сули л. Дніпра в Чернігів, обл.; Борловая 
(1852) [СГУ, 64]. Гідроніми ізольовані в топонімії України. Можливо,
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вони виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду збе
реженого в рос. мові діал. борловая (шкура) «шкіра, добута восени» [Эли
асов, 67], барлдвый «з кращої шкіри козулі» (< діал. бдрла «козуля») 
[Фасмер 1, 127]. У такому разі мотивац. ознакою послужила насиченість 
місцевості козулями (пор. аналог, типу гідроніми Боброва, Вепрдвець, 
Турова та ін. [СГУ, 60, 96, 575]) або її подібність до борлової шкіри, яка 
асоціюється з кольором, відбитим у семантиці похідного борловёть «набу
вати червонуватого відтінку» [Элиасов, 67].

Борові — річки, населені пункти, балка, яр [СГУ, 65; АТП, 578]. Назви вини
кли внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду прикм. боро
вий «стос, до бір», яка грам, узгоджується з номенкл. іменем; пор. яр Боро
вий, р. Боровёнька, р. Боровйця [СГУ, 65], д.рус. назву пос. або ур. Боровыи 
(1190) [ЕСЛГНПР, 24], нп Борове [АТП, 587], оз. Борове озеро на Харків
щині та Чернігівщині [ГЕУ 1, 121] тощо.

Боровйк — річка, п. Борової л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1781); Боровокъ (1782), 
Боровскъ (1918), Боровичка (1908), Боровянка (1773), Боровенка (1775), 
Бол. Боровская (1786), Борогускъ (1769), Оровенъка (1781), Боровська 
річка (1967) [СГУ, 65]. Гідронім виник як демінутив на -ик від назви 
р. Борова, в яку впадає р. Боровйк; пор. її істор. варіант Боровокъ, однотип
ні назви pp. Нагдльчик п. Нагольноі, Стйрик п. Стпиру, потоку Тлумачик 
пр. Тлумача [СГУ, 382, 530, 566]. Можливе безпосереднє утворення оніма 
за допомогою суф. -ик у релят. функції від основи прикм. боровйй (пор. 
гідроніми Кропйвник, Круглик, Лозовйк, Осовйк [СГУ, 292, 293, 323, 405]).

Бородінб — с-ще міськ. типу, Тарутин, р-н Одес. обл. [АТП, 336]; засн. 1816 р. 
[ГЕУ 1,121]; пор. рос. Бородино [СЭС, 162], Borodyno (1880) [SGKP 1, 316]. 
Ойконім виник як мемор. назва на честь відомого з часів війни 1812 р. 
с. Бородіно (рос. Бородино) в суч. Можайськ. p-ні Москов. обл., де відбула
ся героїчна битва росіян з французами. У її основі антропонім Бородін або 
Борода; пор. Бородіно в Криму, Бородине в Сум. обл. [АТП, 587] і перене
сене з Росії Тарутине (див.).

Бородінка — с-ще міськ. типу, Київ. обл. [АТП, 211]; відоме з XVI ст. [ГЕУ 1, 
121], Borodzianka, Borodianka (1880) [SGKP 1, 316], Бородянка (1981) 
[СЭС, 162]. Ойконім виник за допомогою суф. -янк(а) (< *-уапъИа) в топо
нім. функції від укр. діал. ГТ борода «залишена незораною частина поля», 
«остання жменя незжатого жита» [ЭССЯ 2, 198], борода «трава, яку не 
може захопити коса», «кущ жита, який залишають на ниві наприкінці 
жатви», бот. «рослина Usnea barbata — борода лісова» [Грінч. 1, 87] (див. 
Брадульський заказник).

Борозні — річка, пр. Сули л. Дніпра в Полтав. обл. (1859) [СГУ, 65]. Гідронім 
виник унаслідок онімізації апелятива борозна (< псл. *eorzda) «довга, 
рівна заглибина в землі, проведена плугом» [СУМ 1, 219] за подібністю до 
подовжньої заглибини в ґрунті або від ГТ борозна «окремий камінь» 
[СНГТК, 28]; пор. слов, гідроніми, які зводяться до псл. *Borzda < *borzda 
«рів з водою, канава», «глибоке місце на річці» [Іліаді, 156; ЭССЯ 2, 220]. 
Можливе виникнення назви річки за допомогою форманта -на /  ня в топо
нім. функції від прикм. борзий «швидкий», в основі якого вставний -о- роз
винувся або внаслідок т. зв. другого повноголосся, або за аналогією до 
борозна; nop. Borozna — варіант гідроніма Борзна (див.), назву 
р. Борозенка в бас. Сули на Сумщині, яка має варіанти Борзенка, Борозна 
[СГУ, 65].

Борбк — 1) річка, п. Прип’яті п. Дніпра в Київ. обл. (1913) [СГУ, 65]; 2) населе
ні пункти в Житомир., Київ., Чернігів, обл. [АТП, 587]; 3) ур., між Киє
вом і с. Трипілля Обухів, p-ну Київ, обл.; Боръкъ, Брокъ (1151), «во Бор- 
коу» (1243) [ЕСЛГНПР, 24]. Топоніми утворено семант. способом унаслі
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док онімізації демін. бордк < д.рус. боръкъ «малий бір, борок, (сосновий) 
лісок» [ЕСЛГНПР, 24]; пор. Бордк — ліс. ур. і сінокіс у заболоченій низи
ні на Чернігівсько-Сумськ. Поліссі [Черепанова, 44].

Борбнява — 1) потік, с. Липецька Поляна Хуст. р-ну Закарпат. обл. (20-ті pp. 
XX ст.) [СГУ, 65]; 2) село, Хуст. р-н Закарпат. обл. [АТП, 166]; 3) річка на 
пн. сх. від села, п. Тиси л. Дунаю (1935); суч. Борднявка, Борон*аука, 
Пошук (1971), Nagh Вагапуа (1482), Borohava (20-і pp. XX ст.), Бороняв- 
ка (1929), Borohava, Боронява (1935) [СГУ, 65]. Гідроніми або спільна для 
суміж. об’єктів назва постала як давнє утворення на -яв(а) в топонім, 
функції за вказівкою на місцевість, що завдяки річці була надійним обо
ронним рубежем, від апелятива борона (діал.) «захист» з основою псл. 
*Ьогпа, *Ьогпь «сварка, битва, боротьба» < *borti «бороти»; пор. укр. борня, 
оборона, діал. розбордна [ЕСУМ 1, 233, 234], хорв. Вгапа, рос. Борона, 
босн. Вгапісау слвн. Вгапіса, пол. Вгопіса (гідроніми) з основою псл. 
*Ьогпа «захист», «захисна споруда» [Іліаді, 155]. Імовірність походження 
топоніма Борбнява в гнізді *borti «бороти» підтверджує і його наголос.

Борсукбва — гірський хребет у Зовнішніх (Скибових) Горганах, Надвірн. р-н 
Івано-Франків. обл.; Борсучина [ГЕУ 1, 122]; пор. гг. Борсучйна у Ворохті 
та в с. Микуличин Яремч. м /  р Івано-Франків. обл. [Габорак, 35]. Оронім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. борсуковий з твірним апелятивом борсук «хижий лісовий хутровий 
звір із родини куницевих» [СУМ 1, 221] в основі. Варіант назви постав спо
собом онімізації діал. борсучина «місце, де водяться борсуки» [Габорак, 35].

Ббршня — річки: 1) л. Ворскли л. Дніпра в Полтав. обл.; Бортна (1848), Ковжи- 
жа9 Ковжига, Вжиха; 2) пр. Удаю п. Суми л. Дніпра; Боршенская (1764); 
пор. с. Боршна Прилуц. p-ну Чернігів, обл. [СГУ, 66]. Гідроніми утворено 
за допомогою ад’єкт. за походженням суф. -н(а) / -н(я) в топонім, функції 
від основи діал. ббрший «швидший»; пор. ббрше «швидше», борзий 
«швидкий» [ЕСУМ 1, 230] (див. Боржавау Борзна). Імовірність виникнен
ня Ббршня в етимол. гнізді *Ьы2Ъ «швидкий, жвавий» [ЕСУМ 1, 230] під
кріплюється особливостями наголосу основи. Ін. назва р. Ковжижа з варі
антами Ковжига, Вжиха постала внаслідок онімізації префіксального ГТ 
коврига «масивний горб» [Мурзаев, 281], який у структурі гідроніма має 
фонет. ознаки впливу пол. мови.

Борштбль — річка, побл. Когильника, вп. в лим. Сасик (Кундук) між pp. Прут і 
Дністер (1861); пор. с. Боришталь у кол. Акерманськ. пов., суч. Одес. обл. 
[СГУ, 66]. У топонімії України назва ізольована. Очевидно, вона має герм, 
(нім. або ашкен., ідіш) походження. У її основі нім. ГТ Таї «долина» та 
антропонім Borsch у функції означення, що належав власникові місц. 
маєтку Боршу Кішлеру, який 1824 р. побудував тут школу й церкву [Nec- 
ker-Eberhardt, 3]; пор. буков, прізв. Борт, Ббршик, Боршёвич [СПЧ, 53]. 
Спочатку топонім стосувався землі Борша Кішлера в долині, де протікає 
річка і лежить село з кол. назвою Борштпаль. Згодом він закріпився за річ
кою, а ойконім тривалий час функціонував у місц. мовленні парал. з офіц. 
на той час назвою Ярославецъ II [Necker-Eberhardt, 1, 3] (Ярославець І — 
це, очевидно, суч. Ярославка в Сарат. p-ні Одес. обл. [АТП, 336]), яка 
пізн. була замінена ойконімом Долинка [АТП, 335], що є частковою каль
кою нім. Боршталь. Голос, -и- в основі кол. ойконіма Боришталь міг бути 
наслідком асоціат. впливу слов, композитів з першим компонентом Бори
на зразок антропоніма Борислав або ойконімів Борислівкау один з яких 
функціонує в сусід. Татарбунар. p-ні Одес. обл. [АТП, 337]. З огляду на 
істор. свідчення про заснування поселення німцем Боршем Кішлером 
походження першого компонента назви від рум. Ьог§ «кислий», Ъощ «ски
сати, бродити» [Вербич 2013, 21] навряд чи мало місце, але пізн. вплив
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цього слова на вживання ойконіма є цілком імовірним; пор. його варіант 
Bor§ti в рум. мовленні [Вербич 2013, 21].

Боршутин — 1) гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків, обл.; Ледескул, 
Borszutyn (1950), Ladeskul (1884); 2) гора, там само [Габорак, 35]. Ороніми 
пояснюють як семант. утворення від посес. назви суміж. полон. Воршу- 
тин, в основі якої антропонім Воршу та, похідний від Ворш [Габорак, 35] 
(див. Боршталь). Рум. істор. назва Ladeskul постала від відповідного 
апелятива на -ул з імовірним значенням «сховок; місце, де можна сховати
ся тощо», в основі якого {а£?#«ящик, скриня, сундук» [Габорак, 206], і була 
витіснена з ужитку суч. оронімом під впливом назви суміж. г. Боршутин.

Борщів — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 414]; відоме з 1456 р. [ГЕУ 1, 122], за ін. 
джерелами — з XVI c t . ,  Borszczöw (1880) [SGKP 1, 326], Борщёв (1981) 
[СЭС, 162]. Ойконім виник як посесив на -ів від поширеного антропоніма 
Борщ; пор. сс. Борщів у Житомир., Івано-Франків. і Київ. обл. 
[АТП, 587], яр Борщів у бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 66].

Борщівка — річка, рукави (2) в бас. Дніпра [СГУ, 66—67], населені пункти (6) у 
різних регіонах України [АТП, 587]. Омонім, назви можуть бути двоякого 
походження. У гідронімії імовірніше виникнення їх за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від прикм. борщовий «стос, до борщ» (про місце
вість, насичену відповідними рослинами) або безпосередньо від бот. борщ 
(< пел. *Ьъг5съ «борщівник») [ЕСУМ 1, 236] приєднанням -івк(а); пор. 
цього типу гідроніми Березівка, Вербівка та ін. [СГУ, 41, 96—97]), варіант 
назви рукава Борщевая (1697), а не Борщева, назву б. Ворщувата [СГУ, 67] 
з топонім, формантом -уват(а) в значенні «наявність у певній кількості 
рослин, названих твірним словом борщ». В ойконімії також можлива моти
вація назв за рослинною ознакою місцевості, але імовірнішим є утворення 
їх за допомогою -івк(а) в посес.-релят. функції від антропоніма Борщ або за 
допомогою -к(а) від Борщів.

Ббса — 1) балки (2), бас. Сіверськ. Дінця; Босая, 2) річка, л. Чорної бас. Чорн. 
моря — гідрогр. система Севастопол. м /  р у Криму [СГУ, 67]. Гідроніми 
виникли унаслідок субстантивації та онімізації прикм. жін. роду боса в 
перен. геогр. значенні «позбавлена рослинності, чиста місцевість»; пор. 
чоловік з босою губою «чоловік без вусів» [Грінч. 1, 89], синонім. ГТ лисий 
«позбавлений рослинності; голий (про землю, гори тощо)», уживаний у 
бл. значенні шутий, які відбилися в топонімії [Лучик, 62—63], а також 
назву б. Боса і суміж. ур. Босий ліс у бас. р. Босівка п. Павлівни п. Гнило
го Тікичу л. Тікичу в Черкас, обл. [СГУ, 67], топонім, середовище якої 
вказує на геогр. значення прикм. основи бос-. Подібно до загальнослов. ГТ 
лиса гора (див. Лиса гора) основа Бос- може відбивати демон, дохристиян. 
вірування слов’ян; пор. назви демонів у Карпатах Бос, Боса, Босак [Оно
мастика, 182].

Босбха — річка, пр. Многи л. Удаю п. Сули л. Дніпра в Полтав. обл. (1786); 
Босахова (1902) [СГУ, 67]. Гідронім виник шляхом онімізації тюрк. ГТ 
босага «сопка або інше підвищення, яке круто спускається до відносно 
широкого продовгуватого пониження між горами або горбами» (< босага 
«двірний косяк; поріг») [Мурзаев, 94], перенесеного з Алтаю і Сер. Азії 
кочовими народами, можливо, під час монг.-тат. навали. Чергування 
задньояз. -г- /  -х—  поширене явище в тюрк, мовах.

Ботанічне — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р у Криму [АТП, 258]; рос. пгт Ботани- 
ческий. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації узгодженої 
з номенкл. іменем форми сер. роду відн. прикм. ботанічний. С-ще входить 
до структури засн. 1812 р. X. X. Стевеном суміж. Нікітського ботанічного 
саду, що становить унікальний ландш. комплекс з численними представни
ками рослинного світу субтропічної зони [ГЕУ 2, 417].
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Ббтар — річка, л. Тиси л. Дунаю; Bómap (1953), Батар, Ботарь (1929), Batar 
(1935); пор. с. Bothar (1216), пізн. Bathary yp. Popri Batar (1929), пото
ки Ботарч л. Ботпаря та Ботиш у Тячів. р-ні Закарпат. обл. [СГУ, 67]. 
Етимологія топоніма затемнена. Формально він збігається із закарп. 
антропонімом Bómap, походження якого пов’язують зі слвц., д.рус. або 
сх.ром. апелятивами, що не мають геогр. значення [Чучка, 86], тому не 
могли бути безпосередніми твірними словами гідроніма чи ойконіма. 
Можливо, назва р. Ботар виникла за допомогою суф. -ар у локал. функції 
(пор. цього словотв. типу мочар) від псл. *batati /  *botati «бити; колотити; 
товкти», рефлексами якого є рос. діал. бат «човен, видовбаний з товстого 
дерева», «довбане соснове або осикове корито з прибитими по боках для 
стійкості колодами» [ЭССЯ 1, 164—165, 167], бот «шест з поперечною 
дощечкою, брусочком для ботання, зганяння риби... в річечках» [ЭССЯ 2, 
224—225], укр. діал. боти «дубові дошки на човні; кокора всередині 
човна; частина борта в човні», боть «заслінка вічка колодного вулика» 
[ЕСУМ 1, 239]. Відповідники цієї основи наявні в ін. і.є. мовах; пор. гідро
німи Ботна в бас. Дністра, Ботуня в Болгарії, Bathinus у Паннонії, які 
пов’язують з рум. bot «дерев’яна діжка» (на позначення джерела) [Труба- 
чев, 150], ойконім Bocień у Польщі, середньовічне Boten < с.нім. bot(e) 
«велика діжка», що мало геогр. значення «западина, долина» [NMP 1, 
241]. Семантика спорід. апелятивів свідчить про первинність назви р. 
Ботар з внутрішньою формою «водойма, річка із заглибленнями, подібна 
до великого корита, діжки» та про ймовірність її утворення способом оні- 
мізації д.рус. бътарь «бочка» [Срезн. 1, 199] за метафор, ознакою 
«ємність, наповнена водою». Істор. ойконім Ботар постав унаслідок тран- 
сонімізації суміж. гідроніма. Паралелелізм основ Бат- /  Бот- і бат- /  бот- 
зумовлений аблаутом голос, -а- /  -о- з і.є. витоками: пор. і.є. *bhät- «бити» 
як архетип основи відповідних рефлексів [ЕСУМ 1, 150], але міг бути 
спричиненим укр.-слвц.-мадяр.-рум. міжмовними зв’язками.

Боярин — хребет, полон, і найвища гора на ньому, с. Бистриця Надвірн. р-ну 
Івано-Франків. обл.; Bojaryn (1788), grzbiet Bojaryn (2006) [Габорак, 36]. 
Етимологія ороніма затемнена. Можливо, він постав як посесив на -ин від 
етимол. не з’ясованого ст.укр. бояр «великий землевласник або служила 
людина, яка займала високе суспільне становище» [ССУМ 1, 116], боярь 
«боярин» [ЕСУМ 1, 241] під впливом сингулятива боярин або семант. спо
собом від останнього за подібністю ознаки «той, що займає високе поло
ження» . Морфол. категорії ороніма свідчать про його виникнення у зв’яз
ку з ГТ хребет і наступне поширення способом синекдохи на ін. об’єкти, 
що знаходяться на хребті.

Ббярка — річки: 1) в бас. Синюхи л. Пд. Бугу; Bojarka (1880); пор. с. Боярка в 
Черкас, обл.; 2) у бас. Тетерева п. Дніпра; Bojarka (1593); 3) у бас. Прип’я
ті п. Дніпра; 4) у бас. Оржиці п. Сули л. Дніпра (1848) [СГУ, 67]; 5) місто, 
Київ. обл. [АТП, 217]; засн. 1868 р., до 1956 — Боярка-БудаХвка [ГЕУ 1,
124), Боярка (1981) [СЭС, 165]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від заст. бояр (див. Боярин) або від похідного антропоніма з 
основою Бояр-; пор. назву с. Боярка в Одес. обл., утворену від прізв. Бояр
ський [ТПнСО, 14—15]. Гідроніми походять, очевидно, від збереженого в 
зх.рос. діалектах бот. боярка «бояришник; глід, ягода глоду» [ЕСУМ 1, 
241], хоч така мотивац. ознака могла стосуватися будь-якого геогр. об’єк
та на місцевості з відповідною рослинністю, у т. ч. й поселення. Складена 
назва постала після об’єднання суміж. нп унаслідок злиття відповідних 
ойконімів Боярка та відантроп. Будаївка, який нині зберігається в місц. 
мовленні як назва частини міста.

Брбга — річка, п. Рову п. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; Braha (1880) [СГУ, 68]. Гідро
нім виник за смаковими і каламутними властивостями води внаслідок
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онімізації апелятива брага «рід напою з просяного солоду, відходи горіл
чаного виробництва, якими годують худобу* [ЕСУМ 1, 242]; пор. Брага — 
луг побл. винокурного заводу, Бражня — луг на Чернігівщині [Черепано
ва, 46], Брага — село на Хмельниччині [АТП, 483].

Брагинівка — с-ще міськ. типу, Петропавлів. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 88]; 
засн. 1920 р. на честь більшовика І. Брагіна [Янко, 51]. Ойконім виник за 
допомогою суф. -івк(а) у релят. функції від антропоніма Брагин; пор. 
прізв. XVI — XVII ст. Брага, Брагин [Веселовский, 48—49].

Брбгинка — річка, л. Борухи л. Прип’яті п. Дніпра в Київ, обл.; Brahinka, Бра- 
гинка як л. Прип’яті (1880), Нижня Брагинка (1962), Брагинка (1578); 
бере початок у Гомельськ. обл. Білорусі; пор. суміж. нп Брагин [СГУ, 68]. 
Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в демін.-релят. функції від ойко- 
німа Брагин, що в Гомельськ. обл., в основі якого антропонім Брага 
(див. Брагинівка); пор. с. Брагинці Варв. p-ну Чернігів, обл. [АТП, 535], 

назва якого є семант. утворенням від катойконіма брагинці «вихідці з 
Браги*.

Брадульський заказник — ландш. заказник держ. значення, Тячів. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 1, 125]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськийу похідного від гідроніма Брадул, що має ознаки сх.ром. утворення 
на -ул від пд.слов. брада з геогр. значенням «недооброблена частина землі; 
недокоси»; пор. укр. поліс, борода «залишена незораною частина поля» 
[ЭССЯ 2, 198], буков, борода «недокіс» [СБГ, 37], поліс, барада «пропуще
не при косінні місце; обкіс» [Лисенко, 29] (див. Бородянка).

Бражине — с-ще міськ. типу, Сніжн. м /  р Донец. обл. [АТП, 110], рос. Бражи- 
но. Ойконім виник як посесив на -ин(е) від антропоніма Брага; пор. назву 
суміж. б. Бражина в бас. Самари (1863) [ClV, 68], ліс Бражин Ліс, яр Бра- 
жин Проріз, бол. Бражине Болото в Сум. обл. [Черепанова, 46].

Браїлів — с-ще міськ. типу, Жмерин. р-н Вінниц. обл.; засн. у XV ст. [ГЕУ 1,
125], Brahiłów, Brailów, «przy ujściu rzeki Brahy...* (1880) [SGKP 1, 348]. 
Ойконім виник як посесив на -ів від антропоніма Браїло, Броїло з основою 
діал. броїти «колобродити, пустувати, витворяти» [ЕСУМ 1, 261]; пор. 
пол. прізв. Broiło з аналог, основою broić [Rymut 1, 54]. Етимол. зв’язок 
ойконіма з суміж. гідронімом Брага [СГУ, 68] (пол. Braha) є малоймовір
ним, але відповідний вплив міг позначитися на варіанті Brahiłów.

Брак — річка, п. Остра л. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Бракъ (1913) [СГУ, 
68]. Гідронім виник унаслідок онімізації діал. брак «відходи після спалю
вання дров, соломи тощо; гній з рани» [ЕСУМ 1, 243]. На момент номіна
ції він міг характеризувати узбережжя річки за відповідною ознакою або 
її воду за забрудненістю, заболоченістю; пор. бол. Браковё й бол. Врач на 
Чернігівщині [Черепанова, 46], р. Бракй (див.).

Бракп — річка, пр. Згару л. Пд. Бугу у Вінниц. обл. [СГУ, 68]. Гідронім виник 
способом онімізації апелятива брак у мн. «відходи після спалювання дров, 
соломи тощо» [ЕСУМ 1, 243]. Внутрішня форма гідроніма зумовлена тією 
ж ознакою, що й назви р. Згар (див.), у яку впадає Бракй. Форма мн. з від
повідним наголосом спричинена значенням «відходи» в семант. структурі 
твірного слова.

Брбниця — річка, л. Трубежа л. Дніпра; Грабаровка, Браница (1913), Броница 
(1856) [СГУ, 68]. Гідронім виник за допомогою суф. -иц(я) (< *-іса) в топо
нім. функції від псл. *Ьгьпа «болото, мочар», яке в слов, мовах дало 
рефлекси *bren- /  *Ьгуп- /  *bran- /  *Ьгоп- /  *Ьгип-, або похідного прикм. 
*Ьгъпъпъ «болотистий», у якому після занепаду редукованих відбулося 
стягнення однакових приголосних; пор. пол. ойконіми Вгапіса, Вгупіса 
[NMP 1, 330, 370], укр. гідроніми Браничка [СГУ, 68] (релятиви на -ка від 
назви с. Браниця), назви нп Бране Поле на Київщині, Брани на Волині,
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Бранок, Браниця на Чернігівщині, Бронне на Рівненщині, Бринь на Івано- 
Франківщині [АТП, 588], поля Брань, оз. із мулистим дном Бруно на 
Волині [СММПЗУ 1, 69, 74], Бруно на Сумщині, оз. та бол. Бронка на Чер
нігівщині [Черепанова, 47], можливо, спорід. гідронім та ойконім Бронь- 
ка на Закарпатті [СГУ, 71], більшість з яких функціонує на болот. Поліс
сі. Така етимологія пояснює назву потоку Бранища на Закарпатті [СГУ, 
68], що виникла способом онімізації втраченого ГТ *бранище в мн. 
«місце, де було болото, мочар»; пор. стпавйще «місце де був ставок» [СУМ 
9, 633], городище «місце де збереглися рештки укріпленого поселення» 
[СУМ 2, 136].

Братаниця — річка, п. Десни л. Дніпра в Мен. p-ні Чернігів, обл.; «на р. Брата- 
ницьь (1764—1769) [СГУ, 68]. Гідронім виник як релятив на -иц(я) за від
ношенням місцевості або поселення до особи, названої твірним апеляти- 
вом братан «племінник»; пор. братанець, братанич9 братанок «племін
ник по брату» [ЕСУМ 1, 246], р. Братенйця (див.).

Братенпця — річка, л. Ворскли л. Дніпра; на межі Харків, і Бєлгород, обл. (у 
Росії); Братиница, Bratinca (1913), Братаница (XVI—XVII ст.), Броти- 
ница (XVII ст.); пор. cc. Братенйця у Великописар. p-ні Сум. обл. [СГУ,
68] і в Богодухів. p-ні Харків, обл. [АТП, 438]. Гідронім і ойконіми вини
кли за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від апелятива братан і 
фактично є фонет. варіантами основи назви Братаниця (див.).

Братківська — гора, с. Бистриця Надвірн. p-ну Івано-Франків, обл.; Братків- 
ська Гора, Братковська Дужа, Братківська-Велика, Bratkowska (1880), 
Bratkowska Duża [Габорак, 36]. Оронім пояснюють як семант. утворення 
від відповідної назви полонини на горі [Габорак, 36, 436], в основі якої 
незасвідчений мікротопонім *Братків або *Браткове (посесив від антро- 
поніма Братко), що міг відбитися у відкатойк. ойконімі Братківці на Іва- 
но-Франківщині [АТП, 192]; пор. відор. назву хр. Братківське пасмо9 до 
складу якого входить г. Братківська [Габорак, 36—37].

Братське — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 307]; засн. у 60—70 pp.
XVII ст. [ГЕУ 1, 126]; Стиньковичево (1778), Живковича, Братское 
(1799), Братське (1947) [Лобода, 33]. Суч. ойконім виник наприкін. XVQI 
ст. парал. до відантроп. Стпаньковичево і Живковича як відапелят. субстант. 
назва з релят. суф. -ськ(е) і твірним брат, що в середовищі старообрядських 
переселенців з Росії мало значення «член братства» [Лобода, 33]. Очевидно, 
така сама мотивац. ознака відбита в ойконімах Братське Дніпропетров., Запо- 
різ., Кіровоград., Луган., Сум., Херсон, обл. і Криму, де рос.мовн. вплив 
досить високий.

Брпцлав — с-ще міськ. типу, Немирів. р-н Вінниц. обл. [АТП, 24]; відоме з 
1362 р. [ГЕУ 1,126], Браславль, «съ братславлемъ* (1434), «отъ Браслав- 
ля» (1498) [ССУМ 1, 115], Braclaw (1880) [SGKP 1, 345], Брацлав (1981); 
пор. істор. обл. 2-ї пол. XVI—XVIII ст. Брацлавщина в складі Польщі на 
території суч. Вінниц. і Хмельниц. обл. [СЭС, 168]. Ойконім виник як 
посесив на *-jb Братиславль (< Братиславу) від чол. імені Братиславъ. 
У його структурі відбулися зміни, зумовлені ствердінням губ. -в- в укр. 
мові та редукцією -и- в слабкій позиції, після чого звукосп. -тс- дало афри
кату -ц-. Імовірно спорід. є болг. Преславу пол. Вроцлав (кол. Breslau, Бре
слау), слвц. Братислава [Никонов, 63, 90]; пор. ще д.рус. назву двору в 
Києві Брлчиславль, що є посесивом на *-/ь від антропоніма Брлчиславъ 
[ЕСЛГНПР, 25], пол. с. Bracław9 назву якого пов’язують з особ, іменем 
*Bracisz [NMP 1, 327], похідним від антропооснови Brat-.

Бребенескул — 1) одна з найвищих вершин Карпат на межі Івано-Франків. і 
Закарпат. обл. (ГЕУ 1, 126); Бербенеська, Бербенеска, Brebenieskul (1932) 
[Габорак, 37]; 2) оз. льодовик, походження, Рахів р-н Закарпат. обл.
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[ГЕУ 1, 126]; 3) потік Бребеняскул у бас. Тиси, Рахів. р-н Закарпат. обл.; 
Бребєн’искул (1972), Бребен-Ескул, Breben-Jeskul (1931) [СГУ, 68]. Оронім 
рум. походження, виник за допомогою суф. -esk-ul у релят.-атрибут, функ
ції від апелятива brebenoc «барвінок» [Габорак, 37]. Лімнонім і мікротопо- 
нім Бребенескул постали внаслідок трансонімізації суміж. ороніма.

Бредулёцький заказник — ліс. заказник держ. значення, Надвірн. р-н Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 1, 126]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський /  -цький, похідного від мікрогідроніма або назви суміж. 
ур. Бредулець, в основі яких апелятив бредулець «багно звичайне» [Габо
рак 2011,55].

Брезбй — річка, л. Сарати, вп. в лим. Сасик (Кундук) між pp. Прут і Дністер в 
Одес. обл.; Брезайу Бирзай (1979) [СГУ, 69]. Гідронім рум.-молд. похо
дження, виник у молд. середовищі від основи пд.слов. антропоніма Брез- /  
Бряз- (< псл. *berz- «береза; білий») за допомогою суф. -оая в релят.-атри- 
бут. функції. Форма *Брезоая зазнала фонет. трансформації у зв’язку з 
усуненням непритаманного для слов, мов зіяння і набуттям морфол. кате
горії чол. роду. У варіанті Брезай з тієї самої причини спростився звук -о- 
суф. -оая, а у формі Бирзай ще й відбулася метатеза, можливо, під впливом 
поширеного рум.-молд. прізв. Бирзул. Припускають, що гідронім міг поста
ти семант. способом від гіпот. прикм. *брезой «білий» [Вербич 2013, 22].

Брескул — 1) гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків, обл.; Breskul (1932), 
Breskuł (1935) [Габорак, 37]; 2) оз. на зх. схилі г. Брескул, Рахів. р-н 
Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 127]. Оронім не має переконливої етимології [Габо
рак, 37], хоч очевидним є рум. вплив на його формування. Можливо, він 
пов’язаний з топонімами Бреща (див.), що мають ознаки іллір. або псл. 
походження.

Бреч — річка, л. Снову п. Десни л. Дніпра; Бречь (1729—1730, 1742), Бречьу 
Бречицау Бречка (1859); пор. нп БреЧу р. Бречйця п. Бречі [СГУ, 69]. Назва 
має затемнену етимологію. Її походження пов’язують з пол. гідронімом 
Brok у бас. Зх. Бугу і виводять від broczyć «обливати, змочувати», тобто 
вважають субстантивом на *-уь від дієсл. основи з палаталізацією кінц. 
приголосного [Rozwadowski, 31—32; Корепанова, 23]. Такою основою 
було *brotiti (можливо, *bretiti) «забарвлювати в червоний колір коренем 
марени», утворене від *brotb «марена; червоний барвник, приготовлений з 
коренів цієї рослини»; пор. укр. діал. брочити «фарбувати в червоний 
колір», давн. «заливати кров’ю, кривавити», броч9 бріч «марена», пол. 
brocz «червона рідина, червоний сік» [Borys, 39]. За межами слов, матері
алу з цим гніздом може бути пов’язане лтс. brakas «пологова кровотеча» 
[Babik, 103]. У такому разі пол. Brok й укр. Бречь протиставляються як 
відіменне (семант.) і віддієсл. на *-/ь утворення, що виникли за ознакою 
«річка з водою червонуватого, рудого кольору». Ойконім Бреч постав 
унаслідок трансонімізації гідроніма Бреч9 а парал. назва р. Бречйця — спо
собом метонімії від суміж. гідроніма, утвореного за допомогою форманта 
-иц(я) в демін. функції.

Брёща — 1) річка, п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; Сарна (1913), Breszcza 
(1880); 2) потік, п. Вичі л. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю на пд. смт 
Воловець Закарпат. обл.; Breśćiay Бреиіія (1935) [СГУ, 69]; 3) урочище, 
м. Камінь- Каширський Волин, обл. [СММПЗУ 1, 70]. Назви мають затем
нену етимологію. Припускають, що вони належать до іллір. рефлексів на 
території України: *bręśća <*brent-isk-ia «оленяча»; пор. антич. (іллір.) 
ойконім Brendisiuniy гідронім Brenta у Венеції [Трубачёв, 177]. Опосеред
кованим підтвердженням такої етимології може бути варіант Сарна як 
слов, калька першого гідроніма, а також пояснення мотивації ороніма
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Бреща на Волині — «урочище, де був випас для худоби, на якому погано 
росла трава» [СММПЗУ 1, 70]. Імовірно спорід. є оформлена за допомогою 
рум.-молд. артикля -ул назва г. Брёскул (див.), яка не має задовільної ети
мології. Існують підстави для припущення про сх.слов. або псл. похо
дження топонімів, у структурі яких суф. *-у'а в локал. функції міг приєд
натися до відн. прикм. *(1ъЬгь8къ з аферезою першого складу, в основі 
якого псл. *<1ъЬгъ /  *<1ъЬгъ> спорід. з лит. йиЬигув «вимивина, переважно 
наповнена водою», лтс. йиЬга «багно», ірл. йоЬиг «вода»; пор. назву 
м. Брянка (див.), рос. Брянск — місц. з *Дьбряньскъ [Фасмер 1, 225], назву 
р. Брещівка в бас. Случі на Житомирщині [СГУ, 69], яка може мати антро- 
понім. мотивацію.

Бриж — річка, п. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Брижъ (1931), Чим- 
бриж, Приж (1967) [СГУ, 69]. Гідронім виник унаслідок онімізації нерегу
лярного ГТ бриж, який частіше функціонує у формі жін. роду брижа «зиб 
(на воді)» або в мн. брижі й сформувався на основі іншомовного за похо
дженням апелятива брижа «складка, зборка, зморшка» (про тканини) 
[ЕСУМ 1, 254—256]; пор. ГТ на Кіровоградщині бриж, брижі «брижі на 
воді від швидкої течії» [СНГТК, 28].

Бриз — річка, п. Сули л. Дніпра в Сум. обл.; Вгіег (1979) [СГУ, 69]. Гідронім 
утворено способом онімізації ром.-герм, апелятива бриз «легкий берего
вий вітер (на морі)» [ЕСУМ 1, 256], який унаслідок метонімії розвинув 
значення «хвилі на воді, зумовлені легким береговим вітром».

Брилівка — 1) с-ще міськ. типу, Цюрупин. р-н Херсон, обл. [АТП, 471]; засн. 
1943 р. [ГЕУ 1, 127]; 2) річка, с. Землянка Глухів. р-ну Сум. обл.; Брилев- 
ка (1893) [СГУ, 69]. Оніми виникли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-по- 
сес. функції від антропоніма Бриль, в основі якого апелятив бриль «капе
люх»; пор. с. Брилівка Ставищен. р-ну Київ. обл. [АТП, 225], б. Брилева в 
бас. Сіверськ. Дінця п. Дону [СГУ, 69], бол. Брилівка, луг Брильове на 
Сумщині, бол. Брильове Болото на Чернігівщині [Черепанова, 46].

Брилув&тий — потік, с. Ілемня Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл. (1979) [СГУ,
69]. Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації прикм. брилув- 
атийу утвореного від ГТ брила «великий безформний шматок каменю, 
землі, глини, льоду і т. ін.» [СУМ 1, 236] за допомогою -уват(ий) у значен
ні «наявність у певній кількості того, що названо твірним словом».

Британський заказник — бот. заказник держ. значення, Чечельниц. р-н Вінниц. 
обл. [ГЕУ 3, 469]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-■ський, утвореним від ойконіма Бритавка [АТП, 32].

Брит&й — річки: 1) п. Береки п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1781); Брытай (1864), 
Бритая (1782), Британы (1771), «у Британъ*; пор. нп Бритай (1871), 
суч. с. Бритай Лозів. р-ну Харків, обл.; 2) пр. Орелі л. Дніпра (1859); пор. 
ще рр. Бритавка, Британ, яр Британський, потік Бритка [СГУ, 69—70], 
поле Бритень [СММПЗУ 1, 70]. Гідроніми постали за допомогою архаїч. 
топонім, суф. -ай (< *-ау) від пасив, дієприкм. мин. часу *ЪгИъ «зрізаний, 
відрізаний» (< псл. *Ьгіїі «різати чимось гострим») [ЕСУМ 1, 259—260] за 
ознакою «річка, яка врізається в сушу, утворюючи клин землі або зми
ваючи все на своєму шляху». Ойконім Бритай виник унаслідок метонім. 
перенесення на поселення суміж. гідроніма (див. Британ).

Брит&н — річки: 1) л. Дніпра між рр. Сомова Балка та Гнилуша; Британъ 
(1913), с. Британи кол. Новомаяц. р-ну Херсон, обл. (1947); 2) л. рук. Дні
пра між рр. Свята і Метелиха в Запоріз. обл.; Британъ (1697); пор. 
ур. Британ, ліс Британик (1979); 3) л. Церему л. Случі п. Горині 
п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл. (1913) [СГУ, 69]. Гідроніми вини
кли внаслідок онімізації вжитого в геогр. значенні псл. ад’єктива *ЬгИапъ
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«відрізана (водою) частина суші у формі виступу, клину», похідного від 
іменної основи псл. *brita /  *ЬтИъ (< *briti «різати»); пор. укр. брита 
«полотно», діал. брит «шматок тканини, з якої зшита спідниця», рос. 
діал. брит, бриток «огузок, нижній зрізаний кінець снопа» та ін. [Шуль- 
гач, 49]. Ужитий у твірному апелятиві суф. -ан міг взаємодіяти з дієсл. 
(пор. гідронім Жван), прикм. (пор. прізв. Білан) та іменник, (пор. гідронім 
Корован) основами і зберігся перев. у структурі антропонімів. Зв’язок 
гідроніма з назвою кельт, племені бритти, яка відбилася в зх.і.є. топоні
мах [Никонов, 64—65], є малоймовірним, про що свідчить поширення 
топонімів з основою Брит- здебільшого в Лівобережній Україні; пор. ще 
гідроніми Бритайу Британський, Британівка [СГУ, 69].

Брід — річки (7), балка [СГУ, 70], села (3) [АТП, 588] у різних регіонах України. 
Гідроніми утворено семант. способом від ГТ брід «мілке місце на річці або 
озері, по якому можна перейти чи переїхати з берега на берег» [Мурзаев, 
95]. Ойконіми могли виникнути шляхом метонімії від суміж. гідронімів 
або безпосередньо від ГТ брід за відповідною ознакою місцевості. Основа 
Брід- /  Брод- поширена в топонімії України, ін. слов, і неслов. (перев. 
балт.) країнах [Мурзаев, 96; Шульгач, 50], що свідчить про її і.є. витоки; 
пор. псл. *bn>8ti, *broditi «брести, переходити вбрід» (< і.є. *bhred ) та його 
зв’язки з балт., алб., фрак., тохар. мовами [ЕСУМ 1, 252—253].

Бріднпця — річка, пр. Колодниці п. Дністра в Миколаїв, р-ні Львів, обл.; Брыд- 
ница (1917), Brydnica (1880), Бр'іднйц’а (1979), Бродницею (XIV—XV ст.) 
[СГУ, 70]. Назва виникла внаслідок онімізації ГТ *брідниця «річка, яку 
можна перейти вбрід» [Вербич, 14]; пор. рос. діал. бродница «грузьке, 
рідке болото, через яке проходять убрід» [СРНГ 3: 190], чес. brodnice 
«місце броду» [ЭССЯ 3, 37—38], гідроніми Бродниця в бас. Стиру, Бродни
ца в кол. Вітебськ, і Мінськ, губ. Росії, пол. Brodnica [Вербич, 14].

Брідбк — балка, потоки (4), річки (4), струмки (2) [СГУ, 70], населені пункти (4) 
[АТП, 588]. Назви утворено семант. способом від ГТ брідок «річка, потік, 
який легко перейти з берега на берег» [Мурзаев, 94—96], що є демінути
вом на -ок від ГТ брід (див. Брід). Ойконіми могли виникнути шляхом 
метонімії від суміж. гідронімів або безпосередньо від ГТ за відповідною 
ознакою місцевості; пор. назви с. Брідки на Волині [АТП, 588], потоку 
Брідкй в бас. Дністра, б. Бродкй в бас. Сіверськ. Дінця в мн., рр. Брідок на 
Філяровому і Брідок-Піскй в бас. Зх. Бугу та ін. [CTV, 70—71], які нале
жать перев. до мікротопонімів.

Бріцька — гора й полон, на ній, с. Зелена Надвірн. р-н Івано-Франків. обл.; 
Bryczka (1788), Бріцька (1911), Brycka (1950) [Габорак, 128]. Ороніми 
утворено способом субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. брідський (діал. бріцький) з основою ГТ брід. У їхній структурі -ц- 
являє собою міжморф. вузол, що виник унаслідок фузії на етиці твірних 
морфем. Наголос на корені зумовлений пол. впливом; пор. аналог, назву 
потоку Бріцький на Івано-Франківщині й Брідський з діал. варіантами 
Бруц’кый, Брйцкій на Закарпатті [СГУ, 70]. Пояснення ороніма і пов’яза
ного з ним мікротопоніма як семант. похідних від діал. бріцька «овечка» 
[Габорак, 37] є непереконливим. Скоріше, апелятив брідська, бріцька 
«овечка», як і топоніми, міг постати за відношенням до ГТ брід.

Броварп — місто, Київ. обл. [АТП, 212]; відоме з 1628 р. [ГЕУ 1, 128], Browary 
(1880) [SGKP 1, 383], Бровары (1981) [СЭС, 171]. Ойконім виник семант. 
способом унаслідок трансонімізації групової назви людей на прізв. Бровар 
[Кравченко, 34] або онімізації апелятива бровар у мн. «робітник пивовар
ні, броварник», запозиченого з твердою основою через пол. посередництво 
з нім. мови [ЕСУМ 1, 261]. Можлива його мотивація апелятивом бровар у 
значенні «пивоварня» [Грінч. 1, 100], ст.укр. броварь «торгівля пивом» 
[ССУМ 1, 124], форма мн. якого вказувала на два або кілька відповідних
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об’єктів у нп; пор. cc. Броварі в Тернопіл. і Хмельниц. обл., Броварки на 
Полтавщині та Черкащині [АТП, 588], pp. (3) і ручай Броварка (див.), 2 з 
яких у Переяслав-Хмельницьк. p-ні Київ. обл. [СГУ, 70].

Бровбрка — річки: 1) л. Каратулі л. Трубежа л. Дніпра в Переяслав-Хмель- 
ницьк. p-ні Київ, обл.; Броварка, Броворка (1913), Броварь (IX-XIV), 
Каратулька, Кирпичевка, Яненка, Лукашевка, Супротивная, Чирская:
2) п. Каратулі л. Трубежа л. Дніпра в тому самому p-ні; як п. Трубежа 
(1848); 3) пр. Смотричу л. Дністра в Хмельниц. обл. (1967); 4) ручай, пр. 
Будакви пр. Сули л. Дніпра в Полтав. обл. (1785) [СГУ, 70]. Гідроніми 
виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від апелятива бровар 
«пивоварня» (див. Броварй) за ознакою «річка (або ручай), на березі якої 
стоїть пивоварня». Основний варіант першого гідроніма Каратулька є 
демінутивом від назви р. Каратуль, у яку впадає її притока, інші мають 
прозору етимологію, пов’язану з відношенням до місц. об’єктів, антропо- 
німів або з простор, ознакою (Супротивная).

Бродёць — 1) річка, п. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл.; Бродецъ, 
Бродцы (1913). Гідронім виник семант. способом від демінутива бродець з 
основою ГТ брід (див. Брід); пор. утворену аналог, способом від апелятива 
або внаслідок онімізації незафіксованого мікротопоніма назву с. Бродець 
на Рівненщині [АТП, 376].

Бродёцьке — с-ще міськ. типу, Козятин. р-н Вінниц. обл.; відоме з 1712 р. [ГЕУ 
1,128], Brodeckie (1880) [S6KP 1, 361]. Ойконім виник унаслідок субстан
тивації та онімізації відн. прикм. на -ське /  -цьке з основою незафіксовано
го мікротопоніма Бродець або відповідного ГТ (див. Бродець); пор. ще 
сс. Бродёцьке на Вінниччині та Черкащині [АТП, 588].

Брбди — місто, Львів, обл. [АТП, 275]; відоме з кін. XI ст. [ГЕУ 1, 129]; Броды 
(XI ст.), «под Вроди» (1648), «до Бродовъ», фортеца Бродская (1648), 
Броды (1652), Brody (1734) [ЕСЛГНПР, 24]. Ойконім виник семант. спосо
бом від ГТ брід у мн., який у д.рус. добу, крім основного значення «брід» 
(див. Брід), називав також «шляхи, проходи» [ЕСЛГНПР, 24]; пор. нп 
Вроди на Волині, Житомирщині, Сумщині [АТП, 588], функціонування 
яких на Поліссі свідчить про актуальність відповідної мотивац. ознаки 
насамперед для заболочених регіонів. Походження ойконіма від антропо- 
німа Броди — гіпокористики імені-композита Бродиславь [Худаш-Дем- 
чук, 8] — малоймовірне, бо в ойконіми переходили перев. прізвища або 
прізвиська в мн., які охоплювали групу родинно пов’язаних першопосе- 
ленців, а не особ, імена, що не мають здатності об’єднувати такі колекти
ви людей.

Брбдинське бзеро — заплавне оз., Сосниц. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 1, 129]. 
Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -инське, похідного від 
апелятива броди у мн. або мікротопоніма Броди; пор. бол., ур. і луг Броди 
на Чернігівщині, а також глибоке оз. біля Десни Бродйнська Яма в 
Сосниц. p-ні [Черепанова, 46], назва якого, очевидно, стосується 
Бродинського озера.

Бронёцька Рік£ — річка, л. Боржави п. Тиси л. Дунаю; Бронька, Бронйцька 
Ріка, Ріка (1973), Вронецький замок (1273), Borynka, Baranka (1274), Rika 
(60-і pp. XIX ст.), Bronka, Бронька (1935); пор. с. Бронька Іршав. р-ну 
Закарпат. обл. у бас. річки, потік Вронецький у тому самому селі [СГУ, 
71]. Гідронім постав унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ ріка «водний потік, що живиться із джерела або стоком атмо
сферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів’я до 
гирла» [СУМ 1, 574] й означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий) /  
-цьк(ий), мотивованого ойконімом Бронька або першим компонентом 
д.рус. назви замку. Щодо походження твірного ойконіма й тотожного
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варіанта назви р. Бронъка з давн. фіксаціями Borynka, Baranka важко зро
бити однозначний висновок. Очевидно, первинним є гідронім, який виник 
як демінутив на -к(а) (< псл. *-bka) від основи псл. *Ьгьпа «болото, 
мочар», що дала різні рефлекси в слов, мовах (див. Браниця); пор. ще 
мікротопоніми Бронка — болото, озеро, урочище, місце злиття двох 
річок, струмок, який не замерзає і який можна перейти вбрід на Чернігів
щині [Черепанова, 47]. У такому разі ойконім постав унаслідок трансоні- 
мізації суміж. гідроніма.

Бронйцька Гута — с-ще міськ. типу, Новоград-Волинськ. р-н Житомир, обл. 
[АТП, 144]; засн. 1909 р. [ГЕУ 1,129]. Ойконім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом гута «скляний 
завод», запозиченим з пол. мови [БСУМ 1, 628], і відн. прикм. на -ськ(а)9 
похідним від назви суміж. с. Брониця [АТП, 144], що є семант. утворен
ням від архаїч. бронница «майстерня бронника; слобода, частина міста, 
селище, де живуть зброярі» [Даль 1, 130]; пор. утворену аналог, способом 
складену назву бот. заказника держ. значення Броннйцький заказник у 
Могилів-Подільськ. р-ні Вінниц. обл. (ГЕУ 1, 129) з основою суміж. ойко- 
німа або гідроніма Бронниця (див.) у структурі атрибутива.

Броничбра — річка, л. Трудниці л. Тисмениці п. Бистриці-Тисменицької п. Дні
стра; Броничара, Broniczara (1917), Braniczany potok (1893), Броничаный 
(1960), «на річці Броничари* (1968—1973); пор. с. Брониця Дрогобиц. р-ну 
Львів, обл. [СГУ, 71]. Гідронім виник за допомогою рум. суф. -oarä в демін. 
функції від основи слов, ойконіма Брониця. У суф. -oarä відбулося спро
щення голос, -о- з метою усунення непритаманного слов, мовам зіяння, а у 
твірній основі відбулося чергування -ц- /  -ч- перед -ара за аналогією до 
похідних на зразок псл. *ёъгпъсъ > *qъгпьсагъ «гончар» [ЕСУМ 1, 561], 
укр. вівця > вівчар, Вінниця > вінничани.

Брбнники — річки: 1) л. Лизнівки л. Смілки л. Случі п. Горині п. Прип’яті 
п. Дніпра; Броникъ (1913); 2) л. Тні п. Случі п. Прип’яті п. Дніпра (1913); 
пор. в бас. річки с. Броники Новоград-Волинськ. р-ну Житомир, обл. [СГУ,
71], нп Бронники в Рівн. і Хмельниц. обл. [АТП, 588]. Первинними, оче
видно, є ойконіми, які виникли семант. способом від форми мн. архаїч. 
апелятива бронникъ «майстер, який виробляє броні й узагалі лати» [Даль 
1, 130], бронник «виробник кольчуг та інших металевих оборонних виро
бів» [Никонов 1993, 20] або тотожного антропоніма за вказівкою на місце 
поселення людей відповідного фаху чи роду (пор. прізв. Бронников [Весе
ловский, 50; Никонов 1993, 20]), що мають основу псл. *brbnja «броня, 
панцир, лати», запозиченого з герм, мов [ЕСУМ 1, 262]. Закріплення 
назви Бронники за річками відбулося шляхом трансонімізації суміж. 
ойконімів. У суч. назві с. Броники спостерігається спрощення подвоєного 
-Н-; пор., напр., прізв. Скрйник < скринник «той, хто виготовляє скрині» 
[СУМ 9, 318].

Брбнниця — річка, л. Дністра; Броница (1880), Вгоппіса (1917), Вгопіса (1880), 
Бронница (1889); пор. у бас. річки с. Бронниця Могилів-Подільськ. р-ну 
Вінниц. обл. [СГУ, 71]. Первинним, очевидно, був ойконім, що виник 
семант. способом від архаїч. апелятива бронница «майстерня бронника; 
слобода, частина міста, селище, де живуть зброярі» [Даль 1,130], в основі 
якого псл. запозичення з герм, мов *Ъгъща «броня, панцир, лати» [ЕСУМ
1, 262]. Гідронім постав або безпосередньо від апелятива за наявністю май
стерні зброярів на бер. річки, або шляхом трансонімізації ойконіма, в 
основі якого могло відбуватися спрощення подвоєного -н- (див. Бронники). 
Походження назви від ГТ бродниця9 пов’язаного з брід9 з наступною 
трансформацією -дн- > -нн-9 як це мало місце в рос. м. Бронницы, пол. 
м. Bronne < Brodnia9 пек. броння < бродня «болото» [Мурзаев, 96], в укр.
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топонімах не підтверджується (див. Бріднйця). Можливо, сюди ж нале
жать назви нп Брониця у Во лин., Житомир, і Львів, обл., якщо в них мало 
місце спрощення подвоєного -нп-.

Брбнці — річка, пр. Недзвідинського п. Трудниці пр. Тисмениці п. Бистриці- 
Тисьменицької п. Дністра; Броньцы, Brońcy (1917), Брбнці (1957), 
Брбнцы, Броньцы (1960); пор. с. Bronica (1880) у бас. річки [СГУ, 71] і 
с. Бронька в Іршав. р-ні Закарпат. обл. [АТП, 160]. Гідронім виник 
семант. способом унаслідок онімізації катойконіма брбнці «жителі с. Бро- 
ницяр або трансонімізації незафіксованого мікроойконімаБронці. Проблема 
визначення конкретного мотивувального ойконіма пов’язана з тим, що меш
канців суміж. нп Брониця (у фіксаціях Bronica) називають броницькі або бро- 
ничани, а структурно ближчі Брбнька (див.), літоп. Брънь К ънажъ 
[ЕСЛГЫПР, 24], пол. Brony [NMP 1, 356] функціонують або функціонували 
далеко від бас. Верх. Дністра. Можливо, твірний катойконім брбнці — це гру
пова назва переселенців із-за меж суч. Ївано-Франківщини.

Брбшнів-Оспда — с-ще міськ. типу, Рожнятів. р-н Івано-Франків, обл. [АТП, 
199]; відоме з XVI ст. [ГЕУ 1, 130]. Назва виникла внаслідок поєднання 
відантроп. ойконіма Брошнів (пор. сусід, с. Брошнів і зал. ст. Брошнів 
[АТП, 187, 199]) та незафіксованого мікротопоніма Юсада або онімізова- 
ного ТТ осада (заст.) «поселення, селище» [Грінч. З, 64]. Походження твір
ного для компонента Брошнів антропоніма невідоме. У його основі могло 
бути або прізв. *Брбшень, похідне від місц. *брбшень з основою діал. бро- 
cämuy як кусень від кусати, або трансформоване *Брашень, утворене від 
укр. діал. брашень «брат», або *Брошня, мотивоване слвц. brośńa «брош
ка; шпилька» [Чучка, 91], яке мусило належати чоловікові, що дало 
можливість приєднати посес. суф. -ів, а не очікуваний -ин; пор. прізв. 
Брошняк і відойк. Брошньовський на Закарпатті [Чучка, 91].

Брусйлів — с-ще міськ. типу, Коростишів. р-н Житомир, обл.; відоме з 1543 р. 
[ГЕУ 1, 130], Brusiłów (1880) [SGKP 1, 389]. Ойконім виник як посесив на 
-ів (< -овъ) від антропоніма Брусйло з основою діал. брусйло «коритце з 
водою для бруса» [ЕСУМ 1, 286] або від незасвідченого * брусйло «той, хто 
брусйть*, тобто ламає каміння на бруски; пор. укр. і рос. діал. брусйть 
«ламати каміння» [ЕСУМ 1, 268], пол. прізв. Brusilo [Rymut 1, 56], рос. 
Брусилов (1500), яке опосередковано пов’язане з брусйть «ламати камін
ня на бруски» [Веселовский, 50].

Брусні — річка, л. Хатової п. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра (1913). Гідронім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. жін. роду брусна 
«стос, до брус» (< псл. *Ьгизьпа), мотивованого апелятивом брус «чотири
гранний шматок, обрізок; чотиригранна колода; точильний камінь» 
(< псл. *Ьги8ъ) [ЕСУМ 1, 268]; пор. частина села, місце купання Брус на 
Чернігівщині [Черепанова, 47], мікрогідроніми Бруснйй на Закарпатті 
[СГУ, 71], ороніми Бруснйй хребет [ГЕУ 1,130], Бруснё, Бруснйй на Івано- 
Франківщині [Габорак, 38—39], гідроніми Брусна в бас. Оки, слвц. 
Brüsna voda [Іліаді, 159], ойконіми Brusno (2) в Польщі з основою апеля- 
тива brus «камінь, точильний камінь» [NMP 1, 367], ойконім Brusnä в 
Чехії, похідний від ад’єктива brusna «місце, де витесували зі скелі бруси» 
[Profous 1, 212]. Припускають, що для поліс, гідроніма Брусна мотивац. 
була флористична семантика, пов’язана з брусницею [Карп., 229—239], 
назва якої етимол. спорід. з псл. *Ьгизь [ЕСУМ 1, 270].

Бруснпця — річки: 1) л. Хинівки п. Лісної Кам’янки л. Тетерева п. Дніпра в 
Житомир, обл.; Брусница (1913); 2) п. Пруту л. Дунаю (1957); «по обЪ сто
роны Брусницы» (1581), Bruśnica (1880), Brusnitza (1774), Брусниця 
(1912—1914), Бруснйца (1973), нп Брусниця в бас. річки на Буковині 
[СГУ, 71—72]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -иц(я) в топонім.
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функції від прикм. бруска «стос, до брус* (див. Бруска) за ознакою «річка 
з кам’янистим дном і берегами, де видобувають матеріал для виготовлен
ня бруса»; пор. чес. ойконіми Brusnice, Dolni Brusnice, Ноті Brusnice, 
утворені за допомогою -ice від ад’єктива brusna (вода) [Profous 1, 212—
213], пол. ойконім Bruśnik, похідний від діал. bruśnik < brusny < (brus) + 
-ik [NMP 1, 368], серб, гідроніми Врускица, Brusnica, слвн. Brusnica [Іліа- 
ді, 159], оронім Врускйцька височина в Чернівец. обл. [ГЕУ 1, 130], похід
ний від гідроніма Брусниця в бас. Пруту.

Брустурінка — річка, л. Тересви п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл.; Брус- 
туранка (1972), Тересулка (Teresulka) (1935), Брустурянка (1957); пор. 
суміж. с. Брустур у Тячів. p-ні, потік і ур. Брустур у Хуст. p-ні Закарпат. 
обл., потік Врустурка і нп Брустурів (кол. Брустури) у Косів. p-ні Івано- 
Франків. обл. [СҐУ,72], с. Брустури, г. Брустурак і г. Брустурувата на 
Івано-Франківщині [Габорак, 39]. Гідронім виник за допомогою суф. 
-янк(а) в релят. функції від ойконіма Брустур, в основі якого діал. брус- 
тУР /  брустура «лопух», запозичене з рум. мови, де brusture, brustur 
«лопух, реп’ях» похідне від псл. *brbsfo «брость» [ЕСУМ 1, 270]; пор. суч. 
назву с. Лопухове Тячів. p-ну, яка є укр. калькою кол. ойконіма рум. 
походження Брустур [СГУ, 72]. Парал. гідронім Тересулка постав як 
демінутив на -к(а) від назви р. Тересва з трансформацією твірної основи 
під впливом продукт, рум. постф. артикля -ул.

Брюхбвичі — с-ще міськ. типу, Шевченківська р /  р м. Львова [АТП, 274]; відо
ме з 1444 р. [ГЕУ 1, 130], Brzuchowice (1880) [SGKP 1, 428]; пор. суміж. р. 
Брюховичанка в бас. Зх. Бугу [СГУ, 72], сс. Брюховичі в Перемишлян. р-ні 
Львів, обл. і Ковел. p-ні Волин. обл. [АТП, 288, 43]. Ойконім виник унас
лідок трансонімізації форми мн. відпатр. прізв. Врюхович, яке походить 
від антропоніма Брюхо чи Брухо (< брюхо чи брухо «живіт, черево») + 
-ович [Чучка, 92]; пор. омонім, ойконім Вруховичі на Волині [АТП, 43] з 
фонет. варіюванням основи.

Бріза — річка, п. Сукелю л. Свічі п. Дністра в Івано-Франків. обл.; Brzaza, Brzo
za (1880), Бржаза (1917), Бжаза (1957), Бр9аза (1979); пор. кол. назву 
с. Козаківка Бряза в бас. річки [СГУ, 72]. Гідронім виник семант. способом 
унаслідок онімізації фонет. трансформованого пол. brzoza, brzaza «бере
за»; форма його суч. варіанта та заст. ойконіма зумовлена особливістю 
місц. адаптації пол. назви, яка на апелят. рівні могла зазнати впливу
в.луж. breza або н.луж. brjaza [ЕСУМ 1, 72]; пор. оронім Брязький Верх, 
вар. БрязинецЬу мікрогідронім Brzaziniec у Долин, p-ні на Івано-Франків- 
щині [Габорак, 39].

Брінка — місто, Луган. обл. [АТП, 54]; до 1962 — р-н м. Кадіївки, з 1978 — 
Стаханов [ГЕУ 1, 130]; засн. у сер. XIX ст., Врянка (1981), Стаханов, 
Серго (1937—1940), до 1937 і в 1940—1948 pp. — Кадиевка [СЭС, 175, 
1279]. Суч. ойконім виник за допомогою суф. -янк(а) в релят. функції від 
усіченої основи ГТ дёбра «яр, улоговина», діал. «лісові хащі», дебрі «хащі, 
непрохідний ліс» < д.рус. дьбрь /  дьбрь «долина, що поросла лісом» [ЕСУМ
2, 20], у якій відбулася афереза внаслідок занепаду -ь- у слабкій позиції 
після переміщення наголосу на суф. голосний (див. Брёща); пор. топоніми 
у формі відн. прикм. на -ськ- з такою самою твірною основою, характерною 
перев. для сх.укр. і зх.рос. говорів: б. Брянська в бас. Сіверськ. Дінця, яр 
Брянський, ліс Брянський Ліс у бас. балки [СГУ, 72], с. Брянське в Криму 
[АТП, 260], м. Брянськ у Росії та ін. Імовірним є походження топонімів з 
основою Брян- у псл. гнізді *Ьгьпа «болото, мочар» (див. Браниця). Тимча
сова офіц. назва м. Стаханов постала як меморіальна на честь зачинателя 
масового шахтарського руху в СРСР О. Г. Стаханова, а довоєнний ойко
нім Серго — на честь радян. діяча Серго Орджонікідзе. Певний час на 
Брянку поширювалася назва м. Кадіївка (див.).
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Буг — 1) річка, л. Дніпра (у плавнях) у с. Балки Василів, p-ну Запоріз. обл. 
(1979); пор. оз. Божок (там же); 2) потік, л. Стрия п. Дністра в с. Комарни
ки Турк. p-ну Львів, обл.; Bóg (1883), Бучъ, Bóg (1917) [СГУ, 72]; пор. 
с. Бужок Золочів. р-ну Львів, обл. [АТП, 282]. Гідронім постав як семант. 
утворення, очевидно, від адаптованого сх. слов’янами герм. ГТ 
«потік, ручай», д.в.нім. bah, bach «ручай», якому відповідає сх.слов. богь, 
або від псл. *bogb «річка; вода-бог», що під впливом пол. мовлення набуло 
форми Буг < Bóg (див. Буг Південний); пор. гідроніми Богівка, Богівщина, 
Богова, Боговёць, Боговий Брід [СГУ, 61].

Буг (Західний) — річка, п. Вісли (1957), Бугь (Богь) (1018), д.рус. Боугь, блр. 
Буг, д.чес. Bug9 пол. Bug9 лат. Armilla (XII ст.), Bug (1564—1565); пор. у 
бас. річки гідроніми з компонентом Бужа; нп Буськ9 Верхобуж, Кам'янка- 
Бузька, Забужжя, Бужанка, Прибужани та ін. [СГУ, 74, 208]. Стабільне 
етимол. *-и- в опорному компоненті Буг9 крім однієї фіксації з -о-, в найдав
ніших писемних пам’ятках [ЕСЛГНПР, 25], а також генет. зв’язки з 
апелят. лексикою в слов, і неслов. мовах свідчать про походження гідроні
ма від псл. *bugb «вигин, закрут», що пов’язане з i.e. *bheug(h)- /  
*bhoug(h)- «гнути, згинати»; пор. д.інд. bhóga-h «вигин, закрут; пер
стень», д.в.нім. boug «перстень», ц.слов. боугъ «браслет, агтіїїа» (лат. 
назва браслету відбилася у парал. назві річки), бугор9 бугра «підвищення; 
схил, по якому стікає вода» [ЕСЛГНПР, 25] < псл. *bugbrb «пагорб» < 
і.є. *bheug(h)- «гнути» [ЕСУМ 1, 277], укр. діал. буга «вид високої жіночої 
зачіски», рос. діал. буга «річкові береги, порослі верболозом та іншими 
кущами», болг. діал. буга «невелика яма, наповнена водою», лтс. bauga 
«топке місце біля річки; крута дорога» та ін. [Шульгач, 51], пол. діал. bugaj 
«листяний (мішаний) ліс (у звивині річки)», від якого утворено численні 
топоніми [NMP 1, 443—444] (див. Бугай). Означення Західний додалося до 
гідроніма Буг після фонет. збігу з ним назви р. Буг (.Південний) (див.) і вхо
дження зх.поліс, та пд.укр. земель до складу Російської імперії.

Буг (Швдённий) — річка, вп. в Дніпро-Бузький лиман Чорн. моря; у Геродота 
(V ст. до н. е.) ’ 'Yrccmę, у Йордана (VI ст. н. е.) Vagosola9 у Географа 
Ровенського (VII ст. н. е.) В ago s sola у у Костянтина Багрянородного (1-а 
пол. X ст. н. е.) Воуог), у літописах під 1171,1173 і 1185 pp. Богь9 на картах 
XV—Х\ГП ст. Bog, Boh, Bohus, Бъоугъ, Аксу9 «niedaleko Boha» (1450), «od 
Buha», «па Buhu» (1545), «ku Bohu» (1664), Бугъ (XVII ст.), «на Богу» 
(XVII ст.), «над Богомъ» (1710), «z Bohu» (1713), «za Boh» (1737), «на 
Богъ» (1750), Bog, Вокгъ, Буг, Вог9 рідко Біг (30-і pp. XVII ст.); похідні 
Бужок (Божок) л. Пд. Бугу, Побожне (1157); пор. емт Меджибіж (літоп. 
Меджибожье, Мечибожье) у Летичів. p-ні Хмельниц. обл., літоп. м. Буж- 
скъ (Бужескъ, Бужьский городец) у бас. річки, кол. м. Богополь у 
Подільськ. губ., нп Забужжя, Прибузьке, Прибужани, Прибужжя, Прибу- 
зьке (в Миколаїв, й Одес. обл.) [СГУ, 422—423]. Гідронім не має загально
прийнятої етимології. Регулярне етимол. *-о- в його основі від VI до 
XVI ст. н. е. і часткове збереження цього голосного надалі свідчить про 
відсутність генет. зв’язку між Буг (Південний) і Буг (Західний)9 основи 
яких формально збіглися, починаючи з XVI ст. внаслідок пол.мовн. впли
ву на Богъу хоч припущення про можливе спільне походження цих назв 
робили в різні часи. Імовірнішим є герм, (гот.) або слов.-герм, походжен
ня гідроніма у зв’язку з герм. *bak- «потік, ручай»; пор. д.ісл. bekkr 
д.сакс. beki-y д.в.нім. bah, bach «ручай», спорід. з bual (від *bhogla) «про
точна вода» < і.є. *bheg- /  *bhog- «бігти, текти», слов.-герм, багва «болоти
ста місцевість; драговина, мочар» (див. Багва) таін. [Лучик 1999,16—17]. 
Гот. вплив на формування гідроніма, крім територіального аргумента 
(бас. Пд. Бугу — основний коридор міграції готів від узбережжя Бал
тійськ. моря до Пн. Надчорномор’я), підтверджують найдавніші композити
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з цією основою Vagosola й В ago s sola, які відбивають герм. -а- на місці 
слов, і псл. -о- в основі Bag- (іранізоване Vag ), приєднаної до вживаного в 
ром.-герм, діалектах i.e. *sol- «земля, грунт, місцевість, основа, підніжжя 
чого-небудь» (букв, «місцевість, басейн Бугу») або до рефлекса і.є. *sal- 
«потік, річкова вода, течія» [Лучик 1999,18—19]. Цілком імовірно, що до 
появи гот. Bag- /  Vag, відбитого у структурі композитів, у псл. середовищі 
могла функціонувати назва *Bogb < *bogb «річка; ручай, вода, що тече» 
(< і.є. *bhog- /  *bheg- «рухаюсь, пливу» [ЕСЛГНПР, 21], яка в добу язичн. 
поклоніння воді як божеству контамінувалася з *bogb (< і.є. *bhägah 
«наділяючий, податель» [ЕСУМ 1, 219]) за ознакою «вода-бог». Вона 
могла вживатися праслов’янами ще до приписуваного Геродоту гідроніма 
’'Уяауц, букв, «кінська», що зі значно вищою достовірністю фіксується 
як антич. назва р. Кубань. Після занепаду редукованих етимолог, -о- в 
новозакритому складі перетворився в укр. мовленні на -і- (пор. варіант 
Біг)у а в польському на -о-, що вимовлявся як укр. [у], який унаслідок три
валої колонізації поляками Правобережної України закріпився у формі 
Буг. Парал. назва Аксу є хрестоматійним прикладом тюрк, утворення від 
ак «білий» і су «вода», яке могло вказувати на чисту і придатну для вжи
вання воду (див. Аксу). Але давн. для основи ак є дієсл. значення «текти, 
стікати, литися» [Мурзаев, 42], у зв’язку з чим тюркізм Аксу, очевидно, 
виник як калька слов.-герм. Bog- / Bah з внутрішньою формою «річка; 
вода, яка тече» (< і.є. *bhog- /  *bheg- «рухаюсь, пливу»).

Бугпз — 1) протока, гирло Дністра (1861); 2) село, Одес. обл. [СГУ, 72]; 3) озеро, 
побл. Дністровськ. лим. [ГНП, 13]. Гідроніми походять від тюрк. ГТ богаз /  
бугаз «прохід, пролив, перевал», значення якого розвинулося з прямого 
♦горло» [Мурзаев, 86]; пор. суміж. Бугазькі протоки, суч. назву смт Зато- 
ка, яка фактично є калькою попередньої Бугаз, балку в бас. Кальміусу та 
річку в Криму з назвою Бугазька [СГУ, 72]. Ойконім постав унаслідок 
трансонімізації суміж. гідроніма.

Бугйївка — 1) населені пункти, Вінниц., Донец., Луган., Полтав., Рівн., Сум. і 
Харків, обл. [АТП, 589]; 2) річка, л. Стугни п. Дніпра; Бугаевка (1159), 
Buhajewka (1607), Устье (1900), Устья (1864), Великая Бугаевка (1864); 
пор. в бас. річки с. Велика Бугаївка [СГУ, 73]. Ойконіми виникли за допо
могою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Бугай, в основі 
якого, імовірно, апелятив тюрк, походження бугай «племінний бик» або 
якесь ін. значення [ЕСУМ 1, 274—276; Чучка, 93]. Гідронім міг постати 
шляхом метонім. перенесення на річку ойконіма чи ін. топоніма, що вка
зував на відношення місцевості до поселення або родини з прізв. Бугай. 
Парал. назву р. Устье, Устья утворено семант. способом від ГТ устя 
«гирло річки; місце, де зливаються дві річки» [СНГТК, 198], устье «місце 
впадіння річки в море, озеро або однієї річки в іншу» [Мурзаев, 583].

Буг£й — річки: 1) л. Дніпра в Кам’янсько-Дніпровськ. p-ні Запоріз. обл.; Богай, 
Бугай (1967); 2) п. рук. Дніпра в Томаків. p-ні Дніпропетров. обл.; Бугай 
(1913); 3) пр. Сможу л. Удаю п. Сули л. Дніпра; Бугай (1912) [СГУ, 73]; 
4) балка, л. Дівки в бас. Ниж. Дністра [ГНП, 13]; 5) село в бас. балки, Роз- 
дільн. р-н Одес. обл. [АТП, 334]. Етимологія назв затемнена через омоні
мію основ, які могли мотивувати топоніми (див. Буг Західний і Буг 
Південний). Традиційно їх пов’язували з апелятивом тюрк, походження 
бугай «племінний бик» [Стрижак 1967, 19; Трубачев, 190], але навіть 
можливі звукові асоціації роблять таку мотивацію без топонім, засобів 
сумнівною. З огляду на варіативність форм Богай /  Бугай імовірним є 
утворення топонімів від відповідного ГТ чи основи з гідрогр. значенням 
бог- /  буг-9 співвідн. з герм, bak- «потік, ручай» або псл. *bogb «річка, вода- 
бог» (див. Буг, Буг Південний), до якої додано топонім, суф. -ай. Для назв
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з етимол. *-и- в основі твірним був збережений у пол. діалектах ГТ бугай 
«листяний (мішаний) ліс (у звивині річки)» < псл. *bugb «звивина, вигин 
річки»; пор. численні пол. ойконіми Bugaj [NMP 1, 443—444], назви pp. 
Бугайка л. Збруча л. Дністра на Хмельниччині, Бугайчйха п. Суми п. Дні
пра [СГУ, 73], Буг Західний (див.). Стійкість форми Бугай з корен. -у-, 
незалежно від її етимології, зумовлена асоціат. зв’язком топонімів з 
актив, апелятивом бугай «племінний бик» (див. Бугаївка).

Бугайлп — річка, вп. в оз. Євпаторійськ. групи Бугайли (Богайли) Сак. p-ну в 
Криму [СГУ, 73]. Гідронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації 
ад’єктива із суф. -ли в релят. функції, похідного від основи апелятива 
бугай «племінний бик», за ознакою «місцевість на узбережжі річки та 
озера, де водяться бики».

Бугйр — річка, л. Згару л. Пд. Бугу; Безодня, Бугрь (1849), Бугор (1889), Бугар 
(1972); пор. там же бол. Бугар [СГУ, 73]. Етимологія назви затемнена. У 
разі первинності Бугрь, Бугорь, гідронім утворено семант. способом від ГТ 
бугор «пагорб» (< псл. *bugbrb < i.e. *bheug(h- «гнути») [ЕСУМ 1, 277]; 
пор. потік Бугор, який також є притокою р. Згар у бас. Пд. Бугу на Хмель
ниччині [СГУ, 73] (можливо, це одна й та сама назва?), а також етимоло
гію гідроніма Буг Західний. Якщо ж вихідною є основна нині форма Бугар, 
у якій появу -а- на місці -о- під наголосм важко пояснити, то тоді ймовір
ним видається походження назви як семант. утворення від псл. *bagarb /  
*bogarb «згарище», у якому преф. *ba- /  *Ьо- підсилював семантику дієсл. 
основи (про значення антропонім. преф. *Ва- /  *Во-, можливість його похо
дження з *ob- і переходу в бу-, напр., в укр. діал. бутурма з боторма, батор- 
ма < псл. *botbrma див. [Шульгач 2008,17—25]). На підтвердження такої 
словотв. моделі вказує назва р. Згар (див.), у яку впадає р. Бугар, а також 
функціонування в укр. мові ГТ погар «згарище; місце, де була пожежа» 
[СУМ б, 705]. З огляду на відсутність морфол. засобів творення відн. пізн. 
гідроніма Бугар, коли вже не використовувався суф. -уь у посес. функції, 
неможливим є його виникнення від анторопоніма Бо гар, Bogär, що функ
ціонує в мадяро-пд.слов. середовищі, або від серб, етноніма Бугар «бол
гар» [Чучка, 75].

Буглівка — річка, п. Жирака п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Тернопіл. обл.; 
Бугловка (1898), Буглувка (1953), Bugłówka (1891); пор. там же с. Вуглів 
[СГУ, 73]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
назви с. Вуглів, через яке протікає річка. В основі ойконіма антропонім 
Бугель або Вугля (прізв. чоловіка), похідний від слвц. діал. мадяризму 
bugla /  bogi9а «купа сіна», метафор, «огрядна жінка» [Чучка, 93—94].

Буго-Деснянський заказник — зоол. заказник держ. значення, Вінниц. р-н і обл. 
[ГЕУ 1, 130]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник і відн. прикм. на -янський, утвореним на 
основі гідронімів Буг (Південний) і Десна (назва річки, що впадає в 
Пд. Буг).

Буго-Стйрська рівнйна — рівнина на сх. Малого Полісся, у межах Львів., част
ково Рівн. обл. [ГЕУ 1, 130]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ рівнйна й складносуф. означенням у 
формі жін. роду відн. прикм. на -ський з основами гідронімів Буг (Захід
ний) і Стир.

Буда, Буди — 1) населені пункти в різних регіонах України [АТП, 589]; 2) річка 
Буда, л. Хоролу п. Псла л. Дніпра; 3) ручай Буда, бас. Циру п. Прип’яті 
п. Дніпра; 4) річка Буди, бас. Дністра (побл. гирла) [СГУ, 73]. Топоніми 
виникли семант. способом унаслідок онімізації відповідних форм апеля
тива буда «курінь, будка; (заст.) поташний завод; критий екіпаж; верх 
фургона», який вважають запозиченням через пол. посередництво з
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с.в.нім. мови, в якій buode «курінь, хата» [БСУМ 1, 277]. Мотивац. озна
кою була вказівка на місце, перев. у лісі, де в примітивних будівлях пере
робляли дерево з метою отримання поташу або ін. товару; пор. ст.блр. буда 
«населений пункт в лісі, жителі якого виробляють дьоготь, поташ, селі
тру, клепки» [Шульгач 2001, 19], пол. buoda «намет, лісова будівля, при
мітивне підприємство для переробки дерева, торговельний товар», яке з 
часом набуло значення «невеличке поселення, що лежить поза селом, 
поганий хутір» [NMP 1, 420]. Ареал функціонування топонімів засвідчує 
поступовий розвиток відповідного промислу від зх.укр. до центр, і пн.-сх. 
земель; пор. численні назви з основою Bud- в топонімії Польщі 
[NMP 1, 420—434], звідки це виробництво поширилося в Україні, гідроні
ми Буди, Будка (2) [СГУ, 73], нп (9) у формі мн. Будки або з цим компонен
том [АТП, 589].

Будіцький лим£н — лим. у Білгород-Дністровськ. p-ні Одес. обл.; Шаболацьке 
озеро [ГБУ 1,131]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на -ський /  
-цькийу перенесеним із суміж. б. Будацька [СГУ, 73], у назві якої основа 
ТУР* будак «відгалуження, гілка» [Радлов IV/2, 1858] у геогр. значенні. 
Парал. лімнонім утворено таким самим способом від словосп. з ГТ озеро й 
означенням на -ське /  -цьке, що постало від композита з основою ойконіма 
Шабо [АТП, 325] та молд. лак9 рум. lak «озеро в плавнях; озеро, став» 
[Лучик 1999, 63].

Будж&с — істор.-геогр. територія між гирлами Дунаю і Дністра, пн. частина 
яких у межах суч. Молдови, а пд. — Одес. обл. [ГЕУ 1, 131]. Хоронім 
виник семант. способом від тюрк, (тур., кр.тат.) ГТ budżak «вугол», який 
є мотивац. калькою д.рус. *угълъ з псл. *ęgblb «глухий кут, місцевість 
між річками, що сходяться» [Лучик, 132—133]; пор. с.гр. назву цієї тери
торії ’ 'ОууАхх; зі слов. *ęgbfo [Фасмер 1, 229], яка відбиває занепад нос. 
*р-. На думку Ю. О. Карпенка, образ території, що мала ВН *Qgrtb, 
д.рус. Угълъу поширювався в процесі істор. міграцій від сер. Наддніпрян
щини (див. Оріль, Інгул) до межиріччя Ниж. Дунаю і Дністра (Буджак), а 
далі в Прикарпаття до смт Кути і прилеглої території, залишаючи слід від 
зародження до зникнення з істор. арени угличів (<*ęgblitje 
[Лучик, 133].

Будйлка — річки: 1) л. Псла л. Дніпра; Будилкау Будылка (1857); пор. с. Будил- 
ка в тому ж р-ні Сум. обл.; 2) п. Дніпра в Дніпропетров. обл.; Budylow 
(1931), Будилка (1697), Будиловская (1780); пор. тут же поріг Будило, а 
також у с. Свистунове Широк, р-ну Дніпропетров. обл. б. Будилівська 
(1779—1804) і поріг Будильський (1905) [СГУ, 73]. Перший гідронім та 
суміж. ойконім виникли семант. способом від збереженого в рос. пд.зх. 
говорах апелятива будылка, що є демінутивом від будыль «пеньок, кіл, 
копил, тичка, тощо» [Даль 1, 136] за ознакою «річка або місцевість, на 
якій наявні природні предмети у формі тички, колоди, що стирчить». 
Другий гідронім має таке ж походження або виник за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від назви порогу Будило на степ, річці, в основі 
якої *будило (морфол. варіант апелятива будиль), що вказує на поріг, 
який виступає з води. З огляду на наявність варіантів твірного апеляти
ва бодыль, бодылёк [Даль 1, 36], архетипом основи, очевидно, є *bodidlo
< псл. *bodti < і.є. *bhedh- /  *bhodh- «колоти; жалити; тикати» [Черных 
1, 99].

Будище — 1) річка, с. Городище Мен. p-ну Чернігів, обл.; «при рч. Будищі» 
(1859); 2) бл. півтора десятка населених пунктів [АТП, 589]. Назви вини
кли семант. способом унаслідок онімізації ГТ будище «місце, де був поташ
ний завод» [Грінч. 1, 106], в основі якого буда «поташний завод» (див.
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Буда, Буди). Апелятиви на -ищ(е) одним із своїх значень у топонімії мають 
вказівку на місце, де знаходився зниклий геогр. об’єкт, названий твірним 
словом; пор. городище, річище, ставище.

Бужкбвичі — село, Іванич. р-н Волин. обл. [АТП, 40]; «ко Боужьковичемъ» 
(1283), БХжьковичи; «на Боужьковьское поле» (1283), [ЕСЛГНПР, 25], 
«дворъ БІЇжковичи* (1502), «половина БІЇжкович* (1523), «з... Божь- 
кевичъ» (1649), Во82кои)ісге (1765) [Шульгач 2001, 20]. Ойконім виник 
семант. способом унаслідок трансонімізації родової назви людей у формі 
мн. — д.рус. патроніма на -ич(и), похідного від антропоніма *БІЇжьковьу 
що є посесивом на -овь від *БІЇжькь чи БІЇжько, утворених за відношен
ням до назви р. БІЇгь [ЕСЛГНПР, 25; Шульгач 2001, 20], або від антропо
німа Божко [Чучка, 78], в основі яких відбулося чергування -о- /  -у-.

Бузовб — річки: 1) п. Інгулу п. Пд. Бугу в Кіровоград, обл.; Вигоюа (1882); 2) пр. 
Петринської пр. Шишацької Говтви п. Говтви л. Псла л. Дніпра в Полтав. 
обл.; Бузова (1852); пор. тут же с. Бузовв. Пасківка Полтав. р-ну та обл.;
3) яр, л. Кам’янського л. Осколу л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1863) [СГУ,
75]; 4) села, Київ, і Кіровоград, обл. [АТП, 589]. Назви утворено шляхом 
субстантивації та онімізації відн. прикм. жін. роду бузова «бузкова», 
похідного від діал. буз «бузок» (< пел. *Ьигь), пов’язаного чергуванням 
голосних з боз «бузина, бузок» (< пел. *Ъьгь) [ЕСУМ 1, 281]; пор. буков. 
бзина «бузина» і с. Бузовиця в Кельменец. р-ні Чернівец. обл. [АТП, 522]. 
Мотивац. ознака топонімів «місцевість, на якій росте бузок або бузина» 
відбилася в багатьох ін. спорід. назвах, що функціонують перев. в степ, і 
лісостеп, зонах Лівобережної України; пор. гідроніми Бузинова, Бузин
ове, Бузиновий, Бузинувата, Бузовйй та ін. [СГУ, 74—75]. За цими межа
ми спорід. топоніми мають основи здебільшого з нулем звука на місці -ь- у 
корені; пор. літоп. назву р. Бзяниця в Київськ. землі, потоки Велика і 
Мала Бзянка в бас. Ріки п. Тиси л. Дунаю, р. Бзйнка в бас. Зх. Бугу на 
Львівщині [ЕСЛГНПР, 24—26]. Суф. -иц(я), -уват(а), закінч, -ий у фор
мах чол. роду на -овий указують на виникнення топонімів за відношенням 
до бузка або бузини, яка вважалася язичниками на теренах України 
«мешканням» чорта; пор. у балтів бузина — священний кущ 
[ЕСЛГНПР, 26]. Поодинокі топоніми із суф. -ов- /  -ів- на зразок назви 
р. Бузівка [СГУ, 74] можуть походити від антропонімів (явно відантроп. 
топонімів типу Бузів, Бузинів не зафіксовано); пор. с. Бузинове в Одес. 
обл., назва якого утворена від прізв. Бузин [ТПдСО, 12].

Буймир — 1) річка, п. Боромлі л. Ворскли л. Дніпра; Буймерь, Буймірь, Булька 
(1913); пор. там же с. Буймер Тростянец. р-ну Сум. обл. і нп Буймерівка;
2) річка, п. Олешні п. Ворскли п. Дніпра в Сум. обл.; Буймерь [СГУ, 75]. 
Первинною є назва села, що постала як посесив на *-]ь від д.рус. особ, імені 
*Буймирь або Буймірь з основами Буй- (< пел. *ЬщаИ «буйно рости» 
[ЕСУМ 1, 314]) і -мірь (< псл. *тегіїі «міряти; визначати величину» 
[ЕСУМ 3, 481—482]), які відбивають мотивац. ознаку «великий буйним 
ростом»; пор. серб, хорв. антропонім Вщтіг, який пов’язують з псл. *Виу 
тігь /  *Ви]ьтегь [Іваненко, 25]. Варіант другої основи -мир виник пізн. 
під впливом д.рус. мирь «спокій; всесвіт»; пор. д.рус. Володимірь, ц.слов. 
Владимірь [Фасмер 1, 326]. Словотв. тип представлений у назвах д.рус. 
м. Володимирь /  Володимерь /  Володимірь [ЕСЛГНПР, 33—34], м. Житомир 
(див.) та ін. Про первинність ойконіма свідчать семантика основи, сло
вотв. модель і грам, ознаки (чол. рід) форми, що узгоджувалася з номенкл. 
іменем ьградь*. Від ойконіма Буймир семант. способом утворено не узгодже
ний з ГТ річка гідронім. На відантроп. походження топоніма вказує назва 
с. Буймерівка, що функціонує в одному р-ні з Буймер і містить суф. -івк(а) в 
посес.-релят. функції. Гідроніми постали внаслідок трансонімізації ойконі
ма або спільної назви місцевості в бас. суміж. річок. Парал. назва р. Булька
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є семант. утворенням від апелятива булька «бульбашка; та, що булькає» зву- 
конаслід. походження.

Бук, Буки — річки: 1) Бук, л. Медведівки л. Рачі п. Грезлі л. Ужа п. Прип’яті 
п. Дніпра в Житомир, обл. (1913); 2) Бук, пр. Зольні л. Уборті п. Прип’яті 
п. Дніпра в Житомир, обл. (1913); Буки (1959), Бук (1979); 3) Буки, 
л. Плетеного Ташлика п. Чорного Ташлика л. Синюхи л. Пд. Бугу (1863), 
Буки (1979), Каменные Буки (1890), б. Буки (1868) [СГУ, 75];
4) населені пункти Буки на Житомирщині, Київщині, Черкащині [АТП, 
590]; 5) Буки — с-ще міськ. типу, Мальків, р-н Черкас, обл.; відоме з кін. 
XVI ст. [ГЕУ 1, 135]; Буки, Струсьгород, Струсь-град (1592), Буковъ 
(Струсь-городь) (1603), Buków (1603), Буки (1653) [Гонца, 33]. Гідроніми 
виникли семант. способом унаслідок онімізації відповідних форм ГТ бук 
«водяний перлистий пил, що утворюється при ударі води в пороги Дні
пра», який у сусід, блр. та рос. говорах ще має значення «вир, глибокі 
місця в річці, ями» (блр.), «глибоке місце під колесом млина, вирите 
водою» та ін., що дає підстави вбачати в них, крім звуконаслід. семантики 
псл. *buk- /  *buć- «ревти, шуміти» [ЕСУМ 1, 284], збереження значення і.є. 
*bheu- /  *bhou- «пухнути, здійматися, набухати, прибувати (про воду)», у 
рефлексах якого розвинулося геогр. семантика «зігнутість, опуклість, 
впадина, місце водозбору» [Карп., 27—33; Лучик, 14]. Ареал поширення 
гідронімів з безаф. основою Бук- /  Буч- (див. ще Буча) перев. в бас. 
Сер. Дніпра й на Поліссі з продовженням на зх. у Польщі [NMP 1, 447], на 
пн. у Білорусі та в Росії свідчить про давні слов.-балт.-герм. витоки геогр. 
значення в ній; пор. функціонування здебільшого на цих землях назви 
міфол. істоти бука «привид, страховисько, за переказами забобонних 
людей, пожирає дітей», яка відома слов’янам і багатьом народам 
Пн. Європи [Карп., 28]. Цими назвами водних об’єктів або твірним ГТ 
мотивована більшість відповідних ойконімів. Натомість варіанти назви 
смт Буки в Маньків. p-ні Черкас, обл. свідчать про її відантроп. походжен
ня. Істор. ойконім Струсьгород (ц.слов. варіант Струсь-град) постав як 
композит з опорним ГТ город й атрибутивом у формі антропоніма Струсь, 
що належав галиц. магнату [Гонца, 33].

Букачівці — с-ще міськ. типу, Рогатин, р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 198]; 
відоме з 1438 р. [ГЕУ 1, 135], Bukaczowce (1880) [SGKP 1, 457]. Ойконім 
виник семант. способом від катойконіма букачівці, що, очевидно, вказу
вав на вихідців із сусід, с. Букачівська Слобода [АТП, 198].

Букварка — село, Олександрів, р-н. Кіровоград, обл. [АТП, 246]; [Б-В]уковарь 
[ВТКР], х. Вуковарь [КР, 108]. Суч. ойконім виник під впливом народної 
етимології внаслідок трансформації за допомогою суф. -к(а) перенесеного в 
часи заснування Нової Сербії (сер. XVm ст.) хорв. ойконіма Вуковар, букв, 
«поселення Вукаь\ пор. став Букварський [Лучик 1999, 62—63].

Буковёцька полонйна — плосковершинний масив на Вододільному хребті 
Укр. Карпат, на пд. зх. від г. Пікуй, у межах Львів, і Закарпат. обл. [ГЕУ 
1, 135]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ полонйна «безліса ділянка верхнього поясу Українських Кар
пат, яка використовується для пасовиська та сінокосу» [СУМ 7, 94] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ська /  -цька> утвореного від суміж. ороні- 
ма Буковець [Габорак, 42].

Буковйна — істор.-етногр. територія, яка охоплює більшу частину суч. Черні- 
вец. обл. в Україні [ГЕУ 1,135] та незначну частину Пн. Румунії; пор. рум. 
Bucovina [Iordan, 66]. Хоронім виник семант. способом унаслідок оніміза
ції ГТ буковйна «буковий ліс» [Грінч. 1,109], який являє собою утворення 
за допомогою суф. -ин(а) з локал. значенням від прикм. буковий «стос, до 
бук*. Онімізація апелятива буковйна, який з псл. доби вживався на позна
чення різних територій з буковими лісами або деревами, відбувалася стос.
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місцевості від Чернівців до Хотина досить пізно — починаючи з XV ст. 
[Карпенко, 3—4]. Основа Буков- і топонім Буковина функціонують перев. 
на гірських землях, дотичних до Карпат; пор. назви гір Буковина, 
Буковель, Буковинець, Буковина, Буковина, Буковиця, Буковинський та ін. 
[Габорак, 41—45], рр. Буковина, потоків Буківець, Буковий, Буковинсь
кий, Буковйнистий, Буковинка, Буковйнчик [СГУ, 74—76], у пол. Бески
дах численні ойконіми Bukowina, утворені від апелятива bukowina «буко
вий ліс» [NMP 1, 453—454], у слвц. і чес. Татрах топоніми Bukowina [Рго- 
fous 1, 237—240]. Ці та інші топоніми з основою Буков- поширені перев. на 
гірських слов, землях, де росте бук, назву якого вважають давн. запозичен
ням з герм, мов, якому в слов’ян могло спочатку відповідати *grabb «граб» 
[Brückner, 48].

Булбвинське — с-ще міськ. типу, Єнакіїв. м /  р Донец, обл. [АТП, 108]; засн.
1945 р. [ГЕУ 1, 135]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми сер. роду відн. прикм. на -ськийу утвореного від назви суміж. 
с. і зал. ст. Булавине [АТП, 107; ГЕУ 1, 135] або від назви р. Булавйнка, 
істор. Булавинь Колодезь (1773), Булавин (1863) [СГУ, 76], на якій 
лежить с-ще [ГЕУ 1, 135]. В основі твірного топоніма прізв. дон. козака 
К. А. Булавіна, який на поч. XVIII ст. організував на Дону, в Лівобережній 
і Слобідській Україні велике антифеодальне Булавінське повстання 
[СЭС, 178].

Булбвка — річка, п. Жирака п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Тернопіл. обл. 
[СГУ, 76]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят.-демін. функції 
від незафіксованого мікротопоніма * Булава або за допомогою -авк(а) в 
топонім, функції від основи *bul- з геогр. значенням «випуклість, потовщен
ня» (див. булава [ЕСУМ 1, 289]); пор. пол. ойконім Buławy, що зводиться до 
діал. buuawy від buła «набряклість, потовщення» [NMP 1, 459].

Булбтець — річка, п. Сули л. Дніпра в Полтав. обл.; «на р. Булатеці» (1709), 
«въ теченіи р. Булатцаь (1886), Булатецъ (1852), Каменный Потокъ 
(1913); пор. нп Нижній Булатецъ і Вищий Булатець Лубен, р-ну Полтав. 
обл. [СГУ, 76]. Гідронім виник за допомогою суф. -ець у релят.-демін. 
функції від пн.тюрк. булат «сталь», очевидно, за кольоровою ознакою 
води або ґрунту; пор. стр. і оз. Булатець на Переяславщині, с. Булатець 
на Супої, пос. в Криму Темир-Булат, Бай-Булат, Берди-Булат [Стрижак,
37], Булат-Сарай, Аджи-Булат, Булат-Ходжа, Сеїт-Булат [Бушаков,
90]. Поширеність основи Булат- у топонімії тюрк, походження свідчить 
про розвиток у ній геогр. семантики, пов’язаної з подібністю до сталі (пор. 
назви рр. Сталь, Стальна, Стальнйця [СГУ, 525]), зокрема до «узорчатої 
сталі, червоного або травчатого вигляду» [Даль 1,140], залізної руди (пор. 
численні гідроніми з основою Руд- [СГУ, 476—479]. Пояснення гідроніма 
як суф. утворення від *Булак < тюрк, булак «джерело, струмок» [Стри
жак, 37] семант. привабливе, але не підтверджується відповідними фонет. 
варіантами основи і жодним прикладом у гідронімії України (подібні назви 
поширені в Поволжі та на Алтаї [Молчанова, 31—32]). Парал. назва 
Каменный Потокъ постала внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп., компоненти якого мають прозору етимологію і вказують на кам’яни
сте дно невеличкої річки зі стрімкою течією як у потоку.

Булахівський Лимін — орніт. заказник держ. значення, Павлоград, р-н Дніпро- 
петров. обл. [ГЕУ 1,135]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою суміж. ойконіма Булахівка [АТП, 88].

Булганбк — річка, впадає в Керченську Бухту; Булганакь (1863); пор. с. Булга
нак там же [СГУ, 76]. Гідронім тюрк, походження, виник через кр.тат. посе
редництво від д.тюрк. bulYanug «мутний, брудний» [ДТС, 122];
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nop. pp. Булганак-Західний, Булганак-Східний, б. Булганакська в Криму [СГУ, 
76]. Булганацька група грязьових вулканів на Керчинськ. п-ві [ТЕЗУ 1,136].

Булдйжка — річка, пр. Кобилки л. Убеді л. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; 
«при р. БульдыжЬ* (1859), Булдыжка (1913) [СГУ, 76]. Суч. гідронім 
постав як демінутив на -к(а) від вихідної форми Булдижа, що виникла за 
допомогою структурального суф. *-уь від булдйга за ознакою «порожнисте, 
роздуте русло»; етимологія апелятива булдйга реконструюється як псл. 
*bbldyga «те, що виступає; щось опукле», яке пов’язане з псл. *bbld- з 
детермін. -d- і зводиться до і.є. *bhel- «здуватися, набухати» [Казлова 1, 
21, 29—ЗО]; пор. назву лісу Булдиж на Чернігівщині [Черепанова, 49], 
руч. Булдинка на Житомирщині [СГУ, 76] та ін.

Бульббка — річка, л. Кодими п. Пд. Бугу в Одес. обл.; Бульбдха (1968) [СГУ, 76]. 
Гідронім виник семант. способом унаслідок онімізації діал. ГТ бульббка 
«глибоке місце в річці», варіант бульбоня «баюра, калюжа, яма під 
водою», який, імовірно, є молд.-рум. запозиченням: пор. молд. булбоакэ 
«вир, ковбаня», булбоанэ «тс.» [ЕСУМ 1, 292]. Назва може мати й власне 
укр. етимологію, пов’язану з ГТ бульбоня, в основі якого укр. бульба 
«пузир, пухир» < псл. *Ъъ1Ъ- з і.e.*bhel- «здуватися, надувати» (див. Бул
дйжка) і ТТ боня «глибоке місце на болоті», тобто бульбоня може являти 
собою контамінацію слів бульба й боня [Карпенко, 104]; пор. Бульбдна п. 
Савиці л. Пруту в Чернівец. обл. [СГУ, 76].

Бунбр — річка, впадає в оз. Сасик (Кундук) в Одес. обл.; Бунаръ (1770) [СГУ,
76]. Гідронім виник семант. способом унаслідок онімізації тюрк. ГТ бунар 
«джерело, фонтан», поширеного в тур. і кр.тат. мовах; топоніми з цією 
основою поширені в пд.слов. мовах [Мурзаев, 102] (див. Татпарбунари).

Буня — річка, п. Рокити п. Льви л. Ствиги п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл. 
(1913); Бунєв (1979) [СГУ, 76]. Гідронім виник семант. способом від неза- 
свідченого ГТ *буня «заглиблення», що є фонет. варіантом апелятива боня 
«глибоке місце на болоті» [Карпенко, 104] і твірним для діал. бунька «гли
няна посудина з вузькою шийкою, глечик», які зводяться до звуконаслід. 
буніти з псл. *buneti /  *buniti «гудіти, дзижчати» [ЕСУМ 1, 296,297]; пор 
гідроніми Буна в Сербії, Buna в Хорватії, Буна в Боснії [Іліаді, 161]. До 
цього ж гнізда, очевидно, належить назва р. Буняк, рук. Ворскли л. Дні
пра на Полтавщині [СГУ, 76], але в мікрогідронімі Бунів Яр, що в Черні
вец. обл., означення є відантроп. [Карпенко, 104]: у його основі гіпокри- 
стика *Вип, *Випъ, *Випа, *Bunja чол. імені Випітіг; пор. хорв. Вил, 
Bunjy чес. Bun, рос. Буня, Бунко [Іліаді, 161].

Буранчі — річка, п. Бакалсу л. Альми в Криму; пор. нп Бурунчі 
(суч. с. Підсобне) [СГУ, 77]. Назва тюрк, походження, виникла за допомо
гою топонім, суф. -чі, очевидно, в демін.-релят. функції від ГТ буран /  
бурун «піщаний горб, наметений вітром», «мис, гірський виступ, піщаний 
пагорб і т. ін.», «сугроб снігу», «карстове провалля» тощо [Мурзаев, 102,
103]. Можливе відетн. або відантроп. походження топоніма; пор. рід 
буранчі в узбеків-куралинців, тат. чол. ім’я Виганді [Бушаков, 89].

Бургунка — річки: 1) п. Дніпра в Херсон, обл.; Бургунка (1850), Бурганка 
(1884), Нижняя-Бургунка (1890); пор. с. Бургунка Берислав. p-ну Херсон, 
обл.; 2) п. Козацької п. Дніпра в цьому ж p-ні; Burhunka (1931), Бургун- 
скійу Бургунка (1913), Боргунка (1697), Верхняя Бургунка (1890) [СГУ,
77]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від тюрк, 
дієприкм. *бургун «той, що бурлить», «круговерть»; пор. тур. burgu «свер
ло, бурав», гаг. «круговерть», «щось скручене, згорнуте і т. ін.», які зво
дяться до дієсл. основи bur- «крутити; сверліти, буравити тощо» [Севортян 
1978, 264], що могла відбитися в етимол. не з’ясованих діал. бдркут, бур- 
кут «джерело мінеральної води, гейзер», бургіш «джерело мінеральної
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води», які зазнали рум.-угор. впливу [ЕСУМ 1, 231,299], мікрогідронімах 
Вуркут і похідних від них у Прикарпатті та Закарпатті [СГУ, 77], ГТ 
бургёло «джерело», бургёля «підводне джерело у ставку або в річці» 
[СНГТК, 32], мікрогідронімі Бургелі, Бургёля в Кіровоград, обл. [Лучик 
1999, 36].

Бурйнь — місто, Сум. обл. [АТП, 391]; відоме з 1688 р. [ГЕУ 1, 137], Бурйнь 
(1981) [СЭС, 182]. Ойконім виник за архаїч. моделлю на *-упь (< псл. *-упі) 
від прикм. бурий «темно-коричневий із сіруватим або червонуватим від
тінком» [СУМ 1, 258] (про колір ґрунту, болота, дерев) з можливим посе
редництвом апелятива *бурйнь «бура земля, болото, ліс»; пор. такого ж 
словотв. типу рос. діал. белынь «біла хмара», босыня «роздута людина», 
крутыни «високі місця гори» [Шульгач 2003, 70], у яких наголос падає на 
суф. -йнь /  йнЯу бол. Бурйн і Бурино на Волині, назви яких мотивовані тем
ним (бурим) кольором води й мулу [СММПЗУ 1, 79], р. Бурйвня, суміж. з 
м. Бурйнь [СГУ, 77]. З огляду на поширеність переходу ненаголош. -о- в -у- 
після губ. -б- у сх.слов. топонімії та функціонування укр. діал. борйння «рід
кий ліс у низовині», «невелика площа лісної парості» [Черепанова 1984, 34] 
існує певна ймовірність етимол. зв’язку ойконіма з ГТ *Ьогупь, в основі 
якого псл. *Ьогь «бір» [Шульгач 2003, 71], але фіксацій, які б підтверджу
вали такий процес у структурі назви м. Борйнь, не виявлено.

Бурімка — річки: 1) л. Сули л. Дніпра в Черкас, обл.; Буромля (XVII ст.), «на 
речке Буромці» (1715), Яуромка (1859); пор. там же нп Велика Бурімка і 
Мала Бурімка Чорнобаїв. р-ну Черкас, обл.; 2) л. Удаю п. Сули л. Дніпра 
в Чернігів, обл.; Буромка (1659); пор. там же с. Бурімка Ічн. р-ну Черні
гів. обл. [СГУ, 77]. Гідроніми постали за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції, очевидно, від дієприкм. основи *буром- < псл. *Ьиготъ «такий, 
що бушує; неспокійний», похідної від псл. *buriti «непокоїти, бушувати» 
[ЕСУМ 1, 300—301]; пор. аналог, модель назви р. Берёма в бас. Десни на 
Чернігівщині [СГУ, 43], що виникла семант. способом від д.рус. беремьь 
«ноша», букв, «та, яку несуть» < *Ьегд «несу» (арх.) [Фасмер 1,155]. Регу
лярність переходу ненаголош. -о- в -у- після губних дає певні підстави для 
припущення про ймовірність утворення гідронімів тим самим способом 
від іншої дієприкм. основи — бором- < *Ьоготъ, деривата на *-от- від псл. 
*borti «бороти» [ЕСУМ 1, 234].

Бурковиця — річка, п. Здвижу п. Тетерева п. Дніпра в Київ, обл.; Бурковица
(1892) [СГУ, 77]. Гідронім виник за допомогою суф. -иц(я)> що вказував на 
ознаку, виражену твірним прикм. *бурковий «відносно до буркун (бот.)»; 
пор. діал. бурковина «буркун жовтий» [ЕСУМ 1, 302], мікротопонім на 
Волині Бурковате — поле, де росло зілля буркун [СММПЗУ 1, 79].

Бурлёй — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1782); пор. нп Бурлей (1800) [СГУ,
77]. Гідронім тюрк, походження, виник унаслідок субстантивації та онімі- 
зації відн. прикм. на -ли /  -лей з основою тур. діал. бур «крейда, вапно; 
камінь з умістом гіпсу або вапна», «вапнякова гора, позбавлена рослинно
сті», яке зводиться до бор «вапно; глина; необроблена земля; осадок у 
посуді від каламутної води і т. ін.» (див. Бурлюк, Велйкий Бурлук) [Севор- 
тян 1978, 192].

Бурлібк — річка, пр. Ангари л. Салгиру, вп. в зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. 
моря в Криму; Гурлюкъ-Су (1910), Бурлюк (Соллар) (1979), Гурлюкъ, 
Гурльокъ-Су (1837); пор. с. Бурлюк — суч. с. Каштани Бахчисарай, р-ну 
[СГУ, 78]. Гідронім тюрк, походження, виник за допомогою суф. -лик /  
-лік /  -лук /  -люк у л окал, значенні від багатозначного тур. ГТ бор «вапно, 
камінь з домішками глини; цілина або певний час необроблена земля; 
осадок у посуді від каламутної води; гнилий камінь та ін.» [Севортян 
1978, 192—193], у якому найбільш актуалізованою для назви річки ви
явилася семантика «осад від каламутної води». Перехід -о- в -у- є природним
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перед наступним наголош. -у- для різних мов, а втрата сингармонізму голо
сних відбулася, напевно, в сх.слов. мовному середовищі. В. А. Бушаков ува
жає, що гідронім утворено за допомогою іменного суф. -uq /  -uh від кр.тат. 
burul- «крутитися, вертітися, закручуватися, звиватися» [Бушаков, 90] за 
ознакою «вир, закрут, звивина». Назва Гурлюкъ-Су походить від кр.тат. 
gürlük «велика кількість» і тюрк, су «вода», тобто «багатоводна» [Буша
ков, 106] (див. Бурлей, Великий Бурлук).

Бурнбс — лиман, Татарбунар. р-н Одес. обл. [ГЕУ 1, 137]. Лімнонім виник 
семант. способом унаслідок онімізції тур. бурназ «з гострим клювом; дов
гоносий» [Радлов IV /2 ,1830], ужитого в геогр. значенні «продовгуватий і 
з загостренням у кінці».

Буртп — балка, потік, річки (3) [СГУ, 78], населені пункти (7) [АТП, 590]. Топо
німи виникли семант. способом унаслідок онімізації ГТ буртпа в мн. 
«груда, купа (продовгувата); насип, горб, бугор» [Грінч. 1, 114] або його 
варіанта бурт «насип, бугор, купа», який вважають запозиченням через 
пол. мову з німецької [ЕСУМ 1, 304]. Щодо твірного апелятива, то його 
походження не є однозначним. Очевидно, бурт, бурта, пол. burt і burta з 
нім. Bord «борт, край; карниз; (книжкова) полиця» і Borte «кайма, край, 
обшивка, тасьма» [ЕСУМ 1, 304] не пов’язане з укр. топонімами, про що 
опосередковано свідчить відсутність відповідних геогр. назв у пол. мові 
[NMP 1, 463]. Натомість бурт, бурта в геогр. значенні «насип, бугор, 
купа» виявляє ознаки тюркізму; пор. тур. бурт «утворювати зморшки, 
морщини», бурти (на Дону) «округлі горби алювійних пісків на терасах 
річки», чагат. буртак «місцевість з підйомами й спусками, з ритвинами» 
[Мурзаев, 103], р. Бурта в бас. Пд. Бугу на Вінничині, б., потік і рр. (3) 
Бурти в різних регіонах України [СГУ, 78], ур. Бурти та однойменна 
компл. пам’ятка природи держ. значення в Чорнобай. р-ні Черкас, обл. 
[ГЕУ 1, 138], р. Буртйччя л. Кільтині л. Обтічної, вп. в Азовське море 
[СГУ, 78], назва якої постала з тюрк. Буртече, Буртичиу де формант -чи 
вказує на рельєфні особливості терас річки.

Бурульчб — річка, п. Салгиру, вп. в зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря; Бурул- 
ча, Бурунча (1837); пор. с. Нова Бурульча (суч. с. Цвіточне) Білогірськ. 
р-ну в Криму, рр. Бурульча-Велйка і Бурульча-Мала — притоки Бурульчі 
[СГУ, 78]. Гідронім кр.тат. походження, виник унаслідок онімізації 
дієприкм. бурульча «плетений, звивистий», утвореного за допомогою 
суф. -ча зі значенням малої інтенсивності ознаки від дієсл. основи бурул- 
«закутувати(ся), покривати(ся); бути зігнутим» [Радлов IV/2, 1888— 
1889].

Бурундук-Каі — гірський масив у Внутрішн. пасмі Кримськ. гір, на межиріччі 
Кучук-Карасу та Індолу [ГЕУ 1,138]. Оронім тюрк, походження, виник на 
основі словосп. з опорним ГТ кая «скеля, круча» [Мурзаев, 267] й означен
ням бурундук «верблюжий намордник» [Радлов IV/2, 1824] за формаль
ною подібністю скелі на масиві до намордника; пор., напр., утворені за 
аналог, семант. типом ГТ сідло, сідловина, оронім Сідло в Прикарпатті 
[Габорак, 345], гідроніми Батіг, Батіжок [СГУ, 35].

Бурчбк — 1) балка, л. Карачокраку л. Кінської л. Дніпра (1783); Бурчукъ (1775), 
Дурчакь (1855), Burtschuk (1739); пор. Бурчанський шлях у Василів, р-ні 
Запоріз. обл. (1967); 2) рукав річки, л. Сули л. Дніпра на Полтавщині
(1889); Бурчакъ (1913); річки: 3) л. Дніпра, Верхньорогачиц. р-н Херсон, 
обл. (1979); пор. с. Бурчак Михайлів, р-ну Запоріз. обл.; 4) пр. Барахтян- 
ки п. Стугни п. Дніпра в Київ, обл.; Бурчакъ (1900); 5) пр. Десни л. Дніпра 
на Чернігівщині; Бурчакъ (1729—1730) [СГУ, 78]. Гідроніми виникли 
семант. способом від ГТ бурчак «дзюркотливий струмок; струмінь протіч- 
ної води, який тече із шумом» [Грінч. 1, 115], «трясовина, непрохідне
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болото» [Черепанова, 38] з основою звуконаслід. дієсл. бурчати «буркоті
ти; дзюрчати (про струмок тощо); ричати» (< пел. *bur- /  *Ьъг-) [ЕСУМ 1, 
297]. Твердження О. М. Трубачова про походження гідроніма від тюрк. 
бурчак «горох» [Трубачёв, 173, 197, 250] непереконливе із семасіол. та 
ареал, поглядів (імовірнішим у цьому плані є зв’язок з тюрк, демінутивом 
бурчак /  бурчек «куточок», який функціонує перев. в Сер. Азії [Севортян 
1978, 274], але міг відбитися в назві невеличкої р. Бурчек у Криму [СГУ,
78]); пор. блр. бурчак «частина річки з швидкою течією», «швидкий 
ручай» [Шульгач, 56], поширений у Польщі ГТ burćak «гірський потік, 
шумний струмок» [Желєзняк, 29] та ін. З огляду на омонімію основ відбу
лася повна адаптація укр. назви Бурчак у тюрк, мовному середовищу; пор. 
нп Бурчак-Михайлівка на Луганщині [АТП, 71].

Бурштйн — с-ще міськ. типу, Галиц. р-н Івано-Франків, обл. [АТП, 189]; відоме 
з 1554 р. [ГЕУ 1, 138], Bursztyn (1880) [SGKP 1, 475], Бурштын (1981) 
[СЭС, 182]. Ойконім виник, очевидно, семант. способом від апелятива бур- 
штйн «янтар», запозиченого в укр. мову через пол. посередництво з 
німецької [ЕСУМ 1, 305]; пор. похідні від нього ороніми Бурштйнський 
горб [Габорак, 46], Бурштйнське Опілля, лімнонім Бурштйнське 
водосховище [ГЕУ 1, 138], а також утворений аналог, способом ойконім 
Антрацит (див.).

Буськ — місто, Львів, обл. [АТП, 277]; згадується під 1097 р., кол. — Бузьк [ГЕУ 
1, 140], д.рус. Божьскъ, БХжъскъ на р. Богь, або Б#гъ, суч. Буг Зх., яке з 
більшою ймовірністю пов’язують з назвою р. Пд. Буг [ЕСЛГНПР, 21]. 
Ойконім виник як релятив на -ськ від суміж. гідроніма Буг (Західний), у 
якому на етиці морфем унаслідок другої палаталізації задньояз. відбулося 
чергування -г- /  -з9- перед голос, перед, ряду в д.рус. -ьскъ, що дало 
БузьскЪу згодом Бузьк унаслідок прогрес, асиміляції зубних. Після зане
паду редукованих дзвін, -з'- уподібнився до глух, -к-, можливо, під впли
вом поширеніших похідних на -ськ на зразок Мінськ, Камянець-По- 
дільськ; пор. cc. Бузьке (3) на Миколаївщині [АТП, 590].

Бутёня — річка, п. Росави п. Росі п. Дніпра; Butenia mokra (1789), Мокрий 
Бутень (1883), Бутень (1900), Бутеня (1957); пор. ще в бас. Росави назву 
р. Суха Бутень; Sucha Butenia (1789), Сухой Бутень (1864) [СГУ, 79, 543]. 
З огляду на генет. зв’язки назви з давн. гідронімами слов., балт., іллір. та 
кельт, мовних груп [Желєзняк, 140—143] її походження пов’язують з і.є. 
*bhou- /  *bheu- «надуватися, бити» (пор. утворену від цього кореня за допо
могою детермін. -t- назву р. Бута л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра [Шуль
гач, 52]), варіантом якого був і.є. *bu- /  *bhu- «роздувати(ся), прибувати 
(про воду)» [Желєзняк, 142]. Суф. -ен(я) /  -ень належить до псл. топофор- 
мантів з і.є. витоками і варіювався залежно від категорії роду номенкл. 
імені. Спорід. з Бутеня є зосереджені в бас. Дністра гідроніми Бутля, 
БутйвлЯу Бутельський [СГУ, 79].

Бух — річка, пр. Ворскли л. Дніпра в Полтав. обл. [СГУ, 79]. Гідронім належить 
до нерегулярних утворень, очевидно, від звуконаслід. псл. *Ьихъ, в основі 
якого псл. *bux- < *bous- «набрякати, набухати», пов’язане a *buxati «ударя
ти» (< і.є. *b(h)ćus- /  *b(h)Us- «пухнути, набрякати» [ЕСУМ 1, 312]. Сло- 
вотв.-семант. модель твірного апелятива аналог, до *buto < *bukati (див. 
Бук9 Буки); пор. імовірно спорід. назви потоку Бухалка п. Тереблі п. Тиси 
л. Дунаю [СГУ, 79] (< діал. бухало «бубон» < псл. *Ьихъ [ЕСУМ 1, 311], 
тобто «те, що видає породжені глухими ударами звуки»), р. Бухарня 
(Бухарка) л. Волядинки л. Дністра в Одес. обл. [СГУ, 79], суф. -арн(я) в 
якій указує на об’єкт дії, названої твірним словом бухати.

Буча — річки (3) в бас. Правобережного Дніпра, торф. [СГУ, 79], населені пунк
ти (2) [АТП, 591], у т. ч. засн. 1900 р. емт Буча Ірпін. м /  р Київ. обл. [ГЕУ
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1, 141]. Гідроніми виникли семант. способом унаслідок онімізадії ГТ буча 
«глибока яма в річці» (пор. рос. буча «глибоке місце в річці, водоверть», 
блр. букча «глибоке місце в річці, затока») [Карп., 31], основа якого зво
диться до звуконаслід. псл. *buk- /  *buć- «ричати, ревіти, гудіти, дзижча
ти» [ЕСУМ 1, 285] і частково зберігає в назвах водних об’єктів значення 
вихідного і.є. *bheu- / *bhou- «пухнути, здійматися, набухати, прибувати 
(про воду)» [Карп., 28—33; Лучик, 14—15]. Можна припустити, що поши
рені в гірській місцевості назви річок і потоків з основою Бук- /  Буч- біль
шою мірою відбивають «шумову» ознаку водних об’єктів з вибитими гли
бокими ямами на дні, а поліс, та лісостеп, гідроніми — перев. їхню «роз
дутість», розливи, прибування води; пор. спорід. гідроніми Бук9 Буки 
(див.), БучаКу Бучка, Бучкй, Бучна, Бучок [СГУ, 79—80], рос. Буча, 
Бучалка9 пол. Bucz, слвн. Вида, серб. Буцало, макед. Бучало та ін. [Іліаді, 
161]. Ойконіми Буча постали способом трансонімізації суміж. гідронімів.

Б^чач — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 415]; відоме з XIV—XV ст. як Buczacz 
[Худаш-Демчук, 98], за ін. джерелами — з 1397 р. [ГЕУ 1, 141], Бучачъ, 
«изъ бучА(ч), боучача» (1458) [ССУМ 1, 133], Buczacz (1880) [SGKP 1, 
433], Бучач (1981) [СЭС, 185]. Очевидно, назва функціонувала ще до її 
письм. фіксацій і виникла як посесив на *-уь від д.рус. антропоніма 
БучакЪу суч. Бучак (< Буча + -ак) [Чучка, 102]. Зміна наголосу в основі 
ойконіма відбулася під впливом пол. мовлення. Менш імовірним є вини
кнення назви за допомогою суф. -ач у топонім, функції від поширеного в 
Зх. Україні антропоніма Буча з Будимир [Чучка, 102] або від апелятива 
буча (див. Буча).

Бучманп — с-ще міськ. типу, Олевськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 147]; засн. 1946 р. 
[ГЕУ 1,141]. Ойконім виник, очевидно, унаслідок трансонімізації родової 
назви людей на прізв. Бучман у мн., про що свідчить кінц. наголос у назві 
нп. Її походження від катойконіма бучмани «жителі, вихідці з Бучми*, 
що в Нестеров, р-ні Львів, обл. [АТП, 286], не підтверджується, крім 
істор. свідчень, наголосом ойконіма, який у такому разі повинен падати 
на суф. -ани; пор. можливо спорід. ст.укр. назву с. БоучоумЬни, Боуч- 
юмЪни в Молдавськ. князівстві [ССУМ 1, 133]).

Буш£ — річка, л. Мурафи л. Дністра у Вінниц. обл.; Букша, Бушка, Busza 
(1917), Вушанка (1957), Баша (1914), Башея (1859—1914), Башей (1570), 
Бушинка, Бушка (1975); пор. у бас. річки с. Буша Ямпіл. р-ну Вінниц. 
обл. [СГУ, 80]. Назва етимол. затемнена. Судячи з найдавніших фіксацій 
Башей, Башея, топонім може являти собою сх.ром. (молд.) посесив на 
(о)ая /  (о)ейу похідний від антропоніма Баша з основою імовірно тюрк. 

баша «турецький урядовець» [Чучка, 52]. Давню топонім, функцію в 
сх.ром. і тюрк, мовах виконувало також кінц. -а(-я), яке в суч. варіанті 
назви могло приєднатися до тюрк, баш з геогр. значенням «гірська верши
на; підвищення; скеля, що виділяється; витік, верхів’я річки тощо» [Мур- 
заев, 76—77]. Щодо голос, -у- в основі, то він розвинувся внаслідок впливу 
лабіал. б- на ненаголош. -а-, який спочатку перетворився на бл. за підне
сенням -о-, а потім природно перейшов в -у-; пор. діал. бокша «корова з 
білою плямою на боці; назва вівці», пов’язане з молд. бокшан /  букшан 
«порода рогатої худоби» [ЕСУМ 1, 225], з яким формально збігається варі
ант гідроніма Букша, що є метатезним утворенням від Бушка. У разі пер
винності суч. форми гідроніма ймовірним є його слов, походження у гніз
ді *buśiti (sę) «бити(ся), ударяти(ся), шуміти» [ЭССЯ 3, 101] від гіпот. 
*buśa «та, що б’ється (про воду), шумить».

Буштпна — с-ще міськ. типу, Тячів. р-н Закарпат. обл. [АТП, 164]; засн. в сер. 
XIV ст. [ГЕУ 1, 141]. Ойконім виник, імовірно, як посесив на -ин(а) від 
відомого з XV ст. закарп. антропоніма Бушта /  Буштя, що є скороч.-суф.
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чол. іменем (< Буш- + -та)9 похідним від зх.слов. Budimir(пор. чес. Busta, 
шл. Buztha, в.луж. Bufftha, угор, Bu&zta), або семант. утворенням від 
діал. гуц. бушта «великий шматок чого-небудь», яке відбилося в спорід. 
рум. назві г. Буштул з артиклем -улу що на межі Прикарпаття й Закарпат
тя [Габорак, 47]. Можливим є його утворення за допомогою закінч, -а від 
поширеного на Закарпатті прізв. Буштин (< Бушта /  Буштпя) [Чучка, 
104], суф. -ин- у структурі якого оформлює посес. семантику назви нп; 
пор. угор, ойконім Bustyahaza, що відповідає укр. Буштино [Чучка, 104], 
щоправда, у такому разі постає питання про зміну наголосу твірного 
слова. Наголошеність суф. йн(а) в ойконімі дає певні підстави для ще 
одного припущення — про ймовірність мотивації назви гіпот. *буштйна 
«місцевість з великими грудками», утвореним за допомогою йн(а) в 
локал. функції від діал. буштау як, ГТ дубина «дубове дерево; дубовий 
ліс» [Грінч. 1, 451], «гора, покрита лісом лише на вершині; горб у лісі, 
покритий деревами» [Мурзаев, 192] від дуб, долина від діл тощо.

Бущйнський заказник — бот. заказник держ. значення, Остроз. р-н Рівн. обл. 
[ГЕУ 1, 141]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ансь- 
кий, похідного від ойконіма Буща в сусід. Здолбунів. р-ні [АТП, 377].

в
Вббля — річка, л. Здвижу п. Тетерева п. Дніпра в Київ, обл.; Вавля (1887), 

Вабл9а (1959); пор. у бас. річки с. Вабля Бородян. р-ну Київ. обл. [СГУ,
80]. Гідронім виник за допомогою форманта *-ja в суб’єктно-атрибут. 
функції, який у давн. сх.слов. діалектах закономірно трансформувався 
в -ля після приєднання до твірної основи на губний ваб- у значенні «при
наджувати, приваблювати» < псл. *uabiti «вабити» [ЕСУМ 1, 316]; пор. 
суф. -ja в спорід. рос. діал. вабья «підкидьок, знайда» та його варіант -ій у 
рос. діал. вабій «зять, прийнятий у дім тестем; приваблений і т. ін.» [Даль 
1,159]. З огляду на грам, форму назви ойконім постав унаслідок трансоні- 
мізації гідроніма, що узгоджується з наменкл. іменем річка.

Вбга — 1) річка, п. Цати п. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Вага 
(1764—1769), Ваг (1907) [СГУ, 80]; 2) старе русло давно висохлої річки, 
с. Макишин Городн. р-н Чернігів, обл. [Черепанова, 51]; 3) село, Теребовл. 
р-н Тернопіл. обл. [АТП, 426]. Гідроніми виникли семант. способом від 
апелятива вага, що розвинув перев. у поліс, говорах перен. геогр. значен
ня «підвищення, з якого стікають два струмки в різні боки» [Мурзаев, 
109]. Можливий балт. вплив на поліс, гідроніми в бас. Десни: пор. лит. 
вага «русло річки», лтс. uagä «борозна», яке закріпилося в рос. діалектах 
у значенні «русло, борозна» [Мурзаев, 109], релят.-демін. назву 
р. Важиця л. Ваги (1859) [СГУ, 80], а також спорід. назву р. Ваган 
л. Смячі п. Снову п. Десни л. Дніпра, похідну від діал. ваган «довгаста 
дерев’яна миска, ночви», відомого в усіх слов, мовах [ЕСУМ 1, 318].

Відень — заплавне озеро, Новгород-Сіверськ. р-н Чернігів, обл., біля с. Кудла- 
ївка [ГЕУ 1, 142]; Ваден, Вадель [Черепанова, 51]. Етимологія лімноніма 
затемнена. Формально він збігається з поліс, діал. вадень «великий ґедзь; 
овід» [Лисенко, 39] і з незначною ймовірністю міг виникнути за допомо
гою суф. -ень у гідронім, функції від поліс, діал. вад «овід»; пор. гідроніми 
Ястребень у бас. Прип’яті, В. Дубень, Кветень у бас. Верх. Дністра та ін. 
[Трубачев, 231—232]. Імовірнішим видається утворення лімноніма за 
допомогою суф. -ень від укр. діал. (пд.-зх.) ГТ вада «рівчак для води», 
поширеного в пд.слов. і сх.ром. мовах, де молд. вад, рум. vad «русло 
річки, брід, гавань» походять від лат. vadum «брід, мілке місце»
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[ЕСУМ 1, 318]; пор. гідронім Ваду на Буковині [Карпенко, 105], молд. 
тононіми з компонентом Ваду [Еремия, 203], рум. uad і vadum, що часто 
входять до структури складених назв [Iordan, 45], болг. Вада, Вадата 
[Займов, 127].

Вакуленчук — с-ще міськ. типу, Чуднів. р-н Житомир, обл.; засн. 1952 р. [ГЕУ
1, 144]. Ойконім, який збігається з прізв. одного з організаторів повстан
ня матросів 1905 р. на броненосці «Потьомкін» Г. М. Вакуленчука, виник, 
очевидно, від посесива на -ин /  -єн або демінутива на -енко з основою антро- 
поніма Вакула за допомогою суф. -(ч)ук у топонім, функції; пор. назви нп 
на -чук Валайчук, Лиманчук, Таранчук, Зеленчук, Кременчук, Принчук, 
Воянчук, Каучук [Бучко, 278], частина яких оформлена тюрк, топофор- 
мантом -ćik /  -ćuk [Трубачев, 204], і з основою Вакул-: Вакули, Вакулинці, 
Вакулиха, Вакулівка, Вакулки [АТП, 591].

Валекуца — річка, п. Чудина л. Какача л. Серетелю п. Малого (Білого) Серету 
п. Серету л. Дунаю в Чернівец. обл.; Валекуца, Валекуца (1899), Валекуц
(1912), Walikuca (1973) [СГУ, 81]. Гідронім виник унаслідок онімізації 
юкстапозита, утвореного поєднанням рум.-молд. вале /  валя «долина» 
(< лат. valles, vallis «долина» [Мурзаев, 112]) й укр. куца «коротка» за 
ознакою «коротка долина». Топоніми з перев. першим компонентом Вале- 
, Валя- (< рум. Valea) поширені, крім Молдови й Румунії, у пд.-зх. частині 
України: pp. Вале-Алтпдежелі і Вале-Амалй в бас. оз. Китай Одес. обл., 
pp. Вале-Серенчйка і Вале-Вогулуй у бас. оз. Сасик Одес. обл., потоки Валя- 
Kócmi й Валя-Кручі в бас. Серету Чернівец. обл. [СГУ, 81], Валя Поні на 
Буковині [Карпенко, 106], с. Валя Кузьмина Глибоц. p-ну Чернівец. обл. 
[АТП, 520]. Зі структ. погляду особливим є те, що компонент Вале 
(молд. варіант на Одещині) або Валя (рум. варіант на Буковині) стоїть у 
препозиції та взаємодіє з другою основою різного походження: слов. 
(Кручі), ром. (Богулуй), тюрк. (Алтдежелі).

Валй — 1) річка, п. Тур’ї л. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Валы
(1913) [СГУ, 81]; 2) село, Вижниц. р-н Чернівец. обл. [АТП, 519];
3) ур. Валы, в Переяславськ. землі Київськ. Русі; «межи валомаь (1095); 
тепер це Великий і Малий, або Ближчий і Дальший, вали — частини вели
кої системи т. зв. Змійових валів на Лівобережжі й Правобережжі між 
Києвом і Переяславом [ЕСЛГНПР, 28—29]; 4) мемор. комплекс, м. Кіро
воград [ME]; 5) горб, с. Пуків Рогатин, p-ну Івано-Франків. обл. [Габорак, 
47]. Топоніми виникли семант. способом від форми мн. ГТ валй «насипи», 
д.рус. валы «насипи», який у різних регіонах розвинув різні конкретні 
значення [Данилюк, 14—16; СНГТК, 34]. Вважають, що апелятив вал лат. 
походження, в укр. мову проник через пол. посередництво із с.в.нім. мови 
(wal) або безпосередньо з латинської, у якій vallum «вал табору» спорід. з 
укр. валити < псл. *valiti, *valjati «крутити, вертіти, котити» [ЕСУМ 1, 
322—323, 325]. Означення в складених назвах додано синтакс. способом 
до твірного апелятива для протиставлення суміж. геогр. об’єктів за вели
чиною (Велйкий і Малйй вали) або за відстаню до них від нп (Блйжчий і 
Дальший вали).

В&лкп — 1) річка, п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Валкй (1964) [СГУ, 81]; 
2) місто, Харків, обл.; Валки [АТП, 439]; засн. 1646 р. [ГЕУ 1, 144], 
за ін. джерелами — у XVI ст.: «къ Валкамъ», «отъ Валокъь (1571) [Абду
ла, 23]. Топоніми виникли семант. способом унаслідок онімізації 
форми мн. демінутива валок «невеликий горб» [Мурзаев, 111], «штучно 
насипаний горб», валкй «невелике продовгувате підвищення» [СНГТК, 
34—35], валок «продовгувате підвищення», «насип понад канавою» 
[Данилюк, 16]; пор. поліс, нп Валки в Житомир., Київ., Сум. і Чернігів, 
обл. [АТП, 591].
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Валіва — 1) річка, в с. Валява Городищ, p-ну Черкас, обл.; Валява (1969) [СГУ,
81]; 2) село, Кіцман. р-н Чернівец. обл. [АТП, 523]; пор. потік Валявка, 
який тече через село [Карпенко, 106]. Назви утворено семант. способом 
унаслідок онімізації апелятива валява з геогр. значенням «велика кіль
кість; безладне нагромадження чогось» [СУМ 1, 286], «велика кількість; 
купи; руїни», що виник за допомогою давн. суф. -ав(а) /  -яв(а) зі значен
ням «наявність ознаки, названої твірним словом» від псл. *valiti, *valjati 
«крутити, вертіти, котити», пізн. «качати по землі, розкладати, руйнува
ти» [ЕСУМ 1, 325]; пор. спорід. гідроніми на *-іса: болг. Валевица, Валя- 
вица, пол. Walewica [Іліаді, 351].

Вапнірка — 1) населені пункти у Вінниц. та Одес. (2) обл. [АТП, 591]; 2) річка, 
л. Петрівця л. Дунаю; Вапнєрка (1973) [СГУ, 81]; 3) гора, Верховин, р-н 
Івано-Франків. обл.; Wapniarka (1880) [Габорак, 48]; 4) кутки населених 
пунктів, поле, урочище на Волині, де була вапнярка — земля з вапном, де 
випалювали вапно [СММПЗУ 1, 87]. Назви виникли семант. способом від 
апелятива вапнярка «піч для випалювання вапна; яма з вапном» з осно
вою псл. *иарьпо «вапно» < *иарь «фарба» [ЕСУМ 1, 330].

Bśpa — річка, п. Судості п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Вара (1859), Бере- 
тенка (1913) [СГУ, 81]; Вара, Вора [Черепанова, 52]. Назва не виявляє 
явних генет. зв’язків у слов, гідронімії. З ін. боку, тотожні абх. ГТ вара 
«відгалуження гори» або фін.-угор. вара «гора, підвищення, горб; скеля
стий мис; ліс на високому березі» відбилися в топонімії, далекій від Укра
їни [Мурзаев, 113—114], тому навряд чи мотивували укр. гідронім. 
Можливо, він є семант. утворенням від апелятива вара «варення, вариво» 
[Грінч. 1, 126], що розвинув у слов, мовах геогр. значення і має морфол. 
варіант вар «спека; варена смола; мазь для дерев; окріп», похідний у псл. 
гнізді *variti «варити», пов’язаному з *vbreti «кипіти» (< балт.-слов. 
*ver- “кипіти, клекотіти») [ЕСУМ 1, 332]; пор. болг. вар «кипляча вода», 
«мінеральне джерело», від якого виводять ойконім Варна, молд. Варниця 
(за ознакою «де виварюють сіль»), закарп. Вари [Мурзаев, 113], літоп. 
назву пос. Варинъ в Переяславськ. землі, твірним для якої є, імовірно, 
д.рус. антропонім *Вара, сіверське Вар(ь)но між Десною, Остром і Удаєм 
[ЕСЛГНПР, 29], пол. антропонім Wara від war-, співвідн. з war «окріп; 
кип’яток і т. ін.» [Rymut 2, 653], ойконім Карлові-Вари в Чехії, опорний 
компонент якого походить від чес. vary «кипіння», що вказує на гарячі 
мінеральні джерела (пор. нім. назву цього м. Карлбад з особ, іменем Карл 
і ГТ bad «мінеральне джерело», яке лежить на р. Тепла) [Никонов, 179; 
Profous IV, 479—480], укр. назву р. Вариводка п. Пд. Бугу [СГУ, 82]. 
Парал. назва р. Беретенка, очевидно, є неточною фіксацією форми *Бере- 
стенка, *Берестянка (< берест), яка називає ін. річку на правому бер. 
Десни; пор. у записах того самого П. Л. Маштакова варіант Берестенка, 
що стосується ще однієї поліс, р. Берестянка [СГУ, 45].

В&рва — 1) річка, л. Лисогору л. Сули л. Дніпра в Чернігів, обл. (XVI ст.); 
Рудка, Варвица (1786), Warwa (1931), Варвыця (1856), Варвиця (1764— 
1769); 2) с-ще міськ. типу на річці, Чернігів, обл.; 3) потік, п. В’яру (Віго- 
ру) п. Сяну п. Вісли; Warwa, Wyrwa [СГУ, 82]. Гідроніми виникли семант. 
способом від незбереженого ГТ * варва «коловорот; безладне сплетіння 
чого-небудь унаслідок обертальних рухів води», який можна реконструю
вати на основі рефлексів зі ступенем а-вокалізації псл. *иьги- «щось спле
тене; вірьовка, мотузка» < і.є. *иег- «в’язати» [ЕСУМ 1, 352, 403]; пор. 
рос. арх. варва (ворвань!) «нечистоти, залишки від забитої на бійні худо
би», варводь «наклеп», варводить «зводити наклеп, наговорювати», 
варворка ?, ворворка «висулька, балаболка, китичка, махрова підвісочка 
тощо», тавр, «собача прив’язь, вірьовка для прив’язування собаки»,
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можливо, ворон, варвуля «сорт яблук, вивезених з Криму» [Даль 1,164— 
165], укр. діал. варва «бабій; той, хто за чужими жінками тягається, той і 
єсть варва» [Чабаненко 1,128], варварки «вид установок у сорочках», яке 
пов’язане з рос. варворка, укр. вервечка, діал. варвддитпи «здіймати 
метушню, створювати безладдя, плутанину», варвідня «розгардіяш, 
сум’яття» [ЕСУМ 1, 331], пол. warwa «прошарок, пласт», warwas «стукіт, 
галас», які відбилися в антропонімії [Rymut 2, 656]; пор. ін. ступінь вока
лізації основи у варіантах апелятива вервечка, вірвечка, вурвёчка, 
вёрвиця «один з чотирьох мотузків, на яких повішується колиска; ряд, 
низка, валка», д.рус. вьрвь «мотузка; сільська поземельна община» 
(< псл. *vbrvb) [ЕСУМ 1, 352], а також у назві лісу Вервдве Поле, означен
ня в якій указує на форму об’єкту посеред поля [СММПЗУ 1, 102], тобто 
«такий, що вплітається в поле». Варіант Варвиця виник за допомогою 
суф. -иц(я) в демін.-релят. функції від гідроніма Варва, який є первинним 
і щодо тотожного ойконіма. Парал. назва р. Рудка постала способом онімі- 
зації демінутива рудка, утвореного від ГТ руда (див. Руда).

Варізька печера — печ., прилягає з пд. до Дальніх печер у Києво-Печерській 
лаврі; Варлжьскаьь печера, «в пещеру Варяжскую» (1013), Розбійницькі 
печери (XVIII ст.) [ЕСЛГНПР, 29]. Д.рус. назва виникла внаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ печера «утворена діянням 
підземних вод або вулканічних процесів порожнина в земній корі або в 
гірському масиві, що має вихід назовні» [СУМ 6, 347] й означенням у 
формі відн. прикм. на -ська, похідного від д.рус. етноніма варягь «пред
ставник давньоскандинавської етнічної групи» [ЕСУМ 1, 335]. Мотивац. 
ознакою спелеоніма була активна діяльність варязьких воїнів і купців на 
Дніпрі; пор. літоп. д.рус. назву о-ва Варлжьскыи на Дніпрі побл. кол. 
с. Зарубинці Канів, р-ну Черкас, обл. [ЕСЛГНПР, 29]. Пізн. назву Розбій
ницькі печери утворено аналог, способом на основі апелятива розбійник 
«той, хто займається розбоєм, грабіжництвом» [СУМ 8, 612] за тією озна
кою, що в печерах та на їхніх околицях мешкали або переховувалися 
схильні до розбоїв і грабіжництва люди, траплялися розбійницькі напади 
на пересічних громадян. Аналог, значення здавна приписувалося в розм. 
мовленні апелятиву варяг, тому парал. назва могла постати як синонім, до 
первинного спелеоніма Варязька печера.

Васплів — село, Заставн. р-н Чернівец. обл. [АТС, 521]; д.рус. місто Василевъ у 
Галицьк. землі: «ко Василевоу» (1229), василовь (1448); Василеу (1625), 
Васелеу (1633), Василъул (1785), Wasliwci, Wassileu (1965) [ЕСЛГНПР,
29]. Ойконім постав як посесив на -евъ від форми Василь поширеного в 
Київській Русі христ. імені Василии, яке пов’язуюь з теребовльським 
князем Васильком (1090—1124) [ЕСЛГНПР, 29]. Варіанти на -еуу -ьул 
виникли внаслідок румунізації укр. назви, a Wassileu — в нім. записах; пор. 
с. Василів у Білоцерків. р-ні Київ, обл., а також численні Василівки в 
ойконімії та гідронімії України [АТП, 208, 592; СГУ, 82] (див. Васйлівка).

Васйлівка — місто, Запоріз. обл. [АТП, 171]; засн. 1784 р. [ГЕУ 1, 146], Васй- 
льевка (1981) [СЭС, 199]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від основи чол. імені Василь (Попов), що належало 
власникові дарчої землі, на якій було засн. поселення [Янко, 65].

Васильків — місто, Київ. обл. [АТП, 213]; д.рус. Василевъ, місто на р. Стугна в 
Київськ. землі, (в) Василевъ (996, 998), «к Василеву» (996), (в) Василиви 
(988), «(около Васил(ь)ева» (988), Васильевъ (1165), Васильково (1686), 
Wasilków (XVII ст.), Веселое-Васильі таін. [ЕСЛГНПР, 29—ЗО]. Первинна 
назва м. Василевъ виникла як посесив на -евъ від д.рус. імені Василь, 
Василии (див. Василів) у зв’язку з рішенням князя Володимира «постави
ти црковь Василевъ»; пор. ур. Василевъ, у якому було закладено «градъ».
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3 часом під впливом парал. вживання демін. форми Василько щодо 
наступних князів із цим іменем закріпилася суч. назва Васильків, яка 
фіксується в джерелах із XVII ст.; пор. літоп. Васильковь дворь (1159) у 
Києві, який належав князеві Васильку, синові Юрія Долгорукого 
[ЕСЛГНПР, ЗО], суч. ойконіми Васильки (3), Васильків (3), Васильківка9 
Васильківське9 Васильківщина, Василькове в різних регіонах України 
[АТП, 592].

Васильківка — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 80]; засн. у XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 147], сл. Васильковка, козац. Зимівник в «урочище Васильково» 
(1707) [Феодосій, 611], Васильковка (1981) [СЭС, 199]. Ойконім виник за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Василько, що 
є здріб.-пестл. формою імені Василь.

Вбсшцеве — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. 1647 р. [ГЕУ
І, 148], Васищева (XVIII ст.) [Абдула, 25]. Ойконім виник як посесив на 
-е від прізв. Васищев [Никонов 1993, 24], що постав від аугмент, форми на 
-ище чол. імені Василь. У процесі творення назви антропонім. суф. -ев 
трансформував своє посес. значення в ойконім. релят.-посесивне. Можли
ве безпосереднє походження ойконіма за допомогою -ев(е) в посес. функ
ції від незафіксованого антропоніма *Васище або *Васист [Абдула, 25].

Вбскуль — гора, с. Зелена Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; Waskul (1893), 
Васкул (1998) [Габорак, 49}. Оронім рум. походження, виник за допомо
гою артикля іменників чол. роду -ул від антропоніма Васко, якому відпо
відає укр. Васько [Чучка, 111]. Пом’якшення кінц. -л відбулося в місц. 
гуц. мовленні.

Ватутіне — місто, Звенигород, р-н Черкас, обл. [АТП, 502]; засн. 1947 р. [ГЕУ 1, 
148], за ін. джерелами —1946 р. як с-ще Шахтинське (за відношенням до 
сусід, с-ща Шахта, з яким злилося 1956 p.), потім с-ще Юрбас (назва-аб- 
ревіатура від топоніма у формі словосп. Юрківський басейн) [Гонца, 36]. 
Суч. ойконім (1949) виник як мемор. назва внаслідок конверсії за допомо
гою закінч, -е прикм. форми прізв. радян. генерала М. Ф. Ватутіна, 
посес. суф. -ин у структурі якого змінив значення з антропонім. на ойко- 
німне.

Вбхрушеве — місто, Краснолуц. м /  р Луган. обл. [АТП, 60]; засн. 1954 р. на 
місці 4-х шахтарських с-щ [ГЕУ 1, 148], Вахруиіево (1981) [СЭС, 200]. 
Ойконім виник як мемор. назва способом конверсії за допомогою закінч. 
-е прізв. наркома вугільної промисловості СРСР В. В. Вахрушева, що похо
дить від незафіксованого антропоніма *Вахруш; пор. прізв. Вахрушев у 
Новомосковськ, p-ні Дніпропетров. обл. [Горпинич, 24]. Імовірним є 
відерг. походження назви міста.

В&шківці — місто, Вижниц. р-н Чернівец. обл. [АТП, 519]; васковциу васкооуци 
(1431,1462), васковцїи (1435), Вашковци (1431) [ССУМ 1,155], Вашковцы 
(1981) [СЭС, 201]. Ойконім виник семант. способом від родової назви 
людей у мн. *васковци /  *вашковциу утвореної за допомогою суф. -івц(і) < 
-овц(и) від демінутива Вас(ь)ко (в молд.-рум. й угор. середовищі Vaszko) 
чол. імені Василь [ССУМ 1, 155; Чучка, 111]; пор. співвідн. з ойконімом 
сингулятивну назву потоку Вашковець на Закарпатті [СГУ, 83], а також 
назви нп Васьківці (4), Васьковичі, Васьківчики в різних регіонах Украї
ни [АТП, 592] з основою власне укр. форми Васько.

Введёнка — с-ще міськ. типу, Чугуїв, р-н Харків, обл.; засн. 1647 р. [ГЕУ 1, 
148]; Введенское (XVIII ст.), Введёнка (1930) [Абдула, 25]. Первинний 
ойконім виник шляхом трансонімізації та грам, узгодження з номенкл. 
іменем село за допомогою закінч. -е релят. назви ц. Введенская, що була 
освячена на Введення в храм Пресвятої Богородиці. З часом назва Введен
ское була витіснена морфологізованою формою з суф. -к(а) в аналог, функції.
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Поширені до поч. XX ст. ойконіми з реліг. мотивами в радян. часи масово 
змінювалися, і лише окремі з них (перев. православного характеру) збере
глися донині; пор. назву с. Введенка в Сарат. р-ні Одес. обл. і 
с. Веденське Новоазовськ. р-ну Донец, обл. [АТП, 335, 120].

Вдовичёнка шйхта — карст, порожнина (шахта) у межах Гірсько-Кримської 
карст, обл., на Ай-Петринській яйлі [ГЕУ 1, 148]. Спелеонім виник унас
лідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ шахта «природ
на або створена внаслідок видобування корисних копалин підземна 
порожнина» й означенням у формі род. відм. прізв. Вдовиченко.

Ведмбдівка — населені пункти (3) [АТП, 592], річки (2), на одній з яких с. Вед- 
медівка [СГУ, 83]. Назви утворено за допомогою суф. -івк(а) в посес.-ре- 
лят. функції від антропоніма Ведмідь, що виник семант. способом від 
апелятива ведмідь — відн. пізн. метатезного похідного в укр. мові від псл. 
*medvedb [ЕСУМ 1, 343—344]; пор. віддалені від Карпат, де водяться вед
меді, рр. Медведівка (6), Медвідка (2) [СГУ, 357], сс. Медведівка (7), Мед
ведеве (3) [АТП, 669]. З огляду на відантроп. походження онімів у парах 
ойконім — гідронім первинними є назви нп.

Ведмёжа — балки (9), Ведмёжий — яри (3) [СГУ, 84], Ведмеже — села (2) [АТП, 
592]. Назви утворено внаслідок субстантивації та онімізації відповідних 
форм посес. прикм. на *-;ь, *-ьуь ведмежий «стос, до ведмідь», узгоджених 
з грам, ознаками співвідн. номенкл. імен. Зафіксовані в загальнонаціо
нальних словниках і довідниках топоніми свідчать про таку важливу для 
етимології особливість, як наявність первинних форм на зразок Медвъжья 
(Медвежья), Медвъжш (Медвежий) і функціонування абсолютної їх біль
шості в сх. частині України (перев. в бас. Сіверськ. Дінця) [СГУ, 83—84], 
де в істор. часи ведмеді не водилися. Цей факт можна пояснити глибокою 
генет. пам’яттю всіх слов’ян про тотемного для них звіра, що відбилося і в 
тих означеннях, які не завжди мали прямий стосунок до ведмедів; пор. 
фразеологізм ведмежий кут «віддалене, глухе місце», ведмеже вушко 
«народна назва мучниці та інших рослин» тощо [СУМ 1, 316]. Така моти
вація, очевидно, була основною в сх.укр. топонімах, котрі мали або під 
рос.мовн. впливом продовжують зберігати в місц. мовленні основу Мед- 
веж-. Натомість мотивація прикарп. і закарп. назв потоків Медвежа (3), 
Медвежий (9) [СГУ, 357], зх.поліс, мікротопонімів Ведмежа, Ведмежа 
Грйдка, Ведмеже, Ведмежий, Ведмежі Ями, Ведмежоліси пов’язана з міс
цями, де водилися ведмеді, або з рослинами, які вони споживали 
[СММПЗУ 1, 93—94].

Ведмідь-ropń — гора, пд. узбережжя Криму біля Міжнарод. дитячого табору від
починку «Артек»; Аюдаг [ГЕУ 1, 62, 148], Медведь-гора, Аюдаг [СЭС, 97, 
787]. Суч. сх.слов. оронім постав унаслідок калькування давн. тюрк. 
Аюдаг, утвореного способом онімізації кр.тат., тур. ajy «ведмідь» [Радлов 
1/1, 223—224] унаслідок метафор, перенесення на геогр. об’єкт зовнішніх 
ознак масивного звіра з приєднанням до топоніма в ролі прикладки тюрк. 
даг «гора, гірський хребет» [Мурзаев, 169]; пор. суміж. ландш. заказник 
держ. значення Аюдаг [ГЕУ 1, 62]. Зовнішня подібність до ведмедя харак
терна перев. для об’єктів позитивного рельєфу (горбів, скель, гір і т. ін.), 
тому безаф. назва переважає в оронімії; пор. скелі (2) Ведмідь у Болехів. і 
Косів. р-нах Івано-Франків. обл. [Габорак, 49]. Давн. або закріплені під 
рос.мовн. впливом топоніми з відповідною мотивацією мають основу 
Медвід- /  Медвеж- (< псл. *medvedb) (див. Ведмежа, Ведмежий, Ведмеже, 
Ведмедівка, Аюдаг).

Велень — річка, пр. Різні л. Ірші л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; Wieleń
(1893) [СГУ, 84]; пор. с. Велень Коростен. р-ну Житомир, обл. [АТП, 138]. 
Назви утворено за допомогою суф. -ень (< *-епь ) у топонім, функції від
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вёлий «великий» [ГрІНЧ. 1, 131] < ПСЛ. *velbjb «міцний, сильний, могут
ній» [ЕСУМ 1, 346]; пор. діал. вёлень «велетень» [Чабаненко 1, 132].

Велпка, Велйке, Велйкий, Велйкі — поширені компоненти в ролі самостійних 
назв або означень у структурі складених топонімів [АТП, 592— 595; Габо- 
рак, 50 — 60; СГУ, 84 — 96], які належать до найпродуктивніших в укр. 
та ін. слов, мовах і часто є антонім, дериватами до суміж. назв з основою 
Мал-. Вони походять від відповідних форм прикм. велйкий «значний за 
розмірами, величиною» ( <  ПСЛ. *Х)ЄІЬ]Ь, *velikb «міцний, сильний, могут
ній» [ЕСУМ 1, 346]), що узгоджуються з морфол. ознаками співвідн. ГТ 
або ін. опорних компонентів у структурі складених топонімів.

Велпка Багбчка — 1) с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 343]; відоме з кін. 
XVI — поч. XVII ст. [ГЕУ 1, 149], Велйкая Багачка (1981) [СЭС, 204]; 
2) річка, пр. Псла л. Дніпра; Большая Богачка (1888) [СГУ, 84]. Топонім 
виник, очевидно, синтакс. способом унаслідок приєднання до опорного 
компонента Багачка (див.) означення Велика, що вказує на розміри об’єкта; 
пор. у цьому ж р-ні с. Багачка Перша [АТП, 344], де протікає р. Мала 
Багачка з антонім, означенням [СГУ, 338]. З огляду на час фіксації первин
ною могла бути назва поселення, що в такому разі постала за вказівкою на 
красиву багату землю або на соціальну характеристику власника нп та його 
жителів. Не виключено, що топонім Велйка Багачка був спільною назвою 
суміж. річки та поселення в багатій на ресурси, розкішній місцевості.

Велпка Березень — річка, вп. в Березанський лиман бас. Чорн. моря на сх. від 
Пд. Бугу; Вол. Березань (1779) [СГУ, 84]. Гідронім виник синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання означення Велйка до назви суміж. р. Березань 
(див.).

Велпка Березовйця — с-ще міськ. типу, Тернопіл. р-н і обл.; відоме з 1474 р. 
[ГЕУ 1, 149], Berezowica wielka (1880) [SGKP 1, 143]. Ойконім виник син
такс. способом унаслідок приєднання означення Велйка до первинного 
Березовйця для протиставлення с-ща Малій Березовиці та Березовицям 
(суч. Іванчани) в сусід. Збараз. р-ні. В основі опорного компонента апеля- 
тив березовйця, діал. березовиц «березова місцевість» [Вербич 2009, 15], 
«гілка берези» [Онишкевич 1, 49]; пор. ще діал. березовйця «березовий 
сік» [ЕСУМ 1, 171].

Велпка Білка — річка, л. Случі п. Горині п. Припяті п. Дніпра в Хмельниц. обл.; 
Большая Бълка (1913), Wielka Białka (1886) [СГУ, 84]. Гідронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велйка, яке вказує на 
розміри об’єкта, до опорного компонента Білка (див.), що називає суміж. 
річку в бас. Случі [СГУ, 55].

Велпка Будийбвська — гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Буди- 
чевська Велика, Будишевська Велика, Budyjowska Wielka (1888), Wielka 
Budyjowska (1893), Вудийовська (1899), Вудичевська В. (2003) [Габорак, 
50]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Велйка, яке вказує на розмір однієї з найвищих гір в Укр. Карпатах, до 
опорного компонента Вудийовська, що являє собою субстант. прикм. із 
суф. -овськ(а) в посес.-релят. функції та основою антропоніма Будей, 
*Будий (< псл. *buditi «будити» [СПЧ, 58—59; NMP 1, 60; ЕСУМ 1, 278— 
279]), або з релят. суф. -ська, приєднаним до незафіксованого мікротопо- 
німа *Будийов.

Велпка Вйдриця — річка, п. Ірпеня п. Дніпра в Київ, обл.; Большая Выдрица
(1887) [СГУ, 85]. Назва виникла синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Велйка до опорного компонента Вйдриця, утвореного за допомо
гою суф. -иц(я) в гідронім, функції від ГТ видра «глибоко, але грубо обро
блена земля» (див. Вйдриця); пор. в бас. Ірпеня р. Мала Вйдриця з антонім, 
семантикою атрибутива [СГУ, 338].



94 Велика Вижёнка

Велпка Вижёнка — річка, л. витік Виженки п. Черемошу п. Пруту л. Дунаю; 
Wyżenka Wełyka (Wielka), Vijenca Mare [СГУ, 85]. Назва утворена синтакс. 
способом на основі гідроніма Вижёнка (див.), означення Велика в структу
рі якого протиставляє річку за розмірами Малій Виженці [СГУ, 339]. Пол. 
і рум. записи дослівно передають семантику укр. назви.

Велпка Вйсь — річка, л. Синюхи л. Пд. Бугу; Wis, Wiszę (XVII ст.), «ponad 
Wisią* (1737), Вись, Высь (1750), «над р. Висеюь, «над р. Висью* (1751), 
«па rzece Wysi* (1786), Большая Высь (1890), Wyś, Wysia, Wisia (1895); 
пор. похідну назву с. Велика Виска Маловиск. p-ну Кіровоград, обл. [СГУ, 
85], назви пр. Мала Вись і м. Мала Виска (див.) з антонім, семантикою. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Вели
ка до опорного компонента Вись, який пов’язують з пол. Вісла, укр. 
Висунь (див.) та ін. Його походження не має загальноприйнятого пояснен
ня. Найімовірнішим є зв’язок цієї основи з псл. *vis- «рідина; розливати
ся, текти» < і.є. *ueis- /  *uis- «мокрий, рідкий; плисти, текти і т. ін.» 
[Лучик, 26]. За своєю структурою суч. гідронім Вись (< псл. 
*Visb) є наслідком закономірних звук, змін, пов’язаних з переходом в укр. 
мові етимол. -і- в -и- після ствердіння губних та з давн. фонет. процесами: 

(третя палаталізація) < *vich- (за правилом «ruki») < *vis- < *ueis- /  
*uis- [Лучик, 28—29]. О. П. Карпенко пояснює гідроніми з основою Віс- /  
Вис- в псл. гнізді *viseti «висіти» у зв’язку з укр. виса «те, що висить», рос. 
діал. вйса «тс.», блр. діал. віс, віса «тс.», болг. діал. вйса «щось підвішене 
догори» та ін. [Карп., 44—45], що менш імовірно з огляду на семантику 
основи та відсутність відповідних утворень в оронімії, для якої ознака 
«звисаючих» об’єктів є значно актуальнішою.

Велпка Галка — річка, пр. Лозової пр. Лисогору л. Удаю п. Сули л. Дніпра в 
Чернігів, обл.; Большая Галка (1786) [СГУ, 85]. Гідронім є синтакс. утво
ренням, пов’язаним з назвою суміж. р. Галка [СГУ, 127] (див. Галка).

Велпка Гбвтва — річка, п. Псла л. Дніпра в Полтав. обл.; Бол. Голтва (1782); 
пор. нп Говтва на Полтавщині [СГУ, 85]. Гідронім виник синтакс. спосо
бом на основі назви суміж. р. Гбвтва (див.) у бас. Псла.

Велпка Дзвенічка — річка, пр. Пруту л. Дунаю в Чернівец. обл.; пор. там же 
поле Дзвенячка і кут На Дзвенячках [СГУ, 85]. Гідронім виник синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення Велика, що вказує на розмір 
річки порівняно з незафіксованим мікрогідронімом Дзвенячка, до опорно
го компонента, утвореного за допомогою суф. -ячк(а) в топонім, функції 
від дієсл. основи дзвен- /  дзвон- < псл. *zvbneti «дзвеніти, звучати» [ЕСУМ
2, 54—56] або за допомогою -к(а) в релят. функції від спорід. апелятива 
*дзвеняч /  *дзвиняч\ пор. в ін. регіонах України р. Дзвиняч, потік Дзвиня- 
чка [СГУ, 170], а також діал. дзвоняк «одна з частин складеного обода 
колеса» [Чабаненко 1, 270], в основі яких звуконаслід. семантика.

Велпка Западні — ліс. заказник держ. значення, Верходніпровськ. р-н Дніпро- 
петров. обл. [ГЕУ 1,149]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ западня «провалля» [СУМ 3, 239], «глибо
кий крутий яр» [СНГТК, 79] й означенням у формі жін. роду прикм. вели
кий «значний за розмірами, величиною».

Велпка Калга — річка, вп. в Домузлянськ. під; пн. узбережжя Азовськ. моря; 
Большая Калга (1957), Калга (1889), Каялга (1862), Калгйнская (1889), 
Канжелга (б. p.), Канджагали (1864), Ханжига (1846), Дурная (1862); 
пор. кол. с. Калга (б. р.) [СГУ, 85]. Гідронім виник синтакс. способом на 
основі вихідного компонента Калга, який (якщо це не фонет. трансформа
ція давн. назви) може являти собою онімізований апелятив сх. походжен
ня калга «дерев’яна чашка, ківш», калган «дерев’яна миска» [Фасмер 2, 
165], що розвинув геогр. значення подібно до укр. макітра та ін. Форма
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Каялга походить від тур. каялык, ка)альіґ «скелясте місце», в основі 
якого Kaja «скеля» [Радлов 2/1, 88, 91], або сформувалася під його впли
вом. Найперша фіксація Ханджига також має тюрк, походження і поста
ла за ознакою «місце паломництва» на основі тур. £adzz/ «паломник» з 
араб, hagg(i) «тс.» [Фасмер 4, 222]. Сх.слов. назва Дурная також могла 
постати під сх. впливом, звідки проникло омонім, калган «голова» [Элиа
сов, 146], що розвинуло в укр. говорах ірон. значення «дурна голова» 
[Чабаненко 2, 140] і могло спричинитися до виникнення своєрідної каль
ки (див. Дурна).

Велйка К&м’янка — річка, п. Сіверськ. Дінця, п. Дону (1957); Большая Камен
ка (80—90 рр. XVIII ст.), Кам'янка (1963—1973), Каменная (1638), 
Каменная речка (XVII ст.), Kamionka R. (1965), Kamennaja (1699); пор. 
cc. Каменка (1829), Большая Каменка [СГУ, 86]. Суч. гідронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання означення Велйка до попередньої 
назви Кам'янка, утвореної за допомогою суф. -к(а)в субстант. функції від 
означення в первинному Каменная речка; пор. річку й балки (3) Велйка 
Кам'янка на сх. й пд. України [СГУ, 84—86].

Велика Кепута — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл., на кор
доні із Закарпат. обл.; Кепута, Вел. Кепута (1976), Kieputa (2000), Wiel
ka Kieputa (2006) [Габорак, 51]. Оронім виник як онімізоване словосп. з 
опорним рум. компонентом cdputa «ступня; пришви, передки (чобіт)» й 
означенням велйка, що протиставляє гору за розмірами Малій Кепуті 
[Габорак, 51]. Розвиток у назвах частин тіла геогр. значення та перехід їх 
у топоніми — поширене явище в різних мовах світу (див. Богова Ступня).

Велйка Кйчера — гори (2), сс. Верхній Ясенів Верховин, р-ну й Великий Рожен 
Косів. р-ну Івано-Франків. обл. [Габорак, 52]. Ороніми виникли синтакс. 
способом від суміж. Кйчера або внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. велйка кйчера, в якому опорний компонент має значення «гора, 
вкрита лісом, крім вершини» і т. ін.; пор. понад 50 назв гір Кйчера лише в 
Прикарпатті [Габорак, 170—172].

Велйка Кобйла — гори, с. Гриніва Верховин, р-ну, смт Битків Надвірн. р-ну й 
с. Манява Богородчан. р-ну Івано-Франків. обл. [Габорак, 52]. Ороніми 
виникли синтакс. способом від Кобйла або внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. велйка кобйла, в якому опорний компонент має затемнену 
етимологію (див. Кобйла), а означення протиставляє гору за розмірами 
Малій Кобйлі [Габорак, 226].

Велйка Козмёска — гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків. обл.; Кознєс- 
ка, Велика Кознєска, Koźmieska (1883), Wielka Koźmieska (1933) [Гоборак,
52]. Оронім вважають семант. утворенням від назви суміж. полон. Коз- 
меська Велика, Козмеська, в основі якої означення, що вказує на великі 
розміри об’єкта, та субстант. віданроп. прикм. рум. походження із суф. 
esk- [Габорак, 52].

Велйка Корабёльна — річка, л. Пд. Бугу; Корабельна, Корабёлна (1979), Боль
шая Корабельная (1850—1853), Корабельная (1890); утворюється злиттям 
Вел. і Мал. Корабельної (1863); пор. у бас. річки с. Корабельне Арбузин. р- 
ну Миколаїв, обл., рр. Мала Корабельна й Корабельна [СГУ, 86, 270, 340]. 
Гідронім постав синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велй
ка до опорного компонента Корабельна, що виник за допомогою суф. -н(а) 
від тюрк, композита karabel < kara «чорний» і bal /  bel «горб, ущелина, 
вузький прохід у горі». Таке походження первинного гідроніма підтвер
джують найдавніші його фіксації XVIII ст. у формі Карабельная (1745), а 
не Корабельная, а також протікання річок з назвою Корабельна в степ, 
частині України, де тюрк, вплив є найпомітнішим [Лучик 1999, 43]. З 
екстралінгвальних причин менш імовірна мотивація назви апелятивом
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корабель «велике морське судно», який вплинув лише на її суч. звук, 
оформлення, або поліс, корабель «високий, прямий ліс» [Лучик 1999, 43]. 
Означення Велика додалося до форми Карабельна з метою протиставлення 
річки за розмірами Малій Корабельній. Назва с. Корабельне утворена спо
собом трансонімізації гідроніма з парал. зміною категорії роду відповідно 
до грам, ознак ГТ село.

Велйка Коренйха — с-ще міськ. типу, Миколаїв, р-н і обл. [АТП, 313]; засн. 
наприкін. XIV ст. [ГЕУ 1, 149]. Ойконім виник синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Велика до первинного Коренйха для вказівки 
на розміри поселення та його протиставлення с. Мала Коренйха в цьому ж 
р-ні [АТП, 314]. Компонент Коренйха, який корелює з назвою суміж. 
р. Коренйха л. Пд. Бугу [СГУ, 270], постав за допомогою суф. -их(а) в 
посес.-релят. функції від антропоніма Корінь. За формою й походженням 
назви на -их(а) співвідн. з андронімами і вказують на стосунок об’єкта до 
жінки з таким неофіц. іменем. В Україні право володіти землею або маєт
ками надали жінкам з XV—XVI ст.

Велйка Кохнівка — с-ще міськ. типу, Кременчуц. р-н Полтав. обл. [АТП, 343]. 
Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання до первинного 
Кохнівка означення Велика для вказівки на розміри поселення та його 
протиставлення Малій Кохнівці [АТП, 353]. Опорний компонент Кохнів
ка є відантроп. утворенням із суф. -івк(а) в посес.-релят. функції, 
приєднаним до незафіксованого *Кохно, що входить до продукт, на Пол
тавщині антропомоделі із суф. -н(о); пор. Івахно9 Лахно, Ляхно, Махно, 
Михно, СахнОу Юхно та ін. [Кравченко, 173].

Велйка Лепетйха — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 464]; засн. 1792 р. 
[ГЕУ 1, 150], Велйкая Лепетйха (1981) [СЭС, 205]. Ойконім виник син
такс. способом унаслідок приєднання до первинного Лепетйха означення 
Велйка для вказівки на розміри поселення та його протиставлення 
с. Мала Лепетйха [АТП]. Опорний компонент Лепетйха утворено за 
допомогою суф. -их(а) в посес.-релят. функції від антропоніма Лепет (а) 
під впливом андроніма Лепетйха, носій якого була власником поселення 
або мала інше відношення до нього. Припускають можливість мотивації 
назви дієсл. лепетати, що пов’язувалося з незрозумілим мовленням 
наявних тут франц. поселенців [Янко, 68].

Велйка Лбкня — річка, пр. Сули л. Дніпра в Сум. обл.; Большая Локня (1786); 
пор. с. Локня Ромен, р-ну Сум. обл. і р. Мала Локня [СГУ, 86, 340]. Гідро
нім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велйка до 
первинного Локня для вказівки на розміри річки та її протиставлення 
Малій Локні. Опорний компонент є давнім утворенням прикм. походжен
ня на -н(я) в гідронім, функції з основою лок- «калюжа, болото, яма з 
водою тощо» (див. Локня).

Велйка М&ґура — гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків. обл.; Магура- 
Велика, Wielka Magóra (1932), Magura Wielka (1935), Магура Велика 
(2003) [Габорак, 52]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Велйка до назви суміж. г. Маґура для її протиставлення 
за розмірами Малій Маґурі [Габорак, 220, 227] (див. Маґура).

Велйка Маришевська — гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків. обл.; 
Маришеска (1863), Маришевська-Велика, Mary szewska Wielka (1865), 
Wielka Maryszewska (1933) [Габорак, 52]. Оронім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Велйка до первинного Марише(в)ска 
для протиставлення гори за розмірами Малій Маришевській [Габорак, 
227]. Опорний компонент являє собою субстант. відн. прикм. із суф. 
-евськ(а) в релят. функції, приєднаним до назви г. Мариш, в основі якої 
рум. таге «великий, високий, крупний» і суф. -ц [Габорак, 238].
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Велпка Медвёдиця — річка, п. Світлиці п. Тні п. Случі п. Горині п. Прип’яті 
п. Дніпра в Житомир, обл.; Большая Медвъдица (1913) [СГУ, 86]. Гідро
нім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велика до 
первинного Медвёдиця для вказівки на розміри річки порівняно з її при
токою Мала Медведиця; пор. розм. назву р. Медведиця (офіц. Медведівка) 
в бас. Прип’яті на Житомирщині [СГУ, 340, 357]. Опорний компонент 
Медведиця утворено за допомогою суф. -иц(я) в релят. функції від апеля- 
тива медвідь, який указує на поширеність у Поліссі на час номінації відпо
відних звірів (див. Ведмежа). Збереження в його структурі основи псл. 
*medvedb без метатези складів зумовлене паралел. функціонуванням у 
поліс, говорах форм ведмідь і медвідь.

Велпка Мйґла — гора, с. Мислівка Долин, р-ну Івано-Франків, обл.; Великая 
Мегла (1976), Wielka Megla, Велика Мегла (2006) [Габорак, 53]. Оронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велика до пер
винного Мйґла для протиставлення гори за розмірами Малій і Середній 
Мйґлі [Габорак, 227, 339]. Опорний компонент постав семант. способом 
від ГТ мйгла, меґла, мйґла «купа складеного дерева; крутий схил гори», 
яке є зворотним сх.ром. запозиченням: молд. мыглэ, рум. miglti, «стіс дере
ва», що пов’язують з угор. maglya «багаття (з великих колод); стіс, шта
бель», запозиченим зі слов, мов (болг. могйла «могила», серб., хорв. моги
ла «тс.») [ЕСУМ 3, 457—458].

Велйка Михайлівна — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 326]; засн. у кін
XVIII ст. [ГЕУ 1, 150]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Велйка, що вказує на розміри нп, до первинного 
Михайлівка, яке є відантроп. утворенням із суф. -івк(а) в посес.-релят. 
функції від основи особ, імені Михайло; пор. численні ойконіми Михай
лівка в Україні, 5 з яких в Одес. обл. [АТП, 672].

Велйка Новосілка — с-ще міськ. типу, Донец. обл. [АТП, 113]; засн. 1780 р., до
1946 — Великий Янисоль [ГЕУ 1, 150], Велйкая Новосёлка (1981) [СЭС, 
205]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Велйка з кваліт. семантикою до опорного компонента, що постав за озна
кою «нове село, поселення» внаслідок основоскладання прикм. Нова і 
Сілка; пор. рос. Староселка, Стпароселок, Староселки, Селки, Селко та ін. 
[Шульгач 2001, 96], с. Новосілка в цьому ж Великоновосілків. р-ні [АТП, 
113—114]. Опорний компонент в ойконімі є калькою перенесеного з 
Криму Єні Сала, що замінилося на Янисоль [Янко, 68], в основі якого тур. 
jani «новий, молодий» [Радлов III/1, 329] і запозичене зі сх.слов. мов 
кр.тат. sala «село» [Бушаков, 139].

Велйка Олександрівна — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 464]; засн. 1784 р. 
[ГЕУ 1, 150], Велйкая Александровка (1981) [СЭС, 204], кол. Новоолек- 
сандрівка [Янко, 68]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок при
єднання означення Велйка, що протиставляє нп за розмірами с. Мала 
Олександрівка в цьому ж р-ні [АТП, 464], до опорногй компонента 
Олескандрівка, який утворено за допомогою суф. -івк(а) в посес.-релят. 
функції від антропоніма Олександр. Істор. назва Новоолександрівка поста
ла як композит, перший компонент у структурі якого вказує на відносно 
пізнє заснування нп.

Велйка Осокорівка — річка, п. Дніпра в Херсон, обл.; Осокоровка Великая 
(1697), Sokorowka (1899—1910), Ozorowka (1936), Осокоровка (1979), 
Великая-Осокоровка (1890); пор. у бас. річки с. Осокорівка Нововоронцов. 
р-ну Херсон, обл. [СГУ, 87]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Велйка до втраченого первинного Осокоровка, 
утвореного за допомогою ст.укр. суф. -овк(а) в релят. функції від назви 
рослини осокор9 суч. осокір «осокір, рід тополі» [Грінч. З, 70], яка поширена
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перев. в степ, частині України; пор. у бас. Ниж. Дніпра pp. Мала Осока- 
рівка, Осокорівка (див.), Осокдрівка-Суха [СГУ, 341, 405].

Велпка Пйня — річка, п. витік Пині п. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю в 
Закарпат. обл.; зливаючись із Малою Пинею, утворює р. Пйню [СГУ, 87]. 
Гідронім постав синтакс. способом унаслідок приєднання означення Вели
ка до назви р. Пйня (див.) для протиставлення її суміж. притоці.

Велпка Ппсарівка — с-ще міськ. типу, Сум. обл. [АТП, 391]; відоме з 1732 р. 
[ГЕУ 1, 150], Велйкая Пйсаревка (1981) [СЭС, 205]. В істор. документах 
назва поселення вперше згадується без означення Велика [Іваненко, ЗО], 
тому ойконім виник синтакс. способом унаслідок пізн. приєднання атри
бутива до вихідного Писарівка; пор. с. Писарівка в Сум. p-ні та обл. 
[АТП, 405]. Мотивац. ознакою опорного компонента, утвореного за допо
могою суф. -івк(а) в посес.-релят. функції від апелятива пйсар, була вка
зівка на воєводських писарів, яким віддавали частину земель у с-щі, хоч 
на виключено, що твірним було прізв. одного із засновників нп, у яке 
перейшов відповідний апелятив.

Велпка Шрія — гора, с. Буркут Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; Велике 
Пір’є, Pirie Wielki (1932), Pirje Wielkie (1933) [Габорак, 53]. Назва виникла 
синтакс. способом унаслідок приєднання атрибутива Велйка, що вказує на 
розміри гори, до ороніма Пір*є (див.), який змінив свої грам, ознаки відпо
відно до категорії роду номенкл. імені гора.

Велпка Радёска — гора, с. Зелена Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; Регеска- 
Велика, Рогиська-Велика (2003), Regeska Wielka (2006) [Габорак, 53]. 
Назва виникла синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велй- 
ка> що вказує на розміри гори, до ороніма Радеска (див.). Фонет. варіанти 
опорного компонента зумовлені, можливо, впливом антропоніма Рёга, 
поширеного у карп, регіоні [Чучка, 480].

Велпка Рік* — річка, бас. Пруту у Верховин, p-ні Івано-Франків. обл.; «Na 
Rzyce wielkiey* (1806), Wielka Rzeka (1808) [СГУ, 87]. Назву утворено син
такс. способом унаслідок приєднання до суміж. гідроніма Ріка (див.) озна
чення Велйка, що вказує на розміри річки.

Велйка Річка — річки: 1) л. Дністра на Вінничині; 2) бас. Дністра у Львів, обл. 
[СГУ, 87]. Назви виникли синтакс. способом унаслідок приєднання до 
компонента Річка означення Велйка, яке вказує на розміри об’єкта порів
няно з притокою Мала Річка та потоком Річка [СГУ, 341, 465].

Велйка Рокйта — гора, сс. Лючки Косів. p-ну, Чорні Ослави Надвірн. р-ну, 
Микуличин Яремч. м /  р Івано-Франків. обл.; Wielka Rokieta (1788), Rokie
ta Wielka (1888), Рокита велика (1899), Велика Рокита (2003) [Габорак,
53]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання до первинно
го Рокйта означення Велйка, яке протиставляє об’єкт за розмірами 
гг. Мала Рокйта й Рокйта та за місцем знаходження Середній Рокйті, що 
височить між Велйкою й Малою Рокйтою [Габорак, 228, 328, 340]. В осно
ві опорного компонента апелятив рокйта «верба; верба козяча; верба пур
пурова». «мокра, заболочена низина; болото, що заросло чагарником» 
[ЕСУМ 5, 118].

Велйка Рбшка — гора на кордоні Івано-Франківщини й Закарпаття, с. Осмоло- 
да Рожнятів. p-ну Івано-Франків. обл.; Рескаль9 Рошка Велика (2003), 
Reskal (2006), Рошка (2006) [Габорак, 54]. Оронім виник синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання означення Велйка до назви Рошка для проти
ставлення гори за розмірами Малій Рожці [Габорак, 228]. Опорний компо
нент постав за допомогою суф. -к(а) в релят.-атрибут, функції на основі ГТ 
ріг «передгір’я, гостра вершина» [Мурзаев, 482], діал. рог, у якому відбу
лося чергування -г-/-ж- з наступною асиміляцією -ж-/-ш- перед глух. -к-\ 
пор. діал. рожана, рожкуля «кличка корови з розкішними рогами»,
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ріжкатий «кутастий», рожко «віл з гарними рогами» [ЕСУМ 5, 88]. З 
погляду на парал. назву імовірною є й інша етимологія ороніма, пов’язана 
з метафор, мотивацією назви. Під впливом продукт, моделі на -ка могла 
відбутися трансформація (усічення кінц. приголос. -ль з парал. чергуван
ням -с- /  -иі-) варіанта Рескаль /  Роскаль, в основі якого діал. рискаль, 
рескаль, роскаль «заступ» [ЕСУМ 5, 81], що є результатом метатези давн. 
лискарь «заступ», діал. лискар «кирка», «лопата; дерев’яна лопатка», 
запозиченого слов, мовами з грецької, можливо, через тюрк, посередниц
тво [ЕСУМ 3, 243]; пор. з відповідною семантикою основи назви
г. Лопата, Łopata (1880) в Рожнятів. р-ні Івано-Франків, обл. [Габорак,
214], р. Лопата в Чернігів, обл. (1859) [СГУ, 326].

Велйка Рудń — річки: 1) л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; Wielka Ruda, Domacha
(1888), Домаха, або Ека (1889), Великая Руда (1917), Домоха (1849), 
Пожарка (1901); 2) п. Тетерівки п. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; 
Великая Руда [СГУ, 87]. Гідроніми виникли синтакс. способом унаслідок 
приєднання до компонента Руда (див.) означення Велйка для протиста
влення річок за розмірами Руді та Малій Руді [СГУ, 341, 476]. Парал. 
назва першої р. Пожарка постала за допомогою суф. -к(а) в релят. функ
ції від діал. пожар «пожежа» за відношенням до випаленої вогнем місце
вості (див. Згар); про назву Домаха див. у відповідній статті.

Велйка Сивуля — гора, сс. Стара Гута Богородчан. р-ну й Осмол ода Рожнятів. 
р-ну Івано-Франків. обл.; Сивуля (1863), Сивуля-Велика (2006), Sywula 
(1880), Siwula (1932), Sywań (2000), Лопушна (2003) [Габорак, 54]. Оронім 
утворено синтакс. способом унаслідок приєднання до первинного Сивуля 
означення Велйка для протиставлення гори за розмірами суміж. Сивулі, 
або Малій Сивулі (див. Сивуля). Опорний компонент виник за кольором 
укритої сірим камінням гори внаслідок онімізації ГТ сивуля (сивань) 
«гора сірого кольору» [Габорак, 54]. Парал. назва Лопушна помилково 
перенесена із сусід, вершини, що входить до спільного Сивулянського 
хребта (див. Лопушна).

Велйка Сйгла — гора, с. Голошина Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Wielka 
Syhla (2002) [Габорак, 55]. Назва виникла синтакс. способом на основі оро
німа Сйгла (див.) унаслідок приєднання означення Велйка для протиста
влення гори Малій Сйглі [Габорак, 228].

Велйка Совйця — річка, л. Пруту л. Дунаю в Чернівец. обл.; Sowica Wielka al. 
Zachodnia; Sowica (1888) [СГУ, 87—88]. Гідронім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Велйка до компонента Совйця (див.) для 
протиставлення річки Малій Совйці [СГУ, 342].

Велйка Ступка — річка, л. Бахмуту л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Б. Ступка 
(1934), Большие Ступки (1856), Ступка (1778), Ступки (1875), Дальние 
Ступки (1782), Дал(ьняя) Ступка (б. р.), Ступка дальна (1778), Даль. 
Ступка (б. р.), Дальня Ступки (1743), Далекие Ступки (1875); пор. заліз, 
ст. Ступки, с. Иваново-Ступки [СГУ, 88]. Гідронім виник синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання означення Велйка, яке вказує на розміри річки 
й протиставляє її рр. Мала Ступка й Середня Ступка [СГУ, 342, 498], до 
первинного Ступка. Опорний компонент постав шляхом онімізації демі
нутива на -к(а) з основою ГТ ступ «місце, до якого доходить річка при 
розливі», ступа «водна поверхня посеред болотної трясовини» [Черепано
ва 1984, 212]. Атрибутиви Дальние, Дальня, Далекие у варіантах назви 
характеризують її за місцем протікання порівняно з р. Блйжні Ступки в 
бас. Бахмуту [СГУ, 58]; пор. ще р. Ступка в бас. Росі, р. Ступна в бас. 
Десни, потоки Ступи в бас. Тиси, Ступниця в бас. Дністра [СГУ, 538].

Велйка Сумка — річка в Полтав. обл.; Великая Сумка (1914) [СГУ, 88]. Гідронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велйка, яке
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вказує на розміри річки, можливо, порівняно з Малою Сумкою і Сумкою в 
бас. Псла [СГУ, 342, 539], до компонента Сумка, що є онімізованим демі
нутивом на -к(а)> похідним від назв Сума, Суми (див.).

Велпка Турбва — річка, витік Турави п. Лімниці п. Дністра в Івано-Франків, 
обл.; Wielka Turawa (1891) [СГУ, 88]. Гідронім виник синтакс. способом на 
основі компонента Турава9 який являє собою давнє утворення за допомо
гою суф. -ава (< *-ava) в атрибут, функції від апелятива тур «вимерлий 
дикий бик, Bos primigenius; гірська коза, Capra ibex L» (< псл. Нигь «буй
віл, тур») [ЕСУМ 5, 677—678]. За цією ж ознакою постала назва суміж.
г. Турава в Рожнятів. p-ні Івано-Франків. обл., яка має пізн. варіант Туро- 
ва [Габорак, 385], що закріпився за місц. потоком у бас. Лімниці п. Дні
стра [СГУ, 575]. Означення Велика додано до назви Турава для вказівки на 
розміри річки та її протиставлення потокові Турова.

Велйка Уголька — річка, л. витік Угольки п. Тереблі п. Тиси л. Дунаю в Закар- 
пат. обл.; пор. нп Велика Уголька й Угля в Тячів. p-ні Закарпат. обл. [СГУ, 
88]. Гідронім утворено синтакс. способом унаслідок приєднання означен
ня Велика до первинного уголька для протиставлення назви притоці Мала 
Уголька. Опорний компонент постав за допомогою -к(а) в релят. функції 
від давн. Уґл*а [СГУ, 577], що є морфол. варіантом назви чол. роду, відби
тої в д.рус. Уголъ, Угълъ [Карп., 192] (див. Інгул, Оріль).

Велпка Чут£ — річка, п. Тясмина п. Дніпра в Черкас, обл.; Большая Чутка 
(1876), Б. Чута (1913), Чутка (1955); пор. с. Чутівка біля витоків річки, 
р. Мала Чута п. Тясмина [СГУ, 88, 343]. Суч. гідронім виник синтакс. 
способом на основі первинної форми Чута (1745), яка збігається з назвою 
ліс. масиву Чута на межі лісостепу й степу в Олександрів, p-ні Кірово
град. обл., де протікають pp. Велика й Мала Чута [Лучик, 15]. Опорний 
компонент Чута первісно стосувався, очевидно, ліс. місцевості з відповід
ною назвою (< псл. *ćuta /  *ćutb «ледь відчутний; чутний, відчутний; 
шумний (про місцевість)» [Лучик, 16—18]), яка семант. способом (трансо- 
німізацією) була перенесена на суміж. річки, що в ній протікали. Коли
вання в наголошуванні зумовлені слов.-тюрк, впливами на назву. Варіант 
Чутка є демінутивом на -к(а) від Чута. Означення Велика вказує на біль
ші розміри річки порівняно з Малою Чутою.

Велпка Чучёль — куполоподібна гора в центр, частині Голови, пасма Кримськ. 
гір, хребет Синаб-Даг [ГЕУ 1, 150]. Оронім виник синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Велика до опорного компонента тюрк, похо
дження Чучель9 похідного від апелятива ęiięiil «гора; вершина, пік, маків
ка» [Бушаков, 99], для протиставлення назві суміж. г. Мала Чучель [ГЕУ
2, 318]; пор. похідний оронім Чучельський перевал [ГЕУ 1, 438].

Велпка £звинка — річка, п. Перев’язні п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра 
в Житомир, обл.; Большая Язвинка (1913) [СГУ, 88]. Гідронім виник син
такс. способом унаслідок приєднання означення Велика, що вказує на роз
міри річки порівняно з Малою Язвинкою і Язвинкою в бас. Случі [СГУ, 
343, 634], до опорного компонента у формі демінутива на -к(а) з основою 
ГТ язвина «нора, ущелина, яр» [Грінч. 4, 536], похідного від апелятива 
язва в геогр. значенні «тріщина на поверхні землі» [Мурзаев, 646]; пор. 
Язвина — яр, Язви — ліс. урочище, в якому багато лисячих нір-язв на 
Чернігівсько-Сумськ. Поліссі [Черепанова, 313].

Велйке Городйще — гора, сс. Мислівка, Вишків Долин, p-ну Івано-Франків. 
обл.; Horodyszcze (1882), Horodyśće (1939), Городище-Велике (1976), Вели- 
ке Городище (2003), Городище Велике (2006) [Габорак, 55]. Оронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєдання означення Велйке до первинного 
Городйще для протиставлення об’єкта за розмірами суміж. г. Мале Городй
ще [Габорак, 228—229]. В основі опорного компонента ГТ городйще «давнє 
земляне укріплення, городище» [Грінч. 1, 315], «місце, де було укріплене
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поселення» [ССУМ 1, 252], який продукт, відбився в ойконімії різних слов, 
мов (див. Городище).

Велйке бзеро — солоне оз., Бердянськ, р-н Запоріз. обл., у сх. частині Бердянсь
кої коси [ГЕУ 1, 150]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімі- 
зації словосп. з опорним ГТ озеро «природна або штучна заглибина, запов
нена водою» [СУМ 9, 775] й означенням велйке (див. Велйка, Велйке, Велй- 
кий); пор. Велйке Домашнє озеро, Велйке Згоранське озеро, Велйке 
Піщанське озеро, Велйке Почаівське озеро в Зх. Поліссі [ГЕУ 1, 150—151], 
назви яких містять додаткові означення у формі відн. прикм. відповідно з 
основами опелятива дім та ойконімів Згорани, Піщани, Почаїв.

Велике Оріхове — с-ще міськ. типу, Нижньокрин. с /  р м. Макіївки Донец, обл. 
[АТП, 109]. Назва виникла синтакс. способом на основі ойконіма Оріхове 
унаслідок приєднання означення Велике для протиставлення нп за розмі
рами с. Оріхове в цьому ж р-ні [АТП, 109]. Опорний компонент утворено за 
допомогою суф. -ов(е) в посес. функції від антропоніма Оріх або в релят. 
функції від назви рослини (г)оріх; пор. ойконіми Оріхове, Оріхівка ана
лог. походження в різних обл. України, а також явно відантроп. назву 
с. Оріхів у Запоріз. обл. [АТП, 690]. Відсутність відапелят. ойконімів у 
формі чол. роду Юріховий свідчить про ймовірнішу антропогенну етимо
логію топонімів з основою Оріхов-.

Велйкий Агаймбнський під — зниження на лівобережжі долини р. Дніпра, за 
25 км на пд. сх. від смт Асканія-Нова Херсон, обл. [ГЕУ 1, 151]. Оронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ під 
«низинне місце; западина» [СУМ 6, 391] та двома неоднорідними означен
нями у формі якісного прикм. велйкий і відн. на -ський, похідного від зни
клого тюрк, топоніма Агайман (< кр.тат. aqay «мужчина; чоловік, дружи
на» [Бушаков, 79] і -ман, -мен «поселення» [Суперанская, 167]).

Велйкий Агармйш — одна з гірських вершин Голови, пасма Кримськ. гір, на 
масиві Агармйш [ГЕУ 1, 151]. Оронім постав синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Велйкий до назви гірського масиву Агармйш, 
похідної від кр.тат. agar «протічний» [Бушаков, 79] і перенесеного зі 
сходу ГТ миш «горб, підвищення» [Мурзаев, 384].

Велйкий Аджалйк — річка, впадає у Велйкий Аджалйцький лиман, Комінтерн, 
р-н Одес. обл. [ГЕУ 1, 151]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Велйкий до первинного Аджалйк (< кр.тат., тур. 
ачылык «кислота, гіркота» [Радлов 1/1, 507]; пор. Аджамка) для його про
тиставлення назві суміж. р. Малйй Аджалйк (див.).

Велйкий Атлёш — скелястий мис на пд. Тарханкутськ. п-ва в Криму [ГЕУ 1, 
151]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Велйкий до первинного тюрк. АпглеШу похідного від реконструйованого 
атлёш «виступ» < тур. atla- /  atle- «кидатися; пригати; скакати; перепри- 
гувати та ін.» [Севортян, 322] + суф. -(е)ш.

Велйкий Балц&тул — річка, п. витік Білої Тиси л. Тиси л. Дунаю в Закарпат. 
обл.; Balcatul (60-і рр. XIX ст.), Валцатул (20-і рр. XX ст.), Balzatul, Бал- 
затул (30-і рр. XX ст.) [СГУ, 89]. Назва виникла синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Велйкий до трансформованого гідроніма рум. 
походження Балцатулу який утворено за допомогою артикля -ул від запо
зиченого з пд.слов. мов сх.ром. ГТ baltd (рум.), балгпэ (молд.) «болото» 
[ЕСУМ 1, 128], «калюжа», «невелике озеро, непересихаюче водоймище» 
(на укр.-молд. прикордонні) [ГНП, 88]. Атрибутив Велйкий протиставляє 
річку за розмірами її притоці Малйй Валцатул [СГУ, 343].

Велйкий Берёзний — с-ще міськ. типу, Закарпат. обл. [АТП, 157]; відоме з 
1427 р. [ГЕУ 1, 151], Nagybrezna (1427), utraąue Berezna (1451), Великий 
Березный [Галас, 59], Велйкий Берёзный (1981) [СЭС, 206]. Ойконім виник
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синтакс. способом унаслідок приєднання означення Великий до первинно
го Берёз ний, утвореного шляхом субстантивації та онімізації відн. прикм. 
березний, що вказував на березовий ліс на горі Настас, біля якої лежить 
поселення [Галас, 59]. Наявність повноголосної та неповноголосної форм 
назви свідчить про словако-укр. середовище її формування. Атрибутив 
Великий відбиває протиставлення поселення за розмірами с. Малий Берез
ний у цьому ж p-ні [АТП, 158; Галас, 59].

Велпкий Бйчків — с-ще міськ. типу, Рахів. р-н Закарпат. обл. [АТП, 163]; відо
ме з кін. XIV ст. [ГЕУ 1,152]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Великий, що вказує на розміри поселення, до пер
винного Бйчків, місц. Бочків [Галас 1957, 81], утвореного за допомогою 
суф. -ів у посес. функції від поширеного в Закарпатті антропоніма Бичко 
або Бичок [Чучка, 63], кінц. наголос якого змінено під угор. впливом.

Велйкий Бір — ліс. заказник держ. значення, Шостк. р-н Сум. обл.; Урочище 
Великий Бір [ГЕУ 1,152]. Дрімонім виник способом трансонімізації назви 
урочища з прозорою етимологією Великий Бір, у якому знаходиться 
заказник (див. Бірка, Борёвка).

Велпкий Бузлук — карст, порожнина (шахта) у межах Гірсько-Кримської карст, 
обл., на Карабі-яйлі [ГЕУ 1, 152]. Спелеонім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Велйкий до опорного тюрк. Бузлук, 
утвореного від кр.тат., ног., тур. buzluq «льодовик, льодовня» [Бушаков,
91], яке вказує на льодові настічні утворення, колони, льодопади тощо 
[ГЕУ 1, 152].

Велпкий Бурлук — 1) річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону в Харків, обл.; Большой 
Бурлукъ (1822—1832), Большой Борлукъ (1817), Большой Бурлучекъ 
(1773), Бурлук (1627), Бурлей (1782), Бурлуки (1681), Бурлучекъ (1805), 
Бурлучекъ Мокрой (1801), Мокрой Бурлучекъ (2-а пол. XVIII ст.); 2) с-ще 
міськ. типу, Харків, обл.; відоме з 70—80-х pp. XVII ст. [ГЕУ 1,152]; кол. 
сл. Большой Бурлукъ у верхів’ї річки (1773); пор. там же с-ще Великобур- 
луцьке [СГУ, 90], Велйкий Бурлук (1981) [СЭС, 206]. Гідронім виник син
такс. способом унаслідок приєднання означення Велйкий до первинного 
Бурлук тур. походження, утвореного за ознакою каламутної, грузької 
води з домішками вапна або за наявністю вирів (див. Бур люк). Один з варі
антів назви зберігає голос, -о- в основі твірного ГТ бор «вапно; камінь з 
домішками глини; необроблена земля; осадок від каламутної води та ін.» 
[Севортян 1978, 192—193], інший — зв’язок з Бурлей (див.). Демінутиви 
на -екь є сх.слов. утвореннями. Означення Мокрий у гідронімії є синоні
мом до Велйкий і протиставляється за семантикою антонім. Сухйй, що є 
синонімом атрибутива Малйй. Ойконім постав способом трансонімізації 
гідроніма; пор. назву загальнозоол. заказника держ. значення Бурлуць- 
кий заказник [ГЕУ 1, 137], похідну від ойконіма Бурлук.

Велпкий Вовкпн — гора, с. Бистриця Надвірн. p-ну Івано-Франків, обл.; Wielki 
Wołkan (2006) [Габорак, 55]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Велйкий до первинного Вовкан для протиставлен
ня об’єкта за розмірами г. Малйй Вовкан. Опорний компонент такого ж 
походження, як і ороніми Вовкан, Вовкани (див.).

Велпкий Глиббчок — с-ще міськ. типу, Тернопіл. р-н і обл.; відоме з XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 152], Głęboczek (1881) [SGKP 2, 597]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації мікрогідроніма Велйкий Глибочок, утвореного способом 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним діал. глибочок «западина, 
заглиблення» (пор. пол. głęboczek «яма, заглиблення» [NMP 3, 160], укр. 
глйбоч «глибочина, глибочінь, глибина» [Грінч. 1, 289]) й означенням 
велйкий; пор. с. Малйй Глиббчок у сусід. Збараз. p-ні [АТП, 418], потоки 
Велйкий Глибочок, Глибочок (4), pp. Глибочок (4), Малйй Глибочок у 
пд.-зх. частині України й на Житомирщині [СГУ 90, 136, 344].
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Велпкий Ґорґбн — гора, с. Микуличин Яремч. м /  р Івано-Франків. обл.; 
Ґорґан-Великийу Wielki Gorgan (1881), Горган В. (2006) [Габорак, 56]. Оро- 
нім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Великий, 
яке вказує на розміри гори й протиставляє її г. Малий Ґорґан [Габорак,
229], до компонента Ґорґан, шо постав шляхом онімізації ГТ ґорґан «вер
шина гори» (див. Ґорґан, Горґани); пор. г. Вурачиківський Ґорґан, 
Вииіківський ҐорґаНу Довгий Ґорґан, Ґорґан-Запрутський та ін. на Івано- 
Франківщині й Закарпатті [Габорак, 112—114].

Велпкий Ґрунь — 1) гірський хребет, сс. Зелене, Стовпні Верховин, р-ну Івано- 
Франків. обл.; Ґрунь-Великий, Ґронь-Великий, Wielki Groń (1933); 2) гора, 
с. Білоберізка Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Wielki Gruń; 3) ropa, 
c. Тюдів Косів. р-ну Івано-Франків. обл. [Габорак, 56]. Ороніми виникли 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Великий, яке вказує 
на розміри об’єктів і протиставляє їх іншим (пор. Малий Ґрунь [Габорак,
230]), до первинного Ґрунь. Опорний компонент поширений в оронімії 
Карпат [Габорак, 117—118]. Його утворено шляхом онімізації карп. ГТ 
грунь, ґрунь, грун «вершина, хребет гори», «пагорб, гірка» тощо, відомого 
також у зх.сл. мовах (пор. пол. діал. gruń, groń «гора, вершина, хребет 
гори; стрімкий схил; поле, гірська поляна»). ГТ вважають запозиченням з 
рум. мови, де grüiu «пагорб, вершина пагорба» походить від лат. grunium 
«свиняче рило» [БСУМ 1, 606] за ознакою «виступ з чистою поверхнею», 
хоч існують підстави вбачати в ньому псл. утворення (див. Грунь).

Велпкий Діл — гірський масив Вулканічн. хребта Укр. Карпат, у Закарпат. обл. 
між рр. Латорицею і Боржавою [ГЕУ 1,152]. Оронім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ діл «долина, низ» [СУМ 2, 
303] й означенням великий, яке вказує на значні розміри гірського масиву 
між річками.

Велпкий Дубень — річка, л. Дністра; Dubeń Wielki (1890), В. Дубень (1917), 
Канёта (1979); пор г. Дубень [CrV, 91]. Назва виникла синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Великий, що протиставляє річку за роз
мірами потокам Дубень і Малий Дубень [СГУ, 184, 345], до гідроніма 
Дубень, який є семант. утворенням від назви суміж. г. Дубень. Твірний оро
нім постав під пол. впливом за допомогою суф. -ень у топонім, функції від 
назви рослини дуб за ознакою «дубовий ліс, гай»; пор. пол. топоніми Dębień, 
що є калькою д.нім. Eichenwald «дубовий ліс», Dębieńsko від dębina «дубо
вий гай» [NMP 2, 324—325], укр. дубина «дуб; дубовий ліс; палиця», дубин
ня «дубняк» [ЕСУМ 2, 137]. Парал. назва Канёта не має відповідників в 
укр. і слов, топонімії. Можливо, вона являє собою нерегулярне утворення 
на -ет(а) в атрибут, функції (пор. відіменникові прикм. в лит. мові на 
-etas /  -otas, що закріпилися у ВН) від апелятива каня «чотирикутне загли
блення, видовбане долотом у підвалині...» [Грінч. 2, 216], який природно 
міг розвинути перен. геогр. значення, або від основи діал. канка «комиш», 
що є запозиченням з гр. мови, в якій kAwoc «очерет» [ЕСУМ 2, 364].

Велпкий Збтін — річка, пр. Кінської на л. бер. Дніпра в Запоріз. обл. [СГУ, 91]. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Вели
кий, що вказує на розміри річки й протиставляє її суміж. оз. Малий Затін 
та р. Затон [СГУ, 91, 208], до гідроніма Затін, який постав шляхом оні
мізації ГТ затін, затон «розлив; вода, що затопила землю» [Грінч. 2, 
108], «місце, затоплене водою річки, озера, що розлилися, або спокійна, 
тиха затока річки, озера» [СУМ 3, 355], похідного від дієсл. затонути 
«зануритися у воду (про берег річки, озера)». В опорному компоненті спо
стерігається нерегулярне чергування -о- /  -і- в новозакритому складі, а 
також відмінний від літ. норми наголос на першому складі; пор. річки (3) 
та рукави (2) Затон у бас. перев. Ниж. Дніпра [СГУ, 208].
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Велпкий каньйбн Крпму — 1) ущелина в Кримськ. горах, на пн. схилі Ай-Пе- 
тринської яйли [ГЕУ 1, 152]; 2) ландш. заказник держ. значення, Бахчи
сарай. р-н Криму [ГЕУ 1,152—153]. Оронім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ каньйон «вузька річкова долина, 
глибоко врізана в річкову породу» [СУМ 4, 91] і двома неоднорідними 
означеннями з прозорою етимологією (див. Крим). Назва заказника утво
рена семант. способом від ороніма; пор. в ущелині водотік Великий 
Каньйон [СГУ, 91].

Велпкий Каст&іь — одна з найглибших балок Тарханкутськ. п-ва, у межах Чор- 
номорськ. .р-ну Криму [ГЕУ 1, 153]. Назва виникла синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Великий до тюрк. Кастель, похідного 
від кр.тат. ą a & tel, тур. K a s te l ,  k e s t e l  «невелика фортеця, замок», що через 
гр. посередництво проникло з лат. мови [Бушаков, 130].

Велпкий Катл&буг — річка, вп. в оз. (лим.) Катлабуг між рр. Прут і Дністер 
побл. гирла Дунаю; Великий Катлабух (1957), Большой Катлабугъ 
(1850), Большой Котплабугъ (1862); пор. там же оз. Катлабуг, Катлапуг в 
Ізмаїл, р-ні Одес. обл. [СГУ, 91]. Гідронім виник синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Великий, що вказує на розміри річки порівня
но з її притокою Малий Катлабуг [СГУ, 345], до первинного Катлабуг, 
етимологія якого затемнена. Найбільше підстав є для висновку про тюрк, 
походження опорного компонента. Зокрема, співвідн. молд. топонім Кат- 
лабуга А. Єремія без пояснень пов’язує з тур. впливом кін. XV ст. [Ере- 
мия, 44]. Фонет. модифікований антропонім Котлубуга в ст.укр. пам’ят
ках XIV ст. етимологізують як тюрк. Qutlu Ьиуа «сильний бик» [ССУМ 1, 
504], означення в якому може бути пов’язане з д.тюрк. kat, ket, ked «силь
ний, міцний тощо» [ДТС, 289, 292, 303], що виглядає прийнятним з 
погляду на язичн. уявлення про бика як запліднювача, життєдайну силу 
та на інтенсивне проникнення тюркізмів (перев. татар, і тур. елементів) 
у пропріальну лексику Пд. України й Молдови (пор. використання компо
нента буга «бик» у поволзьких топонімах Єлабуга,Арбуга та ін. [Никонов, 
135]). З погляду на стабільне нульове закінчення компонента Катлабуг, 
Катлабух, Катлабуґь, Катлапуг імовірнішим є утворення гідроніма 
як композита з опорною основою тур. діал. буґ /  бух «пара; випаровуван
ня; туман, хмара», «велика довга раковина, ріг, у який трублять» 
[Севортян 1978, 229—230], варіант якого пук має геогр. значення «ста
вок, загата, гребля» [Радлов IV/2, 1361], та означенням у формі кр.тат., 
тур. катла «складати, нашаровувати; ряд» [Радлов II/1, 298] або 
тюрк, katly, ketly «сильний, насичений і т. ін.» [Севортян 1980, 84—85] 
(див. Катлабуг).

Велпкий Конусяк — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; 
Великий Канюс, Великий Канусяк, Канусяк-Великий (2008), Kaniuś Wety
ki (1881), Kanus9ak (1939) [Габорак, 57]. Оронім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Великий, що вказує на більші розміри 
гори порівняно з суміж. Малий Конусяк (див.), до опорного компонента 
Канусяк з голос, -а- в основі, що має опосередкований метафор, зв’язок з 
діал. каня «чотирикутний отвір, видовбаний долотом у підвалині, в яку вхо
дить чіп стовпа» [ЕСУМ 3,367], каня /  кань «пристосування, в яке закріплю
вали жердку для тесання» [Аркушин 1, 208], до якого приєднано архаїч. 
суф. -усь /  -юсь в атрибут, функції (див. Калуш, Калюс), а пізн. — суф. -як у 
топонім, функції до основи *канюс-\ пор. гідроніми Кобил-як, Железн-як, 
Син-як із суф. -як у такому значенні [Трубачев, 204—205]. Розвиток Конусяк 
на місці Канусяк зумовлений асоціат. впливом апелятива конус.

Велпкий Куільник — річка, бас. Чорн. моря між рр. Дністер і Пд. Буг; вп. у 
Куяльницьк. лим. (він же Малий Хаджибей; 1844); Б. Куяльникь, Wielki
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Kujalnik (1917), Куяльники (1863—1882), Kuialik fl[u] (1674—1696), 
Большой Куяльникь (1769—1779), Куяльникь (1859); пор. с. Куяльник 
Котовськ. р.-ну Одес. обл., рр. Малый Куяльник і Середній Куяльник [СГУ, 
92, 346, 497]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Великий до назви Куяльник для протиставлення річки за розмі
рами й територіально Малому й Середньому КуАльнику. Опорний компо
нент — тюрк, походження, але його точної етимології не встановлено. 
Дослідники сходяться в думці про його утворення за допомогою суф. 
-lyk /  -lik у релят. функції з можливою метатезою на етиці морфем *Куян- 
лик > Куяльник, але не пояснюють семантики основи й мотивац. ознаки 
гідроніма, бо практично відсутній відповідний лекс. матеріал (з цієї при
чини М. Фасмер заперечив запропоновану Рашоньї етимологію Куяльник 
з тюрк. Kügeldi «трав’яна річка», не запропонувавши власної [Фасмер 2, 
440]). Можливо твірним був тюрк, апелятив куян «заєць», поширений, 
крім тюрк, мов, у деяких рос. говорах [Шипова, 217], укр. відповідник 
якого досить продукт, відбився саме в степ, топонімії України; пор. бб. (6) 
Заяча, яр Заячий та ін. [СГУ, 209]. З ін. боку, найдавніша фіксація назви 
Kuialik (XVII ст.) дає підстави вбачати в ній твірну основу Kuja-, яка 
також є проблемною щодо можливості використання в топонімії: пор. 
д.тюрк. küjä «міль, жучок-шерстоїд» [ДТС, 325], що в суч. тюрк, мовах 
розвинуло і ширше значення «павук, кліщ, узагалі дрібна комаха» 
[Севортян 1980, 94]; в укр. гідронімії до подібних утворень належить кіль
ка назв Вошива, Вошивий (див.), Вошуватий та ін., які також поширені 
перев. у степ, місцевості [СГУ, 123]. Не виключеним є проникнення в 
Пн. Надчорномор’я алт. ГТ кийу «берег, кордон, край, межа», який давав 
у топонімії рефлекси Куя-; пор. річка й улоговина Куяла, Куюла, Кийулу 
з кийулу «той, що має берег, кордон, край, межу», руч. Куйалда, Кийу ла
ди, букв, «йшов берегом, краєм» та ін. [Молчанова, 256]. Суч. форма Куя
льник у будь-якому разі розвинулася під впливом високопродукт. в укр. 
топонімії утворень на -ник з релят. значенням, у яких суфікс перев. збері
гає наголос на твірній основі, що позначилося на адаптованому тюрк. Куя
льник. Привабливою виглядає спроба пояснити назву як похідну 
від укр. карп. ГТ куяльник «джерело» (з покликанням на В. П. Нерознака 
[Янко, 70]), але таке твердження не знаходить надійного лекс. підґрунтя в 
укр. та ін. слов, мовах.

Велйкий Лог — с-ще міськ. типу, Краснодон, р-н Луган. обл. [АТП, 63]; засн. 
1762 р. [ГЕУ 1, 153]. З огляду на відсутність суміж. топонімів з ін. озна
ченнями або без них, ойконім виник способом лексикалізації та онімізації 
словосп. велйкий лог, у якому прикметник указує на розміри об’єкта, наз
ваного ГТ лог «заглиблення в рельєфі, яр з пологими зарослими схилами; 
широка низина; орна земля, яку перестали обробляти», що зберігся пере- 
в. у сх.укр. говорах та в рос. мові, з якої, можливо, він запозичений в 
українську [ЕСУМ 3, 278].

Велйкий Луг — комплекс Дніпрових плавнів на лівому бер. Дніпра з річками, 
озерами, острівцями, струмками, рукавами, заливними луками, болота
ми, заростями та ін., що охоплює територію понад 400 км2 нижче о-ва Хор
тиця й суч. Дніпрогесу; в істор. часи становив територіальну основу Запо
розької Січі й був оспіваний у піснях як «Великий Луг — батько» [ЕУ 1, 
222]; до створення Запорізької Січі в літописах ДънЪпрськый лугъ, згодом 
Великий луг (1740), Великий лугъ (1770), Луг® Великой (XIX ст.) Луг (пор. 
у козац. паролі: — Пугу! Пугу! — Козак з Лугу), Великая Плавня (1892), 
місц. нім. *Schöne Wiesen, звідки Шинвіз [ЕСЛГНПР, 56]. Хоронім являє 
собою складену назву, що виникла способом онімізації словосп. велйкий 
луг, у якому означення вказує на значні розміри об’єкта, названого ГТ 
псл. походження луг «поросла травою і кущами лука», заст. «низина,
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поросла лісом», діал. «пасовище біля річки», «сінокісна низина» та ін.
< псл. Hęgb «кривизна, зниження поверхні землі; низький ліс, прибережні 
зарості; болото» [ЕСУМ 3, 297—298]. Образ Великого Лугу як символу про
стору й волі характерний для українців і на ін. землях: пор. Вєликии Лоугь 
(1481) — назва місцевості в Молдавськ. князівстві [ССУМ 1, 158—159].

Велпкий Ліббінь — с-ще міськ. типу, Городоц. р-н Львів, обл. [АТП, 278]; засн. 
1762 р. [ГЕУ 1, 153], Lubień Wielki, «ро rusku Lubiń» (1884) [SGKP 5, 405], 
кол. Любин [Янко, 71]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок при
єднання означення Великий, що вказує на значні розміри нп порівняно із 
суміж. с. Малий Любінь, до назви відантроп. походження Любінь, яку 
утворено від давн. особ, імені *Любенъ або *Любтъ з Любомирь, Любо- 
милъу Любогостъ тощо за допомогою суф. -;ь у посес. функції; пор. пол. 
Lubinia, Lubiń, Lubiń Mały, Lubiń Wielkiy Lubińsky Lubońy Lubonia [NMP 6, 
204—205, 216—217].

Велпкий Мокрпн — гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; 
Мокрин-Великийу Mokryn Wielki (1933), Мокрин В. (2003), Великий 
Мокрин (2007) [Габорак, 57]. Оронім утворено синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Великий до назви Мокрин для вказівки на роз
міри гори та її протиставлення суміж. Малий Мокрйн і Мокрйн [Габорак, 
232, 247]. Опорний компонент Мокрйн виник на основі прикм. мокрий, 
імовірно, за допомогою суф. -ин у геогр. значенні або від утраченого ГТ 
*мокрйНу синонім, загальнослов. мокрйна «мокре місце, багно» [ЕСУМ З, 
499]; пор. ще співвідношення Мокрйн і бол. та сінокіс Мокрик [СММПЗУ
2, 99], рр. Сопотйн та Сопотйк (див. Велйкий Сопотйн)у яке може свідчи
ти про існування в минулому ГТ на -ин, парал. до демінутивів на -ик. Похо
дження назви Мокрйн від антропоніма Мокра за допомогою -ин у посес. 
функції [Габорак, 247] сумнівне з погляду на грам, неузгодження оронімів 
і номенкл. імені гора9 а також невідповідність акцент, моделі похідного та 
твірного слів (від антропоніма Мокра очікувалося б. Мокрин).

Велпкий Сасйк-Кул£к — річка, п. Верди, вп. в Азовське море; Большой Сасик 
Кулак (1786,1787) [СГУ, 94]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання слов, означення Велйкий (рос. Вольшой)9 що вказує на розмі
ри річки, до тюрк, юкстапозита Сасйк-Кулаку у структурі якого опорне 
Кулак походить від ГТ кулак «балка, ущелина; те, що видається, чітко 
виділяється в рельєфі», букв, «вухо»; пор. болг. діал. кулак «долина між 
горбами; котловина; улоговина, яр» [Мурзаев, 310—311], гідроніми з ком
понентом Кулаку Гулах у степ, частині України [Отін, 56], а означення 
Сасйк утворено від сас /  саз «болото; заболочена ділянка біля виходу ґрун
тових вод» за допомогою суф. -ик (< -ук) у релят. функції; пор. рр. СасйКу 
СасичоКу б. Сасахулаху стр. Саса-Гулак [СГУ, 488].

Велйкий Сопотйн — річка, л. Десни л. Дніпра (1967) [СГУ, 94]. Гідронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велйкийу що вказує 
на розміри об’єкта і протиставляє його суміж. р. Сопотйн на Чернігівщи
ні [СГУ, 521], до опорного компонента, очевидно, відантроп. походження: 
*Сопота + суф. -ин у посес. функції; пор. пол. прізв. Sopot а у похідне від 
дієсл. sopić «сопіти» [Rymut 2, 463]. З огляду на протікання в тому ж р-ні 
р. Сопотйк, Сопотикъ (1786) [СГУ, 521] не виключена тотожність суміж. 
гідронімів (зміна граф, подібного -к- на -н- цілком можлива в писемних 
фіксаціях), які в такій формі являють собою онімізований демінутив на 
-ик від загальнослов. ГТ сопот, сопіт «джерело, витік річки» [Мурзаев, 
516]; пор. пол. sopot «джерело, дзюрчання води» [Rymut 2, 463], утворене 
безаф. способом за звук, ознакою від дієсл. сопіти, соптй «видавати звуки 
з присвистом», як шепіт від шепотіти, шептати, лепет від лепетати 
тощо. Така етимологія є безсумнівною для згаданого гідроніма Сопотйку а
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також для назви потоку й суміж. с. Сопіт у Скол, p-ні Львів, обл. 
[СГУ, 521].

Велйкий Стефулёць — гора, с. Буркут Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; Сте
фу лець, Стефулець-Великий, Stef ulec Wielki (1890), Стефулец (1899) 
[Габорак, 59]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Велйкий до перенесеної із суміж. полон, назви Стефулець, яку 
пояснюють як утворення на -ець від антропоніма Стефула з рум. зв’язка
ми [Габорак 59, 362]. Імовірніше, що таку форму мав твірний мікротопо- 
нім; пор. похідні назви суміж. потоків Стефуленський, Stefuleński та 
Стефчук [СГУ, 529—530].

Велйкий Утлібк — річка, вп. в Утлюцьк. лим. (1957); Большой Утлюкъ (1782), 
Б. Утлюг (1952), Любезный Утлюкъ (1736—1737), Любезный Урлекъ 
(1783), Б. Утюка (1855), Большой Уклюкъ (1865), Бол. Утлюка (Б.р.), 
Азис-Утлюкъ (1792), Азысъ Уклюкъ (1786), Узунъ Утлюкъ (1788); пор. 
лим. Утлюкъ (1910), нп Азизъ Утлюкъ (1835), х. Уклюкъ (1864), 
р. Малйй Утлюк 9 яка вп. в Утлюкський лим., р. Утлюк, пр. Утлюцьк. 
лим. [СГУ, 95, 348, 581]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок при
єднання означення Велйкий, що вказує на розміри об’єкта і протиставляє 
його ін. річкам з подібною назвою, до компонента Утлюк, етимологія 
якого затемнена. Є певні підстави пов’язувати його з вутлий, рос. утлый,
д.рус. утьлъ «дірявий», що походить від пел. *дШъ «бедонний», «діря
вий»; пор. д.рус. утьлина «тріщина», можливо, спорід. хет. hant- «діра, 
яма, печера» [Фасмер 4,175; ЕСУМ 1, 440], однак формант -ук / -юк зовсім 
непродукт. в укр. гідронімії, натомість високопродукт. у тюрк, похідних 
[Трубачев, 203—204]. На користь тюрк, етимології свідчить також ареал 
поширення назв і відповідні означення Азис < aziz «святий, священний; 
сильний, могутній; рідкісний, цінний; милий, дорогий», уживане в топо
німії Криму [Бушаков, 85] (йому відповідає слов. Любезный), та Узунъ < 
uzun «довгий», що теж відбилося в крим. топонімії [Бушаков, 155] і є бл. 
за значенням укр. Великий, рос. Большой. Гідронім Утлюк є семант. 
утворенням від д.тюрк. titltig «такий, що має отвір, заглиблення» (з tit 
«отвір, заглиблення», пов’язаного з ot «нора», і суф. -lug / -luk у релят. 
функції [ДТС, 391; 629]); пор. згадуване хет. hant- «діра, яма, печера», 
якому відповідає псл. *ęt + -ь1ъ в *дШъ [Фасмер 4, 175], що можуть мати 
спільні витоки з і.є. діалектів. Можливо, назва Утлюк пов’язана із сакр. 
уявленнями прихильників поширеного на Сході зороастризму, які покло
нялися вогню в усіх його виявах, і виникла на основі тюрк, ot /  ut «вогонь» 
за допомогою суф. -luk /  -lyk за ознакою «місце, де розводили вогонь»; пор. 
тур. отлу «вогняний; знаряддя вогню» [Севортян 1974, 483—484]. Тюрк, 
походження гідроніма Утлюк певною мірою підтверджує його заміна в 
укр.-рос. мовному середовищі зрозумілим за значенням варіантом Клю
ква [СГУ, 581]. Від гідроніма Утлюк семант. способом утворено ойконіми, 
а за допомогою суф. -ськ(ий) у релят. функції — субстант. назву лим. 
Утлюцький, Утлюкський.

Велйкий Фонтбн — мис на узбережжі Чорн. моря, у межах м. Одеси [ГЕУ 1, 
153]; місц. Фонтанка. Назва виникла синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Велйкий до первинного Фонтан для протиставлення 
суміж. Малйй Фонтан, в основі яких ГТ Фонтан, що проник зі сх.ром. 
мов: молд. фынтынэ «колодязь; ключ; джерело», рум. fintina «тс.» [Мур- 
заев, 586]. Можливо, компонент Фонтан перенесено з х. Фонтан (1855), 
нині це с. Фонтанка в Комінтерн, p-ні Одес. обл. [ТПдСО, 74].

Велйкий Яровёць та Обнбга — бот. пам’ятка природи держ. значення, Міжгір. 
р-н Закарпат. обл.; Урочище Великий Яровець та Обнога [ГЕУ 1, 153]. 
Топонім виник шляхом трансонімізації назви урочища, яка, у свою чергу, 
постала синтакс. способом унаслідок об’єднання за допомогою сполуч. та
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суміж. оронімів Великий Яровёць і Обнога; пор. г. Обнога на межі Закар- 
пат. та Івано-Франків. обл. [Габорак, 261].

Велйкі Бірки — с-ще міськ. типу, Тернопіл. р-н і обл.; відоме з 1410 р. під 
назвою Борек, Борки [ГЕУ 1,153], Borki wielkie (1881) [SGKP 2, 312]. Суч. 
ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Вели- 
кі до первинного Борки, в основі якого демінутив борок у мн. (< ст. укр. 
борокъ < д. рус. боръкъ), похідний від ст.укр. борг «хвойний ліс*; пор. 
ст.укр. с. Борокъ, Борки у Волинськ. землі (1438) [ССУМ 1, 113, 114], 
с. Малі Бірки у Гусятин, р-ні Тернопіл. обл. [АТП, 416] (див. Бірка, 
Борок ).

Велйкі Болотб болот, масив, у Самбір. і Дрогобиц. р-нах Львів, обл.; Великі 
Дністровські болота [ГБУ 1, 153]. Гелонім виник шляхом лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ болото в мн. «грузьке місце з надмір
но зволоженим грунтом, часто із стоячою водою та вологолюбною рослин
ністю; багно» [СУМ 1, 215] й означенням велйкі (див. Велйка, Велйкий). 
Парал. назва постала синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
у формі відн. прикм. на -овські з основою гідроніма Дністер.

Велйкі і Малі Кучугури — орніт. заказник держ. значення, Василів, р-н Запоріз. 
обл. [ГЕУ 1, 154]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним апелятивом кучугура в мн. «горб; насипана гірка, 
штучне підвищення; купа» [СНГТК, 108] і двома означеннями, що вказу
ють на різні за розмірами о-ви на Каховськ. вдсх., де гніздяться бл. 50 видів 
птахів; пор. с. Кучугури в сусід. Якимів. р-ні Запоріз. обл. [АТП, 183].

Велйкі Корбвинці — с-ще міськ. типу, Чуднів. р-н Житомир, обл. 
[АТП, 153]; відоме з 1585 р. [ГЕУ 1, 154], Korowińce, Małe і Wielkie (1883) 
[SGKP 4, 422]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Велйкі, що вказує на розміри нп та протиставляє його Малим 
Коровинцям [АТП, 153], до первинного Корбвинці, утвореного семант. 
способом від катойконіма *коровинці «жителі або вихідці з * Коровина* \ 
пор. с. Коровинці в Сум. обл. [АТП, 399].

Велйкі Мостй — місто, Сокал. р-н Львів, обл. [АТП, 294]; відоме з 1472 р. [ГЕУ 
1, 154] як Мости [Янко, 72], Велйкие Мосты (1981) [СЭС, 206]. Ойконім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велйкі до пер
винного Мостй з метою протиставлення поселення за розмірами с. Мости 
в Городоц. р-ні Львів, обл. В основі опорного компонента онімізований ГТ 
міст у мн. «споруда для переходу чи переїзду через річку, залізницю», 
який мотивував ойконім у давн. значенні, відбитому в д.рус. мостъ «міст; 
гребля; бруківка» < псл. *mosfo «міст; шматки дерева, дрібні гілки, наки
дані на болото чи грузьку землю для зручності переходу» < *mesti, *meta- 
ti «кидати» [ЕСУМ 3, 482—483]. Закінч. -и, очевидно, вказує на мн. відпо
відних споруд на річці, де лежить місто, але не виключено, що воно є фор
мальним топонімотворчим засобом, який протиставляє ВН твірному 
апелятиву за ознакою «поселення біля моста». Основа Мост- притаманна 
перев. давнім топонімам у різних мовах [Никонов, 276—277], бо в тради
ції різних народів було поселятися побл. створених природою або самими 
людьми мостів чи переправ у формі греблі через водні об’єкти, що в епоху 
індустріалізації частково втратило актуальність.

Велйкі Сірогбзи — річка, вп. у Великий Айгаманський під; Сірогбзи (1957), 
Сірогози (1862), СЬрогозская (1889), СЬрогоза (1865), Сирагозъ (Б. р.), 
СЪрогозъ (1862), Севрекъ Гозъ (1787), Сююрюгбзъ (1793); пор. нп Верхні 
Сірогози і Нижні Сірогози Нижньосірогоз. р-ну Херсон, обл. [СГУ, 94—96], 
а також с-ще Сірогози в тому ж р-ні [АТП, 469—470]. Гідронім утворено 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Велйкі до Сірогбзи з 
метою протиставлення річки за розмірами і місцем суміж. поселенням з
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аналог, компонентом у назвах. Опорне Сірогдзи являє собою слов’янізова
ну форму тюрк, за походженням гідроніма Сююрюгозь, утвореного на 
основі ГТ гёз, кёз «джерело, струмок», букв, «око» [Мурзаев, 142], який у 
тур. діалектах розвинув широке геогр. значення: göze «джерело, фонтан, 
протока, що з’явилася навесні й зникає влітку; лунка для висадки огірка» 
тощо [Севортян 1980, 60—61], та означення süyrii «гостроконечний, гос
трий», зііугі «довгастий», яке відбилося в топонімії Криму [Бушаков, 
144], Алтаю [Молчанова, 296] та ін. Суч. форма мн. виникла під впливом 
родових ойконімів на зразок відантроп. Чорногузи [АТП, 749] або як вка
зівка на множинність річкових джерел, струмків.

Велйкі Сорбчинці — село, Миргород, р-н Полтав. обл. [АТП, 357]; відоме у світі 
завдяки творам М. Гоголя і міжнарод. Сорочинському ярмарку; Soroczyn- 
се (сер. XVII ст.) [SGKP 11, 82]; згадується з 20-х pp. XVII ст. як Красно- 
пілля [Янко, 72]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Велйкі до первинного Сорочинці для вказівки на розміри села та 
його протиставлення суміж. Малим Сорочинцям [АТП, 358]. Опорний 
компонент постав шляхом онімізації катойконіма сорочинці — жителі або 
вихідці з поселення, у назві якого основа Сорочин-; пор. сс. Сорочин у Він- 
ниц. обл., Сорочине (3) у Дніпропетров. і Запоріз. обл., Сорочинське в Сум. 
обл., Сорочинка в Миколаїв, обл. [АТП, 724]. Давн. назва Краснопілля 
постала як композит на основі словосп. з опорним ГТ поле й означенням 
красне «красиве» або, можливо, семант. способом від незафіксованого 
апелятива *краснопілля,.

Великоанадбльський заказник — ліс. заказник держ. значення, Волновас. р-н 
Донец, обл. [ГЕУ 1, 154]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням, перенесеним з 
Великоанадольського лісу, де знаходиться заказник [ГЕУ 1,154]. В основі 
цього прикм. ойконім Великоанадоль, суч. Анадоль [АТП, 114], до якого 
приєднано суф. -ськ(ий). Його пояснюють як дериват від гр. Анадоль, 
перенесеного греками-переселенцями з Малої Азії (Анатолії) [Янко, 73].

Великодобрбнський закбзник — загальнозоол. заказник держ. значення, Ужго
род. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 156]. Назва виникла внаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ський з основою ойконіма Велика Добронь [АТП, 165].

Великодолйнське — с-ще міськ. типу, Овідіопол. р-н Одес. обл. [АТП, 333]; засн. 
1803 р., до 1944 — Велика Акаржа [ГЕУ 1, 157], за ін. джерелами — 
в кін. XVIII ст. під назвою Грос-Лібенталь [Янко, 73]. Ойконім постав 
шляхом основоскладання опорного компонента Долинське й означення 
Велике, що протиставляє смт за розмірами с. Малодолинське [АТП, 333], 
назву якого утворено аналог, способом; пор. ще кілька ойконімів Долинсь
ке з основою ГТ долйна на території України, два з яких в Одес. обл., а 
також назву м. Долйнська (див.) у Кіровоград, обл. [АТП, 619]. Істор. 
ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Вели
ка до компонента Акаржа, що зберігся як назва суміж. станції [ГЕУ 1, 
157] і походить від гідроніма Акаржа в Біляїв. р-ні Одес. обл. [СГУ, 20]. 
Етимологія останнього, очевидно, пов’язана з тур. akar «проточний» 
[Бушаков 2003, 79], до якого приєднано топоформант (д)жа /  -ча, що 
утворює від іменинних основ назви з уподібнювально-зменш, значенням. 
Нім. Грос-Лібенталь, букв, «велика улюблена долина», має таку саму 
внутрішню форму, як і слов. Великодолинське.

Великокам’янка — с-ще міськ. типу, Ровеньк. м /  р Луган. обл. [АТП, 60], 
Каменка (1929), Большая Каменка (1979) [СГУ, 86]. Ойконім виник спосо
бом основоскладання від суміж. гідроніма Велйка Кам'янка (див.), що 
називає праву притоку Сіверськ. Дінця; пор. 61 Кам'янку в ойконімії 
України, 4 з яких у Луган. обл. [АТП, 635].
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Великосёлецький заказник — гідрол. заказник держ. значення, Оржиц. р-н 
Полтав. обл. [ГЕУ 1,159]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі трансонімі- 
зованого ойконіма Великоселецьке; пор. с. Малоселецьке в Селецькій с /  р 
Оржиц. p-ну Полтав. обл. [АТП, 360].

Велі-Тарамб — балка, л. Зх. Нальчика п. Кальміусу, вп. в Азовське море (1875); 
Валитпарама (1833), Вали (1832), Велітарамка, Вали Тарама (1963— 
1973), Валітпараиіь (1890), Валі-Тараиіа (1923), Волі-тпарама (1829), 
Валитперна (1913), Волітперка (1923), Велйко-Тарама (1957), Валитперма 
(1913), Волинторома (1863), Вагитороша (1910), Панно-Ивановка 
(1923), Пане-Ивановка, Пане-Иванова (1912), Пансивакова (1788), Пап
анова (б. р.); пор. зал. ст. Велі Тарама (1979), к. с. Волітерна в с. Октябр- 
ське Волновас. р-ну Донец, обл. [СГУ, 96]. Гідронім урум. походження, 
виник на тюрк. діал. основі приазовських греків, у мовленні яких велі 
(валі) «святий», тарама «балка» [Отин 2000, 43—45]. Очевидно, для уру- 
мів балка мала певне сакр. значення. Незрозуміла внутрішня форма топо
німа для слов, населення Приазовськ. регіону спричинилася до розвитку 
численних фонет.-орфогр. варіантів назви. Слов, паралелі Пане-Иванова, 
Пансивакова тощо мають відантроп. походження й пов’язані з іменем 
пана Івана Сивакова [Отин 2000, 44].

Вендичйни — с-ще міськ. типу, Могилів-Подільськ. р-н Вінниц. обл.; відоме з
XVI ст. [ГЕУ 1, 159], Wendyczany, «nad Wendyczanką» (1893) [SGKP 13, 
208]. Ойконім виник семант. способом від групової назви людей вен- 
дичани, утвореної за допомогою суф. -чани, очевидно, від мікротопоніма 
*Венди або за відношенням жителів до місцевості, насиченої відслонення
ми та відкладами венд: саме в межах Волино-Подільської монокліналі, 
зокрема в могилів-подільській зоні, виявлено найбільший в Україні роз
різ венд; пор. похідні від ойконіма назви р. Вендичанка в бас. Дністра 
[СГУ, 96], бот. заказника держ. значення Вендичанська Дубина [ГЕУ 1,159].

Вёприк — річки: 1) л. Псла л. Дніпра; Веприкъ (1649), Вепринъ (1764—1769); 
пор. у бас. річки с. Веприк Гадяц. p-ну Полтав. обл.; 2) п. Івоту л. Десни 
л. Дніпра; Веприкъ (1859); 3) пр. Удаю п. Сули л. Дніпра; Веприкъ (1729— 
1730); пор. у бас. річки с. Веприк Ічн. p-ну Чернігів, обл. [СГУ, 96]. Гідро
німи виникли за допомогою суф. -ик у релят.-демін. функції від апеляти- 
ва вепр, вёпер «дикий кабан» [Грінч. 1, 133]. Тотожні топоніми й мікрото- 
поніми поширені на поліссі, в лісостепу й Карпатах, де наявні сприятливі 
умови (зарості з кущів і дерев) для існування цих тварин, яким давні 
слов’яни поклонялися ще з язичн. часів; пор. ліс (хащі) Вепра, ліс, ур., 
сінокіс Веприк, ліс Веприще у Пн.-Зх. Україні [СММПЗУ 1, 99], ур., яке 
поросло дрібним лісом Веприк у Чернігівсько-Сумськ. Поліссі [Черепано
ва, 56], потік Вепровець на Закарпатті [СГУ, 96]. З огляду на давні парале
лі в ін. слов, та в деяких i.e. мовах (напр., пол. гідронім Wieprz) припуска
ють можливе походження гідрооснови від архаїч. псл. *і>ьрг- з i.e. *иірго- 
«крутий», яке після XII ст. злилося з праформою *vepr- «самець свині, 
кабан» [Babik, 608—609].

Вербич — річки: 1) л. Собу л. Пд. Бугу (1889); Вербичъ (1849); Werbicz (1893); 
пор. кол. с. Вербич, ліс Вёрбич (1968); 2) річка в Ріпк. p-ні Чернігів, обл.; 
Вербичъ (1729—1730); пор. с. Вербичі [СГУ, 96]. Назви утворено за допо
могою суф. -ич (<*itjo) у специфічній для нього гідронім, функції від 
апелятива верба, що вказує на насиченість узбережжя відповідними росли
нами; пор. діал. вербич «вербна неділя» [ЕСУМ 1, 350] з -ич у релят. функ
ції. Можливе перенесення на річки шляхом метонімії відантроп. ойконімів 
на -ич(і), які продукт, творяться семант. способом від патронімів з відпо
відним формантом.
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Вербівка — численні населені пункти [АТП, 595], водні об’єкти [СГУ, 96—97] 
тощо, назви яких утворено за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
прикм. вербовий, що вказує на відношення до відповідних рослин (пор. 
гідроніми Вербка, Вербна, Вербова, Вербовець та ін. [СГУ, 97]) або ж приєд
нанням суф. ’івк(а) до апелятива верба за аналогією до перев. відантроп. 
топонімів з таким формантом; окремі ойконіми на -івк(а) могли виникну
ти як посесиви або релятиви від прізв. Верба.

Верблібжка — річка, п. Інгульця п. Дніпра; Верблюжка больш. (1850), Вер- 
блюжка (1752), Вольшая-Верблюжка (1890), В. Верблюжка (1913), Вер
блюжка (1953); пор. у бас. річки с. Верблюжка Новгородк. р-ну Кірово
град. обл., р. Мала Верблюжка пр. Великої Верблюжки [СГУ, 97, 338]. 
Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від бот. верблю
жа трава, офіц. верблюдка «Corispermum L», діал. «волошка розлога», 
утвореного від апелятива верблюд за тією ознакою, що відповідну степ, 
рослину охоче поїдають вівці, кози та верблюди [ЕСУМ 1, 351], останні з 
яких у Центр. Україні ніколи не водилися. Така етимологія підтверджу
ється найпершою фіксацією назви як Wierzbluzessyte, зроблену в сер.
XVII ст. Г. де Бопланом, що відповідає місц. Верблюжисте із суф. -ист(е) 
в деривац. значенні «наявність, послаблена якість, неповнота ознаки без 
будь-якої емоційної оцінки»; подібні похідні характеризують об’єкт або 
місцевість за певними природними особливостями: пор. тернисте, бур’я
нисте, кам’янисте, лісисте, трав’янисте тощо [Лучик, 78—81]. Озна
чення Велика у варіанті гідроніма протиставляє річку за розмірами Малій 
Верблюжці й Сухій Верблюжці [СГУ, 338, 543].

Вергулівка — с-ще міськ. типу, Брянк. м /  р Луган. обл. [АТП, 59]. Ойконім 
виник за допомогою суф. -івк(а) в посес.-релят. функції від антропоніма 
Вергун [Чучка, 115] або *Вергуль, апелят. відповідник якого не зафіксова
но. Можливо, таким був дериват на -уль / -уля від дієсл. основи верг- 
«кидати швиряти; плести, в’язати» і т. ін., що зводиться до псл. *vergti, 
*vbrga з і.є. uer(e)g- «схиляти, крутити, згинати, обертати»; пор. укр. 
діал. верглик «інструмент для плетіння постолів», вергун «солодке печи
во», вергела — ірон. прізвисько високої людини, верґилйм «високий, 
сильний, але ледачий чоловік», верґйло «висока, але незграбна людина» 
[ЕСУМ 1, 352], діал. верґуля «губа; губата жінка» з ін. ступенем вокаліза
ції псл. *irbrg- < і.є. uerg- «вертіти, гнути» [ЕСУМ 1, 331], основа якого від
бита в дон. гідронімі Варгол та в ін. топонімах й антропонімах [Шульгач 
1998, 182—187], а також омонім, назву с. Вергулівка в Перевал, р-ні 
Луган. обл. [АТП, 68] і б. Вергунка л. Лугані [СГУ, 98] неподалік від 
смт Вергулівка.

Вересневе — с-ще міськ. типу, Луцьк, м /  р Волин. обл. [АТП, 37]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
вересневий, що постав за допомогою суф. -ев(ий) у релят. функції від 
назви рослини вересінь, верес «Calluna vulgaris Salisb.» за ознакою «місце
вість вересу»; пор. вересень «місяць вересу» [ЕСУМ 1, 353—354], похідні 
від основи цього апелятива поліс, гідроніми Вереснйця, Вересня 
[СГУ, 98]. Імовірним є утворення ойконіма за допомогою суф. -ев(е) в 
посес.-релят. функції від антропоніма Вересень; пор. омонім, назву 
с. Вересневе в Тернопіл. обл., а також нп Вересня (2) в Житомир, і Київ, 
обл. [АТП, 596], для яких також можлива мотивація відповідним гідроні
мом [СГУ, 98].

Вересбч — річка, пр. Остра л. Десни л. Дніпра; Вересоч'Ь (1764—1769), Вересочь 
(1898), Смолинка (1913); пор. с. Вересоч на ній у Чернігів, обл. [СГУ, 98]. 
Гідронім виник семант. способом від діал. вересач «місце, поросле вере
сом» [ЕСУМ 1, 353]; пор. поліс, pp. Вереснйця, Вересня [СГУ, 98]. Парал. 
назва Смолинка постала за допомогою суф. -инк(а) в релят. функції від
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апелятива смола, що вказував на відповідні властивості прибережних 
хвойних дерев або на смолисто-чорний ґрунт дна чи берегів.

Верёцький перевбл — гірський перевал через Вододільний хребет Укр. Карпат, 
на межі Львів, і Закарпат. обл.; Ворітський перевал [ГЕУ 1, 160]. Оронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
перевал «найнижче і найдоступніше для переходу місце в гірському хреб
ті чи масиві» [СУМ 6, 133] й означенням у формі відн. прикм. на -ський /  
-цький, утвореного способом трансонімізації давн. закарп. ойконіма 
Верецькіу що називав суч. сс. Нижні та Верхні Ворота [Чучка, 115]. Опор
ний компонент у цих назвах та означення у варіанті ороніма Ворітський 
перевал походять від ГТ ворота «прохід, глибока ущелина, яка наскрізь 
прорізає цілі гірські гряди» [Мурзаев, 130].

Вер&цйця — річка, л. Дністра в Івано-Франків, і Львів, обл.; Верещица, Weres- 
zyca (1884), Верёщиця (1957), Wereszycki potok (1893), Верёсиця (1979), 
Wreszycza (1447), «па rzecze Wressiczi» (1570), Weressczyca (1962) [СГУ, 
98]. Змішування форм з основами Верещ- і Вереиі- ускладнює етимологізу
вання назви. Очевидно, вона виникла за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, 
функції від апелятива вереск «верес» [ЕСУМ 1, 353], а варіанти Верёсиця, 
Вереиіица — приєднанням суф. -иц(я) до основної назви цієї рослини 
верес, у структурі якої можливе чергування -с- /  -иі- перед -иц(я) < * іса 
(див. Вересневе, Вересоч).

Bćpna — річка, п. Словечни п. Прип’яті п. Дніпра; Левочь (1913); пор. с. Верпа 
Овруц. р-ну Житомир, обл. [СГУ, 98]. Гідронім виник семант. способом від 
апелятива псл. походження *иьгра /  *иъгръ «вир, вихор», «щось зірване, 
збите, змішане, сплетене; рядно, тканина» тощо, утвореного в гнізді 
*vbrpati, *vbrpę «рвати, обривати», «прясти», «сукати, скручувати; 
ткати» з широкими балт. паралелями, що зводяться до і.є. *иег- «крутити, 
гнути», ускладненого детермін. -р- [Іліаді 2001, 83—86; Фасмер 1, 300]; 
пор. спорід. оронім Верпіль на Івано-Франківщині [Габорак, 61] з імен
ник. суф. -іль (< * -о іь), назву р. Вёреп л. Десни л. Дніпра, яка належить до 
е-ряду (*иъгра, *иъгръ), що розвинув в укр. мові повноголосся, та похідну 
в цьому гнізді назву стр. Верепуть, яка розвинулася внаслідок народної 
етимології з давн. Верепеть, Верепета [СГУ, 98], псл. *Verpeta [Іліаді 
2001, 86], ліс Верпёта, поле ВерпілЬу кут. нп (2) і х. Вертлля на Волині 
[СММПЗУ 1, 104].

Вертёпи — горби: 1) с. Петранка Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Wertepy 
(1887); 2) с. Острівець Городенк. р-ну Івано-Франків. обл.; Вертеби (2008) 
[Габорак, 62]. Назви утворено шляхом онімізації ГТ у мн. вертеп «печера; 
непрохідна ущелина, провалля», «велика скеля», діал. вертіп «яма в 
річці з виром; непрохідне місце в лісі», вертіб «яма з водою на палі» та ін., 
що зводиться до псл. *vbrtbpb «печера» < і.є. *urt- /  *uert- «вертіти» й 
*-иро- «вода, річка» [ЕСУМ 1, 358]; пор. потоки Вертіп і Верттчик у Кар
патах [СГУ, 98], горб Вертібу г. Вертобйста на Івано-Франківщині [Габо
рак, 62], печ. і суміж. геол. пам’ятку природи держ. значення Вертёба в 
Борщів, р-ні Тернопіл. обл. [ГЕУ 1, 161], спорід. топоніми за межами 
України [Мурзаев, 117—118].

Вертёча — річка, л. Ворзни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Вертеча (1729—1730), 
ВертечЬу Вертеть (1742), «на р. Вертечі» (1786) [СГУ, 98]. Гідронім 
виник семант. способом від ГТ вертеча «місце, де вирує вода» [Данилюк, 
16], похідного в псл. гнізді *ubrteti «вертіти, крутити, обертати» [ЕСУМ 1, 
359—360]; пор. мікрогідроніми на Волині Вертеча, Вертяча Яма, 
Вертяче [СММПЗУ 1,105], а також ГТ у серб, і хорв. мовах вртача «вир», 
«долина», «низина», «котловина», спорід. з вертеп [Мурзаев, 117] 
(див. Вертепи).
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Вертіївка — с-ще міськ. типу, Ніжин, р-н Чернігів, обл.; засн. на поч. XVII ст., 
до 1930 р. — Веркіївка [ГЕУ 1, 161], Werkijewka (1893) [SGKP 13, 232]. 
Суч. ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
антропоніма Бертій. Він становить трансформований варіант істор. назви 
пос. Веркіївка, утвореної приєднанням суф. -івк(а) до чол. імені Веркій, 
Верка, що з Аверкій, Оверко [Чучка, 115], або ж відбиває характерне для 
діалектів чергування -т- /  -к-.

Верх, Верхй — численні назви або компоненти складених назв горбів, гір, хреб
тів і т. ін. в гірських регіонах України [Габорак, 62—67], які постали шля
хом онімізації загальнослов. ГТ верх «верхівка, вершина гори, горба; поча
ток, витік річки» [Мурзаев, 118] < пел. *иьгхь «верх, верхняя частина», 
похідного від і.є. *ursu-s «підвищене місце» [ЕСУМ 1, 360—361]. Безаф. 
семант. утворення від цього ГТ продукт, в оронімії й непродукт. в гідронімії.

Верх Корётвини — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків, обл.; Верх 
Коритвини (2006), Коретвина (2003), Гуретвина, К орет винний, 
Верх Коретвенний, Верх Коретвина (2008), Wierch Guretwyna (1880), 
Guretwyna (1881), Koretwenny, Wierch Koretwenny (2000), Wierch Koretwy- 
ny (2006) [Габорак, 63]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ верх «верхівка, вершина гори, горба» [Мурзаев, 
118] й означенням у формі род. відм. мікрогідроніма Коретвина (Кори- 
твина), в основі якого апелятив коритвина «долина між двома горами чи 
пригорками», «западина між горами» [Габорак, 63].

Верхівцеве — місто, Верхньодніпровськ, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 81]; 
засн. 1884 р., до 1904 — Любомирівка [ГЕУ 1, 161], Верховцево (1981) 
[СЭС, 215]. Ойконім виник за допомогою закінч, -е, приєднаного до прізв. 
Верхівцев [СПЧ, 71], рос. Верховцев [Ганжина, 101], що належало першо
му начальнику та інженерові місц. залізниці [Янко, 74]. У його основі 
апелятив верхівець «верхівець; горянин» [Грінч. 1, 140], «житель верхо
вини або верхів’я річки» і суф. -ев-у що змінив свою функцію з антропонім. 
на ойконімну; пор. утворені семант. способом від форми мн. цього апеля- 
тива назви нп (4) Верхівці [АТП, 596]. Істор. назва постала за допомогою 
суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Любомир.

Вірхнє Озёрище — компл. пам’ятка природи держ. значення, Надвірн. р-н Іва- 
но-Франків. обл.; Урочище Верхнє озерище [ГЕУ 1, 161]. Топонім виник 
способом трансонімізації назви урочища, утвореної внаслідок приєднання 
означення Верхнє до давн. назви ур. Озерище з основою апелятива озёри
ще «місце, де було (є) озеро» [Габорак 2011, 371].

Вёрхне бзеро — оз. льодовик, походження, Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 
161]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й означенням верхнє, яке вказує на вище (1628 м) знахо
дження Верхнього озера порівняно з Нижнім озером (1515 м), що лежить 
на тому самому масиві Чорногора [ГЕУ 2, 412].

Вёрхне Провалля — річка, л. Великої Кам’янки п. Сіверськ. Дінця п. Дону; 
Верхнее Провалье (1822—1832), Б. Провалья (1778), Провалы (1787), 
Верхній Провалъ (1837—1839), Провалье (1918); пор. зал. ст. Провалье 
(1910), суч. с. Провалля Свердловськ. р-ну Луган. обл. [СГУ, 98—99]. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Верхнє до первинної назви Провалля для протиставлення річки за місцем 
протікання суміж. р. Нижнє Провалля [СГУ, 388]. Опорний компонент 
постав семант. способом від ГТ провалля «глибока безодня, прірва», «яр; 
глибокий крутий яр», «крутий відвісний берег», «велика яма (природна)» 
тощо [СНГТК, 163—164].

Вёрхне Синьовйдне — с-ще міськ. типу, Скол. р-н. Львів, обл. [АТП, 293]; місц. 
Верхнє Синьовідське, д.рус. Синеволодьско, Синеводско (1240), Synowódzko
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Niżne і Synowódzko Wyżne (XIX ст.) [ЕСЛГНПР, 143], до 1946 р. — Синьо- 
видсько-Вижнє [ГЕУ 1, 162]. Суч. назва виникла синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Верхнє до ойконіма Синьовйдне для проти
ставлення смт за місцем знаходження с. Нижнє Синьовидне (< д.рус. 
Синеводско) в цьому ж р-ні [АТП, 293]. Опорний компонент є істор. ойко- 
німом, який постав шляхом субстантивації та онімізації відн. прикм. на 
-ьско, похідного від словосп. з ГТ вода (у варіанті Синеводско) або з сино
нім. діал. вблод «волога» [ЕСУМ 1, 418] (у варіанті Синеволодьско) й озна
ченням синій у що вказувало на колір місцевості в горах біля впадіння 
р. Опору в Стрий, де лежить нп; пор. поширені ороніми з основою Син- у 
Карпатах [Габорак, 343—345]. Заміна істор. Синеводско суч. Синьовйдне 
через *Синьоводне зумовлена продуктивністю суф. -н- у прикм. з основою 
вод- і впливом актуального для гірської місцевості апелятива краєвйд та 
прикм. вйдний.

Верхнє Солонёцьке бзеро — заплавне озеро, Голопристан. р-н Херсон, обл., на 
о-ві Білогрудів у пониззі Дніпра [ГЕУ 1,162]. Лімнонім виник синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення Верхнє до назви Солонёцьке 
озеро, що побл. с. Солонці в сусід. Цурюпин. р-ні, для протиставлення 
дельт, оз. Нйжнє Солонёцьке озеро, що на тому самому о-ві Білогрудів 
[ГЕУ 2, 413].

Верхній Нагбльчик — с-ще міськ. типу, Антрацит, м /  р Луган. обл. [АТП, 56]; 
засн. у 2-й пол. XVII ст., до 1900-х Осипівка [ГЕУ 1, 162]. Ойконім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Верхній до первинно
го Нагбльчик для протиставлення поселення за місцем знаходження смт 
Нижній Нагольчик, яке входить до складу тієї ж міської ради [АТП, 57]. 
Опорний компонент постав шляхом трансонімізації суміж. гідроніма На
гбльчик [СГУ, 382], похідного від демінутива *нагольчик «невелике непо
крите рослинністю місце», в основі якого прикм. нагбльний «без покриш
ки» [Даль 2, 394], що розвинув характерне для сх.укр. говірок геогр. зна
чення; пор. нп Нагольне в Донец, обл., Нагольно-Тарасівка в Луган. обл. 
[АТП, 676], назви б. і р. Нагбльна (див.). Істор. ойконім Осипівка утворе
но за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Осип.

Вёрхнш Рогпчик — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 465]; засн. 1786 р. [ГЕУ 
1, 162], Верхний Рогачик (1981) [СЭС, 214]. Ойконім виник синтакс. спо
собом унаслідок приєднання означення Верхній до первинного Рогачик 
для протиставлення поселення за місцем знаходження с. Нижній Рогачик 
у цьому ж р-ні [АТП, 465]. Опорний компонент постав шляхом трансоні
мізації суміж. гідроніма Рогачик (див.), утвореного семант. способом від 
демінутива *рогачик (< рогач) з геогр. значенням «невелике розгалужен
ня; об’єкт, який має форму рогів, розвилки»; пор. ГТ рогатина «місце, 
де розходяться дві річки» [Данилюк, 83], нп Роги, Рогань [АТП, 710], 
Кривйй Ріг (див.), рр. Рбги, Рогівка, Рогань, Рогачівка [СГУ, 466] та ін.

Верхньодніпрбвськ — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 81]; засн. 1780 р. [ГЕУ 1, 
160] на місці сл. Григорьевка [Феодосій, 371], Верхнеднепрбвск (1981) 
[СЭС, 214]. Ойконім виник складносуф. способом на основі словосп. 
Верхній Дніпро з приєднанням -овськ у релят. функції. Можливе його 
безаф. утворення від Верхньодніпровський (басейн, район тощо). Назви нп 
з основою Дніпр- і суф. -овськ- поширені в Україні: пор. cc. (6) Дніпровське, 
З з яких у Дніпропетров. обл. [АТП, 618].

Верхньодністрбвська улбговина — акумулятивна рівнина в Передкарпатті, у 
межах Львів, та Івано-Франків. обл. [ГЕУ 1,163]. Оронім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ улоговина «велике 
заглиблення в рельєфі місцевості, западина з пологими схилами» [СУМ 
2012,1195] й означенням у формі відн. прикм. на -ська, що постав на осно
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ві словосп. Верхній Дністер; пор. утворені аналог, способом назви Верх
ньодніпровські Бескиди в межах Львів, обл., Верхньопрйп9ятська низо
вина в межах Волин. і Рівн. обл., Вёрхньотисинська улоговина на Закар
патті [ГЕУ 1, 163—164].

Вёрхня Бшёнька — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Верхня Біленькая 
(1850), Верхняя Білинкая (1837—1839), Верхняя Билинка (1778), Верх- 
не-Біленькая (1877), Верх. Біленская (1775), Біленькая (1833), Белой 
колодезь (поч. XVII ст.), ВеІепІіа]а (1699) [СГУ, 99]. Гідронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання означення Верхня до первинного 
Біленька для протиставлення об’єкта за місцем знаходження р. Нижня 
Біленька, б. й потоку Біленька в бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 53—54, 389]. 
Опорний компонент утворено шляхом субстантивації та онімізації прикм. 
біленька, що є пестл. формою до білий у значенні «чистий, прозорий, при
датний для вживання»; пор. варіант Белой колодезь (див. Біла, Білка).

Вёрхня Дворічна — річка, п. Осколу л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Верх. 
Двуречная (1934), Вишняя Двурічная (1850), Двурічная (1646), Двурічка 
(1773), Фигулівська (Хвигулівська) Річка (1960—1966); пор. сл. Двурі
чная (1625), суч. нп Дворічна, Дворічанське Дворічан. р-ну Харків, обл. 
[СГУ, 99]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Верхня до первинного Дворічна для протиставлення об’єкта за міс
цем знаходження р. Нижня Дворічна [СГУ, 389]. Опорний компонент 
постав шляхом субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. 
дворічний, утвореного складносуф. способом за допомогою -н(ий) у релят. 
функції від словосп. дві ріки за ознакою «річка, утворена злиттям двох ін. 
річок» або «річка, русло якої роздвоєне, утворює два рукави, що злива
ються».

Вёрхня Терс& — річка, л. Вовчої л. Самари л. Дніпра (кін. 20-х рр. XIX ст.); 
Верхняя Терса (1775), Вер(х)нетерса (1792), Вер. Терся (1782), Верхнея 
Терцъ (1778), Вер. Терец (1781), Большая Терса (1776), Терсы (мн., 1760), 
Теггіе К  (2-а чв. XVIII ст.); пор. х. Верхняя Терса (1898), суч. с. Верхня 
Терса Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. [СГУ, 99]. Гідронім виник синтакс. спо
собом унаслідок приєднання означення Вёрхня або Велика (в істор. варі
анті) до гідроніма Терса для протиставлення річки за місцем знаходження 
або розмірами суміж. водним об’єктам: б. Мала Терса, б. Нижня Терса, 
р. Середня Терса [СГУ, 342, 389, 498]. Опорний компонент постав за допо
могою закінч, -а-, яке узгоджує його з номенкл. іменем річка, балка, до 
онімізованого тюрк, £егв «протилежний; кривий; неслухняний, непокір
ний; зворотний бік»; пор. у Криму г. Терс, Терс-Топе, дж. Терес-Агач, печ. 
Терс-Коба, ур. Терскунда, с. Терс-Конду [Бушаков, 150—151]. Ознаки 
вихідного чол. роду гідроніма Терса простежуються у варіантах 
Вер. Терец, Верхнея Терцъ. У тюрк, мовах значення твірного ГТ терс «про
тилежний» при пд. орієнтації племен пов’язували з пн. стороною перев. 
схилів гір, хребтів, які знаходилися в тіні, тому саме від цього апелятива 
походять назви гір (2) Терса на Івано-Франківщині, що безпідставно 
пов’язують з укр. тирса «висока жорстка лісова трава» або угор. 
«рівнина» [Габорак, 378] (зміна тюрк. кінц. наголосу в прикарп. оронімах 
зумовлена пол. впливом).

Вёрхня Хбртиця — річка, п. Річища п. рук. Дніпра (1913); Хортиць (1781— 
1782), Верхняя Хортица, В.-Кортичъ (1913), Верхняя-Хортица (1890), 
Верхня Хортиця (1979); пор. кол. нп Верхня Хортиця (тепер м. Запоріж
жя) [СГУ, 99]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Верхня до топоніма Хбртиця для протиставлення суміж. рр. 
Середня Хбртиця, Хбртиця [СГУ, 499, 593], о-ву Хбртиця (див.).

Верхнічка — 1) річка, п. Уманки л. Ятрані п. Синюхи л. Пд. Бугу (1917); 
Werchniaczka (1893); 2) с-ще міськ. типу, Христинів. р-н Черкас, обл.
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[СГУ, 99]; засн. напри кін. XVI — на поч. XVII ст. [ГЕУ 1,162]; Яворовець, 
Wierzchniaczka (1787), с. Верхнячка (1785) [Гонца, 39]. Гідронім виник за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від апелятива верхняк «верхній 
шар ґрунту», «верхня частина чого-небудь» [ВТССУМ, 83] за ознакою 
«річка, вода якої протікає або витікає з верхнього шару ґрунту». Ойконім 
постав способом трансонімізації гідроніма; пор. с. Верхнячка в Скол, р-ні 
Львів, обл. [АТП, 293]. Істор. назва пос. Яворовець (із XVI—XVII ст.) 
виникла за доп0могою суф. -ець у релят.-атрибут. функції від прикм. 
яворовий «стос, до явір*, у XVIII ст. вона була замінена суч. Верхнячка.

Верховйна — 1) гірська обл. Укр. Карпат, заселена верховинцями; у вужчому 
сенсі — частина Середньокарпатської улоговини обабіч головного Карпат- 
ськ. хребта, заселена бойками з частиною верховинців [ЕУ 1, 233]; 2) с-ще 
міськ. типу, Івано-Франків. обл. [АТП, 188]; відоме з 1424 р., до 1962 — 
Жиб'є [ГЕУ 1, 164], Верховйна (1981) [СЭС, 215]. Макрооронім утворено 
семант. способом від ГТ верховйна «гірська місцевість» [ЕСУМ 1,360], вер
ховйна «підвищення», «гора, вершина», «висока смуга гір», «гори», «гір
ська країна» [Мурзаев, 118], поширеного, крім української, в зх.слов. 
мовах, а також у деяких пд.-зх. діалектах Росії [Габорак, 65; Мурзаев, 
118]. У його основі прикм. верховйй, похідний від апелятива верх (див. 
Верх, Верхи). Омонім, є назви потоку й р. Верховйна в бас. Верх. Дністра 
[СГУ, 99], які утворено від ГТ верховйна в значенні «початок річки; місце, 
звідки починається річка» [Вербич 2007, 17]. Крім топонімії, апелятив 
верховйна й тотожний оронім відбилися в перев. зх.укр. антропонімії 
[Чучка, 115]; пор. ще складений ГТ могйла-верховйна «курган на підвище
ному місці, зазвичай сторожовий пост» [Грінч. 1, 140]. Ойконім Верховй
на виник унаслідок трансонімізації ороніма; пор. Верховйнський вододіль
ний хребет, що розділяє витоки Чорного Черемоша і Прута на території 
Верховин, р-ну (центр — смт Верховина) [Габорак, 65]. Істор. назва посе
лення постала як посесив на *-je від апелятива жаба за ознакою «жаб’яче 
місце» в бас. Чорн. Черемошу, де лежить с-ще.

Вершйна — річки (3) на поліссі, балка в бас. Сіверськ. Дінця п. Дону [СГУ, 100]. 
Назви виникли семант. способом від ГТ вериійна «верхів’я річки», 
«початок яру» [Грінч. 1, 141] з основою верх (див. Верх, Верхи). Харак
терно, що в укр. топонімії від ГТ вериійна, який має також значення 
«горішня частина горба, підвищення» [СНГТК, 37], ороніми непродук
тивні (пор., відсутність семант. утворень від нього в назвах гір і поло
нин Івано-Франківщини [Габорак, 67]), але поширені, крім гідронімів, 
мікрогідроніми: Вериійна — оз., б., витік р. Убеді на Сумщині, Вериїй- 
ни — ур., ст. русло Ваги, яке заповнюється водою, на Чернігівщині 
[Черепанова, 58] та ін.

Веселе — с-ще міськ. типу, Запоріз. обл. [АТП, 172]; Весёлое (1981) [СЭС, 215]; 
пор. понад 90 нп із назвою Веселе перев. в пд. і сх. обл. України [АТП, 597]. 
Ойконім виник за зовнішнім сприйняттям поселення способом субстантива
ції та онімізації форми сер. роду прикм. веселий «строкатий, різнобар
вний — приємний на вигляд» [СУМ 2012, 97] (< псл. *veselb «буйний, 
пишний, повнокровний, кольоровий, який грає живими, яскравими 
кольорами, який радує; веселий» [ЭСБМ 2, 326]). Висока продуктивність 
відповідних ойконімів на пд. і сх. України певною мірою зумовлена ідео
логізацією таких назв у СРСР та їх легшим засвоєнням на пізн. заселених 
і лояльніших до радян. влади землях; пор. ойконіми з компонентами 
Весела, Веселий, Веселі, Весело- здебільшого в зазнач, регіонах [АТП, 
597—598].

Веселйнове — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 308]; засн. у кін. XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 166], Веселйново (1981) [СЭС, 215]. Ойконім виник унаслідок кон
версії прізв. полковника Веселинова, який був власником землі, де лежить
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поселення [Янко, 77]. З огляду на місце знаходження смт (неподалік Одес. 
обл. і на шляху міграції болгарів на територію суч. Кіровоградщини), назва 
нп, очевидно, мотивована болг. іменем Веселин з основою пд.слов. антропо- 
німа Весел [Чучка, 116].

Весблі Боковёньки — дендр. парк держ. значення, Долинськ. р-н Кіровоград, 
обл. [ГЕУ 1, 166]. Дрімонім виник способом трансонімізації су між. ойко- 
німа Веселі Боковеньки [АТП, 238], в основі якого два гідроніми: назва 
б. Весела і назва р. Боковенька9 в яку впадає балка [СГУ 100]. Форма мн. 
твірного ойконіма могла бути зумовлена змішуванням зазнач, та ін. 
суміж. гідронімів з основою Боков- (див. Бокова), що знайшло формальне 
вираження за допомогою -и в топонім, функції.

Весёл1вський заказник — бот. заказник держ. значення, Кременец. р-н Терно- 
піл. обл. [ГЕУ 1,166]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза- 
ції словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою ойконіма Веселівка [АТП, 421].

Весёлка — річки: 1) пр. Витогди л. Сниводи л. Пд. Бугу (1975); 
2) с. Берилове Кривозер. р-ну Миколаїв, обл. (1967) [СГУ, 100]. Гідроніми 
виникли за допомогою суф. -к(а) в субстант. функції від прикм. веселий у 
давн. значенні «буйний, пишний, повнокровний» і т. ін. [ЭСБМ 2, 326]; 
пор. бб. Весела (4), р. Веселуха, прот. Веселий Літник [СГУ, 100] (див. 
Веселе).

Веснірка — 1) річка, п. Сарати п. Білого Черемошу п. Черемошу п. Пруту 
л. Дунаю (1909); \Viesnarka (1973) [СГУ, 100]; 2) полонина; Веснарка — 
гори (4) на Івано-Франківщині [Габорак, 67]. Назви утворено семант. спо
собом від зх.укр. веснарка /  веснярка «будівля, де навесні зупиняються 
пастухи; стайня, кошара, де утримується навесні худоба; пасовище, де 
випасається навесні худоба»; пор. гуц. зимарка «будівля, де взимку зупи
няються пастухи; стайня, де взимку утримують худобу»; ороніми Вес- 
наркдвий Ґорґан, Весняркй на Івано-Франківщині [Габорак, 67—68].

Вётлинка — річки: 1) л. Берестка л. Уборті п. Прип’яті п. Дніпра; Ветлинка
(1913); 2) л. Невашу л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1913) [СГУ, 
100]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від діал. 
ветлйна «верба, лоза», що постало на основі діал. ветла «верба» (< псл. 
*иьШа «верба», пов’язане з *иеіиь «гілка, вітка») [ЕСУМ 1, 366]; пор. 
семант. співвідн. гідроніми з основою Верб- [96—98], мікротопоніми 
Вётли, Ветлйна, Ветлиця, Ветлівка на Волині [СММПЗУ 1, 108].

Взмуть — річка, п. Сейму л. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Взмуть (1913 ) 
[СГУ, 100]. Гідронім виник за допомогою суф. *-уь у субстант. функції від 
дієсл. взмутити «скаламутити»; пор. муть від мутити «каламутити» < 
псл. *тдШі «мутити» [ЕСУМ 3, 541—542], рос. діал. взмутъ, взмутка 
«дія того, хто колотить, мутить рідину» від взмутйть «робити мутним, 
мутити рідину; збовтувати, збивати» [Даль 1, 199].

Вйгівка — річка, пр. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра; Виговка (1913), (1968);
пор. там же с. Вигів Коростен. р-ну Житомир, обл. [СГУ, 100]. Гідронім 
виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від ойконіма Вигів, що 
являє собою посесив на -ів від незасвідченого антропоніма *Виг. Ойконім 
Виговъ, який лежить в основі прізв. Виговський /  Вигівськийу зафіксовано 
у документах XVII ст., а з XV ст. ця назва стосується, очевидно, урочища, 
в межах якого постало поселення [Карп., 41—42]; пор. відантпроп. назву 
с. Вигівка в Галиц. р-ні Івано-Франків. обл. [АТП, 189].

Вйгода — 1) с-ще міськ. типу, Долин, р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 191]; засн. 
1883 р. [ГЕУ 1, 170]; 2) гора, у смт Вигода [Габорак, 68]. Ойконім виник 
семант. способом від апелятива вйгдда «те, що дає якийсь прибуток, зруч
ність у чомусь, сприятливі умови» [СУМ 1, 375], пов’язаного з псл.
< і.є. *дЬ,е(11і- /  *ёко<1Ъ,- «відповідний, стосовний, добрий» [ЕСУМ 1, 544—



118 Вйдриця

545]. Такі назви надавали поселенням або об’єктам, які стояли в зручних 
для прибуткової діяльності місцях [Бучко 1990, 57], а також вигідним для 
людей природним місцям; пор. Вигода — 1) ліс, де росте багато ягід та гри
бів, Львів, обл.; 2) р-н, у якому будинки побудовані у вигідному місці, 
Львів, обл.; 3) хутір, розташований у вигідному місці, Рівн. обл.; 4) село на 
Берестейщині; 5) урочище на Волині [СММПЗУ 1, 111]; 6) населені пунк
ти (11) в різних обл. України [АТП, 598]. Оронім Вигода постав унаслідок 
трансонімізації суміж. ойконіма.

Вйдриця — річка, п. Десни (нижче Остра) л. Дніпра в Київ, обл.; Выдрица, 
Выдра (1913) [СГУ, 101]. Гідронім виник за допомогою суф. -иц(я) в 
релят.-демін. функції від варіанта Видра або безпосередньо від апелятива 
видра в геогр. значенні (< псл. *vydra < vydrati), збереженого перев. в 
поліс, говорах сх.- і зх.слов. мов; пор. блр. выдра «глибоко, але грубо обро
блена земля»; рос. діал. выдра «заглибина в дереві, паз, жолоб»; пол. діал. 
wydra «бородавка на обличчі» [Шульгач, 318]. Мотивац. ознака гідроні
мів з різним ступенем вокалізації псл. *der- /  *dbr- /  *cter- «дерти, бити; 
роздирати на частини; здирати і т. ін.» [ЕСУМ 2, 40—41; ЭССЯ 5, 218] від
билася в численних слов, утвореннях зі спорід. основами Дор-, Дран-, 
Здор-, Здр-, Здер-, Здир- та ін. [Лучик, 158—160]; пор. ще демін. утворення 
Вйдринка в бас. Прип’яті та Видрйчка в бас. Тиси [СГУ, 101]. За народною 
етимологією топоніми з основою Видр- часто пов’язують з відповідними 
водяними тваринами, які не завжди водяться у місцях з такими назвами: 
пор. хутір Видра, с., куток нп, вул., поле та ін. об’єкти на суші, які мають 
назву Вйдранка в пн.-зх. частині України [СММПЗУ 1, 112]. Поодинокі 
доістор. гідроніми можуть бути реліктами семант. утворень від апелятива 
видра «водяна тварина» (< псл. *vydra < і.є. *udra, *udro- «той, що живе у 
воді» від кореня *ued- /  -ud- «вода» [ЕСУМ 1, 371]), зумовлене культовим 
поклонінням язичників відповідним звіркам.

Вйдубичі — узгір’я, м. Київ; Выдобычи (1096), «на Выдобычи» (1070), «надъ 
Выдобичемъ» (1096), Выдобичь (1097), Выдобычь (1097), «на Выдобичъ» 
(1097), Выдыбичи, Выдубичи (б. д.), як с. Видубычъ (1647) [ЕСЛГНПР,
38]; уперше згадується у формі «на Выдобычи» 1070 р. [Железняк 2014, 
30]. Припускають, що первинною була назва Выдобычь, котра виникла як 
посесив на *-j(b) від антропоніма *Видобытпъ з основами *vid- «вид, 
форма; лице» (< і.є *ueid-, *uid- «дивитися, знати» [ЕСУМ 1, 370]) і -бытп- 
(< *byti «бути») [ЕСЛГНПР, 38; Желєзняк 2014, 31]. Суч. форма, яка 
також відома ще з літоп. джерел, постала під впливом мн. геогр. об’єктів 
(горбів) або продукт, у топонімії відпатр. утворень на -ичі.

Вйжниця — місто, Чернівец. обл. [АТП, 519]; відоме з кін. XV ст. 
[ГЕУ 1,171], Вишница (1623), Вижница (1644), Wiczincza (сер. XVIII ст.), 
Wiznitz (1848), місц. Віжніца [ТГРЧО, 21], Вижница (1981) [СЭС, 221]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від місц. виж- 
ній «верхній» [ТГРЧО, 21], вйжний «верхній, горішній», похідного від 
основи вис- (високий), парал. до wyżej «вище», wyż «височина» і под. 
[ЕСУМ 1, 372]. Топоніми з основою Вижн- функціонують перев. на 
Буковині та в Прикарпатті [Габорак, 68—70; СГУ, 101]; пор. назви 
рр. Вйженка п. Черемошу п. Пруту л. Дунаю, яка є демінутивом від Вйж
ниця [Карпенко, 109], Вйжівка на Поліссі, ороніми та гідроніми з компо
нентами Вйжна, Вйжне, Вйжній, Вйжня [Габорак, 68—70; СГУ, 101], Вйж- 
ницька улоговина [ГЕУ 1, 171].

Вйзниця — річка, п. Латориці л. Бадрогу п. Тиси л. Дунаю; Вьізниц’а (1972), 
Ріка, Рімава, Bystri, Bistri, Вызницкая Ріка, Вьізницкій Поток, Рімава 
(1929), Vyznice, Візниця (1935); пор. у бас. річки нп Верхня Визниця 
Мукачів. р-ну Закарпат. обл. [СГУ, 101—102]. Гідронім виник за допомо-
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гою суф. -иц(я) в топонім, функції від відн. прикм. *вйзний з основою 
апелятива виз «білуга Acipenser huso L.», який є запозиченням із зх.слов. 
мов [БСУМ 1, 372]. Ойконім Верхня Визниця утворено синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Верхня, яке вказує на відповідну части
ну річки, до трансонімізованого гідроніма, який входить до типол. ряду на 
зразок риба — рибний — Рибниця (укр. назва міста в Молдові). Імовірним 
є етимол. зв’язок назви з гідронімом Візня (див.). Парал. назва Ріка, яка 
продукт, в Закарпатті та Прикарпатті [СГУ, 463—464], має прозору ети
мологію, як і істор. гідронім Bystri (< бистрий). Ще один істор. гідронім 
Рімава постав за допомогою архаїч. форманта -ава в релят-атрибут. функ
ції від збереженого в рос. діалектах апелятива рема «заплавні кущі та ліс 
уздовж річки; вся річкова долина» [Даль 4, 91], ненаголош. -е- в структурі 
якого наблизився до -и- в основі назви річки.

Вйла — численні назви балок, річок, струмків, ярів, сінокосів, боліт, кут. нп, 
доріг, лісів, урочищ таін. геогр. об’єктів [СГУ, 102; СММПЗУ1,114—115; 
Черепанова, 59], які виникли семант. способом від апелятива вила, вили 
(псл. *vidlo, мн. *vidly «вила; що-небудь роздвоєне; пристосування для 
намотування» < *viti «вити» < і.є. *иеі- «вити, намотувати» [ЕСУМ 1, 
374], який розвинув у слов, мовах геогр. значення; пор. укр. діал. вили 
«розгалуження русла річки», «місце злиття двох річок», «місце з’єднання 
двох доріг», пол. діал. widły «кут між двома річками, що з’єднуються» та 
ін. [Шульгач, 310]. Фонет. варіантом топоніма є назва р. Вйля в бас. Тиси 
побл. Ужгорода [СГУ, 102], якщо це не семант. утворення від дієприкм. 
форми зі спорід. основою вил- (псл. *vil-) дієсл. вити «скручувати», що 
могла відбитися і в ін. гідронімах; пор. виляти [ЕСУМ 1, 375].

Вйлкове — місто, Кілій. р-н Одес. обл.; уперше згадується в істор. матеріалах 
1762 р. [АТП, 320, 328], Вйлково (1981) [СЭС, 223]; за ін. джерелами, 
місто засн. 1746 р. на лівому бер. Дунаю, де річка поділяється на три від
ноги, старовірами [ЕУ 1, 248] під назвою Липованське, пізн. Вилків 
[ГЕУ 1, 173]. Ойконім, очевидно, є посесивом на -ов(е) від гіпокористики 
*Вилко пд.слов. імені Вйличко [Чучка, 117] або незафіксованого антропо- 
німа *Вилок, занесеного в бас. Дунаю рос. старовірами, в основі якого 
апелятив вилок «качан, кочень капусти», мн. вилки [Даль 1, 204]. Імовір
не також утворення ойконіма за допомогою суф. -ов(е)в релят. функції від 
демін. вилка, вилки в геогр. значенні, яке може відбивати три відноги 
річки, де лежить поселення; пор. рос. діал. вилки «межиріччя», укр. вила 
«підвищення, що має три кінці, з яких один довший від двох інших» 
[Мурзаев, 122]. Істор. назва Липованське постала як субстант. прикм. на 
-ськеу утворений від групової назви старообрядців липовани.

Вилок — с-ще міськ. типу, Виноградів, р-н Закарпат. обл. [АТП, 158]; засн. 
1304 р. [ГЕУ 1, 173]; Вілок, Уйлак [Галас 1957, 82]. Суч. назва Вилок, 
Вілок являє собою українізовану форму (можливо, під впливом асоціат. 
зв’язку з вила /  віла або демін. вилок) угор. за походженням композита 
Уйлак, в основі якого словосп. wy lak «нове село», що пройшло складний 
шлях фонет. адаптації: Ujlak > Вуйлок > Вуйлок (у місц. говірках -о- в 
закритому складі перед -у- дало -у ) > Вулок > Вілок як штучне утворення 
від народного Вулок [Галас 1957, 82] (див. Вйлкове).

Вйнарка — річка, п. Ірпеня л. Дніпра в Житомир, обл.; Вйнарка (1864), Winar- 
ka, Winiarka, Кривнянка (1864, 1892), Krywarka, Krywianka (1893), Кри- 
винка (1913), Кривенка (1920) [СГУ, 102]. Гідронім виник за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від апелятива винар «власник винної крамни
ці» [СУМ 1, 439], «винороб», «торговець вином», «винокур»
[Чучка, 117] або винарня «винна крамниця; пивниця» [СУМ 1, 439]. 
Парал. гідронім Кривенка та його варіанти походять від назви с. Криве, 
через яке протікає річка [СГУ, 102], хоч можлива спільна мотивація
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ойконіма та гідроніма прикм. кривий за відповідною ознакою місцевості з 
нерівними, вигнутими, покрученими геогр. об’єктами.

Впнники — місто, Червоноармійська р /  р м. Львова [АТП, 273]; засн. у 2-й пол. 
XIII ст. [ГЕУ 1,173], Winniki (1893) [SGKP 13, 560], Винники (1981) [СЭС, 
225]. Ойконім постав унаслідок трансонімізації родової назви людей на 
прізв. Винник, в основі якого апелятив винник «винокур» [Грінч. 1, 173], 
«той, хто виготовляв горілку і спирт» [СУМ 1, 441]; пор. похідну від цього 
антропоніма назву б. Винникова в бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 102].

Виногрпдів — місто, Закарпат. обл. [АТП, 158]; засн. у IX ст., до 1946 р. — 
Севлюиі [ГЕУ 1, 174], Виноградов (1981) [СЭС, 226], з X до XIII ст. — Уго- 
чей [Янко, 79], Nugacha (1332—1337), Vgosa, Угоча, Ugocsa [Галас 1957-а, 
205]. Суч. ойконім виник як калька угор. Севлюш, букв, «виноградне» 
[Янко, 79], за допомогою суф. -ів у релят. функції від назви рослини 
виноград, яка займає важливе місце в господарському й культурному 
житті Закарпаття та ін. виноробних регіонів України; пор. поширені 

. перев. в таких обл. ойконіми Виноград, Виноградар, Виноградівка, Вино
градне, Виноградний, Виноградове та ін. [АТП, 598], гідроніми Виноградів- 
кау Виноградна (2), Виноградний [СГУ, 102]. Походження назви Угоча 
(Ugocsa) пов’язують з двома версіями: 1) від *и + Cost + /а, де Cost «гість» 
(Е. Моор, Я. Станіслав); 2) Угоча < Угодча < Угодьча, яке є посесивом на 
*-уа від антропоніма Угодь [Галас 1957-а, 205].

Виногрйдне — с-ще міськ. типу, Ялт. (Чеховська) с /  р у Криму [АТП, 255], рос. 
Виноградное. Ойконім виник способом субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. прикм. виноградний, утвореного за допомогою суф. 
-н(ий) від назви рослини виноград; пор. численні ойконіми Виноградне 
перев. на пд. України [АТП, 598], назви бб. Виноградна, руч. Виноградний 
[СГУ, 102] (див. Виноградів).

Вир — річки, їхні частини, ручаї тощо в різних регіонах України та в ін. слов, 
країнах [СГУ, 103; СММПЗУ 1, 116; Іліаді, 318; Черепанова, 59—60]. 
Назви походять від загальнослов. ГТ вир9 що має в укр. мові кілька зна
чень: «водоверть, ковбаня» [Грінч. 1, 180], «крутий прямовисний берег», 
«заглиблення на місці водойми», «глибока яма» [Мурзаев, 133] 
та ін. Вихідне псл. *иігь «вир» пов’язане ін. ступенем вокалізації з дієсл. 
*Vbreti «кипіти, клекотіти» [ЕСУМ 1, 379]. Шляхом метонімії від гідроні
мів або безпосередньо від ГТ вир виникли перев. на Поліссі малочисельні 
ойконіми Вир, Вири, Вирівка, Вирка [АТП, 598—599]; пор. ще літоп. м. й 
р. Вирь у Чернігівськ. землі, що фіксується з XI ст. [ЕСЛГНПР, 31], гідро
німи Вирка (3) на Рівненщині та Закарпатті [СГУ, 103].

Вйрва — річки: 1) л. Тетерева п. Дніпра; Вырва (1864), Вирва (1955); пор. 
с. Вирва Малин, p-ну Житомир, обл.; 2) п. Вігору (В’яру) п. Сяну п. Вісли; 
Вирва (1957); Olchowiec (у верхів’ї), Werwa (1895), Вырва (1960), Warwa 
(1965); 3) ручай, бас. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра на Волині [СГУ, 103]. 
Гідроніми виникли семант. способом унаслідок онімізації ГТ вирва «виби
та ким-, чим-небудь, вирвана силою вибуху яма; вибитий, вирваний 
отвір», «глибока яма у дні річки, ставка» [СУМ 1, 467], «яр, утворений 
дією вод», «калюжа», «місце де вода збирається після дощів», «місце, де 
вода зникає під землею», «крутий схил гори, круча» [СНГТК, 42], поши
реного також у пол. мові [ІНульгач, 319]. Походження твірного вирва 
(< псл. *vyrbva) пов’язане з преф. *vynvati «вирвати», основа якого в 
гідронімах указує на характер дії води та її наслідок; пор. укр. діал. 
(нижньонаддніпр.) вйрвач «острів, що утворився із відірваної від берега 
ділянки землі» [Чабаненко 1,162]. Варіант Warwa постав або під впливом 
відомого пол. топоніма Варва9 який пов’язують з warować «зміцнювати, 
обороняти», або є самостійним утворенням від псл. *var-9 спорід. з
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*vir-/*vbr- [Трубачёв, 68—71]; пор. похідні від ГТ вир чи його форм гідро
німи Виревїдва (< Вире води), Вирйще, Вирівка, Вйрка, Вирок [СГУ, 103].

Вирвихвіст — річки: 1) л. Протоки л. Росі п. Дніпра; Вырвихвостъ (1900); 2) пр. 
Гирмана л. рук. Дніпра; Вырвыхвостъ (1850); 3) пр. Ромна п. Сули л. Дні
пра; Вырвихвостъ (1785); 4) пр. Хоролу л. Псла л. Дніпра; Вырвихвостъ 
(1848); 5) у нп Саварка і Лютері Богуслав. p-ну Київ, обл.; пор. ще р. Вир- 
вихвдста л. Дніпра в Семенів, p-ні Полтав. обл. [СГУ, 103]. Гідроніми 
виникли семант. способом від апелятива вирвихвіст «грузьке болото на 
дорозі» [Грінч. 1, 181], «багно, трясовина (з іржавою водою)» [Железняк,
ЗО], первісна образна семантика якого (< вирви + хвіст) утрачається внас
лідок термінологізації юкстапозита. Чітка локалізація гідронімів Вир
вихвіст від середньонаддніпр. говірок в Україні до бас. Дону в Росії, де 
фіксується форма Урвихвост [Стрижак, 39], може свідчити про зароджен
ня твірного апелятива в укр. козац. середовищі, де особливо продукт, були 
образні композити з основою дієсл. наказ, способу, і поширення його 
разом з переселенням козаків на Кубань.

Висбке — с-ще міськ. типу, Совєтська р / р м .  Макіївки Донец, обл. [АТП, 101]; 
засн. 1957 р. у зв’язку з будівництвом шахти [Янко, 80]. Ойконім виник 
способом субстантивації та онімізації форми серед, роду прикм. високий 
«який має велику відстань знизу вгору», «який знаходиться на далекій 
або значній віддалі від землі, від якої-небудь поверхні» [СУМ 1, 493], що 
характеризує місц. рельєф; пор. ще 25 аналог, назв нп в Україні [АТП, 
599] та їхню непродуктивність у гідронімії й оронімії [СГУ, 104; Габорак,
72] у зв’язку з відсутністю проточних вод і гірських об’єктів, які б позна
чалися номенкл. іменем сер. роду. Натомість у гідронімії та оронімії 
поширені назви з компонентами Висока, Високий [СГУ, 104; Габорак, 
71—72], які узгоджуються із співвідн. ГТ.

Висбкий — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. 1903 р. [ГЕУ 1, 
177], Высокий (1981) [СЭС, 262]. Ойконім виник способом субстантивації 
та онімізації прикм. висбкий, який характеризує підвищену місцевість, 
де було засн. хутір, на що вказує форма чол. роду, або вона узгоджується з 
рос. поселок (див. Висбке); пор. відсутність ін. аналог, ойконімів через 
занепад таких поселень, як хутір, але поширеність мікрогідронімів та оро- 
німів у формі Висбкий [СГУ, 104; Габорак, 72], що характеризують яри, 
береги, горби, верхи тощо за їх віддаленням від низини.

Висбкий К&мінь — компл. пам’ятка природи держ. значення, Воловец. р-н 
Закарпат. обл.; Гора Високий Камінь [ГЕУ 1,177]. Топонім виник унаслі
док трансонімізації ороніма, утвореного способом лексикалізації та онімі
зації словосп. висбкий камінь з прозорою етимологією компонентів; пор. 
с. Високий Камінь у Коростишів. p-ні Житомир, обл [АТП, 139].

Високогірний дендропарк — пам’ятка садово-парк. мистецтва держ. значення 
[ГЕУ 1, 177]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ дендропарк «великий парк, у якому вирощується бага
то видів деревних і кущових рослин як місцевої флори, так і інших біогео
графічних областей» [СУМ 2, 242] й означенням високогірний «який 
міститься, розташований, росте високо в горах» [СУМ 1, 494].

Високопілля — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 465]; засн. 1869 p., до 1915 — 
Кронау [ГЕУ 1, 177]. Ойконім утворено складносуф. способом на основі 
словосп. висбке поле за допомогою суф. *-j(a) в релят.-локал. функції, 
який викликав подовження кінц. -л- у твірному ГТ; пор. нп Високопілля 
на Донеччині й Харківщині, Високопіль на Дніпропетровщині, Тернопіл
ля на Львівщині, Тернопіль (див.) [АТП, 599, 733]. Істор. назва Кронау 
нім. походження. Вона постала за допомогою суф. -ау (< -аи) в топонім, 
функції від нім. Krone «корона (дерева); корона», в основі якого лат. corona
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«вінок, вінець; край, кінець, межа»; пор. укр. крона «верхня частина 
дерева», що є запозиченням з нім. мови [БСУМ 3, 103].

Висбцький закпзник — ліс. заказник держ. значення, Дубровиц. р-н Рівн. обл. 
[ГБУ 1 178]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -цький, 
утвореного від суміж. ойконіма Висоцьк [АТП, 375].

Впс^нь — річка, п. Інгульця п. Дніпра; Isun (1936), Высунь, Висунъ (1913), Вул- 
сунь (1890), Висунь (1957), Исунъ (1913), Исунь (1863), Висунь (1850), 
Wysuń (1948); пор. нп Висунь і Висунськ на річці в Миколаїв, обл. [СГУ,
104]. Гідронім виник за допомогою пел. суф. *-ипь /  *-ипь у релят.-агент. 
функції (пор. назви рр. Вігунька, Грунь, Грунька, Родунька та ін. [СГУ, 52, 
159, 467]) від основи *vis- «рідина; розливатися, текти», що відбита в 
гідронімії старожитніх слов, земель з річками, які характеризуються 
низинними берегами, розливами, заплавами й відповідною якістю води та 
флорою [Лучик, 32] (див. назву р. Велика Вись, неподалік якої бере поча
ток р. Висунь). Суч. Висунь з початк. Ви- сформувалося внаслідок ствердін
ня губних в укр. мові. Існує кілька версій щодо неслов. походження гідро
німа, автори яких відзначають їхню фонет. або лекс. непереконливість: 
від тюрк, usun «довгий»; з огляду на варіанти Добрая Исунъ, Исунъ Доб
рая від сумнівного тюрк, іуі «добрий» (?) і su(п) «вода, річка» (В. Лобода); 
від *vicun або *viciin «водопій, місце для напування худоби» з основою
д.тюрк. Не «пити» й формантом -ип (І. Желєзняк); від монг. u-sun (суч. 
usan) «вода», що нашарувалося на давню гідрооснову з тюрк, коренем су 
«вода, ручай, річка, озерце» (О. Карпенко) [Лучик, ЗО—31] (останню ети
мологію автор переглянула і стверджує сх.слов. утворення *visunb з про
дукт. суф. -ипъ [Карп., 49—50]). Такий різнобій тюрк, етимологій свід
чить про відсутність надійних аргументів у них, зокрема щодо природи 
компонента Ви- /  Ві-, який має нехарактерний для тюрк, мов початк. В-, 
щодо відсутності сингармонізму в найдавніших фіксаціях Висунь, Исунь 
(< Visunb), щодо наголосу на першому складі тощо. Пояснення цьому кри
ється в адаптації псл. *Visunb різними тюрк, племенами: у VI—VII ст. ава
рами (після занепаду Київської Русі, у складі якої найпослідовніше під
тримували вживання автохтонного *Visunb, Висунь уличі), печенігами, 
половцями, татаро-монголами, турками, які закріпили в місц. мовленні 
варіанти Исунь, Исунь.

Висбча — карст, печера у Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Петринській 
яйлі [ГЕУ 1,179]. Спелеонім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду дієприкм. висячий «який висить, звисає» [СУМ 1, 507]; 
пор. відгел. назву гідрол. пам’ятки природи держ. значення Висяче, Боло
то Висяче у Верховин, р-ні Івано-Франків. обл., яка відбиває аналог, моти- 
вац. ознаку об’єкта — наявність так званих висячих боліт на схилі Поло- 
нинськ. хребта висотою 1500 м [ГЕУ 1, 179].

Витачів — село, Обухів, р-н Київ. обл. [АТП, 221]; м. Витичєвь Київськ. землі 
біля гирла р. Віти; пор. бродъ Витичєвь біля м. Витичєвь (1151); за 
Костянтином Багрянородним (X ст.) Рітєтє|3т|, Вятичи, Витичи (поч.
XVI ст.), Витачев (XVII ст.) [ЕСЛГНПР, 31—32]. Ойконім виник як посе- 
сив на -євь, утворений від патроніма Витичь, в основі якого гіпокористи- 
ка Вить від повного особ, імені Витославь [ЕСЛГНПР, 32] або Витомирь, 
Добровить, Гостевить [Чучка, 119]. Варіант XVI ст. Вятичи сформував
ся за аналогією до етноніма вятичи, який не має стосунку до мотивації 
топоніма. Суч. форма Витачів постала в XVII ст. унаслідок фонет. тран
сформації основи патроніма Витич-, можливо, під впливом пол. witać 
«вітати». Імовірним є походження топоніма як посесива на -євь від катой- 
коніма або етноніма *витичи «ті, що живуть на узбережжі р. Віта*, біля
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гирла якої лежить село; пор. дреговичі < дрегва «грузька, болотиста місце
вість», угличі (< *Qgblitje) < Угълъ (< *ęgblb) [Лучик, 132—133] (див. 
Інгул).

Вйтвиця — річка, л. Свічі п. Дніпра; Вітвиця (1957), Витвица (1917), Witwica
(1890); пор. с. Витвиця Долин, p-ну Івано-Франків. обл. [СГУ, 104]. Гідро
нім виник за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від діал. витва 
(бот.) «верба прутовидна, лоза», що зводиться до псл. *vitv-, пов’язаного з 
*vitb, *vetb «гілка» (< i.e. *uei-t, *uoi-t) «прут, лоза», похідного від *иеі- 
«вити, крутити» [ЕСУМ 1, 383, 406—407]. Можлива мотивація назви 
основою витв- (< *vitv-) з архаїч. значенням «та, що в’ється (про річку)», 
яке імпліцитно наявне в похідному «верба прутовидна, лоза».

Вйтекла — річка, л. Сновиди л. Пд. Бугу (1967); «у верху Вытеклоиь (1614), 
Витекла (1889), Wytekła (1895), Витхла (1957), Samiec (1889) [СГУ,
104]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. 
роду дієприкм. вйтеклий з основою дієсл. витекти < текти «перемісти
ти свої води в певному напрямку (про річку, струмок і т. ін.)» [СУМ 10, 
58]. Парал. назва Витхла, якщо це не граф, помилка, постала таким 
самим способом від форми жін. роду дієприкм. вйтхлий «такий, що 
видохся» [Грінч. 1, 195], тобто «випарувався, дуже ослаб (про воду)». 
Гідронім кін. XIX ст. Samiec є семант. похідним від апелятива самець 
«щось, хтось одинокий, окремішній, відокремлений» або ж утворенням із 
суф. -ець у топонім, функції від сам, самий; пор. численні гідроніми 
Самець на старожитніх укр. землях [СГУ, 484—486].

Вйхриця — річка, п. Ірпеня п. Дніпра в Київ, обл.; Вихрицьа (1634), Выхрица 
(1664) [СГУ, 104]. Гідронім виник за допомогою суф. -иц(я) в релят.-атри- 
бут. функції від апелятива вихор у гідрогр. значенні: пор. рос. вихорь 
«вир, пучина, водоверть» [Даль 1, 208], що зводиться до псл. *иіхгь, пов’я
заного з *vixati < і.є. *иеі- «крутити, гнути» [ЕСУМ 1, 386].

Вйчівський заказник — бот. заказник держ. значення, Зарічн. p-ну Рівн. обл. 
[ГЕУ 1, 179]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ський, 
утвореного від суміж. ойконіма Вичівка [АТП, 376].

Вишгород — місто, Києво-Святошин. р-н Київ. обл. [АТП, 206]; 
«идета ... Вышегородуь, Вышегородъ (946), «у ... Вышегородъ (980), «приде 
... Выше городу» (1015), «из Вышегорода* (1150), «до Вышъгорода* (1206), 
«под Вышегородьмъ* (1173), «въ Вышегороде* (1078), «за Вышегородомъ» 
(1088), Вышгородъ (1155), у Костянтина Багрянородного Воіхтеурабе 
(X ст.), Wyzgród (XVII ст.), як с. Виж-город (1729—31) [ЕСЛГНПР, 38—
39]. З огляду на повторюваність назви на різних слов, землях припуска
ють функціонування ГТ вышьгородъ «акрополь, верхній замок, кремль, 
детинець», «місто на згірку, частіше над річкою», «високе місто, замок, 
укріплення на високому місці», від якого семант. способом утворено ойко- 
нім [ЕСЛГНПР, 39; Никонов, 91]. Імовірним є виникнення назви як ком
позита безпосередньо від основи порівняльного ступеня выш- (< высокъ) і 
ГТ городь «місто» за ознакою «верхнє місто; огорожа, паркан, фортеця, 
місто на високому місці» [ЕСУМ 1, 570—571], що входять до структури 
апелятива вышьгородъ.

Впшкове — с-ще міськ. типу, Хуст. р-н Закарпат. обл.; відоме з 1271 р. [ГЕУ 
1,180]. Ойконім постав як посесив на -ове від антропоніма Вишко або 
Вишек, що є гіпокористикою композитів типу Vyseborb, Vysemirb; пор. 
пол. Wyszek, Wyszk, Wyszko [Rymut 2, 711], ст.укр. с. Вышьково в Бере- 
стейськ. землі [ССУМ 1, 226], суч. с. Вишків у Долин, p-ні Івано-Франків. 
обл., нп Вишнівка в Житомир, обл., відойк. Вишківське на Київщині, від- 
катойк. Вишківці у Вінниц. обл. [АТП, 599].
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Вишнёва Горб — бот. заказник держ. значення, Рівн. р-н і обл. [ГБУ 1, 180]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ гора й означенням у формі жін. роду відн. прикм. вишневий «стос, до 
вишня* (заказник являє собою крейдяну гору, де зростає близько 100 рід
кісних рослин, з яких значне місце займає вишня степова [ГБУ 1, 180]). 
Можливе посередництво ороніма в походженні назви заказника.

Вишнёве — 1) місто, Києво-Святошин. р-н Київ. обл. [АТП, 217]; засн. 1960 
[ГБУ 1,180 ]; 2) с-ще міськ. типу, П’ятихатк. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 
90]; засн. 1926 p.; до 1961 — Ерастівка [ГБУ 1, 180]; 3) с-ще міськ. типу, 
Селидів. м /  р Донец. обл. [АТП, 110]. Ойконіми виникли способом суб
стантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. вишневий «стос, до 
вишня*. За відношенням до поширеного в Україні плодоягідного дерева 
постало бл. півсотні ойконімів у формі Вишневе, яка узгоджується з 
номенкл. іменем село, і лише поодинокі назви поселень мають жін. (Виш
нева) і чол. (Вишневий) рід [АТП, 599]. Окремі ойконіми у формі сер. роду, 
імовірно, утворено за допомогою суф. -ев(е) в релят.-посес. функції від 
антропоніма Вишня; пор. назви нп Вишнів у Волин. та Івано-Франків. 
обл. [АТП, 599], хоч і вони можуть зводитися до короткої форми прикм. 
вишнів від вишневий [БСУМ 1, 387]. Істор. назва пос. Ерастівка на Дні
пропетровщині виникла за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції 
від імені землевласника Ераста Бродського [Янко, 80].

Вишневёцька — балка, л. Нагольної л. Міусу, вп. в Азовське море (1957); 
Вышневецькая, Вишневецькая (1780), Вишневецькій Буеракъ (1854); як 
р. Вешнивецкая (1853); пор. нп Вишневецкій (80—90-ті pp. XIX ст.) [СГУ,
105]; як р. Вишневёцька [ГБУ 1, 180]. Гідронім, як і істор. ойконім Виш- 
невецкій9 виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. із 
суф. -ецьк-, похідного від назви суміж. с. Вишневе [АТП, 61], або із суф. 
-ськ- /  -цьк-у приєднаним до незафіксованого Вишневець (див. Вишнівець).

Виштвёць — с-ще міськ. типу, Збараз. р-н Тернопіл. обл. [АТП, 418]; відоме з 
1395 р. [ГБУ 1, 181]; Вишневець, Вишнівець, Вишнєвіць (1463), Вишні
вець (1482) [ССУМ 1,177]. Ойконім виник за допомогою суф. -ець у релят.- 
демін. функції від вишнів «вишневий» або від топоніма Вишнів, який є 
семант. похідним від вишнів чи посесивом на -ів від антропоніма Вишня 
(див. Вишневе); пор. діал. вйшнів-град «вишник», де вишнів від вишневий 
[БСУМ 1, 387]. Можливе утворення ойконіма від діал. вишнівки «поріч
ки, Rives rubrum L.» [БСУМ 1, 387] за допомогою -ець.

Вишнівка — населені пункти (12) [АТП, 599], балка, річки (3) [СГУ, 105]. Топо
німи виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від вишневий 
«стос, до вишня* у в якому чергування -е- /  -і- зумовлене закритим складом 
похідного, або приєднанням продукт, в топонімії суф. -івк(а) з тим самим 
значенням до назви плодового дерева вишня. Окремі ойконіми могли утво
ритися за допомогою -івк(а) у релят.-посес. функції від антропоніма 
Вишня (див. Вишнёвеу Вишнівець).

Впшня — річки (4) [СГУ, 105], населені пункти (2) [АТП, 599]. Назви виникли 
внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. виш
ній «який знаходиться, міститься на великій відстані від землі» [СУМ 1, 
544]; пор. у гідронімії перев. Пд.-Зх. України демінутиви Вишенька (3), 
складені назви з компонентом Вишній (7), потік Вишні Ями [СГУ, 104—
105], ойконіми Червона Вишня на Хмельниччині, Судова Вишня 
(див.) [Бучко, 309] і мікрогідронім Вйшниця на Львівщині [СГУ, 104]. Твір
ний прикм. вйшнЯу вишній поширений у більшості слов, мов [Вербич, 17].

Вйща Бургунка — річка, п. Дніпра в його гирлі нижче м. Берислав Херсон, обл.; 
Burhunka (1931), Боргунка Высшая (1720), Верхняя-Бургунка (1890), 
Бургунскійу Бургунка (1913) [СГУ, 104—106]. Гідронім виник синтакс.
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способом унаслідок приєднання означення Вища, яке вказує на місце зна
ходження об’єкта порівняно з р. Нижня Бургунка (пор. там само с. Бургун- 
ка Берислав. р-ну Херсон, обл.) [СГУ, 389], до слов’янізованого за допомо
гою суф. -к(а) в релят. функції гідроніма тур. походження Бургун, що 
виник від *burgun «той, що бурлить; круговерть» (див. Бургунка).

Вібчина, Вібчйнка — бл. двох десятків гір і хребет у Карпатах на Івано-Франків- 
щині [Габорак, 73—74]. Ороніми виникли семант. способом від карп. ГТ 
вібчина, віпчина «малий перевал між двома горами» або його демін. 
форми вібчйнка, віпчинка з основою апелятива вібча, вібче «спільна гро
мадська земля, угіддя» [Габорак, 73—74]; пор. потік у бас. Тиси Вібчйнсь- 
кийу ур. Віпчина на Закарпатті [СГУ, 106].

Biróp — річка, п. Сяну п. Вісли; В'яр (1957), Wiar, Wihor, Strywihor (1893), 
Вигор (2-а пол. XX ст.), «по Вагру» (1097), «над рЪкою Вягромъ» (1152), 
Wiar (1448), Vyar (1496), Wyar (1565), род. відм. Вягра (1848), род. відм. 
Вигоря (Вяра) (1979), Въгоръ (1884) [СГУ, 106]; у монографії 3. Бабіка всі 
варіанти й парал. назви подано латиницею з поодинокими незначними 
відхиленнями, зокрема, найдавніша фіксація 1097 р. «ро Viagru» вказує 
на м’якість губ. V9- [Babik, 302] на відміну від кирил. «по Вагру». Гідронім 
належить до давн. утворень балто-слов. або псл. походження з балт. та 
герм, зв’язками і зводиться до праформи *Vęgrb, в основі якої псл. 
*vęg-rb «крутий», рефлекси якого майже не збереглися; пор. пол. wąkronić 
«блукати», нім. wanken «коливатися, хитатися», лит. vingrüs 
«той, що крутиться» [Brückner, 61], «звивистий», гідроніми Vingra, Vin- 
gre> Vifigris, Vingrys, Vingrius [Ванагас, 17], які вказують на вихідне і.є. 
*ueng- /  *uang-. Назва виникла в зх. частині протосх.слов. діал. масиву, де 
етимол. *-ę- давало парал. з -а- (пор. варіанти з основою Вягр ) звук -і-, що 
характерно для зх.поліс. говорів; пор. укр. лімнонім Вічмеро, який зво
диться до псл. антропоніма *Vęćemerb /  *Vęćemin [Шульгач, 309]. Поши
рення форми В*яр, Wiar, яка закріпилася в пол. мові, пов’язане з полоні
зацією в XIV ст. перемишльських земель занепалої Київської Русі: укр. 
Вягор унаслідок зміни наголосу в пол. мовленні зазнало редукції вставно
го (неетимол.) -о- і стягнення в такій позиції слабкого фаринг. 
(горт.) -г-: псл. *Vęgrb > д.рус. Вягорь > укр. Вягор > пол. Wiahr > Wiar 
[Babik, 303]; пор. варіант Strywihor і омонім, назву р. Стривігор (л. Дні
стра) зі спорід. другою основою -вігор [Вербич, 74—77].

Віднбга — балки, річки, рукав річки, гора та ін. [СГУ, 106; Габорак, 74]. Як 
окрема назва або компонент складеного топоніма походить від переважно 
сх.слов. ГТ віднога «кожна частина розгалуження (дороги, ствола дере
ва)», «рукав річки», «відріг гори» [Грінч. 1, 221], «відгалуження гірсько
го хребта, його відріг; відгалуження долини; рукав річки, її притока; вузь
ка затока озера; початок, витік річки» [Мурзаев, 422]. В основі твірного 
апелятива назва кінцівки нога, асоціат. зв’язок з якою як з відгалужен
ням від основної частини тіла спричинився до її продуктивності в геогр. 
термінології: пор. занога9 нога, підніжжя [Мурзаев, 422], що відбилися в 
різних розрядах топонімів. Утвореним від віднога за допомогою -ин(а) є 
ГТ відножина «віднога» [Грінч. 1, 221], від якого семант. способом вини
кло кілька назв бб. Відножина в бас. Сіверськ. Дінця (3) і на Запоріжжі 
[СГУ, 106], що свідчить про його діал. (пд.-сх.) характер в укр. мові.

Відрадне — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р в Криму [АТП, 255], рос. Отрадное; пор. 
у Росії г. Отрадное, г. Отрадный (1981) [СЭС, 960]. Ойконім виник унас
лідок субстантивації та онімізації форми сер. роду прикм. відрадний 
«який несе відраду, втіху, задоволення, радість» [СУМ 1, 626], що було 
пов’язано з продуктивністю в ойконімії (особливо кол. СРСР) т. зв. естет, 
утворень.
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Віжбмля — річка, л. Скла п. Сяну п. Вісли; Віжомля (2-а пол. XX ст.), Ожомля 
(1957), Шчан\ Віжомл'а (1979), Ożomla, Szczan (у ниж. течії) (1886); пор. 
у бас. річки нп Віжомля Яворів, p-ну Львів, обл. [СГУ, 107]. Гідронім 
ізольований в укр. і слов, топонімії, його етимологія неясна. Можливо, він 
є посесивом на -j(а) від антропоніма *Віжом < Ожомъу в основі якого неза- 
свідчена дієприкм. форма псл. походження *о(Ь)гетъ «вижатий, вичавле
ний, стиснутий» < псл. *o(b)źęti, *о(Ь)гътд< *źęti9 *źbmę «жати; м’яти, 
бгати» [ЕСУМ 2,189]; пор. жом від жати. Суч. Віжомля сформувалося при
єднанням протет. В- до Ожомля, після чого відбувся перехід -о- в -і- за анало
гією до відбитих у топонімії ГТ віднога, вікно тощо. Парал. назва Шчан\ 
Szczan пол. походження; її основу пов’язують з германізованим антропонімом 
Stans, StansZy Stensz, але певної етимології не пропонують [Rospond, 379].

Візня — річка, п. Ірші л. Тетерева п. Дніпра; Возня (1864), Вузня (1900), Візня 
(1952), Возня (1957) [СГУ, 107]; пор. суміж. с. Візня в Малин, p-ні Жито
мир. обл. [АТП, 142], р. Візнянка в Кіровоград, обл. [СГУ, 107]. Етимоло
гія гідроніма й суміж. ойконіма затемнена. Вони мають поодинокі парале
лі в ін. європ. мовах; пор. відомі з XI—XII ст. місцевість і м. Vizna, Wizna 
в гирлі Бобра пр. Нарви, там само похідну назву р. Wiznica [Babik, 318]. 
Дослідники топоніма перев. визнають його балт. походження. Більшість 
схиляється до того, що назва Vizna /  Wizna є слов’янізованою, похідною 
від ст.прус. wizene «трава» [Rospond, 429], «розмарин», в основі якого 
*wlse «лука», що може бути спорід. з нім. Wiese(n) «лука» (огляд версій 
див. [Babik, 318]). Рідше топонім Vizna, Wizna пов’язують з лит. гідроні
мами на Vyź- або припускають імовірність існування псл. *Vizbna, 
Wizna [Babik, 318]; пор. рос. діал. видзь «сінокісна земля; лука» [Мурзаев,
122]. У разі первинності форми Візня, варіанти Возня, Вузня могли поста
ти під впливом похідних від дієсл. везти, возити (див. [ЕСУМ 1, 344— 
345]). Імовірним є етимол. зв’язок назви з гідронімом Вйзниця (див.).

Візовська — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на 
Карабі-яйлі [ГЕУ 1, 184]. Спелеонім постав унаслідок субстантивації та 
онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ськийу похідного від незафік- 
сованої топооснови Візов-.

Війтівці — с-ще міськ. типу, Волочиськ. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 477]; відоме 
з XVI ст., Wojtowce (1755), Wojtowe (1789), Войтовцы (1886), Вайтовцы 
(1899), Війтівці (1925) [Торч.-Торч., 109]. Ойконім виник унаслідок оні
мізації групової назви людей війтівці «підлеглі або нащадки війта», в 
основі якої поширений через пол. посередництво с.в.нім. війт «сільський 
староста» [ЕСУМ 1, 397]; пор. ще с. Війтівці у Липовец. p-ні на Вінничи- 
ні [АТП, 20], яка теж тривалий час була полонізована.

Вікно, Вікна, Вікнйна — назви численних водних об’єктів [СГУ, 107], які вини
кли семант. способом від ГТ вікно та похідного вікнйна: пор. укр. вікно 
«водоверть; ковбаня; джерело», «річка, яка бере початок з відкритої ділян
ки болота», «відкрите місце на болоті та озері, яке не заросло рослинністю» 
[Мурзаев, 410], вікнйна «місце на болоті, яке не заросло водоростями», 
«воронка водоверті» [Грінч. 1, 237]. ГТ вікно, який постав метафор, спосо
бом від апелятива вікно «отвір для світла й повітря в стіні приміщення...», 
відомий у різних слов, мовах, що свідчить про його псл. походження (псл. 
*окъпо < *oko). Він поширився в рум. й молд. мови і відбився в їхній топо
німії [Мурзаев, 410—411; Никонов, 306; Шульгач, 189]; пор. ще похідні 
гідроніми Вікниця, Вікняна, Вікнянка [СГУ, 107], а також утворені 
семант. способом від ГТ або відповідних назв водних об’єктів ойконіми 
Вікнина, Вікнине, Вікнини, Вікно, Вікняне [АТП, 600].

Вшія — річки: 1) л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Вилія, Вилля (1913), 
Wilia (1893), Wilia Dnieprowa (1886), Вилія (1212), «переидетъ рЪку
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Вельюь (1231); пор. с. Вилья «при р. Вильі» (1888—1903), нп Вілія у Рівн. 
і Тернопіл. обл.; 2) л. Случі л. Горині п. Припяті п. Дніпра; Вилія (1888);
3) п. Тетерева п. Дніпра; Вилія (1646), Виллія (1913), Виленка (1892), 
Дубовецъ (1897); пор. нп Вільня9 Віленка, Вільнянка [СГУ, 107—108]. 
Існує кілька етимологій відомого ще з д.рус. пам’яток гідроніма 
[ЕСЛГНПР, 40; Никонов, 82—83]. Найпоширенішим є запропоноване
А. Кочубинським і Т. Лер-Сплавінським балто-слов. пояснення назви з 
внутрішньою формою «звивиста» [Никонов, 83]. Як псл. утворення його 
аргументував В. П. Шульгач: *Vilbja < *vilbja «звивиста» < *vil- + -bj(a) < 
*vi- + детермін. -I- < i.e. *(s)ui- /  *(s)uei- / /  *(s)uoi- «вити» [Шульгач, 
310—311]. Можливо, гідронім виник на основі балто-слов. адстрату в 
бас. Прип’яті, але відсутність його відповідника, крім бас. Неману, на ін. 
теренах істор. поширення балт. мов на тлі трьох поліс, назв pp. Вілія та 
кількох похідних у цьому регіоні (р. Вілиця п. Вілії, р. Білля в бас. При’я- 
ті, р. Вільна, Вълька п. Ірпеня п. Дніпра на Поліссі [СГУ, 107—108]), з 
яких Білля є фонет. варіантом форми Вілія, а інші — її демінутивами, 
свідчить про визначальний псл. компонент у формуванні топоніма, основа 
якого поширилася із Сер. Наддніпрянщини на північ; пор. похідний від 
назви р. Вілія в бас. Неману ойконім Вільнюс.

Вільна — річка, п. Дніпра в Дніпропетров. обл.; Wilniow (1899—1910), Вольная 
(1913) [СГУ, 108]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду прикм. вільний у простор, (такий, що не має тісноти; 
широкий, просторий, безкраїй) або в соціал. (ніким не гноблений, не понево
люваний; незалежний, самостійний; розкріпачений) значенні [СУМ 1, 673]. 
У формі сер. роду назва Вільне, яка узгоджується з номенкл. іменем село, 
високопродукт. в ойконімії — бл. півсотні одиниць [АТП, 600], де переважає 
сусп.-політ. мотивація.

Вільногірськ — місто, Верхньодніпровськ, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 81]; 
засн. 1964 р. [ГЕУ 1, 184], Вольногорск (1981) [СЭС, 246]. Ойконім виник 
як релятив на -ськ складносуф. способом на основі словосп. з означенням 
вільний (див. Вільна) та опорним ГТ гора. Можливе його безаф. утворення 
від Верхньогірський (бас., р-н тощо).

Вільнінка — річки: 1) л. Дніпра у Вільнянськ. p-ні Запоріз. обл. (1957); Волнян- 
ка9 Вольненька (1913), Вольнянка (1782), Волненка9 Волненька (1782), 
Вольненькая (1850), Wolnenka FI. (1739), Wolenka R. (1760); пор. пороги 
Верхній Вільний і Нижній Вільний (Вольний) проти гирла річки (1858), 
с. Вільнянка Вільнянськ. р-ну; 2) п. Самари л. Дніпра (1957); Вольнянка 
(1850), Бильна (1805), Вольная (1782), Волная (1775), Волненка (1743), 
Вольненька (б. p.), Вилнянка (1778), Волнянка (1880), Вольненькая 
(1850); пор. с. Вільне Новомосковськ, p-ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 108]. 
Суч. гідроніми виникли за допомогою суф. -янк(а) в релят. функції від 
топооснови Вільн- /  Вольн-9 відбитої у варіантах Вольная, Вильна або в 
назвах порогів Вільний, Вольний.

Вільнянськ — місто, Запоріз. обл. [АТП, 173]; засн. 1840 р.9 Софїївка (до 1935), 
Червоноармійське (1934—1966) [ГЕУ 1,184], Вольнянск (1981)і[С9С, 246]. 
Ойконім утворено за допомогою суф. -ськ у релят. функції від назви 
р. Вільнянка (див.), на якій лежить місто. Попередня назва Червоноар
мійське постала як меморіальна внаслідок субстантивації складносуф. 
відн. прикм. з прозорою етимологією. Первинний ойконім постав як дери
ват на -івка від жін. імені Софія.

Вільхівка — балки, річки, рукави річок, с-ще міськ. типу в Донец, обл., села 
[СГУ, 108; АТП, 110, 601]. Топоніми постали за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від відн. прикм. вільховий «стос, до вільха» або за допомо
гою -івк(а) з тим самим значенням від загальнослов. назви дерева вільха
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«листяне вологолюбне дерево або кущ родини березових» [СУМ 1, 675], що 
зводиться до псл. *jelbxa /  *оІьха «вільха» < i.e. *elis- /  *alis- «вільха» з 
можливим коренем *el- /  *ol- «червоний, жовтий» (вільхове дерево черво
не всередині) [ЕСУМ 1, 400]. За відношенням до цієї рослини виникли 
численні гідроніми, ойконіми, ороніми Вільха, Вільхи, Вільхівчик, Віль
хова, Вільхове, Вільховецьу Вільховий, Вільхуватийу Вільхуватка та ін. 
[СГУ, 108—110; АТП, 600—601; Габорак, 75]. Кілька топонімів у формі 
Вільхівці [АТП, 601; СГУ, 108] утворено семант. способом від групової 
назви людей вільхівці «поселенці або вихідці з вільхових місць» чи «вихід
ці з Вільхового*.

Вільхівщйнський заказник — ландш. заказник держ. значення, Полтав. р-н і 
обл. [ГЕУ 1, 185]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськийу похідного від суміж. ойконіма Вільхівщина [АТП, 352].

Вільча — 1) с-ще міськ. типу, Поліськ. р-н Київ. обл. [АТП, 222]; засн. у 1927 р. 
[ГЕУ 1,185]; пор. суміж. р. Вільча [СГУ, 110]; 2) гора, с. Хотимир Тлумац. 
p-ну Івано-Франків. обл.; Wilczej góry [Габорак, 75]. Ойконім постав унас
лідок трансонімізації суміж. гідроніма Вільча, що виник, як і прикарп. 
оронім, у пол.мовн. середовищі як посесив на -ja від апелятива wilk 
«вовк» за наявністю в місцевості відповідних звірів; пор. численні укр. від
повідники Вовча, Вовче, Вовчий у гідронімії, оронімії, ойконімії [СГУ, 
113—115; Габорак, 77; АТП, 602].

Вільшана — річки (7), ручай, населені пункти (5), з-поміж яких 
с-ще міськ. типу в Городищ, p-ні Черкас, обл. [СГУ, 110; АТП, 500, 601]. 
Назви виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду 
відн. прикм. вільшаний «те саме, що вільховий» [СУМ 1, 676] (див. 
Вільхівка).

Вільшини — 1) с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл.; засн. у 50-х pp. XVII ст. 
[ГЕУ 1,185]; 2) села в Луган., Закарпат. і Хмельниц. обл. [АТП, 444, 601];
3) потік, бас. Тиси в Міжгір. p-ні Закарпат. обл. [СГУ, 110]. Топоніми 
виникли семант. способом від групової назви людей вільшани «поселенці 
або вихідці з вільхових (вільшаних) місць». Для ойконіма в Харків, обл. 
твірним був катойконім вільшани «переселенці з поселення Вільшанка, 
що на Київщині» [Абдула, 34].

Вільшбнка — численні річки (29), струмок, населені пункти (18) 
[СГУ, 1, 110—111; АТП, 235, 601], з-поміж яких с-ще міськ. типу в Кіро
воград. обл., засн. в кін. XVII — на поч. XVIII ст. [ГЕУ 1, 185]; Ольшанка 
(Маслово), Олешки (Богатырка) (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. Назви вини
кли за допомогою суф.-к(а) в релят. функції від основи відн. прикм. 
вільшаний «те саме, що вільховий» або від топооснови Вільшан- (див. 
Вільшана), наявної в ін. ойконімах, гідронімах, оронімах [АТП, 601; СГУ, 
110—111; Габорак, 75]. Істор. ойконім Маслово, Маслове утворено як 
посесив на -ов- від прізв. Масло, що належало засновникові поселення із 
запороз. козаків. Парал. назва Богатирка постала за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від мікротопоніма *Богатир\ пор. З нп з такою 
назвою [АТП, 585].

Вінниця — місто, Вінниц. обл. [АТП, 7]; уперше згадується з XIV ст., засн. лит. 
князями Коріятовичами для оборони від татар [ГЕУ 1,182], кол. Венница, 
Віниця [Янко, 84], Winnica (1893) [SGKP 13, 553], відоме з 1363 р. як лит. 
фортеця, рос. Винница (1981) [СЭС, 225]; пор. «намЪстникомъ Вениц- 
кимъ* (1499), «до гостынця Винницкаго» (1430) [ССУМ 1, 257]. Ойконім 
виник семант. способом від апелятива винниця «винокурня», «виноград
ник» [Грінч. 1, 173], «підприємство, де виготовляли горілку і спирт; 
гуральня» [СУМ 1,441]. Збереження етимол. -і- й пом’якшеного -в9- у коре
ні (пор. псл. *vino «вино») зумовлено спочатку пол.мовн. (засн. місто в
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Литовськ. князівстві, центр Брацлавськ. в-ва), а з кін. XVIII ст. рос.мовн. 
впливом (1795 р. Вінниця перейшла до Росії); пор. похідну назву 
р. Вінничка, Винница (1825) [СГУ, 112], ур. Вінниця, де раніше був винний 
завод у Сум. обл. [Черепанова, 61], перенесення ойконіма Вінниця на горб 
у Прикарпатті [Габорак, 74—76], сс. Вінниця на Дніпропетровщині, Він
ницьке (2), кілька складених ойконімів з компонентом Вінницькі [АТП, 601] 
і назви нп з корен. Вин-: Винарка, Винники, Виноградів, Виноградне (див.) 
[АТП, 598].

Віньківці — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 477]; відоме з 1493 р. [ГЕУ 
1,192]; Vonkowcze (1493), Vortikowcze (1583), Winkofcze (2-а чв. XVIII ст.), 
Wonkowce (1787), Воньковцы (1805), Воньківці (1926), Затонське (1927— 
1938), Віньківці (1938) [Торч.-Торч., 112]. Ойконім виник семант. спосо
бом від групової назви людей віньківці «підлеглі чи нащадки Вінька» або 
«вихідці з *Віньківки». Тимчасова назва Затонське постала як меморіальна 
на честь радян. парт, діяча, акад. В. П. Затонського.

Віта — річки: 1) л. рук. Десни л. Дніпра; Вить (1764—1769), Въть (1859), 
Вить, Витъ (1913), Віта, Віть (1964); 2) п. Дніпра, Києво-Святошин. р- 
н Київ, обл.; Bema (1159), Въта (1892), Віть (1865), Вита (1908); 3) м. 
Чигирин Черкас, обл.; Bema (1854) [СГУ, 112]. Назви належать до давніх 
i.e. двоскладових гідронімів з фіналлю -а, основа яких постала за допомо
гою детермін. *-t-9 приєднаного до кореня псл. *viti9 *veti «вити; звивати, 
скручувати» (пор. похідне в цьому гнізді псл. *vitb, *vetb «верба; гілка, 
прут, лоза»), що походить від і.є. *иі- /  *иеі- «крутити, гнути» [ЕСУМ 1, 
384, 406—407]. Можливе виникнення назви у формі Vitb /  *Vetb за допо
могою архаїч. власне гідронім, форманта *-уь, який приєднувався до одно
складових основ (пор. гідроніми з і.є. витоками Поть9 Рось, Літь, Реть9 
Таль, Лань, Рать, Веть [Желєзняк, 148]), фемінізація якої відбулася 
приєднанням морф, -а; пор. спорід. іменні основи в діал. апелят. лекси
ці: витка «мотузка з пруття; обруч з молодої ялини або ліщини», 
«вірьовка; обруч; ганчірка для обмотування», витйця «вдвоє сплетена 
свічка», вітівка «коса (жіноча)» [ЕСУМ 1, 383], витутка «звивалка, 
самотечка» [Шульгач 2008, 180], а також назву р. Вітка в бас. Прип’яті 
[СГУ, 112].

Віча — річка, л. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл.; В*еча9 
В*ич9а (1972), «на р. Вичі» (2-а пол. XX ст.), «inter 2 lacus Vechke» (1270), 
Вйча (1929), Vica9 Вича (1935), Віча (1957); пор. ур. Вички (1929) [СГУ, 
112]. Гідронім виник за допомогою суф. *-/Yа) в топонім, функції від осно
ви *vit- < псл. *viti9 veti «вити; звивати, скручувати» з і.є. *иі- /  *иеі- «кру
тити, гнути» [ЕСУМ 1, 384] (див. Віта). Форма Vechke і назва ур. Вички 
постали як демінутиви у мн. до гідроніма Віча. Етимол. назва не пов’яза
на з поширеним на Закарпатті антропонімом Віч [Чучка, 119].

Віппса — річка, п. Уборті п. Прип’яті п. Дніпра (1925) в Житомир, обл.; Вишка 
(1913); пор. там само торф. Вишки (1959), р. Вішки л. Пд. Бугу на Вінни- 
чині [СГУ, 112]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. чи демін. 
функції від д.рус. вить «зелені гілки; хворост» або від ГТ віт /  віша9 
вішар у значенні «болото», «болотяна осока», «місця на березі в затоці, де 
лежить суха болотяна трава», «не придатне для вживання болотяне сіно», 
«низина, що заросла травою; трава, що росте на болотах», «болотяна 
осока» тощо [Лучик, 27—28; Мурзаев, 123], основа якого, можливо, 
пов’язана з псл. *vis- «рідина; розливатися, текти» (див. Велика Вись).

Влбсівка — с-ще міськ. типу, Світловодська м /  р Кіровоград, обл. [АТП, 233; 
ГЕУ 1, 194]; Власовка [ВТКР]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в 
релят.-посес. функції від антропоніма Власов або за допомогою -івк(а) від 
особ, імені Влас; пор. нп Власівка на Лівобережній Україні [АТП, 601],
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р. Власівський, Власовка (1876) в Кіровоград, обл., бб. Власова в Луган. і 
Запоріз. обл. [СГУ, 112—113], мікротопоніми з компонентами Власова, 
Власове, утворені від імені Влас> на Волині [СММПЗУ 1, 131].

Внуди — річка, пр. Свиги л. Десни л. Дніпра на Сумщині; Внуди
[СГУ, 113]. Гідронім ізольований в укр. та слов, топонім, просторі й 
містить архаїч. основу з неясною етимологією. Очевидно, вона має неха
рактерне для топонімії відзайм. (дейктичне) походження і є семант. утво
ренням від утраченого д.рус. *онуды з простор, значенням (пор. укр. діал. 
нуди, пол. діал. onędy), яке зводиться до псл. *onęde, *onędy «там, туди, з 
того боку» [ЕСУМ 4,116], тобто виникла за ознакою «річка, що тече з того 
боку», «місцевість з того боку річки» тощо. У фонет. плані зміна лабіал. 
-о- на z/нескладовий або -в- такої самої артикуляції перед нос. -н- і наступ
ним наголош. -у- є природною для укр. мови; пор., напр., внук, унук < 
онук < псл. *опиИъ [ЕСУМ 1, 410] та похідні від нього.

Вовк — річки: 1) п. Пд. Бугу в Хмельниц. обл. (XIX ст.); Волк (1825), Wołk, 
Wowk (1893); пор. с. Заволк у бас. річки, нп Вищі Вовківці, Нижчі Вовків- 
ці (кол. Нижчі Вовковинці Хмельниц. р-ну та обл.) і р. Вовчок пр. Вовка 
[СГУ, 113, 115]; 2) пр. Лімниці бас. Дністра (згадується поряд з р. Нічва9 
1898) [СГУ, 113]. Гідроніми являють собою давні утворення у формі *УъШъ 
< псл. *иъ1къ (< і.є. *u\ku-os), яке, крім основного значення «вовк», збері
гало архаїч. семантику «той, що роздирає», «те, що відірване від основної 
частини; відгалуження», закріплену в співвідн. іє. *uel- «рвати» або *uelk- 
«тягти, волокти» [ЕСУМ 1, 411]. Про таку актуальну для гідронімів 
семантику свідчить демінутив вовчок «пагін деревного кореня», «сережка 
на вербі», «зуб у коня, який заважає їді» та ін. [Грінч. 1, 246], рос. діал. 
волчок «дикий пагін, паросток від кореня плодового дерева», волчец 
«загальна назва колючих засмічених трав» [Даль 1, 233], тобто таких, що 
здатні роздирати, розривати тіло, предмет або самі є відірваними від 
чогось; пор. кілька гідронімів і пов’язаних з ними ойконімів Вовчок [СГУ, 
115; АТП, 602] на території поширення відповідного апелятива з геогр. 
значенням «відгалуження, притока», в основі яких відбулося притаманне 
укр. мові чергування в кінці закритих складів -л- > -у- > -в-, а також гідро
німи Волок, Волока (див.) з ін. ступенем вокалізації та збереженим ети- 
мол. -л- перед голосним. Імовірним є вплив назви хижого звіра вовк на 
номінацію річок, що було характерно для язичн. онімії на ранньому етапі 
розвитку і.є. мов.

Вовкбн — гора, с. Липовиця Рожнятів. р-ну Івано-Франків, обл.; Вулкан (1981), 
«z pod Wulkanu» (1880), Voukan, Wółkan (1939), Wowkan (2000); [Габорак, 
76]. Припускають, що оронім виник семант. способом від антропоніма 
Вовкан, в основі якого вовкун «вовкулак», а форма Вулкан є помилковим 
записом на картах [Габорак, 76]. Така етимологія є сумнівною насамперед 
через відсутність в усіх варіантах словотв. засобів, які б указували на від
ношення об’єкта до людини з відповідним прізвищем. Можливо, оронім 
Вовкан, як і тотожний антропонім, постали від незасвідченого апелятива 
*вовкан (< волканъ) у значенні «подібний до вовка», носієм якого є суф. 
-ан в атрибут, функції, або ж за допомогою -ан у топонім, функції подібно 
до йотованого варіанта -ань /  -янь з локал. семантикою у гідронімах типу 
Березань (< береза)у Птань (< *pbta «птиця»), Лебедянь (< лебідь) [Отин
2005, 224—241]. Імовірною є також мотивація ороніма дієприкм. 
*хгъШапъ з архаїч. основою *ulk- /  *uelk- «тягти, волокти» (див. Вовк), 
який виражав ознаку «протяжна, відірвана»; пор. р. Жван, бойк. жванка 
«живиця, яку жують як ліки» < псл. *гъиапъ < *źbvati «жувати» [Вербич
2006, 79], Рванець [СГУ, 458] від *гъиапъ «рваний» та ін. Варіант Вулкан 
може мати як фонет. природу (чергування -о- /  -у- в основі), так і бути нас
лідком асоціат. впливу ГТ вулкан (див. Вовкани).
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Вовкйни — хребет, с. Бистриця Надвірн. p-ну Івано-Франків. обл.; Вовкани 
(2003) [Габорак, 76]. Оронім пояснюють як утворений семант. способом 
від однойменного мікротопоніма (назви полонини й присілка), в основі 
якого родова назва Вовкани [Габорак, 76]. Імовірніше, що форма 
мн. виникла в прямому значенні як назва хребта, на якому височать дві 
гори — Великий Вовкан і Малий Вовкан [Габорак, 55, 229], що окреслю
ють протяжність і «розірваність» гірського хребта (див. Вовкан).

Вовковинці — с-ще міськ. типу, Деражн. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 480]; Voiko- 
vya (1493), Волковинцы (1530), Wotkowinicze (1507), Wołkowincy (1552); 
пор. yp. Вовковиіу де було засн. поселення з відповідною назвою [Торч.- 
Торч., 113—114]. Суч. ойконім виник від групової назви людей вовковин
ці «підлеглі або нащадки поміщиків Вовковинських*, яким належало 
село в XVI ст. [Торч.-Торч., 114]. Прізв. поміщиків утворено за продукт, в 
Зх. Україні та Польщі моделлю із суф. -инськ(ий) у релят. функції, при
єднаним до основи топоніма (у даному разі — Вовковия).

Вбвнбнка — річки (5), джерело, село [СГУ, 113]. Назви утворено за допомогою 
суф. -янк(а) від діал. вовна «хвиля» з д.рус. вълна < псл. *иьІпа «хвиля» 
[БСУМ 1, 412] за ознакою «така, що має хвилі; хвиляста»; пор. варіант 
Волнянка, який мають дві назви річки. Суміж. ойконіми Вовнянка на 
Полтавщині та Велика Вовнянка й Мала Вовнянка в Таращан. p-ні Київ, 
обл. виникли семант. способом від гідроніма з додаванням означень у 
складених назвах; пор. потік і нп Вівня, Вовня на Львівщині, руч. і 
с. Вовня на Чернігівщині, що постали внаслідок онімізації укр. діал. 
вовна «хвиля» з переходом етимол. -л- в а на письмі у -в-, та -о- в -і- на 
Львівщині в закритому складі [Вербич, 17—18].

Вбвча, Вбвче, Вбвчий, Вбвчі — численні балки, потоки, яри, річки, гори, урочи
ща, ліси, поля тощо [СГУ, 113—115; СММПЗУ 1, 132—135; АТП, 602; 
Габорак, 77; Черепанова, 62]. Як самостійні назви топоніми виникли 
внаслідок субстантивації та онімізації відповідних форм прикм. вбвчий 
«стос, до вовк; належний або властивий вовкові», утвореного за допомо
гою суф. у релят.-посес. функції; пор. поліс. ГТ вбвча «густий ліс, де 
водились вовки» [Данилюк, 21], сформований у зв’язку з високою регу
лярністю використання стос, геогр. об’єктів відповідного прикм. В основі 
складених топонімів такий компонент є означенням, причому Вбвчі у 
формі мн. як окрема назва не фіксується, хоч і можлива. З-поміж сотень 
топонімів з основою Вовч- не всі мають безпосередній мотивац. зв’язок з 
назвою поширеного по всьому світу дикого звіра вовк. Негативне ставлен
ня людини до цього хижака (крім культового в язичн. добу) сформувало в 
прикм. вбвчий перен. значення «злий; дикий, необроблений, некультиво- 
ваний; не займаний рукою людини; небезпечний, непридатний для вжи
вання, шкідливий, отруйний» тощо, які разом з відповідними явищами 
могли відбитися в місц. топонімії; пор. бот. вбвча лапа, вбвче лико, вбвчий 
горох, вбвчий сон, вбвчі ягоди; мед. вбвча паща, вбвчий лишай; мисл. і 
військ, вбвча яма та ін. [СУМ 1, 712], поліс. ГТ вовчиці «поганий ліс» 
[Данилюк, 21]. Крім того, деякі топоніми цього ряду могли сформуватися 
внаслідок омонімії або паронімії з похідними від етимол. спорід. ГТ волок, 
волока (див. Волок, Волока) або запозиченого з пол. мови вільга «вогкість, 
волога», вільгий «вологий, сирий» з псл. *іtblgbto «вогкий», парал. до 
*volgb, звідки вологий [ЕСУМ 1, 399, 413, 418; Отін, 114—122]. Топоніми, 
які мають основу Вовків- /  Вовков-, належать перев. до релят.-посес. 
утворень від антропонімів Вовк, Волков, Вовків або Вовка (< Вова); гідро
німи Вовків (3), Вовків Ярок, Вовківка [СГУ, 113], ойконіми Вовки, Вов
ків, Вовківка, Вовкове, Вовківці (через посередництво катойконіма або 
родового прізвища) [АТП, 601].
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Вовч&нськ — місто, Харків, обл. [АТП, 442]; засн. 1674 р. як Вовчі Води (1674) 
[Абдула, 33], до 1776 — Вовче [ГЕУ 1, 198], Волчанск (1981) [СЭС, 245]. 
Суч. назва виникла за допомогою суф. -анськ у релят. функції від означен
ня Вовчі в структурі первинного ойконіма або від назви суміж. р. Вовча, 
Волчьи Воды [СГУ, 114], що способом метонімії переносилася на нп. Твір
не для складеного гідроніма словосп. вовчі води могло мати як пряме зна
чення, так і перен. «погані води» (див. Вовча, Вовче, Вовчий, Вовчі).

Вбвче Гбрло — річки: 1) пр. Темної п. Дніпра на Дніпропетровщині; Волчье-Гор- 
ло (1913); 2) л. Дніпра, між рр Стариця і Кабан у Київ, обл.; Волчье Горло 
(1913); 3) п. Дніпра на Черкащині; Вовче горло (1979) [СГУ, 114]. Гідроні
ми виникли внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. вовче горло, до 
структури якого входить прикм. вовче «таке, як у вовка (про горло, 
пащу)» або «погане, непристосоване, небезпечне і т. ін.» і ГТ горло «прото
ка між внутрішнім і окраїнним морями або при впадінні річки в озеро чи 
море» [ВТССУМ, 192]; пор. горловина «звужене русло річки» [СНГТК, 63]. 
Про формування в укр. мові складеного ГТ вовче горло свідчить досить 
регулярне утворення відповідних мікротопонімів; пор. на Чернігівсько- 
Сумськ. Поліссі Вовче Горло: 1) залив на р. Десна; 2) вузьке місце, пере
права на річці; 3) лука біля вузького русла р. Крюкова [Черепанова, 62].

Вовчоярівка — с-ще міськ. типу, Лисичанськ. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн. 
1783 р. [ГЕУ 1, 198]. Ойконім виник складносуф. способом за допомогою - 
івк(а) в релят. функції на основі гідроніма Вовчий і співвідн. номенкл. 
імені яр [СГУ, 114—115], що, імовірно, був урочищем [Янко, 86].

Водйва — річка, л. Свинюхи п. Серету л. Дністра в Тернопіл. обл.; Водава 
(1917), Wodawa (1884) [СГУ, 115]. Гідронім є давн. утворенням, що вини
кло за допомогою і.є. за походженням суф. -ав(а) в атрибут, функції від 
псл. *voda «вода» за ознакою «така, що має воду, водяна»; пор. укр. діал. 
водавий «водяний» [ЕСУМ 1, 414], д.рус. літоп. назву м. Водава (1240) в 
суч. Холмськ. воєводстві Польщі [ЕСЛГНПР, 32], котра, можливо, пов’я
зана зі ст.пол. назвою р. Wodynia (< woda + -упіа) (XV ст.), від якої семант. 
способом постав суміж. ойконім Wodynie, що функціонує в межиріччі 
Вісли й Зх. Бугу, імовірно, в Холмськ. воєводстві [Rospond, 431].

Водпця — річка, п. Дніпра, починається на Оболоні в м. Києві; Водицьа (1634), 
Водица (1892), Пуща-Водица (1920); пор. Пуща-Водиця в передмісті 
Києва [СГУ, 115]. Гідронім виник семант. способом від апелятива водиця, 
зменш.-пестл. до вода9 який набув в укр. мові сакр. значення. Імовірним є 
утворення назви за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції від ГТ вода. 
Така модель продукт, в давн. слов, гідронімії з автохтонними іменними 
основами; пор. Бистриця, Вінниця, Волиця9 Кривйця, Річиця, Студенйця 
[СГУ, 50, 107, 119, 287, 464, 536]. Складена назва Пуща-Водица постала 
синтакс. способом унаслідок приєднання до гідроніма онімізованого ГТ 
пуща «дрімучий ліс» (< псл. *pustja від *pustb «дикий, пустий»), який 
указує на характер місцевості, де протікала річка на момент її номінації; 
пор. відомий поліс, дрімонім на території Білорусі та Польщі Біловезька 
Пуща. Можливо, складений гідронім сформувався під впливом назви 
курортної зони Пуща-Водиця, що в ліс. масиві під Києвом з боку протікан
ня р. Водиця, або ж він був помилково перенесений на річку в картогр. 
джерелах. Основа апелятива водиця відбита в оронімах Водицъ, В. Водицъ9 
М . Водичкьі на Закарпатті, похідних назвах потоків Водйчний (3) там само 
й Водйчна Баня (1788) на Івано-Франківщині [СГУ, 114—116].

Водол&га — річка, п. Можу п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1676, 1686, 1779); Ада- 
лага9 Адалаг (Адалах) (XVII ст.), Одалагъ (1571), Отдалага (1639), Водо- 
лака (1781), Водолаги9 мн. (1850), Водолажка (1779); пор. нп Водолага 
(1686), Стара Водолага Нововодолаз. р-ну Харків, обл., р. Вадолажна
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пр. Водолаги (1686), б. Водолазъка п. Луганчика п. Сіверськ. Дінця [СГУ, 
116]. Гідронім тюрк, походження. Його вихідною формою є Адалаг, що 
виникла за допомогою тюрк, релят. суф. -лаг зі словотв. значенням «міс
цевість або місце, де наявні предмети, які названі твірним словом», від ГТ 
ада «острів» [Мурзаев, 38—39] за ознакою «річка з островами, насипами». 
Найперша фіксація Одалагъ відбиває характерне для іншомовних топоні
мів чергування голос, -а- /  -о-, яке сприяло розвитку протет. Б- перед лабі- 
ал. у слов, мовному середовищі. Ця та ін. фонет. зміни зумовлені відповід
ними асоціат. зв’язками, на які вказував Є. С. Отін: Отпдалага — з дієсл. 
отдала, Водолага — з продукт, у гідронімії вода. Закінч, -а з’явилося як 
засіб грам, узгодження гідроніма з номенкл. іменем річка. Словотв. варі
ант Водолажка і відповідна назва притоки постали за допомогою -к(а) в 
демін. функції, можливо, під взаємним впливом. Ойконім Водолага утво
рено семант. способом від назви річки. Семант. близькими є гідроніми 
укр. походження Öcmpie, Острівець, Острівська Річка та ін. [СГУ, 406].

Вбдянб, Вбдянё, Водянйй — численні перев. водні об’єкти невеликих розмірів: 
балки, ручаї, потоки, яри тощо [СГУ, 116—118; АТП, 602]. Назви вини
кли способом субстантивації та онімізації відповідної форми відн. прикм. 
водянйй «водний», водяний «багатий на воду; багатоводний» [СУМ 1, 723]. 
їхнє панування в мікрогідронімії зумовлене тим, що саме для дрібних вод
них об’єктів здебільшого степ, зони актуальною є ознака «наявність води, 
багатоводність», за якою вони часто протиставляються маловодним або 
сухим балкам, ярам, джерелам і т. ін. Форми мікротопонімів виявляють 
послідовну залежність від грам, категорій номенкл. імен: Водяна — це 
майже всі балки (річок з такою назвою не зафіксовано, бо вони завжди з 
водою); Водянйй — це потічки та яри [СГУ, 116—118], Водяне — це перев. 
села [АТП, 602] і джерела або криниці на них [Лучик, 148]. Назв у формі 
мн. «Словник гідронімів України» не фіксує.

Водянське — с-ще міськ. типу, Добропіл. м /  р Донец, обл. [АТП, 101]. Ойконім 
виник способом субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
на -ськ(е) в релят. функції з основою назви б. Водяна [СГУ, 116].

Воєвбдина — водосп. на потоці Воєводин, побл. с. Тур’я Поляна Перечин. р-ну 
Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 206]. Мікрогідронім виник унаслідок трансонімізації 
варіанта назви потоку Vojvodina [СГУ, 118], що є посесивом на -ина (про міс
цевість) від ст.укр. воєвода «титул правителів у Молдавському князівстві», 
«намісник короля або великого князя в Польському королівстві й Лито
вській державі» [ССУМ 1,184]; пор. ін. потік Воєводин з варіантом Воєводи
на в бас. Тиси на Закарпатті [СГУ, 118].

Вознесёнськ — місто, Миколаїв, обл. [АТП, 309]; Вознесенське, засн. 1789 р. на 
місці запороз. зимівника [ЕУ 1, 301], за ін. джерелами — 1795 р. [ГЕУ 1, 
207], Вознесёнск (1981) [СЭС, 240]. Суч. ойконім сформувався на основі 
первинної назви пос. Вознесенське, яка, у свою чергу, виникла внаслідок 
субстантивації та онімізації відн. прикм., утвореного за допомогою суф. 
-ськ(е) від назви християн, свята й календарної дати Вознесіння (.Христо
ве, Господнє), у зв’язку з чим було побудовано церкву й поселення.

Войкове — с-ща міськ. типу: 1) Макіїв. м /  р Донец, обл.; засн. 19.38 р. [Янко, 
87]; 2) Харцизька м /  р Донец. обл. [АТП, 101]; засн. 1957 р. [Янко, 87]. 
Ойконіми виникли внаслідок трансонімізації прізв. відомого на Донбасі 
радян. діяча 20-х pp. XX ст. П. JI. Войкова [Янко, 87], суф. -ов- у якому 
виражає релят. значення мемор. ойконімів, а закінч. -е узгоджує його з 
номенкл. іменем селище; пор. назву б. Войкова і с. Войкове в Старобешів. 
р-ні Донец. обл. [СГУ, 118].

Вбйковський — с-ще міськ. типу, Амвросіїв. р-н Донец. обл. [АТП, 111]; засн. у 
XIX ст., до 1940 р. — Капани [ГЕУ 1, 207]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -ськ(ий), похідного від топоніма



134 Войнйлів

Войкове (див.), можливо, від ергоніма з іменем П. JI. Войкова. Форма чол. 
роду узгоджує ойконім з рос. ГТ посёлок. Істор. ойконім постав унаслідок 
трансонімізації родової назви людей за прізв. Капани в мн., якщо це не 
спотворене Копані (див. у [Янко, 87]).

Войнплів — с-ще міськ. типу, Калус. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 193]; відоме 
з 1443 р. [ГЕУ 1, 208], Wojniłów (1893) [SGKP 13, 754]. Ойконім виник як 
посесив на -ів з основою антропоніма Войнило, у якій корен, -о- на місці 
очікуваного укр. -і- закріпилося під пол. впливом [Rymut 2, 694]; пор. 
суміж. оронім Войнйлівська височина [ГЕУ 1, 208].

В0лбочка — річка, л. Дніпра в Запоріз. р-ні і обл. (1967); пор. там само стр. 
Волба, оз. Велика Волба й Мала Волба [СГУ, 118]. Гідронім являє собою 
демінутив на -очк(а) від вихідного Волба, етимологія якого залишається 
не поясненою [Стрижак 1967, 96]. У слов, та і.є. топонімії явних відповід
ників укр. Волба немає. Можливо, це перенесення часів монг.-тат. або 
ще гун. навали зі сх.тюрк. діалектів, у яких функціонує відповідний ГТ: 
пор. якут, олба «котловина, яка утворилася на місці спущеного озера», 
уолба «озеро, яке висихає, або сухе озеро; часто заболочена впадина на 
місці кол. спущеного озера; стариця», нп Олба, оз. Уолба, оз. Уолба- 
Юряге та ін. в Якутії [Мурзаев, 411, 578]. У такому разі початк. В- є при
родною протезою перед лабіал. -о- або ж трансформованим нескладовим 
-у- перед -о-, що зумовлено потребою усунення нетипового для слов, 
мовлення зіяння в уолба у а переміщення тюрк, наголосу з останнього на 
перший склад — аналогією до вобла (< пел. *оЬь1ъ, *оЫъ) [Фасмер 1, 
329—330] або колба.

Волпнь — 1) істор.-етногр. територія в пн.-зх. частині України; Волынь (1077), 
«въ Велыньь (1282), «на Волыню» (1498); 2) місто, у Волинськ. землі; 
«приде Волыню» (1018), «приде Велынюь (1018), «из Велыня» (1350), 
Волынь (б. д.) [ЕСЛГНПР, 34]. Назва виникла за допомогою суф. инь 
(< пел. *-упь /  *-упъ) у топонім, функції від пел. *vol- /  *vel- /  *иъ1- 
«мокрий, вологий», про що свідчить закріплення основи перев. на поліс, 
землях з відповідними властивостями місцевості; пор. укр. рр. Волинь 
л. Вельми л. Десни, Волинка (2) п. Дніпра і п. Убеді п. Десни, Волинець 
п. Пслал. Дніпра на Сумщині [ЕСЛГНПР, 34; СГУ, 118—119], пол. р. Wie
leń, гідронім Włamie (< wły «води»; пор. «z ieziorkami albo włami»; 
1647 [Rospond, 421]), р. Волынь у бас. Оки, чес. Volyne, нім. Wollin у 
Помор’ї [ЕСЛГНПР, 34]. Можливим є походження топоніма від псл. *vol- 
(< *velti) з вихідним значенням «нерівність, округлість, випуклість», від
битим в укр. воло «зоб; жирний підбородок; підгрудок (у бика)», рос. вол
дырь «опухоль, наріст на дереві» тощо; пор. ороніми Волинська височина 
та Волинське пасмо. Малоймовірним є його відантроп. утворення за допо
могою суф. *-/ь у посес. функції (огляд етимологій хороніма Волинь і спо- 
рід. назв див. у [Фасмер 1, 347; ЕСЛГНПР, 34; Шульгач 2001, 181—189]); 
пор. ще похідні від Волинь д.рус. Велыняне, Волыньци, Волыньская 
земля, «из Велыньской земли», суч. Волинська височина, Волинське 
пасмо, Волинське Полісся, Волинський заказник та ін. [ГЕУ 1, 209—215].

В0лиця — населені пункти (20) [АТП, 602], річки (3) [СГУ, 119], частини нп (2) 
[СММПЗУ 1, 138]. Топоніми виникли семант. способом від ГТ волйця 
«вільне поселення, слобода, слобідка» [ЕСУМ 1,417], волиця «вільне посе
лення; село, населене вільними людьми», поширеного переважно в топо
німії Зх. України та Сх. Польщі [Мурзаев, 126]. Твірний ГТ пов’язаний як 
демін. або демін.-експрес, утворення з апелятивом воля в соціал.-економ, 
значенні, що в істор. часи називав поселення з мешканцями, звільненими 
від сплати податків; пор. нп Воля, а також складені ойконіми з компонен
тами Волиця й Воля [АТП, 602—603].
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Волновбха — місто, Донец, обл.; засн. 1881 р. [АТП, 114; ГЕУ 1, 216], Вол- 
новаха (1981) [СЭС, 243]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації опор
ного компонента суміж. гідроніма Мокра Волноваха (див.), утвореного за 
допомогою експрес, суф. -ах(а) в атрибут.-релят. функції від рос. вол
новой «який створює хвилі, хвилястий» або волноватый «дещо хвиля
стий», що відбиває характер місцевості, розчленованої яружно-балковою 
сіткою. Російськомовне походження назви р. і м. Волноваха позначилося 
і на тому, що в їхній основі не відбувся притаманний укр. мові перехід 
-л- /  -в- у кін. складу; пор. укр. вовна з д.рус. вьлна (< псл. *иьІпа «вовна») 
[ЕСУМ 1, 412], нижньонаддніпр. волнувать «хвилювати, тривожити» 
[Чабаненко 1, 193].

Воловёць — 1) с-ще міськ. типу, Закарпат. обл. [АТП, 159]; відоме з XV ст. [ГЕУ 
1, 216], Воловёц (1981) [СЭС, 244]; 2) Воловець — потоки (3) в бас. Тиси на 
Закарпатті [СГУ, 119]. Назви виникли за допомогою суф. -ець у топонім, 
функції від відн. прикм. воловий «стос, до віл», який указує на місце, де 
волів випасали, напували, утримували тощо; пор. гідроніми Волова (9), 
Воловик, Воловий (3), Волове Джерело, Волдвиця [СГУ, 119], похідні оро- 
німи Воловёцький перевал, Воловёцька верховина — низькогірна обл. Кар
пат у межах Закарпаття [ГЕУ 1, 216].

Волбд&рка — с-ще міськ. типу, Київ. обл. [АТП, 214; ГЕУ 1, 218; СГУ, 119]; 
м. Володаревъ (1150), 1\УІосІагЬа (1616), 'Фоіойагка (XVII ст.), Володарка 
(1775) [ЕСЛГНПР, 33]. Суч. ойконім виник семант. способом від назви 
суміж. р. Володарка л. Росі п. Дніпра (1594) [СГУ, 119] за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від первинної назви м. Володаревъу заміна якої на 
Володарка була зумовлена перетворенням міста на село (ст.укр. весь) 
після занепаду Київської Русі. Д.рус. ойконім постав як посесив на -евъ від 
згаданого 1083 р. особ, імені Володарь [ЕСЛГНПР, 33]. Похідними від 
істор. ойконіма, крім гідроніма Володарка9 є назви ц. Володарская (1764), 
ур. Володарський (1500), х. Володарский (до 1791), дороги Володарська у 
Володарськ. р-ні на Київщині, прізв. Володарський та ін. [ЕСЛГНПР, 33].

Волод&рськ — с-ще міськ. типу, Свердловська м /  р Луган. обл. [АТП, 56]; засн. 
1905 р., до 1923 — селище шахти № 10 [ГЕУ 1, 218], рос. Володарск 
(1981); пор. Володарск у Росії [СЭС, 244]. Назва виникла внаслідок усічен- 
ня закінч, антропоніма Володарський (прізв. відомого радян. діяча) і 
набуття суф. -ськ типового для ойконімів релят. значення (пор., напр., 
Дзержинськ від Дзержинський).

Володбрськ-Волйнський — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 132]; відоме 
з 1545 р. під назвою Олександропольу потім Горошки (до 1912), з 1912 до
1921 — Кутузовеу у 1921—1927 — Володарськ [ГЕУ 1, 218]. Суч. ойконім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання до попередньої назви 
Володарськ означення Волйнськийу яке вказує на місцевість і протиста
вляє поселення іншим з назвою Володарську Володарське (див.). Первинна 
назва Олександрополь постала складанням основ особ, імені Олександр та 
апелятива поль (з д.гр. коХіс, «місто-держава») за моделлю д.гр. топонімії; 
пор., напр., відоме м. Константинополь або Ольгопіль у Вінниц. і Мико
лаїв. обл. [АТП, 690] з давн. Ольгополь [Никонов, 307; Лобода, 170]. Істор. 
ойконіми Горошки та Кутузове є відантропонімними: перший походить 
від родової назви на прізв. Горошко (можливо, Хорошко [Янко, 89]), а дру
гий постав як мемор. назва на честь В. Кутузова.

Володарське — с-ще міськ. типу, Донец. обл. [АТП, 115]; засн. в XIX ст. як 
х. Гладкийу до 1924 р. — с. Нікопольське [ГЕУ 1, 218]. Суч. назва виникла 
внаслідок трансонімізації за допомогою закінч, -е антропоніма Воло
дарський — прізв. відомого радян. діяча. За аналог, моделлю постав попе
редній ойконім Нікопольську а первинна назва Гладкий — способом
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субстантивації та онімізації прикм. гладкий, що вказував на рельєфні вла
стивості місцевості.

Володймир-Волйнський — місто, Волин, обл. [АТП, 38]; градъ Володимирь, сто
лиця Волинськ. землі, «и посадиша... Володимери* (988), Володимерь 
(1054), «в Володимерь* (1055Л «из Володимирі*, «в Володимирь* (989), 
«въ Володимери градь* (1185), «в Володимерь Вольїнскій* (1331) 
[ЕСЛГНПР, 33]. Суч. ойконім виник у XIV ст. синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Волшнскій до первинного Володимерь для про
тиставлення поселення ін. місту Київської Русі — Володимерь (суч. Воло- 
димир), що постало в XII ст. як фортеця на р. Клязьма на честь Володими
ра Мономаха [Никонов, 86]. Найдавніша форма являє собою посесив на 
*-](ь) від особ, імені київ, князя Володимьрь /  Володимирь (Святославо- 
вичь) [ЕСЛГНПР, 34], у якій кінц. -р стверділо під впливом д.укр. вимови 
та за аналогією до особ, імені.

Володймирець — с-ще міськ. типу, Рівн. обл. [АТП, 372]; відоме з 1570 р. [ГЕУ
1, 220], 'їїіойгітіеггес, УУІасІітігес, 'ІУІасІгітіегзка, У?оІо(Іутіегек (1893) 
[БвКР 13, 716], Владимирец (1981) [СЭС, 231]. Ойконім виник за допомо
гою суф. -ець у релят. функції, очевидно, від назви суміж. м. Володймир- 
Волйнський (див.); пор. ойконіми аналог, типу Ярославець, Вогуславець, 
Яковець, Вороьииловець [Бучко, 321—322].

Володимирівна — с-ще міськ. типу, Волновас. р-н Донец. обл. [АТП, 114]; засн. 
1840 р. [ГЕУ 1, 221]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят.-по- 
сес. функції від прізв. місц. землевласника Володимиров [Янко, 89]; пор. 
кілька десятків аналог, назв нп в Україні [АТП, 603], утворених перев. від 
імені Володимир приєднанням суф. -івк(а).

Володймирська Дубйна — ландш. заказник держ. значення, Жмерин. р-н Він- 
ниц. обл. [ГЕУ 1, 221]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ дубйна «дубовий ліс, гай; дубова памолодь» 
[СУМ 2, 429] й означенням у формі відн. прикм. на -ськ, похідного від 
суміж. ойконіма Володимирка в Шаргород. р-ні [АТП, 33].

Вблок — річки: 1) л. Постолової л. Пд. Бугу (1967); 2) пр. Сули л. Дніпра в Сум. 
обл.; Волокь (1785); 3) ручай, с. Могилівка Жмерин. р-ну Вінниц. обл. 
[СГУ, 119]. Гідроніми виникли семант. способом унаслідок онімізації ГТ 
волок «місце найближчого зближення двох судноплавних річок, де сухо
долом перетягали від однієї до іншої човни та вантажі» [СУМ 1, 729], що 
постав у псл. гнізді *иеІШ «волокти, тягти» [ЕСУМ 1, 420], пов’язаному з 
*иьІкь «вовк; той, що розриває, волочить (жертву)» (див. Вовк). Апелятив 
волок з псл. *ио№ь у значенні «те, що волочуть; те, що тягнеться» харак
терний для різних слов, мов (пор. серб., хорв., болг. в лак, чес. иіак 
«невід; рибальська сіть»), але найвищу продуктивність у геогр. значенні 
він виявив у сх.слов. мовах, у т. ч. стос, суші з семантикою «володіння, 
земельна ділянка, яку окреслювали борозною, волокушею» [Мурзаев, 
127—128], відбивши важливість відповідного виду транспорту та госпо
дарської діяльності для сх. слов’ян; пор. нп Волок у Генічеськ. р-ні Хер
сон. обл. [АТП, 466].

Волокб — річки: 1) л. Пд. Бугу (1975) у Вінниц. обл.; 2) пр. Корчика л. Случі 
п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; І¥оІока (1893) [СГУ, 119]. Гідроніми вини
кли семант. способом від ГТ волока, який є морфол. варіантом апелятива 
волок (див. Волок) і так само розвинув розгалужену систему геогр. та ін. 
значень, пов’язаних з твірним псл. *і>еШі «волокти, тягти» [ЕСУМ 1, 420; 
Мурзаев, 127—128; Шульгач, 315]; пор. ойконіми Волока у Вижниц. і 
Глибоц. р-нах Чернівец. обл. [АТП, 519, 520], мікротопоніми (перев. 
назви об’єктів на суші) Волока (5) і Волоки (7) у Пн.-Зх. Україні 
[СММПЗУ 1, 139—140], відойк. назву р. Волдчанка в Чернівец. обл. 
[СГУ, 120].



Волсвинка 137

Волбська Балаклійка — річка, л. Валаклійки л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); 
Волоокая Балаклейка (1850), Сухая Балаклія (1745), Балаклейка 
Средняя (1850), Балаклія (1745), Малая Балаклейка (1843); пор. сл. 
Волос(с)кая Балаклейка (1773), суч. с. Волоська Балаклія Шевченків, 
р-ну Харків, обл. [СГУ, 120]. Суч. гідронім виник семант. способом від 
ойконіма Волос(с)кая Балаклейка, який сформувався на основі назви 
р. Балаклія, Балаклейка синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення, що вказувало на поселення волохів — представників сх.ром. наро
дів: молдованів або румунів; пор. гідроніми Волбська, Волоський, Волось
кий Потік, Волохів, Волошина [СГУ, 120], ойконіми Волоське, Волохівка, 
Волохів Яр, Волохове [АТП, 603], оронім Волбська [Габорак, 78]. Найдав
ніша фіксація Сухая Балаклія, Балаклія постала за допомогою атрибути
ва Сухая, що вказує на незначні розміри річки, яка є маловодною або 
навіть пересихає. Згодом такі властивості об’єкта почав відбивати фор
мант -к(а) в демін. функції та означення Малая (про походження опорно
го компонента див. Балаклія).

Волосінка — річки: 1) л. Гнилого Тікичу л. Тікичу п. Синюхи л. Пд. Бугу 
(1864); 1№оІозіап1га (1893); 2) п. Берди п. Ясениці п. Дністра; МГоІовіапка; 
пор у бас. річки потоки й нп Велика Волосянка і Мала Волосянка Старо- 
самбір. р-ну Львів, обл. [СГУ, 120, 85, 339]. Гідроніми виникли семант. 
способом від діал. волосянка «волосінь (збір.), волосяниця» [ЕСУМ 1, 
420], що називає також актуальну для річок відповідної форми тверду 
водну траву: пор. поліс, волосінь «трава з дуже тонким стеблом», бойк. 
волосань «очерет», рос. діал. волосянка «трава» [Вербич, 18]. Мотивац. 
ознакою назв послужила насиченість води травою, подібною до волосся.

Волочйськ — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 477]; Волочища (1463), УоІосгі8гсга 
(1518), Волочиски (1545), Тіїїосгізгсге (1583), №^оІосгізгсге (1630), ТРо/о- 
сгувка (1765), Волочискъ (1850), Волочиска (1901), Волочйськ (1925) 
[Торч.-Торч., 119]. Первинна назва пос. Волочища виникла семант. спосо
бом від незасвідченого апелятива * волочища в мн., що являє собою пейор. 
утворення на -ищ(е) від ГТ волок, волока (див. Волок, Волока); пор. багни
ще «велика калюжа, грузьке місце» [СУМ 1, 84], річище «великий водний 
потік» [СУМ 8, 578]. Форма Волочиски розвинулася як парал. до Волочи
ща із синонім, суф. -ськ- (пор. аугмент, вовчисько — вовчище, багнисько — 
багнище тощо) під впливом пол. мови, у якій укр. -ищ(е) відповідає 
-ізЩо), і також указує на поширеність торговельного промислу за допомо
гою перетягування (волочіння) човнів та вантажів між річками Збруч, де 
лежить місто, і Пд. Буг. Згодом відбулася сингуляризація обох форм ойко
німа, з яких як основна закріпилася Волочйськ завдяки високій продук
тивності в укр. топонімії утворень із суф. -ськ. Суч. назва міста зберігає 
акцент перев. наголошуваних пейор. суф. -йщ(е) та -йськ(о).

Волош&нська Д&ча — орніт. заказник держ. значення, Павлоград, р-н Дніпропе- 
тров. обл. [ГЕУ 1, 222]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі- 
зації словосп. з опорним ГТ дача «дарована земля» [Мурзаев, 173] й озна
ченням у формі жін. роду відн. прикм. на -(ан)ська з незафіксованою 
топоосновою Волошан- або Волох- /  Волош-.

Волсвинка — річка, п. Зх. Бугу п. Вісли; '\¥оІ8зи>іпка (1965), Тіїоізиоіп (1883); 
пор. с. Волсвин Сокал. р-ну Львів, обл. [СГУ, 120]. Назва ізольована в 
слов, топонімії. Суч. форма гідроніма утворена за допомогою суф. -к(а) в 
релят.-демін. функції від попередньої назви р. й с. Волсвин у етимологія 
якої неясна. Формально вона має ознаки відантроп. посесива на -ин9 але 
прізв. *Волсва, Юлсва не засвідчено. Імовірніше, що це архаїч. композит, 
в основі якого псл. *иоІ- /  *иеІ- /  *иьІ- «мокрий, вологий» (див. Волйнь) і ГТ 
*8ътпъ /  *8ьиіпа «кривизна, звивина» (див. Свйнка).
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В0ля — назви або компонент у складених назвах нп (22) перев. в Зх. Україні 
[АТП, 603], річок, частин нп та прилеглих до них полів, лісів, сінокосів 
[СММПЗУ 1,141]; пор. Wola (1895), с. Галина Воля у бас. р. Воля п. Вижі- 
вки п. Прип’яті п. Дніпра [СГУ, 120]. Топоніми виникли семант. способом 
від апелятива воля в його соціал.-економ, та геогр. значеннях «вільне 
поселення; село, населене вільними людьми» [Мурзаев, 126] (див. 
Волиця); пор. Волинське озеро в Ратн. р-ні Волин, обл. на сх. від 
с. Щитинська Воля [ГЕУ 1, 222].

Вошбчка — 1) річка, п. Синюхи л. Пд. Бугу; Woniuczka (1893); 2) яр, п. Лозо- 
венької л. Уди п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1863) [СГУ, 121]. Гідроніми 
виникли за допомогою суф. -к(а) в топонім, функції від розм. вонючий 
«смердючий» [СУМ 1, 737] за ознакою «вода, що має неприємний, пога
ний запах; сморідна»; пор. назви балок (7) і ручая Вонюча [СГУ, 121]. 
Можливе семант. утворення гідронімів від апелятива вонючка з відповід
ним значенням, який закріпився в укр. мові перев. за рослинами, що від
значаються різким запахом [СУМ 1, 737]; пор. спорід. гідроніми ВдниЧу 
Вонячий Ярок у Вонячка [СГУ, 121], останній з яких є семант. похідним від 
діал. вонячка «річка з брудною водою» [Вербич, 19].

Воргбл — 1) річка, л. Клевені п. Сейму л. Десни л. Дніпра; Вороглъ (1183— 
1184), Ворголъ (1283), «при Ворглъ» (1859), Ворглау Ворговъ (1856), Вар- 
говъ9 Wolhol (1913); 2) с. ВорголЬу там само у Сум. обл. [СГУ, 121]; «отъ 
Ворогла» (1283), «к Ворлогуь (1377), Воръгълъ (б. д.) [ЕСЛГНПР, 35]. Пер
винним є гідронім, що належить до тюрк, утворень. Він походить від двох 
основ: тюрк, ор «рів, фортечний вал, укріплення, яма, горб, пагорб», анто
нім. значення якого зумовлені компл. дією «рити рів (яму) + зводити 
вал», і тат. гол «річка, яр» з д.тюрк. qol «долина»; пор. тат. топонім Ор у 
Криму, назву р. Ворскла (в минулому Ворскол) [Мурзаев, 148, 283, 415], а 
також літоп. «и приидоша Татарове ратью къ городу Вор логу* 
[ЕСЛГНПР, 35]. Протет. Б- закономірно постав у слов, мовленні перед 
лабіал. -о- на поч. слова. Фонет. варіанти топоніма, зокрема метатезна 
форма Ворлогу зумовлені як його іншомовним походженням, так і діал. 
особливостями тюрк, мов: пор. алт. оро «яма; рів; яр; впадина» [Мурзаев, 
415], яке пояснює «природу повноголосся» у формах Ворогол9 Ворогълъу 
чув. вар «річка; яр; долина; русло» [Мурзаев, 415], яке відбилося у Вар- 
говь (якщо тут не акання) тощо. Ойконім утворено семант. способом від 
гідроніма; пор. назву р. Ворголка і поле Воргольська на Сумщині [Черепа
нова, 64]. Імовірним є слов, походження назви у зв’язку з ПСЛ. *Vbrgblb /  
*vbrgbla < *vbrgati «кидати, жбурляти», реконструйованим на основі 
серб, вергл «шарманка», чес. vergl «коловорот», н.луж. wergel «скоба, 
згорток, сувій», укр. вйриґлі «особливі па в танцях» [Іліаді 2001, 57].

Вбрзель — с-ще міськ. типу й курортна місцевість, Ірпін. м /  р Київ. обл. [АТП, 
207]; засн. 1900 р. [ГЕУ 1, 222], Ворзель (1981) [СЭС, 248]. Ойконім ети- 
мол. затемнений. Припускають його походження від антропоніма Вор- 
зельу що належав другові поміщика Пеховського, який наполіг на при
своєнні такої назви поселенню [Янко, 90—91]. У такому разі трансонімі- 
зації антропоніма міг сприяти наявний у його структурі архаїч. суф. -ель, 
який уживався і в топонім, функції. Щодо етимології основи, то вона, імо
вірно, сягає утраченого після занепаду язичництва пел. *иъгге1ъ «щось 
пов’язане з уявою, фантазіями», реконструйованого в гнізді *vbrzti «зв’я
зувати» (< і.є. *иег- «крутити, гнути»), до якого зводяться укр. верзти 
«базікати, говорити дурниці», верзтися «снитися, ввижатися», діал. вер- 
зун «постіл; виплетена з соломи посудина», рос. діал. вёрзить «говорити 
нісенітниці», блр. вярзці «тс.», д.рус. верзати «в’язати» зі значенням, 
відбитим в ін. слов, мовах [ЕСУМ 1, 355], блр. топонім Варзэлы9 рос. 
відантроп. топонім Варзеловоу ст.пол. антропонім Wrzel з випадінням ети-
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мол. -о-, пол. діал. warzel «якийсь міфічний птах» [Іліаді 2001, 48] з ін. 
ступенем вокалізації редук. -ь- та відмінною семантикою, що, очевидно, 
зазнала впливу з боку сх.слов. діалектів з перев. вторинним значенням 
«говоріння», похідним від первинного «плести, зв’язувати” , і голос, -о- або 
-а- на місці -ь- в наголош. іменних основах. Можливим є також етимол. 
зв’язок топоніма з псл. *variti «варити», що зводиться до балто-слов. *ver- 
«кипіти, клекотати» [БСУМ 1, 332] і віддалено може бути спорід. з попе
реднім гніздом; пор. пол. антропонім Warz-el (1581), у якому виділяють 
корінь war- «окріп, кип’яток; спека; кількість пива, отримана з одноразо
вого варіння» [Rymut 2, 653]. Ядром поширення твірного псл. *і>ьггеІь є 
полісся; пор. ще можливо спорід. поліс, назви pp. Ворзна л. Дніпра й 
Ворзёнка п. Ворзни л. Дніпра [СГУ, 121], а також топоніми на -ель /  -ела 
Ворохтель [СГУ, 122; Габорак: 79], Кривела [СГУ, 285].

Ворожбі — річки: 1) п. Псельчика п. рук. Псла л. Дніпра; Ворожба, Ольиіанка 
(1913); с. Ворожба Лебедин, р-ну Сум. обл.; 2) пр. Сейму л. Десни л. Дні
пра; Ворожба (1965); 3) місто, Білопіл. р-н Сум. обл. на р. Ворожба пр. 
Сейму (XVII ст.) [СГУ, 121; АТП, 389]; відоме з 1653 р. [ГЕУ 1, 222], за 
іншими джерелами — з 1672, Ворожба (1981) [СЭС, 248], старі назви 
Ворожба Білопільська і Підгорна Слобода [Іваненко, 43]. Ойконім виник 
семант. способом від суміж. гідроніма, етимологія якого залишається 
затемненою у зв’язку з непродуктивністю в слов, топонімії словотв. типу 
на -б(а). З цієї причини О. М. Трубачов припускав, що Ворожба є народно- 
етимол. осмисленням давн. Воробжа, пов’язаного з волзько-фін. «лісови
ми» гідронімами, куди він відносить Варгову Воргол (див.), Ворскла (див.), 
Вороніж (див.) [Трубачёв, 48], що сумнівно з формального погляду (варі
ант Воробжа не фіксується в укр. гідронімії [СГУ, 121]) та з погляду непе
реконливості генет. зв’язків між зазначеними топонімами. Очевидно, 
гідронім є семант. утворенням від псл. *vorzbea «щось пов’язане з воро
жінням, чаклунством», похідним від *vorziti < *vorgitei «кидати жереб» < 
*vergti «схиляти, повертати» [ЕСУМ 1, 352, 427] і постав за відношенням 
до місця проведення язичн. культу ворожіння, чаклунства; пор. Ворзель. 
Можливо, топонім виник від псл. *vorzbba із суф. *-Ьа в збір, значенні, 
приєднаним до *vorga «щось опукле, комок» (пор. болг. врага «гуля на 
голові від удару; наріст на тілі людини, стовбурі дерева»), яке належить до 
рефлексів і.є. *uorg- «гній, нарив, фурункул» [Mann, 1578] разом з укр. 
діал. ворожіля «підземні пагони картоплі»; пор. рос. топонім Ворохба від 
ворох на позначення нагромадження предметів [Іліаді 2001, 59, 100]. 
Складена назва Ворожба Білопільська постала синтакс. способом унаслі
док приєднання до опорного компонента означення, що є релятивом на 
ськ- від ойконіма Білопілля, а парал. назва Підгорна Слобода — шляхом 
лексикалізації та онімізації відповідного словосп. з прозорою етимологією 
[Іваненко, 43].

Ворожёське бзеро — оз. льодовик, походження, Рахів. р-н Закарпат. обл. 
[ГЕУ 1, 222]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -еське, 
похідного від незафіксованого мікротопоніма з основою Ворож-.

Вброн — річки: 1) п. Ваги л. Цати п. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; 
Воронь (1898), Воринь (1913); 2) бас. Чорн. моря в Криму; Ворона (1910), 
Воронька; пор. там само с. Ворон (1865) [СГУ, 121]. Гідроніми виникли 
внаслідок субстантивації та онімізації кол. короткої форми прикм. ворон 
«вороний» (пор. Ворон коню, біжи швидко) [Грінч. 1, 255], який указував 
на чорний, вугляний колір річки: води, дна, берега тощо. Здатність осно
ви ворон уживатися в атрибут, функції зумовлена походженням псл. 
*иогпь «ворон», *vorna «ворона» як балто-слов. прикм., що утворився за
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допомогою суф. *-пъ, *-па від і.є. *иег- «палити; спалювати; обгорати; роби
тися чорним» і перейшов в іменник, заступившись повним прикм. вороний 
[Черных 1,166]; пор. колодязь Ворон на Чернігівщині [Черепанова, 64], ур. 
Ворон на Волині [СММПЗУ1,143]. Форма чол. роду гідронімів, ойконіма та 
ороніма зумовлена їхнім узгодженням з утраченим або зміненим номенкл. 
іменем яр, рос. посёлок (у Криму) тощо, хоч назва села, найімовірніше, 
постала внаслідок трансонімізації гідроніма (див. Ворона).

Ворон* — балки (2) в бас. Сіверськ. Дінця, річки (5) в різних регіонах України, 
села (3) на відповідних річках [СГУ, 121—122]. Назви утворено способом 
субстантивації та онімізації прикм. вороний «чорний» з кінц. наголосом; 
пор. Посередині колодязь, а там вода аж ворона [Грінч. 1, 255], гідроніми 
Вороненька, Воронець, Вороний [СГУ, 122]. Зміна наголосу в окремих 
акцент, варіантах (пор. ще Ворона в бас. Дністра [СГУ, 121]) зумовлена 
аналогією до назви птаха ворона, яка є того самого походження, що й 
прикм. ворон, вороний (< псл. *іюгпъ /  *vornbjb [Черных 1,167]). Відповід
ники укр. Ворона наявні, крім рос. та білоруської, перев. у пд.слов. гідро
німії [Вербич, 19; Іліаді, 320]; пор. ще ур. і ліс Ворона на Волині, оз. Вор
она на Чернігівщині [Черепанова, 64].

Воронівка — населені пункти (11) [АТП, 604], річки (4) [СГУ, 122]. Назви вини
кли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма 
Ворон або Ворона (стос, чоловіка); пор. ойконіми й гідроніми на -ів 
(Воронів), -ов(а) (Воронова), -ов(е) (Воронове), -ин (Воронин), -ин(а) (.Вор- 
днина), -ин(е) (Воронине) [АТП, 604; СГУ, 122], які постали способом суб
стантивації та онімізації відантроп. прикм. із суфіксами в релят.-посес. 
значенні. З огляду на природніше утворення назв поселень від антропоні- 
мів частина гідронімів із зазначеними афіксами може мати відойк. похо
дження (до таких, очевидно, належить назва р. Воронове на Рівненщині 
[СГУ, 122], яка узгоджується з номенкл. іменем село).

Ворбніж — с-ще міськ. типу, Шостк. р-н Сум. обл. [АТП, 407]; засн. на поч.
XVII ст. [ГЕУ 1, 223]; припускають, що саме тут існувало згадане в літопи
сі під 1177 р. м. Вороніж [Іваненко, 43], хоч є думка, що літоп. Воронажь 
(1177), Воронлжь, Воронежь (1237) стосувалося м. Вороніж на одноймен
ній річці в Росії [Нерознак, 48—49], яке, за офіц. джерелами, засн. 1586 р. 
[Никонов, 89]. Попри тривалі спроби пояснити походження рос. топоніма 
Воронеж, який, напевно, тотожний поліському, його етимологія продов
жує залишатися не з’ясованою [Никонов, 89—90]. Укр. ойконім Вороніж, 
що міг бути згаданим у літописі як місто, до якого «изъ Володимеря 
пустиша их послы въ Татары въ Воронежъ» [Нерознак, 49], пояснюють як 
субстант. посесив на *-уь від антропоніма *Воронегъ [Іваненко, 43], основа 
якого, очевидно, відбита в псл. *Vornitb, реконструйованому на підставі 
рос. топонімів Воронитчина, Воронитское [Шульгач 2008, 161]. Така 
етимологія цілком імовірна, однак реальних слідів відповідного антропо
німа і словотв. типу на -егь не виявлено. М. Фасмер допускає зв’язок назви 
рос. м. Воронеж з прикм. вороной, не пояснюючи механізму утворення 
ойконіма [Фасмер 1, 353]. Ін. дослідники вбачають можливість неслов. 
походження топоніма, але визнають непереконливість таких етимологій 
[Никонов, 89—90; Попов, 149]. Незважаючи на спірність питання про 
першість укр. чи рос. назв, стосунок до них літоп. фіксацій і реальність 
перенесення одного з них на схід або навпаки, є підстави говорити про їхнє 
незалежне виникнення за одним словотв. типом, продукт, у д.рус. діалек
тах. З огляду на досить великі розміри рос. р. Воронеж, на якій лежить 
однойменне місто, на її утворення злиттям річок Польный Воронеж (тобто 
«полевой») і Лесной Воронеж, а також на попередню назву р. Великая 
Ворона на відміну від р. Ворона [Никонов, 89], посес. характер гідроніма,
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перенесеного на поселення, є дуже сумнівним. Аналог, топонім, середови
ще, насичене спорід. гідронімами, спостерігається і в р-ні поліс, смт Во
роніж: рр. Ворон у бас. Снову на пн. сх. Чернігівщини, Ворона з одноймен
ним селом у суміж. із Сумщиною р-ні, Воронок у Глухів. р-ні Сум. обл., 
Ворондчок у бас. Снову на суміжжі Чернігів., Сум. і Брянськ, (в Росії) обл. 
та ін. [СГУ, 121—122]. Це дає підстави припускати ймовірність утворення 
назв нп і р. Вороніж (рос. Воронеж) від основи відбитого в місц. гідронімії 
прикм. вороний «чорний; темний як вугілля» (про воду, дно, берег тощо) 
(див. Ворон, Ворона) за допомогою продукт, в д.рус. топонімії суф. -ежь, 
укр. -іж; пор. р. Трубіж (див.), нп Теребіж (див. Терёбля, Теребдвля), потік 
Чертпіж на Ївано-Франківщині [СГУ, 607] та ін. Зазнач, формант доміну
вав у віддієсл. утвореннях (пор. апелятиви рубіж, вертіж тощо), однак у 
топонімії могло відбуватися його специфічне використання, як, напр., 
суф. -ич у гідронімах; пор. ще с. Воронізьке у Васильків, р-ні Дніпропе- 
тров. обл. [АТП, 80].

Ворбнка — річки (3) в бас. Пд. Бугу, Дністра й Прип’яті [СГУ, 122]. Наддні
стрянську назву пояснюють як релят.-демін. утворення на -к(а) від 
суміж. гідроніма Ворона, мотивованого прикм. вороний «чорний» у формі 
жін. роду [Вербич, 19], що цілком відповідає закономірностям топонім, 
номінації. Таке саме походження має назва р. Ворбнка в бас р. Турія 
п. Прип’яті, де протікає р. Ворона [СГУ, 121, 122]. Щодо пд.бузького 
гідроніма, то він таких зв’язків не виявляє, тому може бути безпосередньо 
утвореним від вороний за допомогою суф. -к(а) в топонім, (субстант.) 
функції або ж семант. способом від ГТ ворбнка «яма (природна) круглої 
форми; невелика яма круглої форми», «місце, де вода зникає під землею» 
[СНГТК, 52—53], який функціонує в бас. Пд. Бугу, поліс, «яма в річці» 
[Данилюк, 22].

Воронове — с-ще міськ. типу, Сєвєродонецька м /  р Луган. обл. [АТП, 56]. Ойко- 
нім виник як посесив на -ов(е) від антропоніма Ворон, або за допомогою -е 
від трансонімізованого прізв. Воронов.

Вороновйця — с-ще міськ. типу, Вінниц. р-н і обл. [АТП, 12]; відоме з 1545 р. 
[ГЕУ 1, 223]. Ойконім виник за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції 
від прикм. воронів «кольором схожий на ворона; чорний» [СУМ 1, 741], 
діал. вороновий; пор. с. Вороновиця в Кельменец. р-ні Чернівец. обл. 
[АТП, 522], гідроніми Вороновёць у Закарпат. обл., Вороновий у Львів, 
обл. [СГУ, 122] (див. Ворон, Ворона, Воронівка).

Воронякй — горбогірне пасмо на пн. Подільської височини, частина Гологоро- 
Кременецького кряжа, в межах Львів., Тернопіл. і Рівн. обл. [ГЕУ 1, 223]. 
Оронім постав способом трансонімізації ойконіма Воронякй в Золочів. р-ні 
Львів, обл. [АТП, 282], похідного від родової назви першопоселенців на 
прізв. Вороняк [Чучка, 125; СПЧ, 81].

Ворбхта — с-ще міськ. типу та об’єкт туризму, Наддвірн. р-н Івано-Франків. 
обл. [АТП, 197]; засн. в XVII ст., підпорядковується Яремч. м /  р [ГЕУ 1,
223], \Vorochta (1893) [БОКР 13, 945], Ворбхта (1981) [СЭС, 249]. Ойконім 
виник унаслідок онімізації втраченого пел. *иогх&а «місце, де щось 
нагромаджене, розворушене» < *иогхъ «ворох; груда, купа», яке рекон
струюють на основі рос. діал. варахта «неспритна, неохайна людина», 
извербхтать «зіпсувати» < *ворохтать «розворушити» [Іліаді 2001, 99]. 
Місце, де виникло с-ще, могло отримати назву за різними ознаками, від
битими в основі вброх: «купа, зокрема невіяного зерна; неспокійна юрба; 
неспокій, інтрига» [ЕСУМ 1, 429], «сугорб снігу (замет), груда» [Мурзаев,
130] та ін., що характеризує місцевість як господарський і торговельний 
центр із заметами взимку; пор. похідні назви потоку [СГУ, 122] і гори біля 
нього Ворбхтель, Ворохтянська, на якій лежить поселення [Габорак, 79], 
прізв. Ворбхта на Закарпатті [Чучка, 125].
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Ворбчівське бзеро — оз. вулкан, походження, Перечни, р-н Закарпат. обл., 
лежить біля с. Ворочеве [ГЕУ 1, 224]. Лімнонім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі 
відн. прикм. на -ське, похідного від ойконіма Ворочеве.

Вбрскла — річка, л. Дніпра; Въръскла (1105), Върьскла (1111), «за Воръсколъ* 
(1174), Въросколъ (1174), «у Воръсколы* (1399), «на Воръсклъ» (XV ст.), 
«па Worskle* (1493), «на ВорглЪъ (XV ст.), Ворскло (1400), суч. Вбрскла 
(1957), рідше Ворскло [ЕСЛГНПР, 36—37]. З-поміж кількох наукових 
етимологій найпереконливішою є іранська, у зв’язку з якою гідронім 
виник як композит *Órskul-, перший компонент якого ora- указував на 
світлу, чисту воду (пор. осет. órs «білий»), а другий kol /  kul «рукав річки, 
озеро та ін.», що є запозиченням з д.тюрк. мови, — на тип геогр. об’єкта 
[ЕСЛГНПР, 37]. Суч. варіанти назви сформувалися відповідно до фонет. 
законів укр. мови. Неприкритий лабіал. О- на поч. основи викликав появу 
протет. £-, а коротка вимова голосних — спочатку їхню редукцію, а потім 
вокалізацію в сильній позиції в -о- та занепад у слабкій (Воръсколъ). Поява 
закінч, -а зумовлена узгодженням назви з номенкл. іменем річка, а закінч, 
-о спричинене її народноетимол. усвідомленням як утворення від рос. вор 
«злодій» і укр. скло у що приписується Петру І за вигаданою історією про 
«крадіжку» річкою скла від його підзорної труби. Похідними від гідроніма 
Вбрскла є релят.-демін. назви приток Ворсклйця й Ворсколець (2) на Сум
щині [СГУ, 123], назва оз. Ворсклище, б. Ворсклянка, істор. мікроойконіми 
Ворскла (слобідка) і Заворсклянський (хутір), а також суч. назва с. Завор- 
скло [ЕСЛГНПР, 37]. Мінімальна кількість ойконімів, утворених від назви 
однієї з найбільших річок України, нетипова для топонім, системи.

Воскресёнське — с-ще міськ. типу, Жовтнев. р-н Миколаїв, обл. [АТП, 311]; 
засн. 1789 р. [ГЕУ 1, 230], до 1947 — Воскресенськ [Янко, 92]. Ойконім 
виник унаслідок трансонімізації назви ц. Воскресенська, збудованої в 
поселенні 1793 р. [Лобода, 56] на честь Воскресіння Христового. Первин
на форма постала за аналогією до продукт, ойконім. типу на -ськ, а суч. — 
під впливом номенкл. імені село або селище; пор. ще сс. Воскресенське (4), 
Воскресенка (7), Воскресенівка (4) [АТП, 604].

Восушка — річка, л. Стрипини л. Дністра в Тернопіл. обл.; Возучка, Weszka 
(1917), Везучка (1957), Wosuszka (1890), Восушка (1979) [СГУ, 123]. Гідро
нім пояснюють як утворення з протет. в- і переходом -ж- > -ш- від осужка 
«зменшене від осуга»: осуга «наліт, іржа на воді» [Вербич 2009, 37]. Імо
вірнішим є його виникнення семант. способом від незафіксованого діал. 
восушка «річка, водойма, волога місцевість, що висихає або висохла», в 
основі якого осух «те, що висохло»; пор. рос. ГТ осух «обсихаюча на малій 
воді (при відливі) смуга морського дна» [Мурзаев, 420], укр. осух «сухарь 
з вівсяного хліба, засохлий кусок хліба» [Грінч. З, 73], мікротопоніми на 
Волині Осуха (поле-урочище, яке висихає), поле осушок (яке осушили), 
ліс Осушок (знаходиться на пагорбі, де сухо) [СММПЗУ 2, 155], гідроніми 
Осушанка на Житомирщині та Осушний на Львівщині [СГУ, 406]. Парал. 
назва р. Везучка, Возучка постала внаслідок асоціації до везучий «який 
добре везе; якому щастить» [ЕСУМ 1, 344], можливо, під впливом пол. 
фіксацій з літерою -z- у структурі -sz-.

Восход — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р в Криму [АТП, 255]. Ойконім виник 
семант. способом від рос. восход «схід сонця» з ідеол. забарвленням, що 
виражало «оптимістичні» перспективи радян. ладу; пор. ще 4 нп Восход у 
Криму, Донец. і Запоріз. обл. [АТП, 604], а також численні ергоніми і 
назву космічного корабля «Восход» у СРСР. Можливою є трансонімізація 
назви суміж. виробничого об’єкта.

Вошйва, Вошйвий — річки (4), балка, яри (3) в Пд.-Сх. і Центр. Україні [СГУ,
123]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації відповід
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ної форми відн. прикм. вошивий, твірний апелятив якого воша (< псл. 
*vbsb «воша») вказує на поширеність перев. у степ, річках, балках, ярах 
тощо цих водяних або рослинних паразитичних комашок; пор. ще мікро- 
гідроніми в Україні Вошйвенька, Вошйвець, Вошуватий [СГУ, 123] і назви 
в здебільшого порубіжних регіонах Росії Вшивал, Вшивенка, Вшивец, 
Вшивица, Вшивка, Вшивое, Вшивый, які, за практичної відсутності пара
лелей в ін. слов, мовах, свідчать про сх.слов. характер явища 
[Лучик, 81—82].

Врбдіївка — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 309]; засн. в 2-й пол. 
XVIII ст. [ГЕУ 1, 230], до 1964 р. — Велика Врадіївка [Янко, 92], Врадиев- 
ка (1981) [СЭС, 253]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-по- 
сес. функції від антропоніма Врадій [СПЧ, 82], утвореного, очевидно, від 
апелятива *врадій із суф. -ш у суб’єкт, функції, що приєднався до основи 
дієсл. врадити; пор. палій, носій тощо. Кол. складений ойконім постав 
синтакс. способом унаслідок приєднання до Врадіївка означення Велика 
для протиставлення с-ща суміж. с. Мала Врадіївка [АТП, 310].

Врубівка — с-ще міськ. типу, Лисичанськ. р-н Луган. обл. [АТП, 65], нині 
Попасн. р-н; засн. 1921 p., до 1935 — Хущевате [ГЕУ 1, 231], Угольщик 
[Янко, 91]. Суч. ойконім виник семант. способом від назви радгоспу «Вру
бівка», в основі якого апелятив врубівка, що називає місце, де відбувалося 
«рубання лісу», букв, «врубання в ліс» (синоніми вруб, вируб, вирубка та 
ін.) [ЕСУМ 5,130—131], за ознакою «поселення, яке врізається у вирубле- 
ну частину лісу». Істор. ойконім Хущевате постав унаслідок трансонімі- 
зації назви суміж. б. Хущевата [ГЕУ 1, 231], в основі якої місц. відн. 
прикм. хущеватий «стос, до хвощ», що вказував на насиченість місцево
сті хвощем. Парал. назву Угольщик утворено способом трансонімізації 
відповідного рос.мовн. ергоніма (назви радгоспу або шахти).

Вр^бівський — с-ще міськ. типу, Лутучин. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн. 
1895 р. [ГЕУ 1, 231]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза- 
ції відн. прикм. на -ськ(ий), в основі якого ойконім Врубівка; пор. суміж. 
зал. ст. Врубівка [ГЕУ 1, 231]).

Втёнський заказник — бот. заказник держ. значення, Любомл. р-ну Волин. обл. 
[ГЕУ 1, 231]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відтоп. прикм. на 
-ський; пор. утворену таким самим способом назву Вутвицький заказник 
у Камінь-Каширськ. p-ні Волин. обл. [ГЕУ 1, 233].

Втбра — річка, л. Церему л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1913) в 
Житомир, обл. [СГУ, 123]. Гідронім виник семант. способом від незафік- 
сованої форми одн. апелятива втори /  у тори «пази на краю бочки, в які 
вставляють дно» [ЕСУМ 5, 602], що міг мати геогр. значення «колія, 
заглиблення, канава», зумовлене семантикою псл. *utorb «уторований 
шлях» з *uterti «утерти, уторувати» від Herti «терти»; пор. укр., блр. тор 
«колія», пол. tor «тс.», рос. тор «вторована дорога», чес. tor «тс.», серб., 
хорв. тор «загін для худоби», тор «слід; огорожа» та ін. < псл. Ногь 
«тертя; торований шлях» [ЕСУМ 5, 602], рос. діал. утора «суцільна маса 
викрошеного льоду, яка забилася між льодовою шкіркою і дном річки 
біля берега», утора «частина дощок у дерев’яному посуді нижче дна» та 
ін. [Желєзняк, 129—130]. Є припущення, що назва Втора спорід. з гідро
німами Уда> Удава, Удай, Удиця, Удич в Україні, герм. Одер, Одра, ойко- 
німом Ut в Болгарії та ін., які сягають фрак, та і.є. мовного стану і зво
дяться до і.є. *uodr- /  *uedr- «вода» з переходом у різних діалектах 
-d- / -f-, а його праформою є Uot-or- [Желєзняк, 130—131].

Вуглегірськ — місто, Єнакіїв. м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1879 p., до 
1957 — Хацапетівка [ГЕУ 1, 232], Углегорск (1981); пор. Углегорск у 
Сахалін, обл. Росії [СЭС, 1383]. Суч. ойконім виник складносуф. способом
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за допомогою суф. -ськ у релят. функції на основі іменників вугілля й гора 
за ознакою «поселення, де накопичено гори вугілля». Істор. назва Хаца- 
петівка постала за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
антропоніма Хацапет.

Вугледбр — с-ще міськ. типу, Мар’їн. р-н Донец, обл. [АТП, 119], нині Петров- 
ська р /  р м. Донецька; засн. 1966 р. [ГЕУ 1, 232]. Ойконім виник за озна
кою «земля, що дарує вугілля» складанням основ іменників вугілля й дар 
(< дарувати), друга з яких набуває ознак власне топонім, суфіксоїда; пор. 
нп Цареводар, Новодар, Краснодар, Олександродар [Бучко, 294].

Вугляр — с-ще міськ. типу, Макіїв. м /  р Донец, обл. [АТП, 101]. Ойконім виник 
семант. способом від ергоніма «Вугляр», мотивованого апелятивом вугляр 
«людина, що випалює деревне вугілля» [СУМ 1, 781]. Можливий вплив ГТ 
вуглярка «місце, де випалюють деревне вугілля» [СУМ 1, 781]; пор. назву 
потч. Вуглярчик на Закарпатті [СГУ, 123], гг. Вуглярка й Вуглярки на Іва- 
но-Франківщині [Габорак, 80].

Вузловё — с-ще міськ. типу, Берегів, р-н Закарпат. обл. [АТП, 156]; відоме з
XII ст., до 1946 р. — Батеве [ГЕУ 1, 232], «Węzłów (u Rusin) mylne, Wyż- 
łów» (1893) [SGKP 13, 264]. Суч. ойконім виник способом субстантивації 
та онімізації форми сер. роду відн. прикм. вузловий «у якому сходяться 
колії, шляхи тощо» [СУМ 1, 783]. Непевні фіксації в пол. джерелах свід
чать про ймовірність давн. функціонування цього топоніма, який міг спо
чатку стосуватися суміж. об’єкта і вживатися в угор. мовленні; пор. нп 
Вузлове в Криму і Львів, обл. [АТП, 604]. Істор. назва Батеве, яка збері
гається за зал. ст., є посесивом на -ев(е) від антропоніма Батьо з основою 
діал. батьо «хресний батько» [Чучка, 51].

Вузькі — річки: 1) л. Росі п. Дніпра в Київ. обл. (1883); Узка (1864), Узька 
(1720); 2) пр. Псла л. Дніпра в Полтав. обл.; Узкая (1848); 3) балка, л. 
Солоної л. Лозовенької л. Береки п. Сіверськ. Дінця п. Дону; Узкая (1863) 
[СГУ, 123—124]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та оніміза
ції форми жін. роду прикм. вузький «який має невелику ширину»; пор. 
рр. Вузенька, Вузьке Святе [СГУ, 123—124], мікротопоніми з компонен
тами Вузька, Вузьке, Вузькі на Волині [СММПЗУ 1, 148].

Вулканічний хребёт — гірський хр. Укр. Карпат, Закарпат. обл.; Вигорлат-Гу- 
тинський хребет [ГЕУ 1, 323]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ хребет «ряд гір, розташованих в одному 
напрямі, гірське пасмо» [СУМ 11, 138] й означенням у формі відн. прикм. 
на -ічнийу що вказує на походження хребта від вулкану. Парал. оронім 
утворено способом трансонімізації відтоп. означення, яке входить до скла
ду назви Вигорлат-Гужинська структурно-фаціальна зона [ГЕУ 1, 232].

Вухо Землі — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на сх. 
від Карабі-яйли [ГЕУ 1, 233]. Спелеонім виник як метафор, назва внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом вухо, що 
вказує на подібність карст, порожнини до відповідної частини тіла, й 
означенням у формі род. належності ГТ земля «верхній шар земної кори» 
[СУМ 3, 557].

В’юнкі — річка, л. Іллі л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра; Вьюнка (1913); Wijunka 
(1890) [СГУ, 124]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду відн. прикм. в'юнкий «який проходить, пролягає, тече і 
т. ін. непрямо, вигинаючись, петляючи» [СУМ 1, 795] з основою апеляти- 
ва в'юн (< вити); пор. спорід. гідроніми з ін. суфіксами: В'юнія, В'юнйця, 
В'юнйще, В'юночка [СГУ, 124].

В’язовпця — річки: 1) п. Собу л. Пд. Бугу; Вязовица (1864), Jazowica, Wiazowi- 
са (1882); пор. с. В'язовиця Іллінец. р-ну Вінниц. обл; 2) с. Тарандинці 
Лубен, р-ну Полтав. обл.; Вязовица (XIX ст.), Вязовка (1901) [СГУ, 124]. 
Назви виникли за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції від відн.
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прикм. в'язовий «стос, до в*яз*у який указує на поширеність у бас. річок 
відповідних дерев; пор. гідроніми В'язова, В'язове, В'язовок, В* язу вата, 
В’язівка, В'язівець [СГУ, 124—125] (назва р. В'язенйця пр. Ворскли 
л. Дніпра [СГУ, 124], очевидно, походить від дієприкм. в'язаний, місц. 
в'язенийу який указує на звивисту, петлясту форму річки).

г
Гаврйлівка — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. 1650 р. 

[Янко, 93], як відоме з XVIII ст. у формі Гавриловна [Абдула, 39]. Ойконім 
виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від особ, імені 
Гаврило. Припускають, що твірним було ім’я рос. поета Гаврила Державі- 
на [Янко, 93]; пор. ще 13 нп Гаврилівна в Україні [АТП, 605], окремі з 
яких постали від антропоніма Гаврилів /  Гаврилов.

Гбдяч — місто, Полтав. обл. [АТП, 345]; відоме з 1-ї пол. XVII ст., місто з 
1634 р. [ГЕУ 1, 235], Gadiacz, Hadziacz (1881), Hadiacz (1882) [SGKP 2, 
435; 3, 7], Гадяч (1981) [СЭС, 169], за ін. свідченнями, відоме з
XVI ст. [Лисенко КД, 44]. Етимологія ойконіма затемнена. Якщо він 
функціонував задовго да перших письм. фіксацій, то постав ще в д.рус. 
добу як посесив на *-/ь (коли суфікс зберігав продуктивність) від антропо
німа Гадяк з основою заст. християн, імені Гаад або єврей. Гад + -ян, що з 
часом стало асоціюватися з апелятивом гад «гадюка» [Чучка, 130]: Гадяк 
+ -jb > Гадячь > Гадяч. Виникнення назви внаслідок субстантивації та оні- 
мізації короткої форми прикм. гадячий «стос, до гадь є малоймовірним. 
Народноетимол. зв’язок ойконіма з цим ад’єктивом спричинився до зміни 
наголосу в його основі; пор. ойконім цього словотв. типу Мйляч у Рівн. 
обл., утворений за допомогою *-]ь від антропоніма *Миляк [Пура, 21].

Гай, Гаї — численні топоніми в Україні та на всіх слов, землях від Балкан до 
Поволжя (крім пн. регіонів); виникли семант. способом від загальнослов. 
ГТ гай (< псл. *gajb) «листяний ліс, діброва, лісок» [Мурзаев, 137—138; 
Никонов, 94].

Г&йворон — 1) місто, Кіровоград, обл. [АТП, 236]; засн. як козац. зимівник у 
1-й пол. XVIII ст. [ГЕУ 1, 236], Гайворонь (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], 
Hajworort, Hajworów (1882) [SGKP 3, 12], Гайворон (1981) [СЭС, 271]; 
2) річка, пр. Ромни п. Сули л. Дніпра; Рудна, Гайворонъ (XVI ст.), рудка 
Гайворон (1718), Гайворонка (1729—1730), Басанка, Басакова, Hayworon 
(1913); пор. с. Гайворон Бахмац. р-ну Чернігів, обл.; 3) яр, л. Гнилищ 
л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1863); Гайворонь, Граковсній (1845); пор. 
с. Граково (у гирлі) [СГУ, 126]. Топоніми виникли семант. способом від 
композита гайворон «грак; (заст.) воронограй» (< псл. *gajvorrvb, *gavornb 
з основами дієсл. *ga(j)- «каркати; кричати, шуміти» та іменника *иогпъ 
«ворон» [ЕСУМ 1, 451—452]) за ознакою «місце воронограю; місце скуп
чення ворон з постійним карканням і шумом»; пор. подібний семант. 
перехід у звуконаслід. водограй «гра води, що падає» > ГТ водограй «місце, 
де вода падає під тиском, струменіє (грає); фонтан»,, а також назву 
м. Грайворон у суміж. Бєлгород, обл. Росії, від якого походить гідронім 
Грайворонка в Харків, обл., що має варіанти Грайвороньї, Hayworon [СГУ,
153]. Про геогр. значення в апелятиві гайворон свідчать відповідні топоні
ми в різних регіонах України; пор. ще сс. Гайворон у Київ, і Чернігів, обл., 
с. Гайворонка в Тернопіл. обл. [АТП, 605]. Парал. назви мають прозору 
етимологію: гідронім Рудка < ГТ рудна, що наявний у варіанті рудка Гай
ворон (див. Руда); Басанка, Басакова — перенесення з суміж. річки в Бах
мац. р-ні [СГУ, 34]; Граковскій — субстант. та онімізований відн. прикм. 
на -ський з основою ойконіма Граково.



146 Гайдамацький Яр

Гайдамйцький Яр — геол. пам’ятка природи держ. значення, Могилів-По- 
дільськ. та Ямпіл. р-ни Вінниц. обл.; пор. на території яру Гайдамацьку 
печеру з підземними ходами [ГБУ 1, 236]. Оронім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ яр й означенням у формі 
відн. прикм. гайдамацький «стос, до гайдамаки». Суміж. спелеонім 
постав аналог, способом на основі ГТ печера і зазначеного атрибутива.

Гбйсин — місто, Вінниц. обл. [АТП, 13]; засн. 1600 р. [ГЕУ 1, 237], як відоме з 
поч. XVII ст., Гайсйн (1981) [СЭС, 271], Hajsyn, Aysyn, Ajszyn (1882) 
[SGKP 3, 10]. Ойконім виник як посесив на -ину утворений від антропоні- 
ма Гайса, що поширений перев. у зх.слов. мовах; пор. пол. Gajsa від нім. 
особ, імені Gei/}[Rymut 1, 213], чес. Hajs (від пн.нім. heis «суровий»), укр. 
Гайсак з імовірною основою слц. діал. hajsa «повія» [Чучка, 132], яке 
могло перейти в антропонім, Гайсан, Гайсанюк, Гайсен, Гайсенко, Гайсе- 
нюк, Гайсин, ГайсйнюКу Гайсюк [СПЧ, 85].

Гййчур — річка, л. Вовчої л. Самари л. Дніпра (1856); Гайчулъ (1771), Ганчулъ 
(1769), Гайчуль (1779), Гайчула (1913), Гойчулъ (1862), Ганчолъ (1745), 
Гончулъ (1832), Янчулъ (б. р.), Анчу (1743), Ганчуръ (1775) та ін.; пор. ур. 
Ганчюл (1775), с. Гайчул (1862), зал. ст. Гайчуръ (1913), кол. с. Гайчул 
(суч. с. Новоукраїнка) Куйбишев. р-ну, с. Гайчур і с. Тернувате (кол. с. 
Гайчур) Василів, р-ну Запоріз. обл. [СГУ, 126]. Етимологія гідроніма неяс
на. Її не з’ясовували і в спец. дослідженні назв річок Запоріжжя [Стрижак 
1967]. Судячи з численних варіантів, гідронім належить до іншомовних 
або занесених з ін. діал. зони утворень, які не властиві місц. мовленню. 
Паралелей з найчисельнішими тюрк, елементами не виявлено ні в наголо
сі, ні у форманті (відсутність суф. -ур або -ул)у ні в лексиці, хоч є думка про 
тюрк, походження назви [Трубачев, 206]. Натомість є певні лекс.-семант. 
та словотв. зв’язки з антропонімами, які функціонують на рум.-слвц.- 
пол.-укр. мовному етиці; пор. закарп. Ганчур (від Ганька + -юр) [Чучка, 
138], буков. Ганчуляк [СПЧ, 87], а також молд. топонім Гангура, утворе
ний від прізв. із суф. -ур Гангур [Еремия, 142]. З огляду на це та на найдав
ніші фіксації з основою (Г)анч-9 яка була первинною (< від (Г)ан(ь)ка) і 
взаємодіяла з продукт, у зх.слов. мовах і зх.укр. діалектах суф. -ур у 
релят.-посес. функції [Чучка 2008, 228], гідронім можна вважати власне 
слов, утворенням. Наявність волос, компонента в мовленні Запорозької 
Січі спричинилася до чергування суф. -ур з високопродукт. сх.ром. -ул; пор. 
укр. діал. маґура «висока гора», молд.-рум. magurfr /  maguld «гора, горб, 
височина», що зводиться як запозичення до псл. *mogyla «могила» [ЕСУМ 
З, 356]. Чергування в основі сонор. -н- та -й- зумовлено діал. або тур. впли
вом; пор. тюрк. Айдару Айдарь і варіанти Андар, Андарь (див. Айдар).

Г£лич — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 189]; центр Галицьк., пізн. 
Галицько-Волинськ. землі побл. суч. м. Галич; Галичь (1144), «к Галичю» 
(1146), «в Галичъ (галичи)» (1187), Галичомъ (галичемъ) (1189), «на 
Галиць» (1145), «въ Галици» (1214), «поискати Галиця» (1218), «къ 
Галицю» (1219), «в Галичи» (1235), «z Halicza» (1746), фолькл. «во 
городъ во ГалицинЪу «во городЬ во Галичини, ... во Галичъ»; похідні: 
Галичьскаю земля (1216), Мстиславу Галицькому (XIII ст.), «ко Оукраинъ 
Галичькои» (1189), Галичане, галицяне (XIII ст.) та ін.; паралелі: Галичь 
у Костром, обл. Росії (кол. Галичь Мерьский), Galicz у Словаччині, Малий 
Галич (суч. Галац) у Румунії, гора Halicz у Бескидах на межі Закарпаття 
й Галичини (1882) [ЕСЛГНПР, 41—42]. Ойконім не має загальноприйня
тої етимології. Великий фактичний матеріал підтверджує його сх.слов. 
походження (слвц. й рум. паралелі зафіксовані на землях перебування 
русичів або етнічних українців). Регулярне функціонування в літописах 
протягом століть двох варіантів ойконіма — Галичь і Галиць (у різних 
формах) — свідчить про його виникнення як посесива на *-уь від пошире-
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ного в Київській Русі антропоніма Галица < галица [Железняк 2014, 35], 
укр. прізв. Галиця (< галиця «галка») [Чучка, 134], семант. утворення якого 
від відповідного апелятива підтверджує зображення трьох галок у гербі 
Галича як родового знака, що мотивував прізв. засновника міста. Саме таку 
твірну основу й посес. характер ойконіма відбиває фолькл. «городъ Гали- 
цинъ*> «городъ Галичинъ* із суф. -инъ, який приєднувався до a-основ в ана
лог. функції (очевидно, фолькл. посесиви на -инъ постали у зв’язку із зату
ханням продуктивності *-jb з XII ст.); пор. ще курган Галичина могила, 
літоп. Галициноу (галициноу) могилоу (1206) і г. Галич-Гора побл. 
м. Галич [Габорак, 82]. Безпосереднє утворення назви м. Галичь від апеля
тива галиця [Фасмер 1, 388] малоймовірне, бо з назвами тварин і птахів 
взаємодіяв у посес. функції суф. *-ьуь, д.рус. -ии; пор. вълчии, турии, воро
ний, чого не спостерігається в жодній із фіксацій ойконіма. Походження 
назви за допомогою суф. -ич від етноніма гали також є малоймовірним 
(пор. далеке від Зх. Європи костр. Галичь). Щодо ороніма Halicz у Бески
дах, а також назви г. і хр. Галич під с. Старі Кути Косів. 
p-ну Івано-Франків, обл. [Габорак, 82], то, за відсутності метонім. перене
сення ойконіма, вони могли виникнути за допомогою -ич у топонім, функ
ції, приєднаного до ГТ гал (гала, гало) «відкрите, голе місце» (< псл. *golb 
«голий») [Лучик, 161—162]; пор. потоки Вілич, Вонич, pp. Вёрбич, Гни
лий ТікиЧу Трубич9 Удич [СГУ, 55, 96, 121, 141, 573, 579].

Галичині — істор.-етногр. територія в пд.-зх. частині України; у зх.європ. дже
релах — Галіція [ЕУ 1, 343—351], Галиция [СЭС, 273]. Хоронім виник за 
допомогою суф. -ин(а) в локал. значенні від назви м. Галич, яке було 
істор. центром Галицької землі в Київській Русі, суч. Галичини. Стара 
назва Галіція проникла з пол. мовлення, де Galicja закріпилося під впли
вом пізньолат. Galicia, що позначає істор. область на Піренейськ. п-ві і з 
яким укр. Галич, Галичина не мають генет. зв’язків [Фасмер 1, 388].

Гілка — річки, в бас. Сули (4) на Чернігівщині й Сумщині та в бас. Прип’яті на 
Житомирщині [СГУ, 127], населені пункти (2) в їхніх басейнах [АТП, 
605]. Назви виникли семант. способом від демінутива на -к(а) з основою 
ГТ гал (гала, гало) сх.слов. походження, що має семантику «відкрите, голе 
місце»; пор. укр. діал. гал «невелика поляна в лісі, галявина», гало «те 
саме; лісове озеро, місце на озері, не заросле водоростями» [ЕСУМ 1, 455], 
поліс, гало «низька болотяна місцевість» [ЭССЯ 6, 89], «широка поляна в 
лісі», «низовина зі стоячою водою» [Черепанова 1984, 55], блр. діал. гала 
«чисте місце після вирубки лісу; сінокіс серед лісу; велика поляна в лісі» 
[ЭССЯ 6, 89] та ін., які зводяться до псл. *gote> «голий» [ЕСУМ 1, 455]. 
Наведені та спорід. топоніми свідчать про перев. поліс, середовище заро
дження й функціонування твірного ГТ з його поширенням в ін. говори 
сх.слов. і навіть пол. та болг. мов [Лучик, 161—163]; nop. pp. Галеболотпоу 
Галенкау Галійка, Галочка, прот. Гало [СГУ, 127], численні мікротопоні- 
ми або їхні компоненти Гала, Галеу Гали, Гало, Галя на Поліссі 
[СММПЗУ 1, 156—157; Черепанова, 68], ороніми в Прикарпатті Галя 
Луковиця, Галя Михайлова [Габорак, 83], які виникли на основі ГТ галя зі 
специфічним для регіону значенням «полонина» [ЕСУМ 1, 455], демін. 
варіант назви р. Галка п. Удаю п. Сули л. Дніпра Галиця і там само 
с. Галиця [СГУ, 127], бол. Гальський Мох і відповідну гідрол. пам’ятку 
природи держ. значення в Щорс, p-ні Чернігів, обл. [ГЕУ 1, 239—240], 
потамоніми Галина, Галина Мокра, Галина Суха, мотивовані похідним 
від гала ГТ галина «рівне, безлісе місце в лісі» [Лучик, 163], поліс, «галя
вина в лісі» [Данилюк, 23] та ін.

Ганнівка — с-ще міськ. типу, Брянк. м /  р Луган. обл. [АТП, 56]. Назва виникла 
за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Ганна 
під впливом високопродукт. ойконім. моделі з цим формантом, яка
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«потіснила» очікуване від а-основи утворення на -инка; пор. ще 43 нп Ган- 
нівка в різних регіонах України [АТП, 606].

Гарбузпнка — річки: 1) п. Вільшанки п. Нохаєва п. Дніпра; Harbuzyńka (1765), 
Гарбузйнка (1979); пор. с. Топильна (кол. Гарбузин) Шпол. р-ну Черкас, 
обл.; 2) п. Мертвоводу л. Пд. Бугу; Арбузйнка (1967), «на Ярбузиной» 
(1697), «на Гарбузиной* (1720), Арбузина (1740),Арбузна (1863), Гарбузе- 
на, Гарбузенка (1855), Арбузная (1850—1853); пор. сыт Арбузйнка (див.) 
Миколаїв, обл.; 3) п. Шполки л. Гнилого Тікичу п. Синюхи л. Пд. Бугу 
(1917) [СГУ, 128—129]. Назви виникли за допомогою суф. -к(а) в релят.- 
демін. функції від давн. Гарбузин або Гарбузина, що являє собою суб- 
стант. відн. прикм. гарбузйний «стос, до гарбуз; гарбузовий» у відповідній 
формі.

Гарячківська Дпча — бот. заказник держ. значення, Крижопіл. р-н Вінниц. обл. 
[ГЕУ 1, 240]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації ело
вое п. з опорним ГТ дача й означенням у формі жін. роду відн. прикм. на 
-ська, похідного від суміж. ойконіма Гарячківка [АТП, 19].

Г£спра — с-ще міськ. типу, Ялт. р-н у Криму [АТП, 255]; засн. в сер. XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 240], Гаспра (1981) [СЭС, 281]. Назва гр. походження. В її основі 
dorcpoę «білий», що характеризує особливості ґрунту за кольором; пор.
г. Гаспра-Кая з другим тюрк, компонентом Кая від ГТ кая «скеля», ойко- 
нім Аспропіргос у Греції [Бушаков, 62]. Початк. Г- розвинувся перед голос. 
-а- на місці гр. придих, звуку, який в укр. мовленні заступлено фаринг. 
(горт.) Г- (у рос. — прор. Г-).

Гасфбрта Горб — підвищення в Чорнорічинській улоговині Внутрішн. міжпас- 
мового зниження Криму, побл. Севастополя [ГЕУ 1, 240]. Оронім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ гора й озна
ченням у формі род. належності антропоніма Гасфортп.

Гатка, Г&тки — річки (7) в бас. Сер. Дніпра (6) та у верх, частині Пд. Бугу (1), 
балка в с. Нова Буда Радомишл. р-ну Житомир, обл., потоки на Львівщи
ні та Хмельниччині [СГУ, 129]. Гідроніми виникли семант. способом від 
відповідної форми демінутива гатка «гать, невелика гребля» [Грінч. 1, 
277], «настил із дерева, хмизу і т. ін. для переїзду через болото» [СУМ 2, 
41], похідного від ГТ гать (гат, гата) з псл. *gatb «перехід через мокрі 
місця, зроблений з гілля, хворосту і под.» [ЕСУМ 1, 482]; пор. потоки і рр. 
Гать, Гача (<*gatbja «загачена»), Гатна, Гатний (7), Гатище (< гатище 
«місце, де була гать»), р. Гатинка і нп Гатне в Київ. обл. [СГУ, 129].

Гах — річка, п. Сухого Ташлика л. Синюхи л. Пд. Бугу в Кіровоград, обл. [СГУ, 
129]. Гідронім виник семант. способом від утраченого ГТ *гах з псл. *gaxz 
«щось рухоме, звивисте, гнучке» (< і.є. *gua- «іти»); пор. діал. гаиіа 
(< *gaxb + -ja) «частина невода, мотузяна петля», гашка «вуж, гадюка» 
[ЕСУМ 1,484], буков, заст. гашник «очкур» [СБГ, 69], потік Гашка п. Ріки 
п. Тиси л. Дунаю на Закарпатті [СГУ, 129].

Гвардійське — с-ща міськ. типу: 1) Новомосковськ, р-н Дніпропетров. обл. 
[АТП, 87]; засн. 1957 р. [ГЕУ 1, 240]; 2) Сімферопол. р-н у Криму [АТП, 
255]; час заснування невідомий, до 1944 р. — Сарабуз [ГЕУ 1, 240], 
Гвардейское (1981) [СЭС, 283]. Ойконіми виникли внаслідок субстантива
ції та онімізації форми сер. роду відн. прикм. гвардійський на позначення 
почесного звання, що присвоювалося частинам радян. армії в роки Другої 
світової війни, у зв’язку з чим суч. назви є повоєнними й мають політ, 
забарвлення. У творенні крим. ойконіма відбулося ергонім. посередниц
тво (< радгосп «Гвардійський» [Янко, 95]); пор. ще 5 нп Гвардійське в різ
них регіонах України [АТП, 606]. Істор. назва крим. с-ща Сарабуз поста
ла на основі тюрк, capa «жовтий» і тур. буз «дуже тверда земля», тур., 
кр.тат. «лід» [Радлов IV/2, 1866].
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Гвізд£ць — с-ще міськ. типу, Городенк. р-н Івано-Франків, обл. [АТП, 190]; 
відоме з 1373 р. [ГЕУ 1, 240—241], Gwoździec, Hwozdec (1881) [SGKP 2, 
924]. Ойконім виник семант. способом від демінутива на -ець з основою 
архаїч. ГТ гвізд, гвіздь «ліс», тотожного пол. ст. gwozd «ліс у гірській міс
цевості», чес. ст. hvozd «лісисті гори», серб., хорв. ст. гвозд «ліс», слвн. 
gózd «тс.», які зводяться до псл. *gvozdb «те, що стирчить із землі» (про 
залізо, камінь, дерево і т. ін.) [ЕСУМ 1, 486]; пор. г. Гвізд у Коломий. р-ні 
Івано-Франків, обл. [Габорак, 84—85], pp. Гвіздянка в бас. Верх. Дністра 
[СГУ, 130], сс. Гвізд Надвірн. p-ну Івано-Франків. обл., Гвіздава Бердичів. 
p-ну Житомир, обл. [АТП, 197, 132].

Гвоздёцького шбхта — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, 
обл., на Карабі-яйлі біля с. Рибачого [ГЕУ 1, 240]. Спелеонім виник унас
лідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ шахта й озна
ченням у формі род. належності прізв. М.А. Гвоздецького — відомого гео
графа й карстознавця.

Гданськ — річка, п. Ікви п. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра на межі Львів, і Терно- 
піл. обл.; Гданскъ (1913) [СГУ, 130]. Гідронім виник за допомогою суф. 
-ськ у релят. функції від утраченого псл. *gdanbje «водний розлив із заро
стями» < *gbd- «мокрий, вологий», «покритий заростями», пов’язаного з 
прус, gudde «ліс»; пор. р. Гда і м. Гдов на ній у бас. Чудського озера, пол. 
міста Гданськ і Гдиня, чес. Kdyne, хорв. Gdinj та ін. [Rospond, 87, 89; NMP
3 ,111, 112; Никонов, 99; Шульгач, 109—110; Іліаді, 196—197].

Генічеськ — місто, Херсон, обл. [АТП, 466]; засн. 1784 р. [ГЕУ 1, 242], Генйческ 
(1981) [СЭС, 291]. Структура ойконіма свідчить про його утворення за 
допомогою слов. суф. -ськ у релят. функції від основи Геніч(е)- із затемне
ною етимологією. Її пов’язують із незасвідченим тат. *dźeniće «тонкий», 
яке співвідносять з назвою прот. Тонка [Янко, 95], але такої основи в суч. 
тюрк, мовах не зафіксовано. Очевидно, *dźeniće реконструйовано на осно
ві д.тюрк. jinćka «тонкий, вузький» [ДТС, 261], а тюрк. Геніче або постало 
під впливом відомого з 1648 р. сх.слов. гідроніма й назви суміж. ур. Тон- 
кие Воды на узбережжі Азовськ. моря в межах Перекопу [СГУ, 569], або 
саме спричинилося до відповідної сх.слов. кальки; пор. висновок
В. А. Бушакова про тюрк, cenięe, що відбилося в назві фортеці Генічі, з 
якої починалося м. Генічевськ побл. протоки Tonka woda [Бушаков, 93]. 
Живий матеріал тюрк, мов дає незначні підстави для ін. пояснення Гені
че, а саме у зв’язку з іменником жін. роду геніше (тур.), кеніше 
(кр.тат.), похідним від дієприкм. гениш /  кениш «розширений» < гики- /  
кени- «розширюватися» (< гй /  ке- «широкий») [Севортян 1980, 46—47]; 
пор. численні балки (97) перев. у пд. і сх. частині України. Похідними від 
ойконіма є топоніми Генічеська протока, оз. Генічеське, Геническая пере
права [СГУ, 130], Генічеський під [ГЕУ 1, 242].

Генуёзька скеля — скелястий мис на Пд. бер. Криму, біля смт Гурзуфа [ГЕУ 1, 
244]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ скеля «кам’яна брила або гора зі стрімкими схилами та гострими 
виступами» [СУМ 9, 259] й означенням у формі жін. роду відн. прикм. 
генуезький «стос, до Генуя», що вказує на перебування тут генуезців 
(XIV—XV ст.), залишками від яких є руїни середньовічної генуезької фор
теці [ГЕУ 1, 244].

Гебргіївка — с-ще міськ. типу, Лутугин. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; відоме з
XVIII ст., до 1917 р. — Коноплянка [ГЕУ 1, 258]. Суч. ойконім виник або 
від особ, імені Георгій за допомогою -івк(а) в релят. функції, або від прізв. 
Георгіїв за допомогою суф. -к(а) з тим же значенням. Істор. назва Коно
плянка постала способом трансонімізації назви суміж. б. Коноплянка в 
бас. Лугані [СГУ, 268], яка є релятивом на -к(а), похідним від апелятива
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кондплі9 що вказує на вирощування в минулому відповідної рослини для 
виготовлення прядива (зі стебел) і видобування олії (з насіння).

Гераклійський півбстрів — п-в у пд.-зх. частині Криму, побл. м. Севастополя 
[ГЕУ 1, 260]. Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ півбстрів «порівняно невелика частина суходолу, що 
врізається у водні простори, сполучаючись із материком або великим 
островом» [СУМ 6, 385] й означенням у формі відн. прикм. на -ський з 
основою гр. походження Гераклі-; пор. Геракліон — одне з антич. міст у 
Греції, присвячених Гераклу [Никонов, 101].

Гераш&ська — оз. льодовик, походження, Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 
260]. Лімнонім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. 
роду відн. прикм. на -ська або трансонімізації назви гори, для якої така 
форма є природною, із затемненою етимологією твірного слова. Можливо, 
це мікротопонім, похідний від антропооснови Гераш-; nop. Geraszim, що є 
іншомовною формою укр. (закарп.) Герасим [Чучка, 142].

Гермаківський дендропарк — держ. дендр. парк, Борщів, р-н Тернопіл. обл. 
[ГЕУ 1, 260]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ дендропарк й означенням Гермаківський у формі відн. 
прикм. на -ськ(ий), утвореного від ойконіма Гермаківка [АТП, 414], в 
основі якого антропонім Гермак.

Гёрца — місто, раніше Глибоц. р-н Чернів. обл. [АТП, 520], нині райцентр; відо
ме з 1408 р. [ГЕУ 1 і 261]; Герци (XV ст.), ст. Герцуга [Карпенко, 52]. Най
давніша форма на -и свідчить про відантроп. походження ойконіма, в осно
ві якого нім. прізв. або особ, ім’я Герц (< Gerz, Gertz [Rymut 1, 227]). З 
часом під впливом продукт, у регіоні ойконім. моделі на -а /  -я (пор. Гли
бока, Путила, Вижниця, Новоселиця, Заставна та ін.) назва набула 
форми жін. роду. Розм. варіант Герцуга є аугмент, на -уг(а) (пор. на Тер
нопільщині Велика і МалаАндруга [Бучко, 25]), який ліг в основу релят.- 
демін. назви суміж. р. Герцушка [СГУ, 130].

Гйга — гори (7), Івано-Франків, обл. [Габорак, 85], потоки (2) в бас. Тиси Закар
пат. обл.; Ґйґа [СГУ, 131]. Топонім виник семант. способом від псл. ГТ 
*ґиґа «гора; високий гострий виступ» (< псл. *gyga /  *gygb «щось велике; 
опукле, кругле» < і.є. *gug- «опуклість; щось кругле» [Іліаді 2003, 105], 
який функціонує перев. у балкан. мовах [Габорак, 85; Іліаді 2003,105]. До 
цього ж гнізда, очевидно, належить укр. діал. (пд.-сх.) ґйґа 
«м’ясо; vulva», ґиґавка «penis», яке пов’язують з дит. кйка «м’ясо» 
[ЕСУМ 1, 504].

Гйжиця — річка, пр. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра у Волин. обл. [СГУ, 131]. 
Назва виникла за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від ГТ гид /  
гидь «нечисть, бруд» або діал. гйжа «гидота» (< псл. *gyfo> *gyda «те, що 
викликає відразу, огида») [ЕСУМ 1, 504]; пор. потік Гиджанка, Гидж*йн- 
ка на Закарпатті [СГУ, 131], семант. бл. Вонючка (див.).

Гйрла, мн. — річка, вп. в оз. Катлабуг, Ізмаїл, р-н Одес. обл. [СГУ, 131]. Гідро
нім виник семант. способом від ГТ гйрло «місце, де річка впадає в океан, 
море, озеро або інші річку; кінець нижньої течії річки» [СУМ 2, 62], запо
зиченого з рум. та молд. мов (рум. girld «гирло; рукав (річки); річка»), у 
яких він походить від болг. гърло (< псл. *gwdlo «горло» < і.є. *guer- /  
*guer9- «поглинати, ковтати») [ЕСУМ 1, 509, 568]. Форма мн. або вказує на 
два чи більше об’єктів, або постала під впливом сх.ром. ГТ на -й; пор. 
5 потоків і яр Гйрло перев. у регіонах зі сх.ром. впливом [СГУ, 131].

Гйрман — річки: 1) л. Дніпра, нижче р. Псел; Гирманъ (XIII ст.); 2) л. рук. Дні
пра, вище Псла на Полтавщині; Гирманъ (1535), Гирнанъ (1913) [СГУ,
131]. Назви ізольовані в укр. гідронімії, виникли семант. способом від 
заст. діал. гирман «тік» [Чабаненко 1, 229], що є фонет. варіантом тюрк.
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гарман «тік» (< тур. harman «молотьба, тік» від перс, harman «купа, збіж
жя», с порід, з тадж. хирман «купа зерна або необмолоченого хліба», 
курд. %erman «стіг; зібраний хліб; молотьба, тік» [ЕСУМ 1, 474]. Перене
сення наголосу на перший склад відбулося в укр. мовленні, можливо, 
під впливом поширеного в тих самих говорах співзвучного гйрмон «нес
покійна, суетлива людина» [Чабаненко 1, 229]. Варіант Гирнанъ є 
помилковим записом місц. Гирманъ; пор. прізв. Гирманъ на Полтавщині 
[Кравченко, 183].

Гиріві Ісківці — гідрол. заказник держ. значення, Лохвиц. р-н Полтав. обл. 
[ГЕУ 1, 261]. Назва виникла внаслідок трансонімізації складеного ойконі- 
ма Гіряві Ісківці [АТП, 354], утвореного синтакс. способом на основі відка- 
тойк. ойконіма Ісківці [АТП, 354] приєднанням відантроп; означення у 
формі посесива Гиряві.

Гіркб — балки (9) і річка, всі в бас. Азовськ. моря й р. Самари л. Дніпра [СГУ, 
132]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми 
жін. роду прикм. гіркий «який має своєрідний їдкий, різкий смак» [СУМ
2, 74]. Відповідна властивість води притаманна степ, річкам і балкам осо
бливо багатого на сіль пд.-сх. регіону, що позначилося на відповідних наз
вах; пор. бб. Гірка Перша й Гірка Друга в бас. Самари л. Дніпра, р. Гіркі 
Води л. Кінської л. Дніпра [СГУ, 132] (див. Аджамка).

Гірне — с-ще міськ. типу: 1) Харцизька с /  р Донец, обл.; 2) Краснодон, м /  р 
Луган. обл. [АТП, 56,101], рос. Горное. Ойконіми виникли внаслідок суб
стантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. гірнйй «вкритий 
горами, пагорбами; гористий» [СУМ 2, 75]. В умовах степ. Донбасу моти- 
вац. ознакою ойконімів послужили великі накопичення вугілля (пор. гір
ничий термін видати на-гора «видати на гору, на поверхню землі»), відхо
дів від нього або відпрацьованої руди.

Гірнпк — 1) місто, Селидів. м /  р Донец, обл.; засн. 1938 р., до 1958 — Соцгоро
док [ГЕУ 1, 271], Горняк (1981) [СЭС, 330]; с-ща міськ. типу: 2) Ровеньк. с 
/  р Луган. обл.; 3) Червоноград. м /  р Львів, обл. [АТП, 56,100, 274]; засн. 
1954 р. [ГЕУ 1, 271]. Ойконіми виникли способом трансонімізації ергоні- 
ма (назви шахти) «Гірник», похідного від апелятива гірник «робітник гір
ничої промисловості» [СУМ 2, 75] (див. Гірне). Істор. назва Соцгородок 
постала як меморіальна складноскор, способом на основі рос. словосп. 
социалистический городок.

Гірнпцьке — с-ща міськ. типу: 1) Орджонікідз. м /  р Дніпропетров. обл.; 
2) Сніжн. м /  р Донец. обл. [АТП, 77, 101]; засн. 1912 р. [ГЕУ 1, 271]. 
Ойконіми виникли способом субстантивації та онімізації форми сер. роду 
відн. прикм. на -цьк(е), узгодженої з номенкл. іменем селище; в їхній 
основі апелятив гірник (див. Гірник) або ергонім «Гірник».

Гірські Тйса — бальнеологічна курортна зона, с-ще Кваси Рахів. р-ну Закарпат. 
обл. [ГЕУ 1,271]. Назва виникла синтакс. способом унаслідок приєднання 
до гідроніма Тйса (див.) означення Гірська, яке вказує на рельєфні особли
вості місцевості, де знаходиться курорт.

Прськё — місто, Первомайськ. м /  р Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 1898 р. [ГЕУ 1, 
271]. Ойконім виник способом онімізації форми сер. роду відн. прикм. гір- 
ськйй «вкритий горами, пагорбами; гористий» [СУМ 2, 76] за насиченням 
поселення насипами видобутого або відпрацьованого вугілля.

Гірськпй Тікич — річка, п. Тікичу п. Синюхи л. Пд. Бугу; «па Uhorskim Zekiczu» 
(1545), «do Uhorskiego Tykicza» (1584), «па Uhorskim Tykiczu» (1605), Гор
ный Тикичъ (сер. XVII ст.), Tykicz Uhorski, Horski, Horny або Górny 
(XIX ст.), Горский (Горный) Тикичъ, Угорській Тикичъ, Górny, Uhorski 
Tykicz (1917), Гірськйй Тікич (1957); пор. оз. Tykicz Górny в кол. Тара- 
щанськ. пов. Київськ. губ. [СГУ, 132]. Гідронім виник синтакс. способом
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унаслідок приєднання означення Гірський, яке вказує на рельєфні особли
вості місцевості, до опорного компонента Тікич (див.), перенесеного з 
річки, в яку впадає Гірський Тікич. Перші фіксації гідроніма дають певні 
підстави пов’язувати означення в його структурі з етнонімом угри (угорці), 
пращури яких на поч. IX ст. пройшли пд. землями Київської Русі на свою 
нову батьківщину в бас. Дунаю. Однак їхніх слідів у топонімії бас. Синю
хи не зафіксовано. Натомість мовні й позамовні чинники свідчать про 
утворення компонента ХЛюгвЫ, Угорскій за допомогою суф. -ськ(ий) у 
релят. функції від ГТ угорок «невелике підвищення» [Черепанова 1984, 
225]. Семантично Гірський Тікич і суміж. Гнилий Тікич (див.) є антонім, 
похідними, які протиставляють річки в горбистій місцевості та в заболо
ченій низинній долині.

Глбдинський заказник — бот. заказник держ. значення, Тячів. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 1, 274]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський, похідного від відантроп. гідроніма Гладин [СГУ, 132].

Глев&ха — 1) річка, п. Бобриці п. Ірпеня п. Дніпра; Глеваха (XVI ст.) 2) с-ще 
міськ. типу на річці, Васильків, р-н Київ. обл. [СГУ, 132]; відоме з XVI ст. 
[ГЕУ 1, 274], Глевака в Київськ. землі (бл. 1471), ст.укр. Глеваха [ССУМ 
1, 243]. Гідронім виник за допомогою суф. -ах(а) в топонім, функції від 
глевавий «слизький, липкий» (про глину), спорід. з глевітпи /  гливіти 
«псуватися» (про сир, варену картоплю), глевкий /  гливкий [ЕСУМ 1, 521, 
524], що вказує на особливості дна та узбережжя річки; пор. рос. глевъ 
«слизь, що покриває рибу» [Даль 1, 355], б. Глевата в бас. Самари л. Дні
пра [СГУ, 132]. Ойконім постав способом трансонімізації суміж. гідроніма.

Глеюв&та — річка, п. Білого Черемошу п. Черемошу п. Пруту л. Дунаю в Черні- 
вец. обл.; Глейовата, Глейовата Долина, НЩоиаіу (XIX — XX ст.) [СГУ,
132]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізацції форми жін. 
роду відн. прикм. глеюватий «глинистий» [Грінч. 1, 288], «з домішкою 
глею» [СУМ 2, 81], в основі якого ГТ глей «клейка, волога глина», 
«намул» [Грінч. 1, 288] і суф. -уват- /  -юват- зі словотв. значенням 
«неповнота вияву ознаки».

Глибинёць — річки: 1) п. Вижівки п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; 2) п. Оче
ретянки п. Тростяниці п. Ірші л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл. 
(1957); Глубинецъ (1864) [СГУ, 133]. Гідроніми виникли за допомогою 
суф. -ець у демін. функції від ГТ глибина «глибоке місце в річці» 
[СНГТК, 57].

Глиббка — с-ще міськ. типу, Чернівец. обл. [АТП, 520]; відоме з 1438 р.; з 
1919 до 1940 р. —Адинката [ГЕУ 1, 274]. Ойконім виник за рельєф, озна
ками місцевості внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду 
прикм. глибокий «який має велику глибину» [СУМ 2, 82]. У роки боярсь- 
ко-рум. окупації Пн. Буковини між Першою та Другою світовими війнами 
укр. назва була замінена рум. калькою Адинката (рум. айііпс «глибокий» 
[Карпенко, 77]) (див. Глибока, Глибоке, Глибокий).

Глиббка, Глиббке, Глиббкий — численні балки, потоки, озера, річки, рови, яри 
по всій території України, означення в структурі складених назв [СГУ, 
133—135]. Як самостійні назви топоніми виникли внаслідок субстантива
ції та онімізації псл. за походженням прикм. глиббкий (< пел. *#/г/Ьо/гс 
«глибокий» < ёХуЬъ «глибокий» < і.є. *дІеиЬЬ- «рити, видобувати» [ЕСУМ 
1. 523]) у відповідній формі, зумовленій узгодженням з грам, категоріями 
номенкл. імені. У складених топонімах такі компоненти є означеннями; 
пор. потоки Глиббка Вёршадь, Глиббкий Звір, Глибокі Яри та ін., похідні 
гідроніми з основою прикм. глиббкий: потік Глиббчий, рр. Глибочанка, 
Глиббчиця, Глиббчка, потоки й рр. Глиббчбк [СГУ, 133—136].
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Глиббкий — с-ще міськ. типу, Брянк. м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; рос. Глубокий; 
пор. у Ростов, обл. РФ смт Глубокий [СЭС, 317]. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації прикм. глибокий, узгодженого з номенкл. іме
нем хутір або рос. посёлок (див. Глибока, Глибоке, Глиббкий).

Глпнна — річки в бас. Сули (3) л. Дніпра й Тетерева п. Дніпра [СГУ, 136—137]. 
Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. 
роду відн. прикм. глйнний «який складається з глини», утвореного за 
допомогою суф. -н(а) від апелятива глина «земельна ділянка з глиняним 
ґрунтом» [СНГТК, 57]. Назви водних об’єктів Глйнна, Глйнник, Глинянка 
поширені перев. у поліс, зоні, а для Пд.-Сх. України характерні здебіль
шого назви бб. Глиняна [СГУ, 136—137]; пор. ороніми Глйнна, Глйнне, 
Глиняний на Івано-Франківщині [Гоборак, 87].

Глпнська — річки (3) в бас. Дніпра на Волині, Чернігівщині та Полтавщині 
[СГУ, 137]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін роду відн. прикм. на -ськ(а), приєднаного до топооснови Глин-, 
або способом трансонімізації відповідного ойконіма; пор. нп Глинськ (4), 
Глинське (7) перев. в тих самих регіонах [АТП, 608].

Глиніни — с-ще міськ. типу, Золочів. р-н Львів, обл. [АТП, 281]; відоме з 1379 
р. [ГЕУ 1, 275], Ніупіепі, Глиняни, «w Hlynienich» (1395) [ССУМ 1, 243], 
Gliniany (1881) [SGKP 2, 583]. Ойконім виник семант. способом від катой- 
коніма глиняни «вихідці з поселення, у назві якого основа Глин-» (пор. у 
Львів, обл. ще 4 ойконіми з такою основою) або від *глиняни «ті, що 
живуть на глиняній землі»; пор. горяни «жителі гір».

Глистуватий — 1) верх, с. Гринява Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Listowa- 
ty (замок Hlistowaty; 1880), Hlistowata (1932), Глистоватий (1998); 2) хре
бет, там само; Listowaty (замок Hlistowaty; 1884), Глистуватий (2004) 
[Габорак, 88]; 3) потік, с. Голови Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; 
Potok Hłystowaty, Hłystowaty (1791) [СГУ, 138]. Назву пояснюють як суб- 
стант. та онімізований прикм. глистуватий «продовгуватий; трохи схо
жий на глиста» [Габорак, 88]. Таке походження топонімів імовірне, але 
аргументація його етимології виглядає не зовсім переконливою, бо перші 
записи оронімів у формі Listowaty (помилковій ?) залишилися не поясне
ними, а семантику прикм. глистуватий «схожий на глиста» виписано із 
словника неточно. Можливо, первинним був гідронім, який фіксується 
давн. і пов’язаний з місц. *листоватий /  Глистуватий «насичений 
листовими деревами, рослинами».

Глпця — річка, п. Росі п. Дніпра у Вінниц. обл.; Глиця (1963) [СГУ, 138]. Гідро
нім виник семант. способом від апелятива глиця «голки, колючки деяких 
рослин, хвоя» < псл. *jbgblica, похідне від *jbgla «голка» [ЕСУМ 1, 526], 
що вказує на відповідні ознаки місцевості з хвойними деревами.

Глббине — місто, Полтав. обл. [АТП, 346]; засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 1, 275], 
Глобино (1981) [СЭС, 316]. Ойконім виник як посесив на -ин(е) з основою 
антропоніма Глоба (< діал. глоба «зігнуте від природи дерево; залізний 
клин; клопіт, турбота» [ЕСУМ 1, 527]); пор. нп Глоби, Глобівка в Полтав. 
обл., відтоп. Глобівське в Харків, обл. [АТП, 608].

Глбди — бот. пам’ятка держ. значення, Заліщиц. р-н Тернопіл. обл.; Урочище 
Глоди [ГЕУ 1, 276]. Назва урочища виникла семант. способом від форми 
мн. апелятива глід «колюча кущова рослина, яку вирощують як декора
тивну або для живоплоту» [СУМ 2, 86]; пор. назву с. Глоди в Полтав. обл. 
[АТП, 348], гідроніми Глід, Глоди, Глодик, Глодова, Глодовець, Глодувата 
[СГУ, 138], оронім Глодище на Івано-Франківщині [Габорак, 88].

Глумча — річка, л. Уборті п. Прип’яті п. Дніпра; Глумча, Глумецка (1913), 
Бровник (1953), Осова (у верхів’ї); пор. нп. Осова Смільчин. р-ну Жито
мир. обл.; Рудня-Іванівська (1927); пор. там же с. Велика Глумча і Мала 
Глумча [СГУ, 138]. Назва виникла за допомогою суф. -j(a) в топонім.
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функції від, очевидно, запозичного з пол. мови *глумець < псл. *glumbCb з 
основою *gol-m «голий, рівний»; пор. пол. назву р. Głomia /  Gtumia і похід
ний від неї ойконім Glomsk, Głumsk [NMP 3, 171—172], а також утворені 
за аналог, моделлю укр. ойконіми Гнильне /  Гнильна, Вербне, Мильна, 
Повна на Рівненщині [Пура, 14, 21, 24—26]. Парал. гідроніми постали: 
Осова — внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. осовий, утвореного від давн. апелятива оса «осика»; Рудня-Іванів- 
ська — семант. способом від суміж. ойконіма [АТП, 135]; Бровник — 
семант. способом від назви рослини бровник «Ophrys» [Даль 1, 128].

Глухб — 1) річка, п. Міусу, вп. в Азовське море (1957); Глухая (1800), Глухів- 
ська (1979), Глухой (1782); пор. ліс Глухівський, дача Глухая (1914), ліси 
Глухіе (поч. 60-х рр. XIX ст.); 2) бб. в бас. Сіверськ. Дінця та Міусу [СГУ, 
138]. Топоніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми 
жін. роду прикм. глухий «дуже зарослий, непрохідний, дикий, нерозчи- 
щений» [СУМ 2, 89]; пор. мікротопоніми Глухий, Глухе, складені назви з 
відповідними означеннями [СММПЗУ 1,171; СГУ, 138], а також ГТ глухо
мань < глухамень «непрохідний глухий ліс; глухе малозаселене місце 
і т. ін.» < глух- + суф. -мень [Мурзаев, 145].

Глухпй Лим&н — озеро, Цюрупинськ. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 1, 276]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ лиман 
«затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу моря, іноді бага
те на грязі з лікувальними властивостями» [СУМ 4, 485] й означенням 
глухий (див. Глуха), яке вказує на властивості озера або місцевості навко
ло нього; пор. рос. діал. глухое озеро «в це озеро не впадає жодної річки і 
не витікає з нього» [Шульгач, 95].

Глухів — місто, Сум. обл. [АТП, 392]; Глуховъ, Глуховъ (1152), «в ГлоховЪъ 
(1239), «во Глуховъ» (1237) та ін. [ЕСЛГНПР, 42]. Ойконім виник як посе- 
сив на -овъ від д.рус. антропоніма Глухъ, ГлХхъ, в основі якого псл. *gluxъ 
«глухий»; пор., напр., Глухів на Львівщині, Глухів Перший, Глухів Дру
гий, Глухова на Житомирщині, Глухове на Полтавщині, Глухи на Волині 
[АТП, 608], пол. ойконіми Głuchowo, Głuchów [NMP 3, 179—181].

Глухівці — с-ще міськ. типу, Козятин. р-н Вінниц. обл.; відоме з 1595 р. [ГЕУ 1, 
277]. Ойконім виник семант. способом унаслідок онімізації катойконіма 
глухівці, який, очевидно, називав вихідців з м. Глухова (див.).

Глушёць — річки: 1) пр. Ірпеня п. Дніпра в Києво-Святошин. р-ні Київ, обл.; 
2) пр. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра в м. Луцьк; Głuszec (1883), Глушецъ 
(1510, 1598) [СГУ, 139]; 3) оз. на лівому бер. Десни в міській смузі Черні
гова [ГЕУ 1, 277]. Назви виникли семант. способом від поліс. ГТ глушець, 
збереженого в блр. мові, де глушэц «старе річище, рукав річки, перетворе
ний у затоку» [Яшкін, 50] (< псл. gluxъ «глухий» + суф. *-ьсь з геогр. 
семантикою; пор. поліс, глуха «рукав річки» [Данилюк, 25].

Глушпця — річки: 1) л. Турії п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; Заглушенье, 
Глушица (1913), Głuszyca, Hłuszyca (1882); 2) п. Прип’яті п. Дніпра в 
Київ, обл.; Глушица (1913), Hłuszyca (1882); 3) п. Сейму л. Десни л. Дні
пра в Сум. обл.; Глушйця (1956); 4) п. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; 
Глушица (1892); 5) п. Деснища п. Десни л. Дніпра в Київ, обл.; Глушйця 
(XIX ст.) [СГУ, 139]. Поліс, гідроніми виникли семант. способом від діал. 
ГТ глушйця «старе русло річки, болотяна трясовина» [Черепанова 1984, 
60], наявного в суміж. блр. і рос. говорах (< д.рус. глушица «глухий рукав 
річки» < псл. *gluxb + -іса) [Шульгач, 95]; пор. Глушець (див.) із синонім, 
твірним словом, а також різносуфіксні гідроніми з тотожною основою перев. 
у поліс, зоні Глущйха, Глушка (2), Глушава [СГУ, 138—139].

Гнилп, Гнилйй — численні річки (18), балки (18), струмки (5) у різних регіонах 
України, а також означення в структурі складених гідронімів [СГУ, 139— 
142]. Назви у формі жін. або чол. роду виникли внаслідок субстантивації
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та онімізації прикм. гнилий «застояний, затхлий, несвіжий (про воду, 
водойми» [СУМ 2, 93] (< псл. *gnilb(уь) «гнилий, який гниє»). У складі дво
компонентних гідронімів форма прикм. виконує атрибут, функцію стос, 
опорного компонента, який називає гідрооб’єкт з відповідною якістю води.

Гнилёць — річки: 1) л. Глинниці п. Пруту л. Дунаю в Чернівец. обл.; Гнилец
(1973); 2) л. Сниводи л. Пд. Бугу у Вінниц. обл. (1967); 3) потік, п. Чорно
го Черемошу п. Черемошу п. Пруту л. Дунаю в Івано-Франків. обл.; Нпу- 
lec, Hnołec, Hnyłec (1950), Гнилец (1979) [СГУ, 141]. Гідроніми виникли 
семант. способом від ГГ гнилець, утвореного за допомогою суф. -ець у 
топогр. функції від гнилий (< псл. *gnilb(уь) «гнилий»); пор. діал. гнилець 
«гнилі фрукти або овочі» [Чабаненко 1, 237] (див. Гнила, Гнилий).

Гнилбця — яр і численні балки (24) у різних регіонах України [СГУ, 142]. Гідро
німи виникли семант. способом від ГТ гнилиця «болото зі стоячою водою» 
[СНГТК, 58], «захаращений потік, у якому пріє листя, гниють гілки», 
«болотиста місцевість» [Габорак, 89], утвореного за допомогою суф. -иц(я) 
в топогр. функції від прикм. гнилий (див. Гнила, Гнилий); пор. суміж. 
ойконіми Гнилиця в Сум. та Харків, обл. [АТП, 608] (див. Гнила, Гнилий).

Гниловід — річки (4) у бас. Сер. й Ниж. Дніпра в Київ, та Херсон, обл. [СГУ,
142—143]. Гідроніми виникли семант. способом від діал. ГТ гниловід 
«болото, поросле травою і лісом», утвореного на основі прикм. гнилий 
(див. Гнила, Гнилий) та апелятива вода; як кол. нечленний прикм. гнило
водь «гниловодий» уживано в складених виразах лЬсъ-гниловодъ, лугъ- 
гниловодь (тобто «з гнилою водою, на болоті») [ЕСУМ 1, 536].

Гниловбди — річка, п. Стрипи л. Дніпра в Тернопіл. обл.; Gniłowody, Гниловоды 
(1917,1960) [СГУ, 143]. Гідронім виник семант. способом від ГТ у мн. гни
ловбди «болота, що не замерзають» [ЕСУМ 1, 536] (див. Гниловід).

Гнилокпшка — річка, рукав Ворскли л. Дніпра на Сумщині (1913) [СГУ, 143]. 
Гідронім виник способом основоскладання компонентів словосп. гнила 
кишка або внаслідок онімізації незафіксованого апелятива *гнилокйшка з 
метафор, значенням «подібна до кишки річка з гнилою водою».

Гнилоп’іть — річки: 1) п. Постолової л. Пд. Бугу, Hniłopiat, Гнилые Паты 
(1917), Gniłopiata (1881), Гнилые Пяты (1825); 2) п. Тетерева п. Дніпра в 
Житомир, і Вінниц. обл. (1957); Piat, Pięta wielka (1593), Гнилопядъ 
(1892), Гнилопять (1864), Гнилоп9ять (1957) [СГУ, 143]. Гідроніми вини
кли складанням основи гнил- (див. Гнила, Гнилий) та іменник, -п'ят, що є 
рефлексом і.є. *pet- «розширювати(ся), простягувати(ся)», «впадати (про 
річку)», відбитим у назвах рр. Пят, Пяток, П9ятка, Пяты, д.рус. пята 
езовая «угіддя», укр. пята «місце, де знаходилися кордони трьох земель
них дільниць», «межа» та ін. [Железняк, 148—149]. Апостроф (тверда 
вимова губного [п]) і структуральний -уь у кін. основи, що перевів назву в 
жін. рід, розвинулися пізн. під впливом числ. п9ять і, можливо, апеляти
ва п'ята; пор. демін. назву р. Гнилоп9ятка л. Гнилоп9яті п. Тетерева 
п. Дніпра і с. П'ятка в бас. річки [СГУ, 143], у якій вбачають зв’язок з 
поліс. ГТ п'ята «край низовини, від якого починається підвищення», 
«рівне місце на підвищенні» < псл. *pęta (< *рьпд, *pęti), та гідронімом 
Прип'ять [Карп., 63].

Гнилуша — балки (13), річка, рукави (2), струмок у перев. поліс, регіонах Укра
їни [СГУ, 143]. Назви виникли семант. способом від поліс, гнилуша «тря
совина» [Шульгач, 95]; пор. рос. діал. гнилуша «заболочене верхів’я 
річки зі стоячою забрудненою водою, яка часом видає неприємний 
запах» [Мурзаев, 146], укр. діал. гнилуха «річка з брудною водою» [Вер- 
бич, 21], «гнила, затягнута болотистою рослинністю річка» [Чабаненко
1, 236], демінутив гнилушка «болото, заболочене грузьке місце» 
[СНГТК, 58], гідроніми Гнилушка (9), Гнилюха з варіантами Гнилуха, 
Гнилуша [СГУ, 143].
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Гнівань — 1) місто, Тиврів. р-н Вінниц. обл. [АТП, 28]; відоме з 1629 р. [ГБУ 1,
279], Hniewań (1882) [SGKP 3, 80]; 2) річка, л. Пд. Бугу; Гнівань (1825) 
[СГУ, 143]. Ойконім виник семант. способом від суміж. гідроніма Гнівань, 
Гнівань, утвореного за допомогою суф. -ань (< псл. *-апь), що вказував на 
наявність ознаки, названої твірним д.рус., ц.слов. гнівъ «гниль; гнів», 
похідним від псл. *gnevb «гниль, гній, отрута» (< gnoi- /  gni- «гнити» + 
суф. -иь) [ЕСУМ 1, 537; Черных 1, 194]. Можливе семант. утворення топо
німа від утраченого ГТ *gnevanb «гниле місце», що міг виникнути за 
моделлю ковбаня, ковбань, кубаня з узагальнювальним значенням «яма, 
наповнена водою» < псл. *Иъ1Ь- «гнути, згинати» + -an*я /  -апь [Шульгач, 
142]; пор. назву к. с. Гніван і лісу Гнівання на Волині [СММПЗУ 1, 174].

Гніздйчів — с-ще міськ. типу, Жидачів. р-н Львів, обл. [АТП, 280]; відоме з
XIII ст. [ГЕУ 1, 279], за ін. джерелами — з 1491 р. [Янко, 99]. Ойконім 
виник як посесив на -ів (< -овъ) від патроніма *Гніздич, в основі якого 
прізв. Гніздо; пор. рос. прізв. Гнездо [Веселовский, 80] (див. Гнізна).

Гнізна — річки: 1) л. Серету л. Дніпра в Тернопіл. обл.; Гнізна, Hruźna (1917), 
Гнєзна (1957), Gniezna, Hniezna, Gnizna, Hnizna (1881), Hniezda (1564), 
na rzecze Hniessdzie (1570), Гн'узна, Гтзъъ (1979), Нізда, Гніз(д)на 
(1884), Гнила, Gniła (1895) [СГУ, 144], Нізда (1153) [ЕСЛГНПР, 93]; 2) пр. 
Трубежа л. Дніпра в Київ, обл., Гнізна (1729—1730) [СГУ, 144]. Гідроні
ми виникли внаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. із суф. 
-н(а)у утвореного від д.рус. ГТ (г)ніздо «заглибина з гнилим, зволоженим, 
грузьким дном» [Rospond, 96], укр. гніздо «містище» [Грінч. 1, 294], рос. 
гнездо «низина, впадина», «заглиблення в рельєфі у формі миски в глини
стому ґрунті» [Мурзаев, 146], що сформувалося на основі псл. *gnezdo 
«гніздо» < *nizdo < i.e. *nisdos «гніздо» < *пі- «вниз» + *sed- /  *sd- «сиді
ти» [ЕСУМ 1, 538; Черных 1, 195]. Геогр. семантику основи підтверджу
ють парал. назви Yruźna, Гнила, Gniła. Після занепаду редукованих відбу
лося спрощення звука -g- у групі пригол. -здн- вихідного Гніз(д)на (< псл. 
*Gnezdna); пор. відому з X ст. назву пол. м. Gniezna, Gniezno [NMP 3,193; 
Никонов, 104—105], укр. гідроніми Гніздечна, Гніздище, Гніздівка [СГУ,
143—44].

Гнійне — річка, п. Злобича л. Ірші л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; Гный- 
но (1913) [СГУ, 144]. Гідронім виник способом субстантивації та онімізації 
форми сер. роду відн. прикм. гнійний «стос, до гній» (< псл. *gnojbnbjb), 
який указує на якість води і дна у водному об’єкті, назва якого спочатку 
стосувалася, очевидно, окремого місця в річці або суміж. озера чи болота; 
пор. спорід. гідроніми Гнійнище, Гноевйй, Гноянёць, Гноянка [СГУ, 144], 
д.рус. м. Гноиниц* [ЕСЛГНПР, 43].

Гобежа — річка, л. Росі п. Дніпра на межі Вінниц. і Київ, обл.; Hobeża, Hupcza 
(1606, 1607) [СГУ, 144]. Гідронім виник за допомогою закінч, -а, що узго
джує назву з номенкл. іменем річка, від д.рус. апелятива гьбежь «згин; 
суглоб», який міг мати геогр. значення «вигиниста, звивиста річка» < 
псл. *gbbeźb (< i.e. *gheub(h)- «гнути, кривити; кривизна, викривле
ність») [Желєзняк, 53—54]. Спорід. в укр. топонімії вважають назви pp. 
Гопчиця (варіанти Hobczyca, Hopczyca), Гобер, Габ’я, с. Гопчиця [Желєз
няк, 53—54], місц. назву р. Турія в бас. Синюхи Гептурка (варіант Гап- 
турка), утворену з *gvbb + turka або *gbbb -I- Tur(bja)ka [Лучик 2004,120] 
(див. Гопчиця).

Говёрла — 1) найвища вершина Укр. Капрат на межі Івано-Франків. та Закар- 
пат. обл., об’єкт туризму в межах охоронної зони Карпатського заповідни
ка [ГЕУ 1, 279]; Howerla (1882), Говерла (1899), Howerła (1933) [Габорак, 
90]; 2) річка, п. Білої Тиси л. Тиси л. Дунаю; Говерлянка, Говёрл'и, 
Говерл’йнка (1972), Hoverla, Говерла (1935), Говерля (1957); пор. с. і 
полон. Говерла в Рахів. p-ні Закарпат. обл. [СГУ, 144]. Назва привертала
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увагу багатьох дослідників, але надійної етимології досі не має. Більшість 
ономастів XX ст. пов’язують її походження з рум. коиоіігіа «важке для схо
дження підвищення; важкодоступна гора» [Габорак, 90], яке не зберегло
ся в літ. мові й не знаходить надійного підтвердження в рум., як і слов., 
діалектах. В останіх працях О. М. Трубачова, Ю. О. Карпенка, О. І. Іліаді 
та ін. оронім пояснено як онімізований преф. дієприкм. *о(Ь)иьгИа «оку
тана, огорнена (хмарами, туманом) з протет. -А- і спрощенням похідний
у псл. гнізді *иеН- «крутити, вертіти; зачиняти, ховати, засовувати» [Ілі
аді 2001, 110—11; Габорак, 90—91]. Сумніви щодо обох етимологій зумо
влені, з одного боку, відсутністю апелят. підґрунтя для відн. недавніх фік
сацій (кін. XIX ст.) ороніма й утвореного від нього семант. способом гідро
німа, з іншого — архаїч. зв’язками основи, яка називає одну з найбільших 
карп, гір, що мало б забезпечити безперервність уживання назви від 
пізньопсл. доби донині.

Гбвтва — річка, л. Псла л. Дніпра; утворюється злиттям Грузької і Вільхової 
Говгпви; Гълта (1105), Голтавъ (1109), Голта (Голтва) (1111), Говтва 
(1696), Голтва (1848), ОИюа (1931), ОНюа (1614), Гбутва (1967), Голтва 
(Говтва) (1963); пор. нп Говтва в Полтав. обл. [СГУ, 144]; «па Ноіиеу» 
(1530), «на Голъек» (1530), Олтва (1620), «на ГовътвЬ» (1667), Говтва 
Велика(-я) (1765), д.рус. «пос. Гълтавъ на р. Гълта*, суч. с. Говта 
[ЕСЛГНПР, 47—48]. Гідронім не має загальноприйнятої етимології. З 
огляду на його найдавніші форми Гълта й Голтавъ, основа яких повторю
ється в кількох назвах лівобережних придніпров. річок і має паралель 
Оди у слн. гідронімії [впоі, 143], назва належить до архаїч. периферійних 
пізньопсл. утворень у гнізді /  *&ьИ- «поглинати, ковтати», рефлек
сами якого є слвн. ёдЫ «прірва» [Трубачёв, 73], ёбИ «вирва, яма, прірва» 
[впоі, 143], укр. діал. ґолть — вигук, що вживається на позначення 
моментального проковтування [Чабаненко 1, 242], глитати, діал. гло- 
тати, рос. глотать, блр. глытацъ, д.рус. глътати, пол. ст. Шас, чес. ЬІЇа-
и, свлц. ННаҐу влуж. ЫНас, болг. гълтам, макед. голта, серб., хорв. гута- 
ти «ковтати», слн. ёоИаН «поглинати», які містять корінь, що зводиться 
до і.є. *ёе1- /  *£*еІ- «поглинати» [ЕСУМ 1, 525]; пор. численні слов, топоні
ми, утворені від синонім, псл. *дъМа «щось криве, зігнуте», 
«виступ, випуклість» [Казлова 1,112—120], укр. діал. говда «гора, зарос
ла лісом лише на вершині» [Шульгач, 11; Габорак, 89—90], у яких наяв
ний детермін. -й- на місці псл. *&ьИ- /*дШ-. Чергування -л- /  -в- в основі 
Гбвтва відбулося в ст.укр. мові внаслідок притаманного їй переходу 
сонор. -л- в -у- (на письмі у -в) у кін. складу. Суф. -ва (< псл. *-ъиа) нале
жить до продукт, топоформантів у псл. і д.укр. мовах: пор. гідроніми 
Гуйва, Гульва, Котельва, Шчва та ін. [СГУ, 161, 276, 390]. Однойменний 
ойконім, варіант якого Голтавъ зумовлений узгодженням з д.рус. 
номенкл. іменем чол. роду городь або поселок, виник шляхом трансонімі- 
зації гідроніма.

Гбголеве — с-ще міськ. типу, Великобагачк. р-н, Полтав. обл. [АТП, 343; ГЕУ 1,
280]. Ойконім виник як посесив на -ев(е) від прізв. видатного укр. і рос. 
письменника М. Гоголя, в основі якого назва птаха гоголь; пор. р. Гоголе
ва в с. Гоголів Бровар, р-ну Київ. обл. [СГУ, 144].

Гбла Прйстань — місто, Херсон, обл. [АТП, 467]; відоме з 1786 р. [ГЕУ 1, 280], 
кол. Голий Перевіз [Янко, 101], Голая Прйстань (1981) [СЭС, 320]. Ойко
нім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
прйстань «спеціально обладнане місце на березі водойми з плавучою чи 
береговою спорудою для причалювання і стоянки суден» [СУМ 8, 38] й 
означенням гола «нічим не покрита, не вкрита рослинами»; пор. компо
нент Гола, Голий у складених гідронімах та оронімах України [СГУ, 145;
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Габорак, 94—96], лімнонім Голопрйстанське озеро, воно ж Грязьове озеро, 
Солоне озеро [ГЕУ 1, 283, 302]. Істор. назва Голий Перевіз постала аналог, 
способом на основі словосп. з опорним апелятивом перевіз «місце, де перепра
вляються через водну перепону (часто відповідно обладнане)» [СУМ 6,141].

Гблицький закбзник — бот. заказник держ. значення, Бережан, р-н Тернопіл. 
обл. [ГЕУ 1, 280]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник «місце тимчасової заборони полювання» 
й означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий) / -цьк(й), утвореного від 
суміж. ороніма Гблйця (див.).

Гблйця — 1) річка, п. Рибниці п. Пруту л. Дунаю в Івано-Франків, обл.; Holica 
(1889), Голйця [СГУ, 145]; 2) гори, хребти Голйця в Карпатах [Габорак, 
96—97]. Назви виникли семант. способом від ГТ голйця «гола, без рослин
ності гора», «вершина гори, земля, де не росте ліс» і т. ін. [Габорак, 96], в 
основі якого псл. *gofo «лисий, голий» [ЕСУМ 1, 548] і суф. -ц(я) (< псл. 
*-іса) в топограф, функції; пор. апелятив голя «оголена, гола вершина 
гори» [Юрковский, 196] і відор. назву Гблицький заказник (див.).

Голбби — с-ще міськ. типу, Ковел. р-н Волин, обл. [АТП, 43]; відоме з сер.
XVI ст. [ГЕУ 1, 280—281]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації родо
вої назви першопоселенців на прізв. Голоб (пор. прізв. Голоб на Волині), 
що є місц. варіантом без губ. призвука -м- пол. Gołąb, рефлекси якого спо
стерігалися в істор. варіантах XVI ст. Головбъ, Wielkich Gołowb, на 
Голо(в)ба(х)та ін. з переходом -мб- у -вб- [Шульгач 2001, 33].

Головбнівськ — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 236]; відоме з 1764 р. 
[ГЕУ 1, 281], Голованевскъ (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Голованевск (1981) 
[СЭС, 321]. Ойконім виник за допомогою суф. -івськ у релят.-посес. функ
ції від поширеного прізв. Головань, в основі якого апелятив головань 
«людина або тварина з дуже великою головою; головач» [СУМ 2,111]; пор. 
cc. Голованівськ у Кіровоград, обл., Голованівка в Криму [АТП, 609], стр. 
Голованівка (1861) у Чернівец. обл. [СГУ, 145].

Головйч — річки: 1) л. Ворскли л. Дніпра; Головачъ (1859); с. Головач у Полтав. 
p-ні та обл.; 2) л. Сумки п. Псла л. Дніпра в Сум. обл.; Головачъ (1913); 3) 
потік, л. Квасного л. Білої Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл. [СГУ, 145]. 
Гідроніми виникли, очевидно, за допомогою суф. -ач- у топонім, функції 
від поширеного в слов, мовах ГТ голова «вершина; витік річки; початок 
яру» й т. ін. [Мурзаев, 149]; пор. назву р. Черевач у бас. Случі п. Горині 
п. Прип’яті п. Дніпра [СГУ, 603], утворену за аналог, моделлю від ГТ чере
во «вигин, звивина річки», збереженого в рос. діалектах [Мурзаев, 611]. 
Імовірним є постання назв семант. способом від апелятива головач, який 
не фіксується в геогр. значенні, але в місц. мовленні міг його розвинути; 
пор. діал. головач «верх капелюха, клебанки» [Грінч. 1, 302], діал. ГТ 
головйця «витік річки» [СНГТК, 59] і віддалений відантроп. ойконім Голо
вачі в Білопілл. p-ні Сум. обл. [АТП, 389].

Головёсня — річка, п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; на р. ГоловеснЬ (1729— 
1730), Голомесна (1764—1769), Головесна ( 1742) [СГУ, 145]. Гідронім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації прикм., що виник складан
ням основ гол(а) «нічим не покрита, не вкрита рослинами» і д.рус. весня 
«весняна» [ЭСБМ 2, 94] (про місцевість, річку з талими весняними водами).

Головинё — с-ще міськ. типу, Черняхів. р-н Житомир, обл. [ГЕУ 1, 281]. Ойко
нім виник, очевидно, як посесив па-ин(е) від антропоніма Голова або як 
флект. утворення на -е від прізв. Головин.

Голбвкинський — вод осн., гідрогр. система р. Софун-Узень пр. Улу-Узеню в 
Криму (1910); Головкинского [СГУ, 146], Голбвкінського водоспад [ГЕУ 1,
281]. Назва виникла як меморіальна внаслідок трансонімізації прізв. 
гідрогеолога М. О. Головкінського, який відкрив водоспад. Наявність в 
антропонімі релят. суф. -ськ(ий), який виявляє найвищу продуктивність
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у від топ. прикметниках, сприяла закріпленню прізв. за геогр. об’єктом у 
наз. відмінку й витісненню форми род. належності. Повної субстантивації 
гідроніма ще не відбулося.

Гбловне — с-ще міськ. типу, Любомл. р-н Волин. обл. [АТП, 47]; відоме з 
1564 р. [ГЕУ 1, 282], Hołowno [Шульгач 2001, 34]. Ойконім виник унаслі
док субстантивації на онімізації прикм. головний «найважливіший, 
основний; центральний» у формі сер. роду, яка в місц. говірках вимо
вляється як головно, головне; пор. у цьому ж р-ні с. Головне, місц. вимова 
[головно], ліс Головне з боку Польщі, місц. головно [СММПЗУ 1, 176] 
(зміна наголосу під пол.мовн. впливом), а також істор. варіант ойконіма 
Hołowno.

Гологірка — річка, п. Полтави л. Зх. Бугу п. Вісли; Gołogórka, Olszanica, Zapię
ta, у верх, частині — Wyżary (1895), Гологурка (1957), Гологір (1881); пор. 
нп Гологірки і Гологори Золочів. р-ну Львів, обл. [СГУ, 146]. Гідронім 
виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від ороніма Гологори 
(див.), як і ойконіми Гологори. Ін. назви річки (Olszanica, Zapłeta, 
Wyżar) постали відповідно за допомогою суф. -иц(я) в релят. функції від 
ГТ вільшаник «зарості вільхи», семант. способом від місц. ГТ заплета, 
запліт (< заплітати) і вижар «місце, на якому сонце випалило траву», 
«місце, на якому нічого не росте», «місце, де колись горів ліс» та ін.; пор. 
х. Запліт, мікротопоніми на Волині Вижар (9) і Вйжарй (6) [СММПЗУ 1, 
286, 113].

Гологбри — горбогірне пасмо на пн. Подільськ. височини в межах Львів, обл. 
[ГЕУ 1, 282]. Оронім виник способом складання основ д.рус. назви Гольїе 
гори [ЕСЛГНПР, 43], у структурі якої твірне означення голі (без дерев) та 
іменник гори; пор. оронім Гольгори на Івано-Франківщині [Габорак, 97].

Голом’янка — річка, п. Росі п. Дніпра у Вінниц. обл.; Голомянка (1900) [СГУ, 
146]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) або -янк(а) в релят. функції 
від збереженого в діалектах рос. мови ГТ голомень, голомя «відкрите місце 
в озері, не захищене від вітру; водна гладь» [Желєзняк, 36] з основою 
прикм. голий (див. Гола Пристань).

Голубі Бухта — бухта на Пд. бер. Криму, у Судац. р-ні [ГЕУ 1, 284]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ бухта 
«невелика глибока затока» [СУМ 1, 267] й означенням у формі жін. роду 
прикм. голубий «кольору ясного неба, світло-синій, блакитний» [СУМ 2, 
118] (про воду); пор. рр. Голуба, Голубиця, Голубка [СГУ, 146—147], ліс 
Голубий (1187) у Переяславськ. землі побл. суч. с. Голубівка Дніпропе- 
тров. обл. [ЕСЛГНПР, 43], назва якого походить від назви лісу, що проти
ставляється за світлим кольором більшості дерев у Чорному лісі.

Голуба Затока — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р в Криму [АТП, 255]. Ойконім 
виник унаслідок лексикалізації й онімізації словосп. з опорним ГТ за
тока «частина моря, озера, річки, що врізається в суходіл; бухта» [СУМ
З, 354] та означенням голуба (про колір води); пор. Голуба Б$хта.

Гблубів лимін — заплавне озеро, Цюрупинськ. р-ну Херсон, обл. [ГЕУ 1, 284]. 
Лімнонім постав унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ лиман й означенням у формі посесива на -ів, похідного від антро- 
поніма Голуб.

Гбльмівський — с-ще міськ. типу, Микитів. р /  р м. Горлівки Донец. обл. [АТП, 
101]; відоме з 1875 р. [ГЕУ 1, 284—285]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -івськ(ий) з основою тур. ГТ 
гвлм9 «невелике скупчення води, ставок» [Севортян 1980, 69] або відповід
ного топоніма; пор. нп Гольма Перша й Гольма Друга в Балт. р-ні Одес. 
обл. [АТП, 323].

Голптин — 1) урочище, бот. пам’ятка природи держ. значення, Міжгір. р-н 
Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 284]; 2) село, Міжгір. р-н Закарпат. обл. [АТП,
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160]. Топонім виник як посесив на -ин від д.рус. антропоніма *Голята з 
основою гол- «голий» + ят(а) [Чучка, 152]. Спочатку, очевидно, він сто
сувався лісу або хутора в його околицях, на що вказує форма чол. роду; 
пор. релят. назву суміж. р. Голятинка [СГУ, 147].

Гомільша — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Гомольша (1681), Гомол- 
ша (1775), Гамальша (1873), Гомольча (1773), Гомольчья (1787), Гомолча 
(1689), Гомонша, Гоманша (1634), Гомелча (1661), Комольша (1587), «на 
Комольше», Комолша (1571), Комонша (1639), Gomoltza (2-а пол. XVIII 
ст.), Gemolna Nówka (1739); пор. с. Гомолъша (1784), Гомольчья (1787), 
суч. с. Велика Гомільша Зміїв, р-ну Харків, обл., ліс Гомольшенский 
(1668) [СГУ, 147]. Найдавніші фіксації 2-ої пол. XVI ст. Комолша, Комоль
ша й наступна заміна початк. К- на Г- в основі дають підстави пов’язувати 
гідронім з діал. комолий «безрогий», рос. комолый «тс.; гладкий, рівний; 
тупий, без верхньої частини» і т. ін., що зводиться до пел. *котпо1ъ «безро
гий; тупий, зрізаний», пов’язаного зі сх.слов. діал. komeljb «товстий 
кінець колоди; оцупок дерева», а чергуванням початк. корен, приголо
сних з псл. *gomola «брила, грудка», укр. діал. гомілка «головка сиру» 
[ЕСУМ 2, 539—540]; пор. ур. Комоле на Сумщині [Черепанова, 141], 
гг. ГдмолЯу Гомул на Івано-Франківщині [Габорак, 97—98], блр. 
м. Гомель. Природа форманта -ша /  -на в гідронімі незрозуміла. Очевидно, 
він постав як результат чергування -ц- /  -ч- у суф. -ець незафіксованого 
демінутива *гомілець перед структуральним -j(а) і наступної втрати про- 
ривності африкатою -ч-9 що дало варіант -ш-\ пор. демін. пол. komolec 
«жердина, до якої прикріплюються краї неводя», слвн. komólec «лікоть; 
міра довжини; лопатка (у тварини); пагорб» [ЕСУМ 2, 540].

Гончарівське — с-ще міськ. типу, Чернігів, р-н і обл. [ГЕУ 3, 470]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
на -(ів)ське9 утвореного від назви суміж. р. Гончарна або від мікротопоні- 
ма з відповідною основою; пор. нп Гончарі (5), Гончарів (2), Гончарівка (7), 
Гончарка, Гончарки, Гончарове (2) [АТП, 609—610].

Гончбрка — річки: 1) п. Шполки л. Гнилого Тікичу л. Тікичу п. Синюхи 
л. Пд. Бугу в Черкас, обл. (1917); 2) вп. в Любецьке оз. л. Дніпра; Гончар
ка (1754), Гончариха (1764—1769); пор. с-ще Гончарівське Чернігів. 
p-ну і обл.; 3) рукав Сули л. Дніпра в Полтав. обл.; Гончарка (1952) [СГУ, 
148]. Назви виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
апелятива гончар, що вказував на заняття першопоселенців, які згодом 
отримали відповідне прізвище. З посес.-релят. значенням до такої осно
ви приєднано суф. -их(а) в гідронімах Гончариха (5), -ів у гідронімах 
Гончарів (2), -івк(а) в назві р. Гончарівка [СГУ, 147—148]; пор. ойконі- 
ми Гончариха (3), Гончарі (5), Гончарів (2), Гончарівка (7), Гончарка, 
Гончарове (2) [АТП, 609—610].

Гбня — річка, п. Зх. Бугу п. Вісли у Во лин. обл.; Нопіа (1965) [СГУ, 148]. Гідро
нім виник способом онімізації віддієсл. іменника гоня (< гонити, гнати), 
що вказував на протяжність річки, швидке протікання в ній води; пор. 
укр. діал. гоня «гони, переслідування», гоне «тічка» [ЕСУМ 1, 534], поліс. 
ГТ гоня «орна нива» [Данилюк, 26], діал. гоня (бот.) «тополя пірамідаль
на», пов’язане із гонити, гнати (пор. пагін «паросток») [ЕСУМ 1, 561], 
укр. гін «струмінь», блр. пагоня «місце прогону худоби на пасовищі», 
«вузька улоговина, місце стоку весняної чи дощової води», слн. gónja, 
gónje «дорога (шлях), яким гонять худобу на пасовище», пот. Gonja, які 
свідчать про псл. витоки ГТ і гідроніма *Gonfa [Шульгач, 97].

Гбпри — озеро, Голопристан. p-ну Херсон, обл. (див. Грязьове озеро).
Гопчйця — річка, л. Росі п. Дніпра; Hobczyca, Hupszyca (1606), Гопчица (1883), 

Гопчйця (1979); пор. нп Гопчйця Погребищ, p-ну Вінниц. обл. [СГУ, 148]. 
Назва утворена за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, або демін. функції від
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*Гопча, Hupcza, в основі якого псл. *gbb- /  *gi/b- /  gyb- < i.e. gheub(h)- 
«гнути, кривити; кривизна, викривленість» (див. Гобежа).

Горббтка — річки в Житомир, обл.: 1) п. Пустохи л. Гуйви п. Тетерева п. Дніпра 
(1864); 2) пр. Злобича л. Ірші л. Тетерева п. Дніпра (1913) [СГУ, 148]; 3) 
гора, с. Яснів-Пільний Надвірн. p-ну Івано-Франків. обл.; Horbatka (1788) 
[Габорак, 99]. Назви виникли за допомогою суф. -к(а) в релят.-субстант. 
функції від відн. прикм. горбата (про місцевість) «яка має горб, горби; 
вкрита горбами» [СУМ 2, 125].

Горбачево-Михайлівка — с-ще міськ. типу, Пролетарська р /  р м. Донецька 
Донец, обл. [АТП, 101]. Назва виникла складанням двох відантроп. ойко- 
німів: в основі першого прізв. Горбачев або Горбач, в основі другого — ім’я 
Михайло.

Гбри Артёма — ландш. заказник держ. значення в дол. Сіверськ. Дінця, 
Слов’янськ, р-ну Донец, обл. [ГЕУ 1, 284—186]. Складена назва виникла 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ гора в мн. 
«значення підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших 
підвищень» [СУМ 2, 124] й означенням у формі род. належності антропо- 
німа Артём, що є парт, псевдонімом радян. діяча Ф. А. Сергеева, пам’ят
ник якому встановлено на вершині гір; пор. численні ороніми з компонен
том Гора в Карпатах [Габорак, 98—99], д.рус. мікротопоніми Гора (1124), 
Горы (1198) в м. Києві [ЕСЛГНПР, 43—44, 46].

Гбрйнь — річка, п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Горынь, Горина (1150), Горинь 
(1649), Ногуп (1664); пор. нп Гориньград Перший і Гориньград Другий 
Рівн. p-ну і обл. [СГУ, 149], «дошедше Горины» (1139), «дошедше Горин- 
ки» (1140), «на Горині* (1169), «на Горыни* (б. д.), «надъ Горіню» (1512) 
[ЕСЛГНПР, 44]. Гідронім переконливо етимологізують як псл. утворення 
*Gorina від *gorina (< основа ГТ *gora «гора» + суф. *-та), д.рус. горина 
«гориста місцевість, гірський район, гірська країна», з якого розвинулося 
укр. діал. (поліс.) горин'ка «частина водоймища, яка вдається в сушу; глу
хий непротічний рукав річки» [Шульгач, 98]; пор. д.рус. варіант гідроні
ма Горинка, назву р. Гдринка л. Горині [СГУ, 149], назву пам’ятки приро
ди Горйнські Крутосхили [ГЕУ 1, 286]. Суч. форма Горинь виникла в 
ст.укр. мові під впливом похідних на -инь: Волинь, pp. Злинь, Рабынь 
(суч. Рябина), Щетинь (суч. Щетин) та ін. [СГУ, 215, 481, 630]. Ін. ети
мології пов’язують назви з лит. gorus «гіркий, терпкий» [NMP 3, 249— 
250] або з іллір. *gerun- /  *gerin- < i.e. *g“er- «пожирати, горло» [Трубачев, 
234—235].

Горйцька Старйця — заплавне оз. на лівому бер. Десни, Куликів, р-н Чернігів, 
обл. [ГЕУ 1, 286]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ старйця «старе русло річки», «старе озеро» 
[СНГТК, 185] (пор. синонім, старик «старе русло річки») [Грінч. 4,198]) і 
означенням Горйцька, яке утворене за допомогою суф. -ськ(а) в релят. 
функції від назви с. Гориця, що лежить за 2,5 км від озера [ГЕУ 1, 286].

Горіхове бзеро — зоол. пам’ятка природи держ. значення, Золотоніс. р-н Чер
кас. обл. [ГЕУ 1, 286]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду відн. 
прикм. горіховий «стос, до горіх».

Гбрлівка — місто, Донец. обл. [АТП, 98]; засн. 1867 р. [ГЕУ 1, 286], Горловка 
(1981) [СЭС, 328]. Ойконім виник як мемор. назва за допомогою суф. -к(а) 
в релят.-посес. функції від прізв. піонера вугільної промисловості на Дон
басі П. М. Горлова [Янко, 103].

Горност&ївка — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 467]; засн. в кін. XVIII ст. 
[ГЕУ 1, 287], Горностаевка (1981) [СЭС, 329]. Ойконім виник за допомо
гою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Горностай, що
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виник семант. способом від апелятива горностай «цінний хутровий звір 
родини куницевих» [СУМ 2, 134]; пор. відантроп. назви сс. Горностаівка 
в Криму, Херсон, і Чернігів, обл. [АТП, 610], звідки могло відбутися пере
несення ойконіма, а також відапелят. назви р. Горностайполе і с. Горно- 
стайпіль [СГУ, 150].

Городенка — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 190]; відоме з кін. XII ст. [ГЕУ 1, 
287], Horodeniha (1578), Horodenka (1579), Hrodenka (1658), Городенка 
(1947) [Габорак 2013, 173], Horodenka (1882) [SGKP 3, 134], Городенка 
(1981) [СЭС, 330]. Ойконім не має загальноприйнятої етимології (огляд 
версій, пов’язаних з відповідним антропонімом або демінутивом на -енка 
з основою Город- < город «огорожене місце; огород», див. у [Габорак 2013, 
173—174]). Імовірнішим видається його виникнення за допомогою суф. 
-к(а) в релят.-субстант. функції від незафіксованої д.рус. назви цього нп 
*Городьне < Городьнъ < городьнъ «городний; пов’язаний з городь» або 
ст.укр. городныи «міський, городський» [ССУМ 1, 252]; пор. нп Городнє, 
Городня в різних обл. України [АТП, 610—611], м. Гродно, літоп. 
Городьнъ у Білорусі [Никонов, 110], варіанти Городенка, Городенька назви 
р. Городня в бас. Сули л. Дніпра [СГУ, 150] (див. Городниця, Городня).

Городйлівський водоспід — водосп. у верхів’ї потоку Городилів, Хуст. р-н 
Закарпат. обл.; пам’ятка природи, об’єкт туризму [ГЕУ 1, 287]. Назва 
виникла внаслідок лекисалізації та онімізації словосп. з опорним 
номенкл. іменем водоспад й означенням у формі відн. прикм. із суф. 
-ськ(ий), утвореного від відантроп. гідроніма та мікротопоніма Городилів 
біля Хуста [СГУ, 150]; пор. с. Городилів у Львів, обл. [АТП, 282].

Городйще — 1) місто, Черкас, обл. [АТП, 500]; відоме з XVI ст. [ГЕУ 1, 288], 
Городища (1654), Городище (1722), Horodyszcze (1764) [Гонца, 62], Городи
ще (1981) [СЭС, 330]; 2) с-ще міськ. типу, Перевальськ. р-н Луган. обл. 
[АТП, 68]; відоме з поч. XVIII ст. [ГЕУ 1, 287]; 3) річки (5) [СГУ, 150];
4) гори, горби (9) [Габорак, 101—102]. Топоніми виникли семант. спосо
бом від ГТ городище «давнє земляне укріплення» [Грінч. 1, 315], «місце, де 
збереглися рештки укріпленого поселення» [СУМ 2, 136]. Відповідні 
ойконіми поширені на всіх слов, землях [Мурзаев, 155; Никонов, 108; 
Шульгач 2001, 35]. Гідроніми та ороніми Городище постали таким же спо
собом від зазнач, апелятива або шляхом трансонімізації су між. назв нп, в 
основі яких д.рус. городь (< псл. *gordb) «укріплене поселення, фортеця»; 
пор. д.рус. нп Городь, Городьло, Городькь, Городьскь, Городьць, Городьць 
на Вост(ь)ри [ЕСЛГНПР, 44—45].

Городнйцький заказник — бот. заказник держ. значення, Новоград-Волинськ. 
р-н Житомир обл. [ГЕУ 1, 288]. Назва утворена внаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним номенкл. іменем заказник «місце тимча
сової заборони полювання» [СУМ 3, 137] й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськ(ий) з основою ойконіма Городниця (див.).

Горбдниця — 1) с-ще міськ. типу, Новоград-Волинськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 
144]; засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 1, 288], за іншими джерелами — у 
1685 р. [Янко, 104], Horodnica (1882) [SGKP 3,138]; 2) річка, с. Постолів- 
ка Гусятин, р-ну Тернопіл. обл.; «nad Horodniczą» (1564) [СГУ, 150]. 
Назви виникли за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від основи 
ст.укр. городныи «міський, городський» або «городний»; пор. річку і при
сілок Городница (XIV ст.) у Волинськ. землі [ССУМ 1, 252] (див. 
Городенка, Городня).

Горбдня — місто, Чернігів, обл. [АТП, 535]; відоме з кін. XVI ст. [ГЕУ 1, 288], за 
ін. джерелами — з 1648 р., Horodnia (1882) [SGKP 3, 138], Городня (1981) 
[СЭС, 330]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
жін. роду ст.укр. городныи «міський, городський» [ССУМ 1, 252], «город
ний». Припускають, що на основі прикм. існував ГТ городня «система
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дерев’яних зрубів, заповнених землею або камінням, яка укріплювалася 
навколо міста або двору феодала» [Торч.-Торч., 141], від якого семант. 
способом могли утворитися ойконім і суміж. гідроніми (2) [СУМ, 150]. 
Суф. -н(я) ще в давні часи набув топонім, значення і протиставляється 
співвідн. -н(а)у який переважає в сх.укр. загальних назвах і мікротопоні- 
мах пізн. походження; пор. назви бб. Городна в бас. Сіверськ. Дінця 
[СГУ, 150].

Городбк — місто: 1) Львів, обл. [АТП, 278], Городъкъ, Городокъ (1213), «ко 
Городъкоу*, «во Городокъ» (1226), пол. Goródek (1881) [ЕСЛГНПР, 44];
2) Хмельниц. обл. [АТП, 478]; відоме з 1392 р., Городок, Грудек, Грудок 
(XV ст.), Nowodwor (1493), Grodek (1562), Grudek (1630—1650) та ін. 
[Торч.-Торч., 141—142]. Ойконіми виникли семант. способом від д.рус. ГТ 
городъкъ, городокъ «(невелике) укріплене поселення», утвореного за допо
могою суф. -ък(ъ) у демін. функції від городь [ЕСЛГНПР, 41—45], що мав 
значення «огорожа, паркан, фортеця; місто; мур» (< пел. *ёоЫъ «загоро
да») [ЕСУМ 1, 570—571]; пор. ще 10 нп Городок на старожитніх землях 
[АТП, 611] і паралелі в зх.слов. мовах, напр., численні ойконіми Gródek у 
Польщі [NMP 3, 399—400]. Від синонім, д.рус. демінутива городьць «неве
ликий укріплений пункт (городок)» постали способом онімізації назви 
пос. Городьць у Київськ. і Переяславськ. землі [ЕСЛЛГПР, 45], мікротопо- 
німи Городець на Волині й Берестейщині [СММПЗУ 1, 184—185].

Городбцький заказник — бот. заказник держ. значення, Городоц. р-н Хмельниц. 
обл. [ГЕУ 1, 289]. Назва виникла внаслідок онімізації словосп. з опорним 
номенкл. іменем заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий) 
з основою ойконіма Городок (див.), у якій відбулося чергування 
-к- / -ц- унаслідок фузії на міжморф. шві.

Горожанка — річки: 1) л. Дністра в Галиц. р-ні Івано-Франків. обл.; Horożanka 
(1882), Горожанка (1979); 2) бас. Кабанівки п. Полтви л. Зх. Бугу п. Вісли 
у Львів, обл.; Horożanka (1886) [СГУ, 150]. Гідроніми виникли способом 
трансонімізації суміж. ойконіма Горожанка [АТП, 423], похідного від 
групової назви людей горожани (< город) [Вербич 2009, 45].

Горбхів — місто, Волин, обл. [АТП, 39]; відоме з XV ст. у формі Гороховъ (1450), 
Горохов, Горухов (1487), Горухово (1496), Horochów (1600) та ін. [Шульгач 
2001, 36]. Ойконім виник як посесив на -овъ від антропоніма Горох. 
Висновок про першу згадку назви в Іпатіївському літописі під 1240 р. 
[ГЕУ 1, 291] не знаходить підтвердження у відповідних джерелах; пор.
д.рус. Горошинъ (1096) у Переяславськ. землі (суч. с. Горошине в Семенів, 
р-ні Полтав. обл.), назва якого є посесивом на -инъ від антропоніма *Горо- 
ша або *Гороха [ЕСЛГНПР, 44—46], відповідником якого є серб. чол. ім’я 
Гороша, яке пов’язують з Гора -І- -оша або угор. апел. goras «гріш» [Чучка, 
155], бо похідне від пел. *догхъ «горох» мало би пд.слов. форму Грах.

Горбхівська височині — частина Волинськ. височини на межі Во лин. і Львів, 
обл. [ГЕУ 1, 291]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним номенкл. іменем височина й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськ(а) з основою назви нп Горохів (див.).

Горохувптка — річки: 1) л. Росі п. Дніпра в Київ, обл.; Горховатка (XIV—
XVII ст.), Horochowatka (1765), Хороковатка (1854), Гороховатый 
(1857), Ольшиница (1883), Wilszanica (1850), Гороховатна (1927), Горохо- 
вата (1887), Horochowata (1913), Гороховатка (1957), Горохватка
(1974); пор. с. Горохуватка в Кагарлиц. р-ні Київ, обл.; 2) п. Осколу 
л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Гороховатка (1741), Гороховка (1782), Горо- 
хованка (1967), Gorochowatka (2-а пол. XVIII ст.), Гороховатка (1957); 
пор. сл. Гороховатка в гирлі річки (1741), суч. с. Горохуватка в Харків, 
обл., скелі Гороховатские (1857) [СГУ, 151]. Назви утворено за допомо
гою суф. -к(а) в релят.-субстант. функції від прикм. основи гороховат- /
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гороху ват- із суф. -оват- /  -у ват- зі значенням «неповнота вияву ознаки, 
обмежена кількість того, що вказане у твірній основі» (гороху); пор. гідро
німи (3) Горохувата [СГУ, 151] й ойконіми (3) Горохуватка [АТП, 611] 
також у Центр, і Пд.-Сх. Україні, де поширений польовий горох. Парал. 
назва в бас. Росі Ольшаница, Wilszanica мотивована насиченістю місцево
сті вільшаними деревами (див. Вільшана, Вільшанка).

Горпйнка — річки: 1) л. Зх. Бугу п. Вісли у Львів, обл.; Horpinka, у сер. течії — 
Martynka, у нижній — Ostrówka (1965); 2) пр. Рову п. Пд. Бугу в м. Бар 
Вінниц. обл. (1975) [СГУ, 151]. Гідроніми мають затемнену етимологію. 
Можливо, вони виникли за допомогою суф. -к(а) в демін.-релят. функції 
від *горпин(а) «горб, горбиста місцевість», імовірність якого підтверджує 
назва лісу Горпйн на Волині, який пояснюють у місц. мовленні через моти- 
вац. ознаку «з горбистим рельєфом» [СММПЗУ 1, 187], або від бл. за зна
ченням і структурою ГТ горбйна «горб», горбинка «сіно з горбів» 
(< псл. *gbrbb «горб») [ЕСУМ 1, 563], що могли зазнати зміни -б- на спів- 
відн. глух- -п- під впливом поширеного антропоніма Горпйна. Парал. 
назва Ostrówka перенесена з суміж. потоку Острівка [СГУ, 406], у назві 
якого основа ГТ острів, a Martynka постала як релятив на -к(а) від апеля- 
тива мартин (орн.) «водоплавний птах», що закріпився в слов, мовах під 
впливом зх.європейських, де відбулося перенесення на птаха відповідного 
імені людини [ЕСУМ 3, 401].

Гбстина — гора, с. Черемошна Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; Гостів 
(2003), Гостин (1899), Гостовий (1998), Hostyna (1787), Hostyn, Hostin
(1880), Hostów (1932) [Габорак, 102]. Ороніми, як і поширені в сусід. 
Польщі співвідн. ойконіми Gostyń, Gostynia, Gostynie, Gostynin, Gostynka 
[NMP 3, 269—270], безпосередньо чи опосередковано пов’язують з пошире
ним у цих регіонах антропонімом Гость, морфол. варіантом якого є пд.сл. 
Gosta (< Gostimir, Radost) [Чучка, 179]. Можливе походження назви гори 
від основи діал. гостинець «великий битий шлях; шосе» [СУМ 2, 143], гос
тина, гостинець «великий шлях; корчма» (пор. ще погост «у Київській 
Русі — місце торгу і адміністративно-територіальна одиниця») з основою 
псл. *gostb «гість, чужинець» [ЕСУМ 1, 517], яка відбилася в назвах узвиш
шя Гостинець [Габорак, 102—103], у мікротопонімах Пн.-Зх. України Гос
тинець [СММПЗУ 1, 188], у назві р. Гостйниця пр. Ворскли [СГУ, 151].

Гостбмель — с-ще міськ. типу, Ірпін. м /  р Київ. обл. [АПТ, 2007]; відоме з 
1496 р. [ГЕУ 1, 292], Hostoml (1882), «dawniej Hostomla, Ostomla, Hosto- 
meh [SGKP 3, 161]. Ойконім виник, очевидно, в д.рус. добу за допомогою 
суф. *-j(b) у посес. функції від загальнослов. антропоніма Гостомъ 
(< псл. *Gostomb) [Шульгач 2008, 233], що, імовірно, походить від *Gosto- 
тйъ (<*gostb «гість» -І- *тіІь «милий») або від д.рус. чол. імені Госто- 
мыслъ, яке, зокрема, належало першому князеві Новгород, словен (1-а 
пол. IX ст.) [СЭС, 332]. Суф. *-уь після губ. -м- закономірно перетворився на 
-ль, між якими за аналогією до подібних відкритих складів розвинувся 
епент. -е-: Гостомъ + *-jb > Гостомль > Гостомель; пор. спорід. ойконіми 
в Польщі Gostomia (3), Gostomie (2), Gostomin (2), Gostomka, Gostomko 
[NMP 3, 266—267], а також пол. посесиви на -ль (< *-уъ) після губних зі 
вставним -е-, р. Радоробель л. Уборті п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, 
обл., там само с. Радровель [СГУ, 455], можливо, з основою антропоніма 
*Радоробъ (< *радо-роб-) [Трубачев, 229], х. Радовил < Радовль < Радов 
(< Радовил) + *-уь, с. Ремёль < Ремль < * Рем (< Ремимил) + *-уь, с. Рыдомль, 
вар. Родомель (1893) < *Ридом (< *Ридомил) + *-уь, с. Русйвель < Русивль 
(1562) < *Русив (*Русивид) + *-уь на Рівненщині [Пура, 14—16].

Гостре — с-ще міськ. типу, Селидів. м /  р Донец. обл. [АТП, 101]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду прикм.
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гострий «який звужується, витягується на кінці (про вершину, клин 
землі тощо)» [СУМ 2, 144]; пор. ороніми, ойконіми, гідроніми з основою 
Гостр- [Габорак, 103—104; АТП, 611; СГУ, 151].

Г0ща — с-ще міськ. типу, Рівн. обл. [АТП, 373]; «в Гощы» (1495), «съ... Гощей» 
(1568), «зъ Гощи» (1569), «до Гущи» (1590), Huszcza (1772), Hoszsza 
(Goszcza) (1882), м. Гоща (1890) [Пура, 6]. Ойконім пояснюють як посесив 
на *-j(a) від антропоніма Гость: Гоща < *Гость}а < Гость + *-j(a)\ пор. 
Доброгоща в Хмельниц. обл., Доброгоще в Тернопіл. обл., Радогоща на 
Волині та ін. [Пура, 6], а також похідну від ойконіма складену назву 
Гощанське плато на сх. Волинськ. височини [ГЕУ 1, 293].

Граб&рка — балки (2), річки (7), ручаї (2) в лісостеп, і поліс, зонах Правобереж
ної України [СГУ, 152]. Назви виникли семант. способом від апелятива 
грабарка «велика лопата; візок для возіння землі; артіль грабарів; земля
на робота», основа якого запозичена з пол. мови, де grabarz походить від 
нім. grabare «землекоп» [ЕСУМ 1, 579]. Мотивац. для онімів була ознака 
«місце біля водного об’єкта, де стояла артіль грабарів або велися земляні 
роботи»; пор. похідну від Грабарка складену назву Грабарківський 
заказник у Моги л ів-Поділ ьськ. р-ні Вінниц. обл. [ГЕУ 1, 294].

Гр&бівка — 1) річки (4) в бас. Дніпра на Житомирщині й Чернігівщині [СГУ, 
152]; 2) населенні пункти (6) у Вінниц., Житомир., Івано-Франків. і Чер
нігів. обл. [АТП, 611]. Топоніми виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від відн. прикм. грабовий (див. Грабове) або суф. -івк(а) безпосе
редньо від граб за поширеністю відповідних дерев; пор. спорід. ороніми 
Граби, Грабина, Грабнйк (3), Грабовёць [Габорак, 105], гідроніми Грабів- 
ниця, Грабівчик, Грабнйк, Грабова, Грабовёць (6), Грабовйця [СГУ, 152], 
Грабівський заказник на Дніпропетровщині [ГЕУ 1, 294].

Грббове — урочище, бот. пам’ятка природи держ. значення, Шахтарськ. р-ну 
Донец, обл. [ГЕУ 1, 294]. Назва утворена внаслідок субстантивації та оні- 
мізації форми сер. роду відн. прикм. грабовий з основою апелятива граб 
«листяне дерево або кущ родини березових із гладенькою сірою корою» 
[СУМ 2,150]; пор. ще 5 нп Грабове в Україні, а також відантроп. ойконіми 
Грабів (5), що є посесивами на -ів [АТП, 611].

Гр&дизьк — с-ще міськ. типу, Глобин, р-н Полтав. обл. [АТП, 346; ГЕУ 1, 294]; 
Hradyżsk (1882) [SGKP 3, 172], кол. Городище, Градище, рос. Градижск 
[Янко, 106]. Ойконім виник за допомогою суф. -изьк (< -иськ) у релят. 
функції від діал. ГТ града «невеликий горб», «підвищене сухе місце серед 
болота»; пор. блр. діал. града «високе місце серед заливного лугу» (< псл. 
*gręda)» [Шульгач 2001, 36], поліс, мікротопоніми Града [СММПЗУ 1, 
190], ороніми Гряда в Карпатах [Габорак, 108], які походять від літ. гряда 
«витягнута в довжину височина, гірське пасмо» [СУМ 2, 184]. Інтерф. -и- 
у форманті -изьк зумовлений закінченням мн. у твірному градй (< гряди), 
а перехід -ськ у -зьк — прогрес, асиміляцією під впливом дзвін, -д-; пор. 
с. Градиськ у Маневиц. р-ні Волин. обл. [АТП, 49], відойк. утворення 
Градизькі гляціодислокації, Градизько-Табурйщенський комплекс крайо- 
вйх льодовикових утворень [ГЕУ 1, 294—295]. За умови достовірності 
істор. варіантів ойконіма ймовірним є його походження від стилізованого 
під ц.слов. градище ГТ городйще (див. Городйще).

Грбкове — гід рол. заказник держ. значення, Семенів, р-н Полтав. обл. [ГЕУ 1, 
295]. Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації форми сер. 
роду відн. прикм. граковий «стос, до грак» або як посесив на -ов(е) від 
антропоніма Грак (< грак «гайворон»). Імовірним є топонім, посередниц
тво в процесі номінації; пор. cc. Гракове у Харків, обл. [АТП, 443, 456], 
гідроніми Граків (3), Граків Ліс, Гракова (7), Граковий, більшість яких у 
бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 153], що може свідчити про продуктивність 
релятива граковий і прізв. Грак у сх.укр. говорах.
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Грбна — річка, п. Світлиці п. Тні п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в 
Житомир, обл. [СГУ, 153]. Гідронім виник семант. способом від укр. діал. 
грана «ребро, край, грань; кант» [ЕСУМ 1, 585], яке має апелятив. пара
лелі й спорід. топоніми в різних слов, мовах [Шульгач, 101—102]; пор. 
гідроніми Границя, Гранична, Граничний [СГУ, 153], оронім Грань [Габо- 
рак, 105], мікротопоніми Грани, Границя, Гранйцьке, Гранична, Грані, 
Гранне [СММПЗУ 1, 191].

Гранітне — с-ще міськ. типу, Малин, р-н Житомир, обл.; засн. 1987 р. [ГЕУ 1, 
295]. Ойконім, очевидно, виник унаслідок трансонімізації назви давн. 
с. Гранітне в Малин, р-ні [АТП, 142], хоч цілком можливим є його безпо
середнє походження від форми сер. роду відн. прикм. гранітний «стос, до 
граніт» (у с-щі два щебеневі заводи).

Гребёлька — річки (3) в бас. Верх. Дністра і Пд. Бугу [СГУ, 153—154], мікро
об’єкти (7) на Волині [СММПЗУ 1, 192]. Назви виникли семант. способом 
від демінутива гребельна, який є зменш.-пестл. формою до гребля «гідро
технічна споруда, що перегороджує річку або інший водотік для створен
ня водосховищ, одержання енергії і т. ін.» [СУМ 2,163]; пор. мікротопоні
ми Гребля на Поліссі [СММПЗУ 1, 192; Черепанова, 81], а також утворені 
способом онімізації ГТ гребля «гірський хребет» ороніми Гребля в Івано- 
Франків. обл. [Габорак, 106].

Гребінка — 1) місто, Полтав. обл. [АТП, 347]; засн. 1895 р. [ГЕУ 1, 296], Гребён
ка (1981) [СЭС, 341]; 2) річка, л. Жерева л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в 
Житомир, обл.; Гребенка (1913) [СГУ, 154]. Припускають, що ойконім 
виник як мемор. назва на честь укр. письменника Є. П. Гребінки [Янко,
106]. Гідронім постав семант. способом від відповідного ороніма або ГТ 
гребінка «гребінь, продовгувате підвищення», в основі якого гребінь «про
довгувате підвищення, вершина продовгуватого підвищення» [СНГТК, 
63]; пор. гг. Гребінь [Габорак, 106], відор. назви потоків Гребінь [СГУ, 
154], паралелі в топонімії ін. слов, мов [Шульгач, 103].

Гребінки — с-ще міськ. типу, Васильків, р-н. Київ. обл. [АТП, 213]; засн. на поч.
XVII ст. [ГЕУ 1, 296] під назвою Гребінники, У гребенники [Янко, 106], 
НгеЬіопМ (1882) [ЭвКР 3, 175]. Ойконім виник як родова назва першопо- 
селенців на прізв. Гребінка, в основі якого апелятив гребінка «гребінець 
для розчісування льону, конопель, шерсті» [Грінч. 1, 323]. Можливе 
семант. утворення ойконіма від ГТ гребінка в мн. (див. Гребінка).

Грёзля — річка, л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, і Київ. обл. (1957); 
Нгегіа (1882), чггесгкі Нгегіі» (1503), «при руч. ГрезлЬ» (1888); пор. 
сс. Грезля Поліс, р-ну Київ. обл. і Народиц. р-ну Житомир, обл. [СГУ, 
154]. Гідронім виник семант. способом від поліс, грезля «зріччя», яке має 
також значення «одне з декількох дерев, що виростають із спільного коре
ня» (< пел. *бгегьІа < *ёгег- /  *#гог- «сукупність чогось»), за ознакою 
«місце, де річки зливаються»; пор. ур. і пасовище Грезля в бас. річки 
[Карп., 67—73], діал. грдзло «гроно» [ЕСУМ 1, 600].

Грем’ічка — річки (3) в бас. Десни л. Дніпра і Хоролу п. Псла л. Дніпра [СГУ,
154]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в атрибут.-субстант. 
функції від дієприкм. грем'ячий «який спричиняє шум» з основою дієсл. 
гриміти, діал. греміти (< псл. *дгьтеИ9 *ігітаИ «гриміти»), пов’язаного 
з лит. дгитёН «гриміти», gramёti «падати з грюкотом» [ЕСУМ 1, 594— 
596]; пор. утворені за відповідною звук, ознакою спорід. гідроніми 
Гремляга, Гримуча, Гримучий, Грим'яча, Грим’ячка [СГУ, 154—155].

Грёс1вський — с-ще міськ. типу, Залізнична р /  р м. Сімферополя в Криму 
[АТП, 255; ГЕУ 1, 297]; рос. Грэсовский. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -івськ(ий), похідного від рос. 
абревіатури ГРЭС (< Государственная районная электростанция).
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Грибувбха — гора на Донецьк, височині, побл. с. Грибуваха Свердловськ. р-ну 
Луган. обл. [ГЕУ 1, 298]. Оронім виник за допомогою суф. -ах(а) в топо
нім. функції від місц. грибуватий з основою апелятива гриб у геогр. зна
ченні «подібне до гриба підвищення»; пор. укр. діал. грибки «група остро
вів на болоті» [СНГТК, 64], рос. діал. гриб, грибок «підвищення на доро
гах» [Шульгач 2001, 38], а також гідроніми на -ах(а) Комишуваха (14), 
Піскуваха, Рижуваха, Череваха перев. у Сх. Україні [СГУ, 266—267, 
426, 261, 603]. Ойконім Грибуваха постав унаслідок трансонімізації 
ороніма.

Гримбйлів — с-ще міськ. типу, Гусятин, р-н Тернопіл. обл. [АТП, 416]; відо
ме з 1600 р. [ГЕУ 1, 299]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) від 
антропоніма Гримайло з основою дієсл. гримати; пор. д.рус. особ, ім’я 
Гримиславъ [Худаш-Демчук, 19] з основою Грим-, а також прізв. тако
го типу Догадайло, Зачинайло, Замирайло, Сягайло, Щипайло [Крав
ченко, 173].

Гримуча — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., біля 
перевалу Байдарські Ворота [ГЕУ 1, 299]. Спелеонім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації форми жін. роду дієприкм. гримучий «який ство
рює, видає голосні, гучні, різкі звуки» [СУМ 2, 169]. Мотивац. ознакою, 
очевидно, послужили звуки, які видає струмок, що періодично протікає в 
шахті на глибині 95 м [ГЕУ 1, 299].

Гринівські гбри — гірський масив в Укр. Карпатах, на пд. Івано-Франків, обл., 
Гринявський хребет [ГЕУ 1, 299], Гринявський Полонинський хребет 
[Габорак, 107], Гриняви [Янко, 107]. Оронім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ у мн. гори (у варіанті назви — 
хребет) й означенням Гринявські у формі відн. прикм. на -ськ(і), утворено
го від назви с. Гринява Верховин, p-ну [АТП, 189]; пор. перев. у Кар
патах потоки Гринів, Грйнівка (варіанти Гринева, Гринява), Гриннівський 
[СГУ, 155] з основою антропоніма Гриня, Гринь. До складу масиву вхо
дить кілька гір висотою понад 1500 м: г. Баба-Людова, Ростоцька, Скупо- 
ва [ГЕУ 1, 299], назви яких постали внаслідок онімізації відповідно: сло
восп., що складається з баба в культурно-геогр. значенні (див. Баба) і діал. 
людова, лудова «безформна, незграбна» [Габорак, 14]; відн. црикм. на 
-ськ(а) / -цьк(а) з основою ГТ розтока «розгалуження русла річки; рукав 
річки; місце відокремлення рукава від основного русла річки» [СНГТК, 
178]; відантроп. прикм. на -ов(а) в релят.-посес. функції з основою особ, 
назви Скуп /  Скоп [Габорак, 350—351].

Грйців — с-ще міськ. типу, Шепетів. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 495]; засн. в 
XI ст. [ГЕУ 1, 299]; Решевь (1418), Hrycow (1547), Грицев (1629), Riczow 
(1630), Грицовъ (1816), Грицевъ (1855), Грищевъ (1886), Гриців (1926) 
[Торч.-Торч., 148]. Ойконім виник як посесив на -евъ (> -ів) від антропоні
ма Гриць, що є гіпокористикою чол. імені Григорій.

Грйшківці — с-ще міськ. типу, Бердичів, р-н Житомир, обл. [АТП, 131]; відоме 
з 1775 р. [ГЕУ 1, 299], Hryszkowce (1882) [SGKP 3, 195]. Ойконім виник 
семант. способом від групової назви людей грйшківці «вихідці з нп Гриш
ки або Гришківка»; пор. назви сс. Гришки (5) і Гришківка (4) в різних 
регіонах України, у т. ч. в Житомир, обл. [АТП, 613].

Грбдівка — с-ще міськ. типу, Красноармійськ. р-н Донец. обл. [АТП, 117]; засн. 
в 70-х pp. XVIII ст. [ГЕУ 1, 299]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) 
в релят.-посес. функції від полонізованого антропоніма Грод; пор. пол. 
ойконіми Grodowice < особ, ім’я Grod < Grodistaw [NMP 3, 379]. Припуска
ють імовірність мотивації назви поселення апелятивом городовий «місь
кий» (з покликанням на Є. С. Отіна [Янко, 107]), рос. городовой, що також 
мав би зазнати зх.слов. впливу.



168 Громоклія

Громоклія — річка, п. Інгулу л. Пд. Бугу в Кіровоград, і Миколаїв, обл.; Гро- 
моклёй, Громоклёя (1969), Ар гамак лы, АргамаклЬя, Грамоклея (1774), 
Громоклея (1850), Hormokleja (1917); пор. нп Аргамаклы-сарай (1774) 
[СГУ, 156]. Гідронім тюрк, походження, виник за допомогою суф. Іі /  -Іу в 
релят. функції від апелятива argamak /  argymak «породистий кінь», осно
ва якого внаслідок слов’янізації зазнала спрощення початк. а- й метатези 
приголосних відповідно до закону висхідної звучності; пор. укр. громак 
«баский кінь» [Грінч. 1, 330]. Закінч, -я розвинулося внаслідок узгоджен
ня гідроніма з номенкл. іменем річка; пор. ще утворені за відношенням до 
породистих диких коней гідроніми ’ 'Yrcavię, Кінська, Кобиляча, Кобиля
чий у степ, частині України [Лучик 1999, 37].

Грузькб, Грузькйй, Грузькі — численні водні об’єкти в різних регіонах України 
[СГУ, 157—158; СММПЗУ 1, 198]. Гідроніми виникли внаслідок субстан
тивації та онімізації відповідних форм прикм. грузькйй «у якому можна 
загрузнути; покритий болотом» [СУМ 2, 181], в основі якого грузь «трясо
вина, густа грязюка» < псл. *gręzb, що пов’язане чергуванням голосних з 
*gręz- (укр. грязь, грязну ти) [ЕСУМ 1, 605]. У функції означення такі ком
поненти входять до структури складених гідронімів. В ойконімії пошире
ні назви у формі сер. роду Грузьке (14) [АТП, 613], яка узгоджується з 
грам, категоріями номенкл. імені село і мотивована відповідними власти
востями місцевості (балок, боліт, річок тощо), тому назви поселень поста
ли перев. способом трансонімізації суміж. гідронімів.

Грузькйй Ялінчик — річка, вп. в Азовське море; Грузький Єланчик (1957), Груз- 
ской Еланчик (80—90 pp. XVIII ст.), Грузской Еланчикъ (1745), Грузский 
Еланчикъ (1865), Грязной Еланчикъ (1787), Грузькйй Ялинчйк, Грузькйй 
Яланчик, Яланчик (1979), R. Jalanzic (1699), Jallanchieca (1703) та ін.; 
пор. кол. X . Єланчик, ур. Еланчики (1743) [СГУ, 158]. Гідронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання означення Грузькйй, що вказує на 
властивості річки (див. Грузька, Грузькйй, Грузьке), до вихідного 
Яланчик /  Єланчик, утвореного за допомогою сх.слов. суф. -чик у демін. 
функції від д.тюрк. аіап «плоский, рівний (про місцевість)» (див. 
Яланець); пор. варіант Грязной Еланчикъ із синонім, означенням у назві 
річки.

Гр^зько-Збрянське — с-ще міськ. типу, Гірницька р /  р м. Макіївки Донец, обл. 
[АТП, 101]; засн. 1938 р. [ГЕУ 1, 300]. Назва утворена складанням гідро
німа Грузька (місто лежить на лівому бер. річки з такою назвою) та ойко- 
німа Зорянське, в основі якого назва шахти «Зоря» або «Зоряна», що були 
поширені в радян. топонімії та ергонімії; пор. нп Зоря (29), Зоряне (16) в 
Донец. та ін. обл. [АТП, 631] і численні аналог, назви колгоспів, радгос
пів, шахт, заводів тощо. Компонент Зорянське протиставляє с-ще суміж. 
смт Грузько-Ломівка (див.).

Грузько-Ломівка — с-ще міськ. типу, Грузько-Зорянська с /  р м. Макіївки 
Донец. обл. [АТП, 101]. Ойконім виник унаслідок складання основи гідро
німа Грузька та ойконіма Ломівка з основою прізв. землевласника Ломова 
[Янко, 108]; пор. суміж. Грузько-Зорянське (див.).

Грунь — річка, п. Псла л. Дніпра; Грунь, Нгоп (1913), Gron (1931), Грунь-Рус- 
ская9 Грунь-Московская (1876); пор. нп Грунь і Груньки в Лебедин, р-ні 
Сум. обл., а також гідроніми в бас. Групі й Псла на Полтавщині Грунька, 
Грунька Суха, Грунь-Сира9 Грунь-Таиіань, Грунь-Тйха, Грунь-Черкёс, 
Грунь-Шйлівська [СГУ, 159]. Назва виникла семант. способом від укр. 
діал. ГТ грунь «горб, підвищення; вершина горба, підвищення; схил 
горба, підвищення» [СНГТК, 65], «вершина, хребет гори», який, крім 
української, поширений у зх.слов. і сх.слов. мовах [ЕСУМ 1, 606], що дає 
підстави розглядати його як псл. утворення *grunb «гора, гірський хребет, 
схил гори» (про численні ороніми з компонентом Грунь; див. у [Габорак,
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116—118]). Варіанти гідроніма Грунь-Русская, Грунъ-Московская сфор
мувалися у зв’язку з необхідністю протиставлення річки ін. водним об’єк
там, що входять до полтав.-сум. гідронім, комплексу з основою Груп- у 
назвах, насамперед назві р. Грунь-Черкес (< *Грунь-Черкаська)у яка в 
XVI—XVII ст. відмежовувала Черкаське староство Польсько-Литовської 
держави від Московської Русі [Стрижак, 23—24], звідки Грунь-Мос- 
ковская.

Грушівка — річки (4), струмок у бас. Дніпра [СГУ, 159]. Гідроніми виникли за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від прикм. грушевий «стос, до 
груша» (про місцевість) або приєднанням -івк(а) беспосередньо до назви 
рослини груша; пор. бб. Грушева, Грушова, Грушувата, рр. Грушеваха, 
Грушевйця, Грушка, потік Грушовець, яр Грушуватий з цими основами 
[СГУ, 159—160]. Окремі топоніми з такою основою мотивовані чол. прізв. 
Груша; пор. ойконіми (5) [АТП, 613] і назву потоку Грушів [СГУ, 159], які 
мають суф. -ів у посес. функції.

Грушове — с-ще міськ. типу, Краснолуц. м /  р Луган. обл. [АТП, 56]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
грушевий (див. Грушівка), грам, узгодженого з номенкл. іменем село, пізн. 
селище.

Грушувптський закпзник — ліс. заказник держ. значення, П’ятихат. р-ну Дні- 
пропетров. обл. [ГЕУ 1, 302]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним апелятивом заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ськ(ий), утвореного від основи суміж. ойконіма Грушу- 
ватка [АТП, 90].

Грізьове бзеро — оз., Голопристан. р-н Херсон, обл.; Голопристанське озеро, 
Солоняне озеро, Гопри [ГЕУ 1, 302]. Лімнонім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро і відн. прикм. грязьовий з 
основою апелятива грязь «розм’якла від води земля, грунт; намул» [СУМ
2, 185]. Парал. назви Голопристанське озеро й Солене озеро містять озна
чення, які вказують відповідно на відношення до назви р-ну та на вміст 
солі в озері; пор. гідроніми Грязёвий, Грязйва, Грязна, Грязний, 
Грязнівка, Грязький [СГУ, 160] Лімнонім Гопри затемнений. Можливо, 
він пов’язаний з діал. гопери, те саме, що сх.ром. гиртоп «яма, вибоїна» 
[СБГ, 70, 74], в якому відбулася редукція ненаголош. -е-.

Губпниха — с-ще міськ. типу, Новомосковськ, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 
87]; засн. 1704 р. [ГЕУ 1, 303] як козац. зимівник Губина (1709), Губінов- 
скій хуторь (1740), сл. Губиниха (1776) [Феодосій, 504—507], Губиниха 
[Янко, 109]. Ойконім виник за допомогою суф. -их(а) в релят.-посес. 
функції від антропоніма Губин9 що належав козаку на ім’я Аверкій Губа, 
Губинъ [Феодосій, 505]; пор. антропоніми Губа, Губин у XV—XVII ст. 
[Веселовский, 90], д.рус. м. Губинъ (1241) з основою прізв. Губа 
[ЕСЛГНПР, 47], а також назву суміж. р. Губйнівка, одним з варіантів якої 
є Губиниха (1776) [СГУ, 160]. Зазвичай топоніми на -иха пов’язані з відпо
відними андронімами.

Гуйва — 1) с-ще міськ. типу, Житомир, р-н і обл. [АТП, 136]; 2) річка, п. Тете
рева п. Дніпра (1957); Huywa (1537), Huywe (1545), Hujwa (1598), Гуйва 
(1892) [СГУ, 161], Гоуива (1458) [ССУМ 1, 268—269]. Ойконім виник шля
хом трансонімізації назви суміж. р. Гуйва. Етимологія гідроніма затемне
на. Є думка, що він становить вторинну форму назви невідомого похо
дження Гульва, яка стосується притоки цієї річки [Трубачев, 62—75]. 
Водночас гідронім Гуйва без фонет. варіантів фіксується значно давн. 
(з кін. XV ст.) від пізн. Гульва (з кін. XIX ст.) [СГУ, 161], що може свідчи
ти про автентичність основи Гуйв-. У такому разі назва Гуйва з давн. суф. 
-в(а), збереженим перев. у балт. гідронімії, може розглядатися як слов, 
адаптація балт. основи, закріпленої в пол. ойконімі Guja, Goyaw (1406),
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прус, назві стр. *Guje, записаної як dy goy (1326), лит. топонімі GUjenai, 
гідронімі Gdjus, які пов’язують з лит. gdjus «гай; невеликий затишний 
лісок» [NMP 3, 434—436]. Високою є ймовірність етимол. тотожності 
гідроніма з назвою р. Гульва (див.).

Гук — джерела, струмки, потоки, водосп. у перев. гірській місцевості Пд.-Зх. 
України [СГУ, 161; ГЕУ 1, 303]. Назви виникли за шумовою ознакою 
об’єктів унаслідок онімізації апелятива гук «звук; крик, гомін; грюкіт; 
водоспад; трубка волинки», що походить від псл. *gukb (*кикъ, *хикъ) з 
коренем звуконаслід. вигуку *gu- (hu-, *хи-) [ЕСУМ 1, 615]; пор. гідроніми 
з основою цього апелятива Гукало, Гуклйвий, Гуклйвчик [СГУ, 161], оро- 
нім Гукованя [Габорак, 108] та відантроп. назви потоків (2) Гуків із суф. 
-ів у посес. функції, доданому до прізв. Гук. Очевидно, посесивом від Гук є 
означення мікротопоніма Гукова Криниця [СГУ, 161].

Гулине — урочище, компл. пам’ятка природи держ. значення, Корюків. р-н 
Чернігів, обл. [ГЕУ 1, 303]. Топонім виник як посесив на -ин(е) від антро- 
поніма Гуля. Назва пам’ятки в урочищі постала способом трансонімізації 
відповідного топоніма.

Гульва — річка, п. Гуйви п. Тетерева п. Дніпра в Київ. обл. (1957); Гульва 
(1892), Виха (1892) [СГУ, 161]. Назва належить до утворень з давнім гідро
нім. суф. -в(а), приєднаним до етимол. затемненої основи. З огляду на 
суміжність річок Гульва й Гуйва можливим є співвідношення їхніх назв 
як варіантів, кожен з яких міг бути первинною формою, хоч типовішим 
для слов, мов є перехід -л9- у У разі автентичності Гульва твірною осно
вою міг бути апелятив гуля в геогр. значенні «пагорб» (пор. пагорб Гуля 
на Волині [СММПЗУ 1, 202] та утворені за аналог, моделлю відіменник. 
гідроніми на зразок Вижва < псл. wyż «височина» (див. Вйжва), Котель- 
ва < котел «яма, калюжа, водойма» [Трубачев, 75]). Імовірним є похо
дження гідроніма від основи дієсл. гуляти в значенні «бути не задіяним, 
вільним»; пор. ГТ гуляйпбле й відповідні топоніми (див. Гуляйпбле), а 
також віддієсл. гідроніми Нічва < псл. *niknęti «никнути, зникати (див. 
Гуйва).

Гуляйпбле — 1) місто, Запоріз. обл. [АТП, 174]; засн. 1785 р. як військова сло
бода [ГЕУ 1, 304], Гуляйполе (1981) [СЭС, 354]; 2) пасовище (дуже велике) 
і поле на Волині [СММПЗУ 1, 202]. Назви виникли семант. способом від ГТ 
гуляйполе «незаселене, пустинне, вільне поле» [Чабаненко 1, 267], гуляй- 
поле «піщаний горб, вільний від рослинності; необроблене поле» [СНГТК, 
65], який сформувався внаслідок злиття архаїч. конструкції з дієсл. фор
мою наказ, способу та іменником у наз. відм.: гуляйпбле < гуляй-поле < 
гуляй поле; пор. с-ще Гуляй Поле у Воронез. обл. РФ [Попов, 155], гуляй- 
городйна «рухома дерев’яна вежа (для воєнних потреб)» [Грінч. 1, 339], 
перекотиполе «рослина Gypsophila Led. Sapponaria vaccaria» [Грінч. З, 
122]. Основа твірного дієсл. гуляти з геогр. (простор.) значенням відбита 
в ін. місц. апелятивах і мікротопонімах: гулянка «необроблена земельна 
ділянка» [СНГТК, 66], гульовий «гулящий, порожній (про посуд)» [Чаба
ненко 1, 257], поле, ліс, урвище, сінокіс Гулянка, к.с., ліс Гульно, к.с. 
Гульово на Волині, які пояснюють перев. як «дуже велике», «з вільною 
площею» [СММПЗУ 1, 202]

Гурзуф — с-ще міськ. типу, турист, центр, курорт, Ялт. м /  р у Криму [АТП, 
255]; Гурзуф (1981) [СЭС, 355]. Назва вперше згадується у Прокопія Кеса- 
рійського як oo)pecn|}G)Tr|ę — фортеця Гур(е)зувитів, букв, «ті, що живуть 
у горах», яке є суф. утворенням на -arurię /  -ixr|ę у катойконім. функції від 
oupoę «гора, узвишшя» у формі мн. [Бушаков, 70]. Початк. 
Г- природно розвинувся як протет. звук перед лабіал. -о\)-, чому сприяв
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розвиток придиховості у гр. "opoę «гора, підвищення», а кінц. -в у 
Гур(е)зув змінився в рос. мовленні на співвідн. глухий -ф; пор. у Гурзуфі 
зелишки середньовічної фортеці Гурзувіте (VI ст.) [ГЕУ, 304] із суф. -іт- 
у назві на позначення жителів певної місцевості.

Гурзуфська яйлі — плосковершинне плато в центр, (найвищій) частині Голови, 
пасма Кримськ. гір [ГЕУ 1, 304]. Оронім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ тюрк, походження яйла «літнє пасови
ще» [Мурзаев, 647] (< тур., кр.тат. jaila «гірське пасовище» < jai «літо» 
[Фасмер 4, 552]) й означенням у формі жін. роду відн. прикм. на -ськ(ий)> 
похідного від суміж. ойконіма Гурзуф (див.); пор. утворену аналог, спосо
бом назву суміж. перевалу Гурзуфське сідло [ГЕУ 1, 304] з опорним апеля- 
тивом сідло в геогр. значенні «перевал в горах, зниження в гребні хребта» 
[Мурзаев, 500].

Г^ска — річки (5) в бас. Дніпра на Поліссі (4) і на пн. Поділля [СГУ, 162]; пор. 
поліс, рр. Гусь (2) у бас. Дніпра [СГУ, 163], які, напевно, мають спорід. 
основу з гідронімами Гуска. Очевидно, всі вони мотивовані втраченим ГТ, 
який міг бути омонім, або паронім, до назви водяного птаха. Одним з імо
вірних шляхів формування гідронімів Гуска є їх мотивація апелятивом 
гузка «тупий кінець яйця; задок птаха; нижня частина очіпка» (< псл. 
*gдгъ «зад») [ЕСУМ 1, 614], з яким етимол. пов’язане укр. діал. гуска 
«бородавочний пухирець білого кольору, що зв’являеться здебільшого на 
пальцях кінцівок» [Чабаненко 1, 258], блр. і пн.рос. гуз «вузька смужка 
землі», блр. поліс, гуз «підвищення із слабкою заокругленістю з одного 
боку», які відбилися в багатьох сх.слов. топонімах [ІПульгач 1993, 22— 
23]. Унаслідок характерної для поліс, говірок зміни -з- /  -с- перед глух, -к- 
або чергування дзвін, -з- із парним глух, -с- у кін. слова, а також під асо- 
ціат. впливом апелятива гусьу гуска могла відбутися фонет. трансформа
ція гідронімів, про що свідчать варіанти назви поліс, р. Чорногузка 
л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра: Чорногуска, Кальногуска [СГУ, 613]. 
Можливо, апелятив гуска мав значення «біла, світла (про воду)», мотиво
ване кольором відповідного водяного птаха; пор.: «У Карпатах дотепер 
білим свійським тваринам дають кличку Гуска» [Чучка, 167].

Гусітин — с-ще міськ. типу, Тернопіл. обл. [АТП, 416]; відоме з 1559 р. [ГЕУ 1, 
305], кол. Всятин, Усятин [Янко, 110], Husiatyn, Usiatyn, Wsiatyn 
(1882) [SGKP 3, 223], Гусятин (1981) [СЭС, 357]. Ойконім виник як посе- 
сив на -инъ від ст.укр. пестл. антропоніма *Гусята або *Усята за тією 
самою моделлю, що Пирятин від зменш, форми д.рус. антропоніма 
Пирата [ЕСЛГНПР, 102]; пор. Гусятин з найдавнішим варіантом Уся
тин (1530) на Хмельниччині [Торч.-Торч., 153].

Гути — с-ще міськ. типу, Богодухів. р-н Харків, обл. [АТП, 437]; засн. в сер.
XVII ст. [ГЕУ 1, 306]. Ойконім виник семант. способом від апелятива гута 
в мн. «скляний завод», ст. (XVII ст.) «скляний або металевий завод», яке 
вважається запозиченням з пол. мови, де huta «скляний або металургій
ний завод» походить від д.в.нім. hutte, hutta «хата, курійь, халупа; скля
ний або металургійний завод» [ЕСУМ 1, 628]; пор. ороніми Гута на Івано- 
Франківщині [Габорак, 109], гідроніми Гута на Львівщині [СГУ, 163] і 
численні ойконіми Гута або складені назви поселень з цим компонентом 
у різних обл. України, крім пд.-східних [АТП, 614].

Гутин T o m h ś t h k  — одна з найвищих гірських вершин (2016 м.) Укр. Карпат, у 
пд. відрогах головного хр. Чорногори, що на Закарпатті [ГЕУ 1, 306]. Оро
нім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення у формі 
посесива Гутин до ороніма Томнатик (див.), який називає суміж. гору в 
масиві Боржава Укр. Карпат [ГЕУ 3, 298].
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Г
Ґйври — гори: 1) с. Максимець Надвірн. p-ну Івано-Франків, обл.; Ґавор; Недея, 

Gawry (1787), Gawor (1889); 2) смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків, 
обл.; Ґавори (1985), Gawory (1935), Gawry (1950) [Габорак, 110]. Ороніми 
виникли семант. способом від діал. ГТ у мн. ґавра «лігво звіра, барліг; 
паща; велика діра», ґавора «діра», який вважається запозиченням зі 
сх.ром. мов: рум. gaura «діра; лігво», молд. гаурэ «тс.» [ЕСУМ1, 447]; пор. 
ще карп, ґавра, ґавора «ведмеже лігво; зимова барлога ведмедя; барліг; 
тирло; лігвище, кубло; вовківня; паща; яма; велика діра; кубло людське 
(людський барліг)», «велика яма природного чи штучного походження; 
вирва, барлога»; рідко «діра, дупло» та ін. [Габорак, 110]. Про походжен
ня парад, назви див. Недёя.

Ґбджина — гора, с. Бистрець Верховин, p-ну Івано-Франків. обл. [Габорак, 110]. 
Оронім виник унаслідок трансонімізації назви полонини на горі, в основі 
якої ГТ ґаджина «гірське пасовище; полонина» [Габорак, 110].

Ґбґодзи — гора, сс. Зелена, Явірник Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; Godod- 
zy (2002). Оронім виник семант. способом від апелятива ґоґодзи (бот.) 
«брусниця» < рум. coacdze «тс.» [Габорак, 112].

Ґ0рґа — гора, с. Осмолода Рожнятів. p-ну Івано-Франків. обл.; Ґореа (1976) 
[Габорак, 112]. Оронім має затемнену етимологію. Очевидно, він виник 
семант. способом від апелятива *ґорґа, що є варіантом ГТ ґорґан, або внас
лідок трансформації основи Ґорґан (див.), зумовленої узгодженням ороні- 
ма з грам, значенням номенкл. імені гора; пор. у зв’язку з Ґорґан волос. 
gorga «горло», алб. gergalle «кам’янисте місце, осип» [Габорак, 113]. 

Ґорґан — кілька окремих гір і хребет у системі гірських масивів Укр. Карпат на 
території Івано-Франків. і Закарпат. обл. [Габорак, 112—113; ГЕУ 1, 285]. 
Ороніми виникли семант. способом від діал. ГТ ґорґан «гірська верхови
на» [ЕСУМ 1, 563], «вершина, верхівка гори», «висока верхівка гори, хре
бет гірського ланцюга» [Юрковський, 196], «каміння на горі, кам’яниста 
гора; висока гора», «шпиль гори; гірська верховина; розсипище каміння» 
[Габорак, 113], який вважається запозиченням з рум. мови, де gorgan 
«могила, курган», можливо, походить від д.рус. курганъ «тс.» з імовірни
ми тюрк, витоками [ЕСУМ 1, 563]. Останні етимол. дослідження виявили 
розлогу систему слов, та і.є. співвідн. основ, які дають підстави вбачати 
і.є. походження твірного ГТ ґорґан, що мав суф. -апъ і псл. корінь *gbrg- 
(< і.є. *ger- «крутити, вертіти, гнути») або його співвідн. варіант *kbrk- з 
геогр. значенням «скеля» (огляд етимологій апелятива ґорґан див. у 
[Габорак, 112—113]). Напевно можна говорити про збереження прор. [ґ] в 
основі ороніма й відповідного ГТ під балкан. (сх.ром. або фрако-ілллір.) 
впливом; пор. більше десятка складених назв гір з компонентом Ґорґан 
лише на Івано-Франківщині [Габорак, 113—114].

Ґорґбн-Запрутський — хребет, м. Яремча Івано-Франків. обл. [Габорак, 113]. 
Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання до опорного ком
понента Ґорґан (див.) означення у формі відн. прикм. на -ськ(ий)у утворе
ного преф.-суф. способом від сполучення слів за Прутом.

Ґорґбни — система гірських хребтів у зовнішній смузі Укр. Карпат на території 
Івано-Франків. та Закарпат. обл., найвищими вершинами якої є Лопушня

Топоніми з проривним [ґ] становлять незначну групу в українській мові. Крім 
обмеженої кількості в ній відповідних слів, частина таких назв у різних письмових фік
саціях передавалася через [у] або [h] на місці [ґ], що було зумовлено вилученням літери ґ  
з українського алфавіту та незнанням особливостей місцевої вимови (переважно в півден- 
но-західних говірках).
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(див.), Ігровець (див.), Грофа (див.), Попадя (див.) та ін. [ГЕУ 1, 285; Габо- 
рак, 113—114]. Оронім виник семант. способом від ГТ у мн. ґорґани «про
довгуваті хребти гір; завали кам’яних брил на вершинах гір» [Марусенко,
224] (див. Ґорґан); пор. перенесену із системи гірських хребтів назву 
Ґорґани на бот. заказник держ. значення в Тячів. р-ні Закарпат. обл., 
який е частиною цієї системи [ГЕУ 1, 285] (див. Ґорґан).

Ґорґбн-Ілбмський — найвища вершина хр. Аршиця в Ґорґанах, у межах Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 1, 285; Габорак, 114]; Ілемський Ґорґан, Gorgan ilem- 
ski (1880), Gorgan Ilemski (1932), Yłems kyj Gorgan (1939), Горган-Илем- 
C K u ü  (1976), Горган Ілемський (2003) [Габорак, 153]. Оронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання до опорного Ґорґан (див.) означення 
Ілемський у формі релятива на -ський, що вказує на відношення гори до 
с. Ілемня Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл. [АТП, 199] і протиставляє 
вершину ін. гірським об’єктам з компонентом Ґорґан у назвах.

Ґорґпн-Кізбцький — гірський хребет, сс. Черник, Зелена Надвірн. р-ну Івано- 
Франків. обл.; grupa górska, zwana Kizieskim Gorganem (1880), Kizieski 
Gorgan (1881), Кізецький Ґорґан [Габорак, 114, 173]. Оронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання до компонента Ґорґан (див.) озна
чення Кізецький у формі релятива на -ецький, що вказує на відношення 
об’єкта до суміж. г. Кізя [Габорак, 174], у назві якої онімізований посес.- 
релят. прикм. кізя < кізья < козья «козина, козяча»; пор. мікротопоніми 
Кїза, Кіззя (3), Кізя Гора (3) на Волині та Львівщині [СММПЗУ 1, 334].

Ґорґан-Прислш — гора, с. Вишків Долин, р-ну Івано-Франків. обл.; Gorgan 
Przy słup (2000) [Габорак, 114]. Оронім виник складанням назви г. Ґорґан, 
до якої ще приєднують означення Вишківський (бо гора в с. Вишків), та 
онімізованого діал. присліп «долина між двома горами чи підвищеннями» 
[Марусенко, 245]; пор. сс. Присліп у Закарпат. і Львів, обл. [АТП, 705].

Ґорґбн-Спній — гора, сс. Зелена Надвірн. р-ну, Микуличин Яремч. м /  р Івано- 
Франків. обл.; Синій Ґорґан, Синяк, Siny Gorgan (1881), Сенина Баба, 
Паршива Баба [Габорак, 114, 343—344]. Оронім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання до опорного Ґорґан (див.) означення Синій, яке вка
зувало на забарвлення гори і протиставляло її назву ін. об’єктам з таким 
самим іменник, компонентом. На основі означення Синій за допомогою 
суф. -як у субстант. функції постав варіант Синяк. Парал. складені назви 
сформувалися відповідно шляхом лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ баба (див. Баба) й означенням у формі жін. роду прикм. пар- 
шйвий «поганий», що в християн, часи розвинув значення «поганський» 
(у Паршива Баба), або у формі посесива на -ин(а) від антропоніма Сеня чи 
квазіпосесива Сенина, що може бути трансформованим унаслідок народ
ної етимології компонентом Синій або Синяк (у Сенина Баба).

Ґрбґіт — гора на межі Косів. і Верховин, р-нів Івано-Франків. обл.; *Грихіт
(1863), Grahit (1881), Ґрегіт (1899), Grehit (1933) [Габорак, 114]. Оронім 
виник семант. способом від діал. ґрегіт «кам’янисте поле; скеляста гора»; 
грехіт «сміття, щебінь», яке має зх.слов. витоки і зводиться до звукона- 
слід. псл. *gre(ch)-9 парал. до *groch- [ЕСУМ 1, 591—592]; цор. демін.- 
релят. назви невеликих хребтів Ґреґулянка в Косів. р-ні Івано-Франків. 
обл. [Габорак, 115].

Ґрбфа — гори: 1) с. Осмол ода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Ґрофа, Grofa
(1881), Grafa (1886), Грофа (1976), Ґрофа (2003); 2) с. Зелене Верховин, р- 
ну Івано-Франків. обл.; Ґропа, Gropa (1881), Ґрофа (1899) [Габорак, 116]. 
Ороніми виникли семант. способом від діал. ґрофа, яке є фонет. варіантом 
пд.зх. ГТ ґропа «гірське пасовище — полонина; долина, котловина на 
полонині» [Марусенко, 225], гропа «полонина», що має широкі карп, 
паралелі й належить до і.є. субстрату з вихідним і.є. *grep- «обрив, схил»



174 Ґрунь

[ЕСУМ 1, 601]; пор. карп, ороніми Ґропа (4), Ґропи (2), Ґріпка, а також 
ландш. заказник держ. значення Ґрофа, до складу якого входить гора 
[Габорак, 114—116].

Ґрунь — численні гори, хребти, горби в Укр. Карпатах [Габорак, 117—118]. 
Ороніми виникли семант. способом від діал. ГТ ґрунь «вершина, хребет 
гори» [ЕСУМ 1, 606], який зберіг прор. характер початк. ґ- у пд.-зх. гово
рах під рум. і пол. впливом, утративши цю ознаку на ін. територіях Укра
їни (див. Грунь).

д
Дальнйцький заказник — бот. заказник держ. значення, Овідіопол. р-н Одес. обл. 

[ГЕУ 1, 307]. Назва постала внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. 
з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -цьк(ий) з 
основою назви р. і с. Дальнйк [СГУ, 164] < *дальнйк < дальній «віддале
ний»; пор. рос. діал. дальнйк «дальній покіс, поле» [Вербич 2013, 43].

Дільня — гора, с. Стара Гута Богородчан. p-ну Івано-Франків. обл.; Заплата, 
Zapłata, «zwą go Dalną% (2000) [Габорак, 119]. Оронім виник унаслідок 
субстантивації означення Дальня, що входило до складу назви Дальня 
Заплата, яка протиставляла гору Горішній Заплаті в межах хребта 
Заплата [Габорак, 119]. Топоніми з прикм. основою Дальн- поширені в 
Україні: пор. нп Дальнє (9) [АТП, 615], гідроніми Дальній (3), Дальній (3), 
Дальні Копані (2), Дальня Кам'янка та ін. [СГУ, 164]. Парал. назва Запла
та є топонім, синекдохою — перенесенням назви цілого (хребта) на його 
частину. У її основі апелятив *заплата в геогр. значенні, утворений як 
назва-орієнтир за допомогою преф. за- від апелятива плат, плата «латка 
(про землю)» (< пел. *рШъ «частина, шматок (тканини)» < i.e. *plat- 
«широкий» [ЕСУМ 4, 430]); пор. аналог, типу гідронім Забара < за- + бара 
«болото», укр. бар «мокре місце між горбами» [Желєзняк, 63], численні 
мікротопоніми в Пн.-Зх. Україні Забагно, Забара, Заболото, Забрід, Загай, 
Загора, Загрёбля, Закруча, Заозеро, Запотік, Заріка та ін., з-поміж яких 
назва к. с. Заплачйк [СММПЗУ 1, 256—289], утворена, очевидно, семант. 
способом від демінутива з основою апелятива заплат(а).

Данильчй — карст, печера з підземним озером у Гірсько-Кримській карст, обл., 
на пн. від Ай-Петринської яйли в Пд. Криму [ГЕУ 1, 307]. Спелеонім 
виник за допомогою тюрк, топоформанта -на (-сса) в демін. фінкції від 
антропоніма Данило, що міг стосуватися невеличкого храму VIII—IX ст., 
залишки якого збереглися біля входу в печеру [ГЕУ 1, 307]; пор. урум. 
топонім Данйл Тарама, Данйль Тарама, утворений від особ, імені Данил і 
ГТ тарама «балка» в мовленні приазовських греків [Отин 2000, 52], які 
були переселені в Приазов’я з Криму в 2-й пол. XVIII ст.

Д£ча Галілея — ліс. заказник держ. значення, Чортків. р-н Тернопіл. обл. [ГЕУ 
1, 307]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним апелятивом дача «заповідний ліс; великий лісний масив», «лісо
ва ділянка — самостійна господарська одиниця» (< псл. *datja із суф. *-ja 
й основою дієсл. *dati «дати, давати»), запозиченим з рос. мови [Лучик 
1999, 53], і означенням у формі род. належності антропоніма Галілей, що 
виконує атрибут, функцію.

Дашйва — с-ще міськ. типу, Стрий р-н Львів, обл. [АТП, 297]; відоме з 1448 р. 
[ГЕУ 1, 307], Daszawa (1880) [SGKP 1, 907], Дашава (1981) [СЭС, 366]. 
Ойконім виник як посесив на -ев(а) від антропоніма Даш (гіпокористика 
від імен типу Дасій, Данило, Давид [Чучка, 187]), поширеного в зх.слов. 
мовах і на зх.укр. землях [NMP 2, 269]. Під впливом топонімів і назв нп на 
зразок Водава, Росява, Тернава, Полтава суф. -ев(а) в ойконімі трансфор
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мувався в -ав(а); пор. похідний від антропоніма Warsz ойконім Warszewa, 
який з XIV ст. поступово змінився на Warszawa [Rospond, 414].

Д&шів — с-ще міськ. типу, Іллінец. р-н Вінниц. обл. [АТП, 15]; відоме з XV ст. 
[ГЕУ 1, 307]. Ойконім виник як посесив на -ів від антропоніма Даш (див. 
Даиіава); пор. похідну від ойконіма назву суміж. бот. заказника держ. 
значення Даиіівський заказник [ГЕУ 1, 307].

Двинп — річка, пр. Тетеви п. Снову п. Десни л. Дніпра; Двина (1913) [СГУ, 165]. 
Гідронім етимол. затемнений. Очевидно, він виник унаслідок онімізації 
архаїч. ГТ *двина < псл. *dwina «річка з двома руслами; місце злиття або 
близького протікання двох річок» (< псл. *0ъиа «два» + -іпа в геогр. зна
ченні), який можна реконструювати на основі рос. діал. двина, двинй «дві 
смужки землі (поруч)», д.рус. двина «двійня, близнюк» [ЭССЯ 5, 189]. 
Твірний апелятив відбивав актуальне для первісної людини дуалістичне 
сприйняття об’єктів (пор. гідроніми Двйни, Двійчатий, Двоятинка, Двох- 
жінна [СГУ, 165], оронім Двійка [Габорак, 120], відгідр. ойконіми Дворіч
на (2), Дворічний, Дворіччя (3) [АТП, 615]), яке притаманне й ін. і.є. наро
дам; пор. лит. davynas, duynys «двійня, близнюк» [ЭССЯ 5, 82], з яким 
можуть бути пов’язані гідроніми (рос.) Двина Западная & Двина Северная, 
назву давн. столиці Вірменії Двш, під якою нині відома марка вина двін.

Дворічна — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 443]; засн. 1661 р. [ГЕУ 1, 
308], за ін. джерелами — відоме з 1625 р. як сл. Двуручная на р. Двуру
чная [СГУ, 99], Двурёчная (1981) [СЭС, 369]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації суміж. гідроніма, що постав способом субстантивації та 
онімізації форми жін. роду відн. прикм. дворічний, утвореного на основі 
словосп. дві ріки (див. Верхня Дворічна).

Дворіччя — с-ще міськ. типу, Артемівська м /  р Донец. обл. [АТП, 102]. Ойко
нім виник семант. способом від незафіксованого ГТ дворіччя «місце злит
тя або зближення двох річок», в основі якого словосп. дві рі(ч)ки; смт 
Дворіччя лежить при впадінні р. Мокра Плотва в Бахмут у бас. Сіверськ. 
Дінця (див. Дворічна, Верхня Дворічна).

Дебільцеве — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; засн. 1878 р. [ГЕУ 1, 308], Дебаль- 
цево (1981) [СЭС, 370]. Ойконім виник флект. способом за допомогою 
закінч. -е, приєднаного до прізв. поміщика А. І.Дебальцева (посесив на -ев- 
від антропоніма *Дебалець, в основі якого прізв. Дебаль / Дебель, утворе
не від апелятива дебаль «частина дерева від кореня», співвідн. з прикм. 
дебелий [Чучка, 188]). Суф. -ев- у структурі твірного слова змінив функцію 
з антропонім. на ойконімну, у зв’язку з чим назва нп сприймається як 
посесив. Припускають, що проміжною ланкою у походженні ойконіма міг 
бути відповідний компонент у структурі складеної назви суміж. с. Іллін- 
ка-Дебальцовка (нині Іллінка) [Янко, 112].

Дібра — ст. р-ще Дністра, с. Різдв’яни Галиц. р-ну Івано-Франків, обл. [СГУ, 
165]. Назва виникла семант. способом від ГТ Ьебра «яр, улоговина», діал. 
«лісові хащі» (< псл. *dbbn> /  dbbrb «заглибина, яма, долина, яр > густий 
ліс (який часто ріс у долинах)» [ЕСУМ 2, 20]; пор. гідроніми Дебриця 
Дебрівка, Дебрянець, Дебрянйк [СГУ, 165], більша частина яких постала 
внаслідок онімізації відповідних ГТ [ЕСУМ 2, 20], ороніми Дебриця [Габо
рак, 120] у Зх. Україні.

Дбйманівський заказник — ландш. заказник держ. значення, Пирятин. р-н 
Полтав. обл. [ГЕУ 3, 470]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. 
на -ський з основою ойконіма Дейманівка [АТП, 360].

Демйдівка — с-ще міськ. типу, Млинів, р-н Рівн. обл. [АТП, 379]; відоме з 1570 р. 
[ГЕУ 1, 310], кол. Демидів [Янко, 112]. Ойконім виник як посесив на -ів 
(пізн. додано -ка) від антропоніма Демид ; пор. ппДимидів (2), Демйдівка 
(8), Демидове в різних регіонах України [АТП, 616].
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Демерджі — 1) вершина на масиві Демерджі-Яйла в центр, частині Голови, 
пасма Кримськ. гір побл. м. Алушти; 2) урочище, геол. пам’ятка природи 
держ. значення побл. м. Алушти в Криму [ГЕУ 1, 310]; 3) річка, вп. в 
Чорне море в межах Алушт. м /  р у Криму (1957); Демерджі-Узень (1864);
4) кол. село, суч. с. Лучисте [СГУ, 166]. Назви виникли внаслідок метонім. 
перенесення на суміж. об’єкти ороніма Демерджі, в основі якого тюрк, 
апелятив демерджі /  демірджі «коваль, букв, той, хто обробляє залізо» < 
тюрк, демер / демір «залізо» і суф. -ні /  -джі на позначення особи за родом 
діяльності [Севортян 1980, 188—189]. Мотивац. ознакою топоніма послу
жило відношення місцевості до коваля, у зв’язку з чим твірне демерджі 
мало значення відн. прикм. «ковальський» або ж відбивало образне 
сприйняття місцевості, насиченої оригінальними формами вивітрювання 
конгломератів у вигляді стовпів, грибів, колон, башт тощо [ГЕУ 1, 310], 
які могли справляти враження створених ковалями та каменярами заліз
них і кам’яних виробів. Варіант гідроніма Демерджі-Узень ускладнений 
компонентом УзенЬу що постав від онімізованого ГТ тюрк, походження 
узень /  узен /  озень /  озен «селевий, руйнівний потік» [Мурзаев, 407], 
який указує на характер течії річки, що утворюється на пд. схилах пд.-зх. 
частини хребта Демерджі-Яйла [СГУ, 166].

Демерджі-Яйлб — гірський платоподібний масив у центр, частині Голови, 
пасма Кримськ. гір, у складі якого виділяються Північний Демерджі та 
Південний Демерджі [ГЕУ 1, 310]. Оронім виник за ознакою «ковальське 
пасовище» внаслідок лексикалізації тюрк, ізафетної конструкції, що 
включає назву Демерджі (див.) та онімізований ГТ яйла «літнє пасовище» 
[Мурзаев, 647], «майже безлісі плосковершинні плато» [ГЕУ 3, 460]. 
Назви гірських схилів Північний Демерджі та Південний Демерджі 
ускладнені означеннями, які протиставляють сторони масиву Демер
джі Яйла за їхнім відношенням до відповідних частин світу.

Демір-Капу — гірська вершина в центр, частині Голови, пасма Кримськ. гір, на 
пн. зх. Нікітської яйли [ГЕУ 1, 310]. Оронім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації тюрк, ізафету, що постав на основі апелятивів демір 
«залізо, залізний» і капу «двері, ворота; імператорський палац, місце для 
присутніх» [Радлов II/1, 414—415, 1693], букв, «залізні двері, ворота». 
Другий компонент ороніма вказує на подібність вершини до воріт і проти
ставляє її ін. горам з основою Демер- /  Демір- (див. Демерджі).

Демурине — с-ще міськ. типу, Межів. р-н Дніпропетров обл. [АТП, 85]; засн.
1922 р. [ГЕУ 1, 311], за ін. джерелами — засн. 1894 р. як хутір селянина 
Демури [Янко, 113]. Ойконім виник як посесив на -ин(е) від антропоніма 
Демура, поширеного в Центр. Україні у формі Демура, Димура [Кравчен
ко, 148], що є експрес, утворенням із суф. -ур(а); пор. укр. прізв. Дідура, 
Бабура, Козюра, Стахура, Штефура [Чучка, 198].

Дербжня — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 480]; відоме з поч. XVI ст. [ГЕУ 1, 312]; 
Derazna (1530), Деражня Друнковича (1530), Derazno (1563), Derazna Dwo- 
reczka (1565), Деражня Дворецкая (1565), Deraznia (1661), Дерасня (1793), 
Деражня (1805) та ін. [Торч.-Торч., 159]. Ойконім виник семант. способом 
від ГТ деражня «місце первинного обробітку деревини» [Торч.-Торч., 
159], в основі якого суф. -н(я) (< псл. *-ьп’а) в релят.-атрибут, функції та 
апелятив дереза (бот.) «колючий кущ пасльонових; повій звичайний 
(Lucium barbarum)», «розгалужений кущ родини бобових (Garagana fru- 
tex)» [СУМ 2, 247]. Варіант з голос, -а- в основі сформувався в зх.укр. 
говірках; пор. поліс, назви рр. Дераженка, Деражка та ойконіми Середня 
Деражня, Велика Деражня, Крайня Деражня, Деражне в бас. цих річок 
[СГУ, 166], назву с. Dereznia в Польщі, що виникла від діал. dereza /  dzie- 
raza з укр. дереза [NMP 2, 317]. Складені назви відповідно включають 
означення у формі род. належності антропоніма Дрункович та онімізова-
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ного відн. прикм. дворецький у жін. роді. Припускають, що ойконім міг 
постати внаслідок його перенесення з Кальної Деражні [Янко, 113].

Дергачі — місто, Харків, обл. [АТП, 44]; засн. 1660 р., до 1943 р. — Деркачі 
[ГЕУ 1, 312], Дергачй (1981); пор. м. Дергачй в Саратов, обл. Росії [СЭС, 
381]. Ойконім виник способом трансонімізації родинної назви людей з 
прізв. Деркач (від деркач «коростіль», «перепел», «тріскачка», «віник» 
[Чучка, 191]), яке під асоціат. впливом змінилося на суч. Дергачі.

Деревпчка — річка, л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Хмельниц. і 
Житомир, обл.; Лиска (1913), Derewiczka (1883), Деревная (1953) [СТУ, 
167], д.рус. Дєрєвьнаїа (1231); пор. м.Деревичь (1241), суч. Великі Дереви- 
чі й Мала Деревичка Любомир, р-ну Житомир, обл. [ЕСЛГНПР, 49]. Най
давніша форма гідроніма виникла внаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -найі, похідного від д.рус. дерево «дерево»; пор. д.рус. етно
нім Дерева ( -Л і М і є )  «деревляни» і похідний хоронім Деревьскайї земля 
(945) [ЕСЛГНПР, 49]. Суч. назва постала за допомогою суф. -к(а) в релят.- 
демін. функції від ойконіма Деревичі (Великі), д.рус .Деревичь, утворено
го від групової назви людей * деревичь, дєрєвичи з основою дерев- (пор. дре
говичі від дрегва «трясовина, болото»). Парал. гідронім Лиска походить 
від прикм. лисий у геогр. значенні «позбавлений рослинності», якщо це не 
характерна для Списку річок П. Л. Маштакова неточність, пов’язана з 
помилковим записом рос. мовою граф. бл. укр. *Лісна; пор. семант. бл. 
Деревная.

Дереглуй — річка, п. Пруту л. Дунаю в Чернівец. обл.; Дерелюй (1957), «на Дер- 
луи» (1488), «на Дерехлую» (1575), Trehaluj (1774), Derehluj, Дереглуй 
(1855), Dereluj, Дерелуй, Дрихалуй (1973), Дзриглуй (1979) [СГУ, 167]. 
Гідронім пов’язують з тат. darah «дерево», до якого приєднано суф. -Іі /  Іу 
в релят. функції [Карпенко, 121], що під сх.ром. впливом оформився як 
-луй.

Деренівка — потік, річки (4) в Зх. Україні [СГУ, 167]. Назви виникли за допо
могою суф. -к(а) в релят. функції від прикм. дереновий «стос, до дерен» чи 
приєднанням -івк(а) безпосередньо до дерен «кущ або дерево родини кизи
лових з їстівними кислувато-солодкими ягодами»; пор. деренівка 
«настояна на дерені горілка» [СУМ 2, 247], рр. Деренівка, Деренюха 
[СГУ, 167], с. Деренівка на Тернопільщині [АТП, 425].

Дёркул — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1571); Доркул (1695), Деркуль, чол. 
(1752), Деркуль, жін. (1636), Дерпуль (1636), Колодезь Дерколовъ (1834), 
Деркула (1652), Деркун (кін. 20-х рр. XX ст.), Дердукул (1778), Декле 
(1769), Декла (XVIII ст.), Derkoel (1699), Decla FI. (1739); пор. yp. Деркул 
(1708) [СГУ, 167—168], с. Деркульське Луган. обл. [АТП, 71]. Гідронім 
виник як композит на основі кр.тат. ГТ дер(е) «яр; вузька долина», що 
проник у тюрк, мови з іранської, та тюрк, куль «озеро» [Мурзаев, 171, 
312—313] за ознакою «річка в яру; річка з крутими берегами у вузькій 
долині». Фонет. та морфол. варіанти назви зумовлені особливостями її 
засвоєння в тюрк.-слов, мовному середовищі Криму.

Дёрло — річка, л. Дніпра в Могилів-Подільськ. р-ні Вінниц. обл.; Дэрло, Дирло 
(1979), Дерла (1957), Дерло (1792), Дерля (1979), Derła (1881), Дерла
(1880), Derla (1917), Derło (1450), Derlo, Derlern (1599) [СГУ, 168]. Гідронім 
тюрк, походження, виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. із суф. -ла /  -ле, -ли /  -лі, приєднаним до основи ГТ дер(е) «яр; вузь
ка долина». Мотивац. була ознака «річка в яру; річка з крутими берега
ми» (див. Деркул).

Деснй — 1) річка, л. Дніпра (988); Deszna (1674), Dezna (1696), Desna (1706), 
ДЬсна (1931), Десна (1931), Дисна,Дистна (1979), Дясна (1963), Дунай — 
переносно (1979); 2) річка, л. Пд. Бугу (XVII ст.); «у верхъ Десницы» 
(1552), «пр. Бутовой Десны, или Десниці* (1889), Десна (XIX ст.), Desna,
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Desna Bohowa (1881), Деснянка, Десінка, Десёнка (1967) [СГУ, 168];
3) с-ще міськ. типу, Козелец, р-н Чернігів, обл. [АТП, 537]; засн. 1960 р. 
[ГЕУ 1, 317]; 4) с-ще міськ. типу, Вінниц. р-н і обл., засн. 1972 р. [ГЕУ 1, 
317]. Ойконіми виникли семант. способом від відповідних назв річок у 
бас. Дніпра й Пд. Бугу. Гідроніму Десна, який фіксується ще в літописах 
XI—XII ст. як Дєс(ь)на, Десна [ЕСЛГНПР, 50], у слов, ономастиці при
свячена велика кількість досліджень, але загальноприйнятої етимології 
досі немає. Думки Я. Рудницького, О. Стрижака та ін. про його семант. 
утворення від псл. *desnb «правий» не підтверджуються позамовними 
чинниками (це ліві притоки річок, як і більшість інших з подібними 
назвами) та й практичною відсутнісю гідронімів зі співвідн. основами 
Шуй- (шуя «ліва»), Прав-, Лів-9 що свідчить про непродуктивність номіна
ції річок за такою ознакою в давнину. Можливо, у твірному *desna відби
лася пов’язана з «правий» давня семантика «спритний; сприятливий 
і т. ін.» (з погляду людини правий — це зручний, сприятливий і навіть 
щасливий, що в язичників закріпилося на сакр. рівні); пор. д.інд. dakęina- 
«вправний; ловкий; правий; сприятливий», согд. dśny (про вітер) 
«сприятливий», гр. Se îoę «спритний; розумний; правий; сприятливий, 
щасливий» та ін., що зводяться до і.є. deks- [Абаев 1, 360]. З огляду на 
співвідн. архаїч. рефлекси в слов., балт., герм, та Іран, гідронімії назву 
можна розглядати і як давній композит з основами і.є. *di- /  *dei- «блища
ти, світити» та псл. *snii /  *sny < і.є. *(s)nau- «пливти, текти», очевидно, 
також «рідина, вода», відбитого в гідронімах бас. Дніпра Снов (д.рус. 
Снъвь), Сновид, Снопоть, Снагость, Снежать, Снеберь, Снепород 
[ЕСЛГНПР, 50, 114], європ. Цна. Мотивац. для таких назв водних об’єк
тів була ознака «вода, що блистить; світла річка». Імовірним є також утво
рення гідроніма від зазначеного і.є. *di- /  *dei- «блистіти, світити» за допо
могою детермін. комплекса -sn(а) в атрибут, функції, наявного в назвах 
Вересна, Нересна, Брусна та ін. [Трубачев, 149]; пор. похідні від Десна 
гідроніми Десенка (5), Деснівка, Деснянська Старуха [СГУ, 168], Десняк 
[ГЕУ 1,317].

Джал&р — річка, л. Старати, вп. в лим. Сасик (Кундук) між рр. Прут і Дністер 
(1957); Джалаиръ-Сакъ (1850), Джалаир (1946), Джалаирь, Джаларь- 
Секъ (1971), Джалагеръ-Секъ (1862), Джалагер-Сек (1960); пор. с. Джалар 
(там само) [СГУ, 168—169], Джалаїр [ГЕУ 1, 318]. Гідронім тюрк, похо
дження, виник способом складання двох основ — джал «грива; витягне
ний увал; низька височина з добре окреслиними формами» та аїр «прото
ка; біфуркація річки; відросток гори; водорозділ» [Мурзаев, 42, 178] за 
ознакою «розгалужена річка між протяжними коритоподібними схила
ми». Варіант Джалаиръ-Сакъ розширено онімізованим ГТ сак(а) «розпо
дільний вузол води для зрошування» [Мурзаев, 493].

Джангуль — скелясте узбережжя на Тарханкутськ. п-ві в Криму [ГЕУ 1, 318]. 
Назва виникла семант. способом унаслідок онімізації тюрк. ГТ джангал /  
джангель «крупнотравний ліс у заливному лузі та багаторічні вологолю- 
биві кущі», «важко прохідні зарості, хащі» [Мурзаев, 179— 180]. Голос. 
-у- на місці -а- постав, очевидно, під впливом продукт, тюрк, гідронімів на 
-куль /  -гуль «озеро»; пор. смт Джанга на бер. Каспійськ. моря в Красно- 
водськ. обл. Росії [СЭС, 387].

Джанкбй — місто в Криму [АТП, 261]; відоме з 1855 р. [ГЕУ 1, 318], Джанкой 
(1981) [СЭС, 387]. Ойконім тюрк, походження, виник способом осново- 
складання тур. джан < jam «новий, молодий» [Радлов III/1, 329] і кр.тат. 
кой «село, поселення» [Мурзаев, 282].

Джарилг&ч — річка, вп. в оз. Джаралгач побл. бухти Ярилгач Каркінітськ. 
затоки Чорн. моря в Криму; пор. Джаралгацька затока (там же) [СГУ,
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169], Джарилгацька затока на пн. від о-ва Джарилгач, Джарилгацький 
заказник [ГЕУ 1, 319]. Назва тюрк, походження, виникла за допомогою 
суф. -гач з локал. значенням від пасив, дієприкм. джарил «розсічений, 
розколотий, розділений» (< тюрк, йар- «розсікати; розривати; відділяти 
тощо» [Севортян 1989,134—137]). Мотивац. була, очевидно, ознака «роз
ділена косою-островом місцевість, водний простір» або ж «розділена річ
кою місцевість», у зв’язку з чим топонім Джарилгач поширився способом 
метонімії на суміж. об’єкти.

Джау-Тепё — найбільший грязьовий вулкан Керченськ. п-ва в Криму [ГЕУ 1, 
319]. Назва тюрк, походження, виникла внаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ тепе «вершина, горб, сопка, пагорб» [Мур- 
заев, 549] й означенням у формі втраченого тюрк, джау- «поганий, гид
кий, неприємний» (можливо, монг. походження) [Севортян 1989, 51]; 
пор. алт. оронім Jaмaн-Tдбд (Джаван-тюбе) від ]аман «поганий, дурний» 
і тобо «вершина, підвищення; пагорб; пригорбок» [Молчанова, 176], 
назви р. і с. Джав-Тобё (суч. с. Вулканівка) в Криму [СГУ, 168].

Джгун — річка, п. Водолажки п. Можу п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1727), Жгун 
(1729), Джугун (1749), Джагун (1966), Мокрий Джгун (1850), Дугун
(1864); пор. с-ще Джгун Зміїв, р-ну Харків, обл., вершина Жгунская (там 
же) [СГУ, 169]. Назва тюрк, походження, виникла семант. способом від 
дієприкм. джагун «наближена» із суф. -н та дієсл. основою джагу- 
(< уа&и ) «наближатися» [Севортян 1989, 62]. Варіанти топоніма постали 
внаслідок його адаптації в слов.-тюрк. мовному середовищі. Складена 
назва р. Мокрий Джгун містить означення, яке вказує на те, що річка не 
пересихає і, можливо, додалося для її протиставлення однойменному 
ойконіму (див. Джекельня).

Джекельні — 1) балка, вп. в оз. Молочне (1957); Джекенли (1865), Джекинла 
(б. р.), Джакинлы (1855); 2) с-ща Джекенлы і Джекенлы-2 [СГУ, 169]; 3) 
річка Джекельня як продовження балки з цією назвою [ГЕУ 1, 319]. Суч. 
гідронім сформувався внаслідок метатези -нл(и) > -льн(я) в тюрк, утво
ренні на -ли в релят. функції з основою дієприкм. жакан «близький, 
наближений» [Севортян 1989, 84] та його морфол. трансформації відповід
но до парадигми відн. прикм. жін. роду на -н(я) в слов, мовах.

Джерелб — річки (3) в Криму й Чернігів, обл. [СГУ, 169], численні джерела 
[СММПЗУ 1, 217—218; Лучик, 137]. Гідроніми (перев. мікрогідроніми) 
виникли семант. способом унаслідок онімізації загальнослов. ГТ джерело 
«потік води, що утворюється внаслідок виходу підземних вод на поверхню 
землі» [СУМ 2, 262], який походить від псл. *гегсІІо /  їьгдіо «горло», пізн. 
«отвір», частково «отвір, з якого б’є вода»; утворене від *2егіі, *2ьгаН і має 
паралелі в лит. мові [ЕСУМ 1, 50].

Джітуг&н — річка, ур. Кчі-Сакал у Криму [1850]; пор. там же нп Джейтуган 
(суч. с-ще Лебедине) [СГУ, 169]. Гідронім тюрк, походження, виник скла
данням числ. основи джіт- /  джет- «сім» у символ, значенні множинності 
[Севорстян 1989, 195] і ГТ тоган, туган «канал», букв, «вода, яка вли
вається» (про річку) з основою д.тюрк. «лити», «поливати» [Мурзаев, 
555]; пор. укр. гідроніми Семигдрівський, Семидвір'я, Семидубка, похідні 
від ойконімів Семигір'я, Симидуби [СГУ, 494], тюрк, топоніми Джетысу, 
Джеты-Огуз, Джеты-Сандык з основою числ. джети «сім» [Мурзаев 
1974, 225]. Подвійний приголос. -т- на етиці основ джіт- /  джет- і тоган /  
туган в інтервокальній позиції часто не передається на письмі в тюрк, 
мовах, що відбилося в гідронімі та утвореному від нього семант. способом 
ойконімі.

Джум& — річка, л. Салгиру, вп. в зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря в Криму; 
пор. нп Джума-Аблан (суч. с. Трактове), Джума-Елі (суч. с. Привітне), 
кол. с. Джумаиі-Кирк [СГУ, 169]. Назва виникла внаслідок онімізації
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тюрк, ад’єктива джума «круглий», «згорнутий у клубок» < *уита- /  
уитуа- < уит- «закривати; стискати; покривати» [Севортян 1989,244—247].

Джурджійський заказник — ландш. заказник держ. значення, Надвірн. р-н Іва- 
но-Франків, обл. [ГЕУ 1, 319]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськ(ий), утвореного від ороніма Джюрдзя, що вважається посе- 
сивом на *-уа від антропоніма Джюрджа < рум. Giurgea [Габорак, 121]. 
Посес. характер топоніма підтверджують спорід. назви потоків Джурджі- 
вський іДжурджовий на Закарпатті [СГУ, 169]. Можливо, в основі прикм. 
лежить апелятив джурджя «каламуть» [Чабаненко 1, 269].

Джур-Джур — 1) карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл. на Демерджі- 
яйлі, побл. водосп. з тією самою назвою; 2) водосп. на р. Східний Улу- 
Узень у складі Хапхальськ. заказника в Криму [ГЕУ 1, 319—320]; Джурь- 
Джурь-Джу (1865) [СГУ, 169]. Назва водосп. виникла внаслідок онімізації 
редуплікованого вірм. ГТ джур «вода; річка» (< уиго), який, можливо, 
етимол. пов’язаний з Іран. (перс, і тадж.) джу, джуй «струмок», «річка», 
«арик» [Мурзаев, 181]; пор. компонент Джу у варіанті гідроніма Джурь- 
Джурь-Джу. Спелеонім постав семант. способом від суміж. гідроніма.

Джурйн — річка, л. Дніпра в Чортків. p-ні Тернопіл. обл.; Dzuryn, Dzuryn
(1881)> Джурынъ, Dzuryn, Джурынъ,Дзурынъ (1917), Dziuryn (1804),Джу- 
ринка (1979), Дж'урйн (1979) [СГУ, 169]. Вважають, що Dzuryn, Джурынь 
походить від *zerin-, що відбиває слов, палаталізацію на укр. ґрунті 
(*zerin- > *zoryn > *dzuryn) давн. іллір. *gerin- /  *gerun (пор. іллір. топоні
ми Teppow, Gerunium на Балканах), похідного від і.є. *g“er- «пожирати; 
горло, жерло», рефлексами якого є псл. *zerdlo, пол. *zrodto, укр. джерело 
[Трубачев, 234—235, 252]. У такому разі архаїч. суф. -инь (псл. *-ть) у 
структурі гідроніма має топограф, значення, а його непалатал. варіант 
розвинувся під впливом продукт, посесивів на -ин. Імовірним є виникнен
ня топоніма за допомогою форманта -ин у посес. функції від антропоніма 
Джур(а); пор. ойконіми Джурин на Вінничині й Тернопільщині, де функ
ціонує відповідний гідронім, Джурів і Джурків на Івано-Франківщині, 
відкатойк. назву нп Джуринці на Вінничині [АТП, 617], акцент, варіант 
назви р. Джурин [ГЕУ 1, 320] з наголош. основою, як у посесивів на -ин.

Джурлб — карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл., на пд. схилі Джемер- 
джі-яйли в Криму [ГЕУ 1, 320]. Спелеонім тюрк, походження, виник унас
лідок онімізації ад’єктива йарли, тат. йурлй «бідний (який нічого не 
має)», утвореного за допомогою -ли /  -ла в релят. функції, очевидно, від 
реконструйованого *jar «пустота» [Севортян 1989, 143], тобто за ознакою 
«порожній, позбавлений будь-чого простір; пустота (печера)».

Дзвшківський заказник — ліс. заказник держ. значення, Васильків, р-н Київ, 
обл. [ГЕУ 1, 320]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськ(ий), утвореного від ойконіма Дзвінкове [АТП, 213], що становить 
посесив на -ов(е) від антропоніма Дзвінок.

Дзембрбня — гора, с. Дземброня Верховин, p-ну Івано-Франків, обл. [Габорак, 
122]; 2) річка, л. Чорного Черемошу л. Черемошу п. Пруту л. Дунаю 
(1957); Dzembronia (1880), Dzembronka (1950), Dzymbronia (1938), 
Дземброн’а (1979); пор. потік Дзембронъка п. Дземброні [СГУ, 170]. Ети
мологія назви затемнена. Фонет. особливості основи дозволяють припу
стити її пол. походження, де початк. Дз- відповідає укр. 3-, a h o c . -q-> що 
вимовляється перед губним як -ем-, — укр. -у-. Це дало підстави дослідни
кам пов’язувати походження ороніма з апелятивом зубр без пояснення 
кінц. -он(я) [Габорак, 122], але в пол. топонімії така основа не фіксується. 
Напевно, в місц. говірках під пол.мовн. впливом зберігся рефлекс ран-
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ньопсл. прикм. *гдЬгь «зубчастий (про звіра, рідше — про людину), зубча
тий (про предмет)», утвореного від псл. *zębb «зуб; гострий виступ» за 
допомогою архаїч. суф. *-гь в атрибут, функції (nop. *xytrb, bystrb, *pbstrb 
та ін.) і закріпленого за поширеним на слов, землях диким лісним биком 
(Bison bonasus) [Черных 1, 330—331] або ін. звіром з великими зубами, 
кликами; пор. діал. зубір «дикий кабан, вепр» [ЕСУМ 2, 282], а також 
діал. зубря «людина із стертими передніми зубами» [ЕСУМ 2, 281]. Така 
основа з вихідним значенням «гострий виступ» i.e. *gombhos «виступ; те, 
що виросло» [ЕСУМ 2, 281] виявляє високу продуктивність у геогр. термі
нології й, відповідно, в оронімії: укр. зубр «гостра вершина гори», болг. 
зьб «зуб», «зубець», але зьбер «гірський пік», «висока, звисла скеля», 
діал. «невисокий гірський гребінь з окремими гострими вершинами»; 
лит. źambas «мис», гори Зубр, Зубчата, Зубець, Зубці, Три Зуба — Великий 
Зуб, Середній Зуб і Верхній Зуб, вони ж Піднебесні зуб'я, масив Гострозуб 
у слов, і неслов. мовах [Мурзаев, 26—227], що свідчить про і.є. або й 
ширші витоки «рельєфної» семантики в основі, пов’язаної з назвою кіс
ткового органу в роті — зуба. Суф. -он(я) в структурі топоніма належить 
до архаїч. формантів, що утворювали іменники зі значенням «той, що 
характеризується ознакою, названою твірним словом»; пор. тихоня від 
тихий, можливо, діал. погоня «місце, що заливається водою під час пове
ні або після дощів; сіно, скошене на місцях, які заливаються водою» з 
неясною етимологією [ЕСУМ 4, 474]. Імовірно, спорід. є власне укр. гідро
німи Зубра, Зубравка, Зубрйнець, Зубрйнка, Зубриця, Зубровйця, Зубря, 
Зубрянка, що функціонують на старожитніх слов, землях перев. в бас. 
Дніпра й Серету [СГУ, 217—218].

Дзержйнськ — 1) місто, Донец, обл. [АТП, 99]; засн. в сер. XVIII ст., до 1936 р. — 
Щербинівка [ГЕУ 1, 320], за ін. джерелами — до 1938 ІЦербиновка, 
суч. Дзержинск (1981); пор. Дзержинск у кол. Горьків. обл. Росії та в 
Мінськ, обл. Білорусі [СЭС, 391]; 2) с-ще міськ. типу, Житомир, обл. 
[АТП, 133]; до 1933 р. — с. Романів, яке згадується 1471 р. [ГЕУ 1, 320], 
Дзержинск (1981) [СЭС, 391]. Суч. ойконіми виникли як мемор. назви на 
честь відомого діяча кол. СРСР Ф. Е. Дзержинського способом усічення 
прикм. закінчення і трансонімізації основи, в якій суф. -ськ виконує 
релят. функцію; пор. ще 8 сс. Дзержинське [АТП, 617] і засн. 1989 р. смт 
Дзержйнський Ровеньк. м /  р Луган. обл., назву якого утворено способом 
трансонімізації прізв. на -ський без будь-яких змін. Істор. назви Щерби
нівка і Романів постали за допомогою суф. -івк(а) та -ів у посес.-релят. 
функції відповідно від антропонімів Щербин(а) й Роман.

Дзялйнь — річка, л. Дніпра; «super fluvium Dziahluj» (1440), Дзялынь, Дзялуй, 
Серебрія (1859—1914), «nad rzeką Dzialin* (1570); пор. нп Серебрія Моги- 
лів-Подільськ. p-ну Вінниц. обл. [СГУ, 170]. Суч. гідронім сформувався в 
слов.-ром. середовищі як утворення із суф. -инь (< псл. *-іпь) у топонім, 
функції від сх.ром. ГТ діл, д±ль, дил, диль (молд. дял) «пагорбок, гірський 
хребет, діл», поширеного в назвах пагорбів-вододілів у кол. Молдавськ. 
князівстві [ССУМ 1, 337]. На сх.ром. походження гідроніма вказує най
давніша його фіксація у формі Dziahluj, варіант Дзялуй, яка містить типо
вий для рум. та молд. мов афікс -уй. Твірний ГТ дял, дзял є слов, запози
ченням у сх.ром. мовах, яке зводиться до псл. *debb «частина», букв, «те, 
що розділене або розділяє»; пор. укр. діал. діл «частина, доля; гірський 
хребет», ділень «тс.» та ін. [ЕСУМ 2, 89—90]. Початк. африката д з а 
також вимова -’а- на місці псл. *-е- свідчить про пол. вплив на формування 
топоніма; пор. назву пол. с. Dział, похідну від ГТ dział «хребет узгір’я; 
підвищення, що утворює границю, поділ; прірву», віддемін. ойконіми 
Działki (3) з тією самою назвою [NMP 2, 479], а також співвідн. топоніми в
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Карпатах, Молдові, Румунії та на Балканах [Мурзаев, 183]. Парал. назва 
р. Серебрія, від якої семант. способом утворено тотожний ойконім, вини
кла за ознакою «річка, що блистить як срібло; світла, блискуча вода» при
єднанням суф. -ія в топонім, функції до д.рус. сьребро < псл. діал. *зьгеЬго, 
*serbro «срібло», яке вважають давнім слов.-балт.-герм. запозиченням з 
якоїсь сх. мови (можливо, від понтійсько-анатолійськ. архетипу *suba-ro 
«блискучий»); пор. Zißpoq «срібляна річка» в Лікії, лідій. Iißpcp «у срібля
ній річці», реконструйований індоарій. топонім *S*ub(h)ri ара 
(Zißpidm), букв, «світла вода» [ЕСУМ 5, 387—388], гідроніми Срібна (3), 
Срібне, Срібник, Срібнянка [СГУ, 524] (див. Срібне).

Див* — річка, пр. Ревни л. Снову п. Десни п. Дніпра в Чернігів, обл.; Дива 
(1964) [СГУ, 170]. Гідронім виник семант. способом від архаїч. ГТ, який 
уживався здебільшого в мн., *дива «причудливої форми фігури, що утво
рилися переважно внаслідок вивітрювання або розмивання різних порід 
вапняків»; пор. рос. дивы «фігури вивітрювання висотою до 4—6 м у 
вигляді стовпців, столів, лавок, веж, грибів» [Мурзаев, 182], що є суб- 
стант. формою мн. прикм. дивий «дикий; дивний» < псл. *divb — утворен
ня із суф. -иь від основи, спорід. з д.інд. dhl- «споглядати, спостерігати» і, 
можливо, з д.інд. deväh «божий, бог», лат. Divus «божий», лит. dievas 
«тс.» [ЕСУМ 2, 67]. Семантика твірного ГТ пов’язана з рельєфом перев. 
вапнякових гірських порід, тому відповідні назви поширені здебільшого в 
оронімії і.є. і суміж. тюрк, та Іран, мов; пор. гора і скеля Діва в Криму 
[ГЕУ 1, 324], Диво, Дивогорье, Дивий Камень, Дивья пещера в Росії [Мур
заев, 182]. Відбиття основою див- чогось такого, що викликає подив, зди
вування, уявлення про чудо, спричинилося до змішування геогр. і реліг. 
(язичн. та християн.) мотивів у топонімах, частина з яких унаслідок асо- 
ціат. впливу могла трансформуватися в назви з основою Дів-; пор. назву 
скелі в Криму Дівоча гора [ГЕУ 1, 324], ороніми в Укр. Карпатах Дівоча, 
Дівич, Дівич-Тора [Габорак, 122—123], які дослідники схильні пов’язува
ти з язичн. теонімом Діва [Ономастика, 162, 165, 166—167]. Закінч, -а в 
суч. гідронімі змінило грам, значення мн. на однину під впливом відповід
них ознак форми жін. роду номенкл. імені річка, зберігши наголос вихідної 
форми в мн. Імовірним є зв’язок назви р. Дива з гідронімами Дівиця (див.).

Дикпнька — с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 348]; відоме з сер. XVII ст. 
[ГЕУ 1, 321], Dikańka (1881) [SGKP 2, 32], Диканька (1981) [СЭС, 395]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції, очевидно, від 
діал. дикан «інструмент для молотіння»; можливо, через посередництво 
болг. дикань, диканя «дерев’яне знаряддя для молотіння (з гострими 
каміннями внизу)», запозиченого з гр. мови, де TüKavr| «молотарка» 
[ЕСУМ 2, 68]; пор. укр. рр. Тиква, Тікич (див), нп Гарманівка на Кірово- 
градщині [АТП, 241], назва якого походить від гарман «тік, де молотять 
хліб катком або возячи по хлібу повозку з тяжестю; також і хліб, розкла
дений на тоці для такої молотьби» [Грінч. 1, 274].

Дпке Шле — істор. назва укр. степу між Доном і бас. Дніпра, де після занепаду 
Київської Русі панували кочівники, а з XVI—XVII ст. ці землі засвоїли 
запороз. козаки [ЕУ 2, 510]; Дйкое Поле (1981) [СЭС, 395]. Хоронім виник 
унаслідок онімізації лексикалізованого словосп. дике поле «традиційна 
назва чорноморських степів у XVI—XVII в.» [ГЕУ 2, 510] з опорним ГТ 
поле «безліса рівнина, рівний великий простір» [СУМ 7, 61] й означенням 
у формі сер. роду прикм. дикий «не оброблений рукою людини, не заселе
ний (про місцевість)» [СУМ 2, 274].

Дймер — с-ще міськ. типу, Вишгород. р-н Київ, обл.; засн. 1582 р. [ГЕУ 1, 321], 
Dy mir (1881) [SGKP 2, 246]. Омонім, ойконім у Польщі вважають балт. 
(прус.) утворенням, в основі якого і.є. *dem- «будувати, зв’язувати» і -mer 
від прус, mary «затока» < і.є. mor- «стояча вода, багнище»; пор. пол. с. й
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оз. Дутег в Ольштин. в-стві [ЛШР 2, 472]. У такому разі мотивац. була 
ознака «поселення, побудоване в затоці», що відповідає реальності: смт 
Дймер лежить на узбережжі Київськ. вдсх. Імовірним є перенесення назви 
з пол. нп, відомого з XV ст. [МИР 2, 472].

Димйтров — місто, Донец, обл.; засн. 1911 р., 1937—1957 — Новий Донбас, до 
1972 — Новоекономічне [ГЕУ 1, 321—322], за ін. джерелами — засн. 
1912 р. як Гродівськийрудник [Янко, 116]. Суч. назва виникла як меморі
альна на честь болг. револ. діяча Г. Димитрова внаслідок трансонімізації 
антропоніма і переходу ойконіма в посесив на -ов /  -ів. Парал. ойконіми з 
компонентом Нов- вказують на молодість поселення та його причетність 
до відповідної території чи сусп.-економ. подій XX ст. Первинна назва 
постала способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ руд- 
ник «система підземних споруд для добування корисних копалин, а також 
гірничопромислове підприємство, що здійснює це добування» [СУМ 8, 
896] й означенням у формі відн. прикм. на -ський з основою суміж. ойко
німа Грддівка (див.).

Димйтрове — с-ще міськ. типу, Олександрій. р-н Кіровоград, обл.; засн. 1947 р. 
у зв’язку з освоєнням Семенівсько-Головківського буровугільного родови
ща [ГЕУ 1, 322]. Назва виникла як меморіальна на честь Г. Димитрова 
(див. Димйтров) унаслідок трансонімізації антропоніма за допомогою 
флексії -е для узгодження ойконіма з номенкл. іменем селище.

Дібрівський заказник — 1) ліс. заказник держ. значення, Покровськ. р-н Дні- 
пропетров. обл.; 2) гідрол. заказник держ. значення, Зарічн. р-н Рівн. обл. 
[ГЕУ 1, 323]. Назви виникли внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськ(ий) з основою апелятива діброва (див. Діброва).

Дібрбва — 1) ліс. заказник держ. значення, Рахів. р-н Закарпат. обл.; 2) дендр. 
парк, Богородчан. р-н. Івано-Франків. обл.; 3) загальнозоол. заказник 
держ. значення, Жидачів. р-н Львів, обл.; 4) с-ще міськ. типу, Олевськ. 
р-н Житомир, обл.; засн. наприкін. XIX ст. [ГЕУ 1, 323]; 5) горби (3) і гір
ський хребет на Івано-Франківщині [Габорак, 122]; 6) численні назви 
поселень у різних регіонах України [АТП, 617—618]; 7) численні мікрото- 
поніми [СММПЗУ 1, 221]. Назви виникли семант. способом від ГТ дібрбва 
«листяний ліс на родючих ґрунтах, у якому переважає дуб» [СУМ 2, 296], 
що зводиться до псл. *с?р&гаі>а, *(ІдЬгоиа «ліс» < сІдЬгь «тс.», яке могло 
утворитися в результаті контамінації *йдЬь «дуб» і *йьЬгь (*<1ъЪтъ) «нетрі» 
або ж приєднанням до першої основи архаїч. суф. *-гь в атрибут, функції 
(пор. *&г/в£г5, *рь8ігь, *хуігь тощо). Імовірним є також походження ГТ від і.є. 
*<1китЬ-г- «багнисте місце, поросле лісом» —> «дубовий ліс» [ЕСУМ 2, 84].

Дівйця — річки: 1) л. Лоші л. Десни л. Дніпра (1628—1629); Дівиця (1967), 
ДЬвица (1785); пор. с. Салтикова Дівиця на Чернігівщині; 2) л. Остра 
л. Десни л. Дніпра; ДЬвица (1888), Ьеюісге (1665), ДЬвич-ркка феюісге) 
(XVI—XVII ст.); пор. нп Володькова Дівица (XVII ст.) на Чернігівщині 
[СГУ, 171]. Топооснова Дів- поширена в різних слов, мовах, але досі не має 
загальноприйнятої етимології (огляд основних версій див. в [Іліаді, 172— 
173]). В основі гідроніма, очевидно, псл. *<іеиа з *йоі-иа або *сІеі)іса в пер
винному значенні «та, що годує, напуває» чи «та, що смокче, ссе» < і.є. 
*<1кеі- «ссати; годувати груддю», з яким пов’язане також псл. *йо]Ш 
[ЕСУМ 2, 84—84]. Така ознака, очевидно, приписувалася персоніфікова
ній у язичн. часи річці як важливому джерелу виживання первісної люди
ни; пор. культ язичн. богині Діви, відбитий у київ, мікротопонімі Дівич- 
гора, ДЪвичъ-гора [Желєзняк 2014, 32—37], і проникнення в християн, 
віру її образу, пов’язаного з Пресвятою Дівою-Марією. Суф. -иц(я) (< *-іса) 
в назвах річок міг входити до структури онімізованого апелятива *йеі)іса
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як демін.-топогр. формант або бути приєднаним до твірного *йеиа в гідро
нім. функції; пор. спорід. гідроніми Дівйчка, Дівка, Дівуха, Дівчий, 
Дівоча, Здівич [СГУ, 171, 212]. Імовірним є походження окремих з них в 
ін. гніздах: див. Дива або розвиток Дівка з * Ділка < діл (дол) «низовина» 
[Вербич 2013, 45].

Дігтярі — с-ще міськ. типу, Срубн. р-н Чернігів, обл. [АТП, 550]; відоме з 1666 
р. [ГЕУ 1, 324], кол. Міняйли, Міняйлівка [Янко, 117], Дегтярй (1981) 
[СЭС, 371]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації родової назви жите
лів на прізв. Дігтяр або безпосередньо від форми мн. апелятива дігтяр 
«той, хто виготовляє або продає дьоготь» [СУМ 2, 298], що вказував на 
промисел першопоселенців. Словотв. варіанти істор. назви походять від 
антропоніма Міняйло.

Дігтірка — річки, балки [СГУ, 171], поле, ліс, урочище, частина нп [СММПЗУ
1, 222]. Назви стосуються перев. дрібних геогр. об’єктів, виникли за допо
могою суф. -к(а) в релят. функції від апелятива дігтярня «дігтярний 
завод» за ознакою «місце, де виробляли дьоготь» (див. Дігтярі).

Дідів, Дідова, Дідове — численні балки, річки, яри, поля тощо [СГУ, 172; 
СММПЗУ 1, 223]. Топоніми виникли внаслідок субстантивації та оніміза
ції відповідних форм посесивів із суф. -ів- /  -ов-, утворених від апелятива 
дід, що називає особу похилого віку чол. статі, яка традиційно займала 
найважливіше місце в суспільстві як родоначальник сім’ї і була широко 
оспівана у фольклорі. У структурі складених мікротопонімів Дідів, Дідова, 
Дідове є означеннями, які вказують на належність або відношення до діда 
об’єкта, названого основою опорного компонента: потоки Дідів Звір, Дідів 
Потік [СГУ, 172], Дідів Лісок, Дідів Луг, Дідова Вода, Дідова Гора та ін. 
[СММПЗУ 1, 222—223]. Окремі з них постали як лексикалізовані метафо
ри за образними ознаками об’єктів: поле і бол. Дідова Шия в різних р-нах 
на Волині [СММПЗУ 1, 223], ур. і хребтик між вершинами Дідова Борода 
на Івано-Франківщині [Габорак, 123]; пор. ще похідні від дід гідроніми 
Дідйха, Дідівка (3), Дідок [СГУ, 172], мікротопоніми Дід, Діда, Діди та ін. 
на Волині [СММПЗУ1, 222—223], оронім Дідо і Баба на Прикарпатті 
[Габорак, 123].

Дідове бзеро — 1) заплавне оз. в дельті Дніпра, Білозер. р-н Херсон, обл.; 
2) гід рол. заказник держ. значення, Овруц. р-н Житомир, обл. [ГЕУ 1, 
324—325]. Лімноніми виникли внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ озеро та означенням у формі сер. роду прикм. дідо
ве (див. Дідів, Дідова, Дідове).

Дідчева Вёршадь — потік, л. Зварашу л. Серегу л. Дунаю; Дідьчова вершадь 
(1966), Чортова вершадь (1966), Чортова Вершідь у с. Долішній Шепіт 
Вижниц. р-ну Чернівец. обл. [СГУ, 172]. Гідронім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ вершадь (від верх) «гірський 
потік» й означенням у формі архаїч. посесива дідьчевий, дідьчів (від дідь
ко) «дідьковий» [Карпенко, 122]. Таке походження мікротопоніма під
тверджують його варіанти та ін. зх.укр. мікротопоніми; пор. потік Дідьча 
Вершідь у Чернівец. обл., ороніми Дідча церква і Дідьчий Баз на Івано- 
Франківщині [Габорак, 123—124].

Діл — численні мікротопоніми та мікрогідроніми в різних регіонах України 
[СММПЗУ 1, 223; Габорак, 124; СГУ, 172]. Назви виникли семант. спосо
бом від ГТ діл «низ; долина; підлога; яма» < пел. *йо1ъ «низ, долина» < і.є. 
*<ІЬ,оІо- «заглиблення, долина» [ЕСУМ 2, 89], наявного в основах морф, 
членних онімів Діловий, Діловйк, Дільна [СГУ, 172—174], Діл-Малий, 
Ділок, Діл-Руський, Діли [Габорак, 124—125], Поділ (р-н у Києві) та ін.

Ділітин — с-ще міськ. типу, Надвірн. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 197]; відо
ме з 1400 р. [ГЕУ 1, 325], за ін. джерелами — з 1578 р. Ойконім виник як
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посесив на -ин (< *-іпь) від антропоніма Ділята (д.рус. Діялта), що є демі
нутивом від повної особ, назви ДЪлитимиръ, ДІливои тощо (див. 
Пирятин).

Димйтрівка — с-ще міськ. типу, Бахмац. р-н Чернігів, обл. [АТП, 532]; уперше 
згадується 1643 р. [ГЕУ 1, 325]. Ойконім виник за допомогою суф. -івн(а) 
в релят.-посес. функції від імені Д (и)митро; пор. численні пи Дмитрівна 
(понад 50) в різних регіонах України [АТП, 618].

Дніпрйще — рукави Дніпра (5) [СГУ, 173]. Гідроніми виникли від назви р. 
Дніпро за допомогою суф. -ищ(е) зі значенням «місце, де є або був об’єкт, 
названий твірним словом» (пор. горище, днище,річище, ставище).

Дніпрб — річка, вп. в Дніпровський лиман Чорн. моря, бере початок на Вал- 
дайськ. височині в Росії, протікає через Білорусь і всю Україну з пн. на 
пд.; Bopa)aOevT|<; (у Геродота, V ст. до н. е.), Аа'уаярц (VI ст.), Danaper, Var, 
Varom (VI ст.), Danapris (VIII ст.), Вароаж (у Константина Багрянородно
го, X ст.), Nusacus, д.рус. ДънЬпръ, Непрь, ДънЬпрь, Днепръ, ДнЬпръ, 
Дънепръ (під 862 р.), ДнЬпъръ (під 968 р.), тюрк. Озу, Озы-су (1936), Özü, 
(Jzü (1966), Ellexe (1318), Erese (1367), Lussoni (1375), Lozo (1436), Luosen 
(1901), Славутичь, Славута — поетичне (Укр. нар. д.), Дунай (1957), 
розм. Дніпр та ін.; пор. численні похідні геогр. назви [СГУ, 173; 
ЕСЛГНПР, 55]. Суч. назва найбільшої річки України (третьої в Європі 
після Волги й Дунаю) відома з VI ст. н. е., але й досі не має загальноприй
нятої етимології, що зумовлено її давністю та різномовними впливами на 
неї. З огляду на ймовірний генет. зв’язок між надчорномор. гідронімами 
Дон, Донець (Сіверсьний), Дніпрб, Дністер, Дунай більш-менш однознач
но визнають Іран, (скіфо-сармат.) походження основ Дон-, Дн-, Дун- 
(< Іран., авест. *dana, danu «річка», д.інд. danu «краплі води, роса»), 
похідні гідроніми від яких поширені на просторах пд. Євразії [Мурзаев, 
188]), що набули відповідного фонет. оформлення в мовленні різних і.є. 
племен Пн. Надчорномор’я: в сарм.-кавказ. середовищі Дон- / Дан- (алан.- 
осет. Дон-), у слов.-скіф, і сх.слов. відбулося перетворення Dänü- > Вопъ-, 
у фрак, і дак. мовленні Іран. Dan- дало Dün- [Трубачёв, 216—217]. Щодо 
другої частини гідроніма — apris, суч. укр. -іпр(о)> то її пов’язують з імо
вірно давн. (і.є.) назвою Дніпра — *Ibris /*Ipris у сер. та верх, течії річки, 
що закріпилася за р. Ібр л. Тетерева п. Дніпра [СГУ, 218] і має паралелі 
перев. на Балканах [ЕСЛГНПР, 56], у зв’язку з чим найдавніша 
форма Да'уолрц, Danapris букв, могла означати «річка Іпр», де Іпр 
(< *Ipris /  *Ibris) зводиться до і.є. *jebhros /  *jephros «запліднювач» 
[ЕСЛГНПР, 56], тобто мотивац. була актуальна для язичників-водопо- 
клонників ознака «річка, яка зволожує, запліднює, дає життя». Компо
нент -apris, -aper, -аргіп з початк. -а- в найдавніших записах з певними 
фонет. застереженнями дає підстави для іншої його етимології, а саме для 
пов’язання з авест. арага-9 д.інд. äparas «задній, більш віддалений» 
[ЕСЛГНПР, 55], у зв’язку з чим походження гідроніма може зводитися до 
первинної семантики «віддалена, широка річка» (пор. подібну мотивац. 
ознаку в топонімі Умань). Очевидно, одночасно з д.гр. BopDodevriq і скіф.- 
сармат. Аа'уаярц, що функціонували у формі чол. роду в ниж. течії Дні
пра, сер.наддніпр. праслов’яни вживали автохтонну назву р. Славута /  
Словута, яка за відсутності в них писемності закріпилася у фольклорі, 
зокрема в укр. народних думах, а на час виникнення власного письма вже 
була витіснена більш відомим і поширеним з пд. гідронімом ДьнЬпрь. Ця 
назва постала способом субстантивації та онімізації псл. дієприкм. у 
характерній для слов, гідронімії формі жін. роду *slavgta «така, що тече», 
утвореного за допомогою суф. *-gt- від дієсл. основи тепер, часу *slov-g 
(< *slyti), що зводиться до і.є. *fileu- «текти» [Німчук 1986, 9; Желєзняк
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69; Карп., 182]; пор. укр. гідроніми Славець, Славйнка, Славка, Славута 
(в бас. Прип’яті), Словёчна, Слов'янка [СГУ, 509—510], д.рус. епітет Дні
пра Словутичь, пол. Sława, Sławica, серб.-хорв. Славница [Фасмер 3, 665], 
лит. p. Slavantä, оз. Slauantas [Трубачёв, 150], основа яких сягає доби 
балт.-слов. співіснування і стала твірною для етноніма слов'яни (< псл. 
*Slovene). Парал. назви мають іншомовне походження. Зокрема, Восроїж 
вважають печеніз. топонімом, який міг виникнути в гун. середовищі від 
ГТ вар «глибокий яр, долина, русло річки», що є варіантом тюрк, ор «рів, 
фортечний вал, укріплення, яма, підвищення, горб* [Мурзаев, 414—416, 
113] (гун. назва Дніпра Var у Йордана) під впливом д.іран. племен; пор. 
авест. varu-, vorn- «широкий», осет. vcercex, игих «тс.» [Фасмер 1, 158]. 
Тюрк. Озу, Озы-су, Özii, Üzii мотивовано основою öz зі значенням «річка», 
«проточна вода», «русло», «долина» [Севертян, 511], до якої в одному з 
варіантів додано су «вода». Ін. фіксації, які належать лат. (Nusacus) або 
італ. (Elle:te, Erese, Lozo, Lousen та ін.) джерелам [БСЛГНПР, 55], не мали 
актив, вжитку.

Дніпрбвське — с-ще міськ. типу, Верхньодніпровськ, р-н Дніпропетров. обл. 
[АТП, 81]; засн. 1951 р. [Янко, 119]. Ойконім виник унаслідок субстанти
вації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. на -овський, утвореного від 
гідроніма Дніпро (с-ще лежить на бер. Дніпродзержинськ. вдсх. на Дніпрі).

Дніпрбвське водосховище — вдсх. на Дніпрі в межах Дніпропетров. і Запоріз. 
обл. [ГБУ 1, 329]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ водосховище «місце, де нагромаджується та зберіга
ється вода» [СУМ 1, 722] й означенням у формі сер. роду відн. прикм. 
на -овський (див. Дніпровське).

Дніпрбвський буровугільний басёйн — група родовищ бурого вугілля в центр, 
частині України вздовж Дніпра (Житомир., Київ., Вінниц., Черкас., Кіро
воград., Дніпропетров., Запоріз. і Миколаїв, обл.) [ГЕУ 1, 329—330]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорном 
компонентом басейн «велика ділянка залягання гірських порід, що 
містить поклади корисних копалин» [СУМ 1,109] й означеннями буровугі
льний, яке є композитом і вказує на вид корисних копалин (буре вугілля), 
та Дніпровський, що окреслює відношення до бас. Дніпра.

Дніпрбвські порбги — 1) виходи порід кристалічного фундаменту Українськ. 
щита в річищі Дніпра, між Дніпропетровськом і Запоріжжям; 2) геол. 
заказник держ. значення, у межах м. Запоріжжя; Дніпрові пороги [ГЕУ 1, 
330—331]. Назва виходів порід виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ поріг у мн. «кам’янисте поперечне підви
щення дна, що порушує спокійну течію річки» [СУМ 7, 260] й означенням 
Дніпровські, утвореним за допомогою суф. -овськ(і) в релят. функції від 
гідроніма Дніпро. Від цього топоніма семант. способом постала назва 
місця культ.-госп. діяльності (заказник).

Дніпрбвсько-Бузький лимпн — відкритий прісноводний лим. у пн. частині 
Чорн. моря, де зливаються у формі лиманів Дніпро й Пд. Буг [ГЕУ 1, 331]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
апелятивом лиман «затока з морською водою в гирлі річки» [СУМ 4, 485] 
і складним означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий) / -зький з основа
ми відповідних назв pp. Дніпро і Буг (Південний).

Дніпрбвсько-Деснянський закбзник — ландш. заказник держ. значення, Виш- 
город. р-н Київ. обл. [ГЕУ 1, 331]. Топонім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник та означенням з основами 
відгідр. прикм. із суф. -ськ-9 які вказують на відношення об’єкта до двох 
суміж. річок —Дніпра й Десни.

Дніпрбвсько-Дністрбвський рекреаційний регібн — рекреаційний регіон держ. 
значення, охоплює більшу частину України від бас. Дністра до бас. Дні
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пра з його лівобережними притоками [ГЕУ 1, 332]. Топонім виник унаслі
док лексикалізації та онімізації словосп., яке містить опорний компонент 
регіон «певна територіальна одиниця, що відрізняється з-поміж інших 
таких же одиниць специфічними рисами» [СУМ 8, 477], означення рекре
аційний, яке виражає відповідну рису об’єкта як його стан, тобто відтво
рення витрачених людиною в процесі діяльності фізичних і духовних сил, 
ресурсів, та складне означення з двох відн. прикм., що вказують на місце
вість між Дніпром і Дністром.

Дніпровсько-Донецька, Дніпровсько-Донецький — означення в структурі кіль
кох складених топонімів, які вказують на відношення названих ГТ об’єк
тів до території, що лежить між Дніпром і Донецьком на Лівобережній 
Україні [ГЕУ 1, 332—334].

Дніпрбвсько-Молочбнська низовйнна середньостеповб фізико-географічна 
ббласть — природна обл. Причорномор. середньостепової фізико-геогр. 
провінції в пн.-сх. частині Херсон, обл. і зх. частині Запоріз. обл. [ГЕУ 1, 
334]. Багатокомпонентна назва території в бас. Ниж. Дніпра й б. Молоч
на, що вп. в оз. Молочне на пн. узбережжі Азовськ. моря [СГУ, 373], на які 
вказує складне відгідр. та ін. означення, що мають прозору етимологію.

Дніпрбвсько-Орільський заповідник — заповідник у Дніпропетров. і Царичан. 
р-нах Дніпропетров. обл. [ГЕУ 3, 471]. Хоронім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заповідник «вкрита цінною 
рослинністю, населена рідкісними тваринами ... територія, яка охоро
няється державою» [СУМ 2012, 328] й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський, утвореного складносуф. способом на основі гідронімів Дніпро та 
Оріль.

Дніпрбвсько-Тбтерівське заповідне лісомислйвське ГОСПОДАРСТВО — територія, 
відділена для компл. ведення ліс. і мисл. господарства та охорони мислив
ської фауни, Вишгород. і Чорнобил. р-ни Київ. обл. [ГЕУ 1, 335]. Складе
на назва містить етимол. прозорі опорний компонент та означення у формі 
відн. прикметників.

Дніпродзержйнськ — місто, Дніпропетр. обл. [АТП, 75]; відоме з 1750 р., до 
1936 — Кам*янське [ГЕУ 1,335], селение Камянское, сл. Камянска (XVIII ст.) 
[Феодосій, 185], Днепродзержинск (1981), кол. Каменское [СЭС, 405]. 
Ойконім виник як мемор. назва складанням основ гідроніма Дніпро та 
прізв. Дзержйнський, у стуктурі якого відбулося усічення закінчення під 
впливом релятивів на -ськ (див. Дзержйнськ). Істор. назва Кам*янське 
постала внаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. на -ський з топоосновою Кам'ян-; пор. назву р. Кам*янка, що про
тікає через с. Дніпровокам*янка суміж. Верхньодніпров. р-ну [СГУ, 236], 
с. Кам’янка в Дніпропетров. р-ні [АТП, 82], які свідчать про поширеність 
у регіоні відповідних онімів.

Дніпродзержйнське водосхбвище — вдсх. на Дніпрі, в межах Полтав., Кірово
град. і Дніпропетр. обл. [ГЕУ 1, 336]. Назва виникла внаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ водосховище й означенням у 
формі сер. роду відн. прикм. на -ський, утвореного від ойконіма Дніпро- 
Ьзержйнськ після спорудження Дніпродзержинськоі ГЕС.

Дніпрб-Донб&с канбл — канал на території Дніпропетров., Харків, і Донец. обл. 
від Дніпродзержинського водосховища (див.) до Сіверськ. Дінця [ГЕУ 1,
336]; Дніпро-Донбаський канал [СГУ, 173]. Назва виникла внаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом канал «наповне
не водою штучне річище» [СУМ 6, 86] і складеним іменник, означенням з 
основами гідроніма Дніпро та хороніма Донбас. Морфологізація означення 
відбулася у варіанті назви Дніпро^Донбаський канал.

Дншр6-1нгулёць кан&л — канал на території Світловодськ. та Олександрій. 
р-нів Кіровоград, обл., простягається від Кременчуцьк. вдсх. на Дніпрі до
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Олександрійськ. вдсх. на Інгульці [ГЕУ 1, 336]. Назва виникла внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом канал і скла* 
деним іменник, означенням з основами гідронімів Дніпро та Інгулець.

Дніпрб-Кривйй Ріг канбл — канал у Дніпропетров. обл., починається з 
Мар’янської затоки Каховськ. вдсх. і закінчується резервним Південним 
вдсх. [ГЕУ 1, 337]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним апелятивом канал і складеним іменник, означенням з 
основами гідроніма Дніпро та ойконіма Кривий Ріг; пор. Дніпро-Донбас 
канал, Дніпро-Інгулець канал.

Дніпропетрбвськ — місто, Дніпропетров. обл.; заснування міста відносять 
до 1777, 1778, 1783 (найчастіше), 1786 pp.; спочатку як Катеринославу 
пізн. — Новоросійську з 1802 — знову Катеринославу з 1926 —Дніпропе
тровськ [АТП, 75], за ін. свідченнями, засн. 1776 р. [ГЕУ 1, 337], Днепро
петровск (1981), в 1796—1802 — Новороссийску до 1926 — Екатерино- 
слав [СЭС, 405]. Ойконім виник складанням основ назви р. Дніпро, на якій 
лежить місто, й усіченого антропоніма Петровськийу що належав одному 
з лідерів партії більшовиків в Україні, діяльність котрого починалася в 
місті, у зв’язку з чим структура назви оформилася за продукт, ойконім. 
типом на -ськ /  -цьк. Перша назва Катеринослав (рос. Екатеринослав) 
постала на честь тодішньої цариці Російській імперії Катерини II як 
меморіальна складанням основ Катерин(а) і слав(а)9 а пізн. Новоро
сійськ — як суф. похідне на -ськ у релят. функції від хороніма Новоросія, 
центром якої було місто.

Дніпрорудне — місто, Василів, р-н Запоріз обл. [АТП, 171]; засн. 1961 р. у зв’яз
ку з промисловим освоєнням Білозерського залізорудного р-ну [ГЕУ 1, 
344], Днепрорудное (1981) [СЭС, 405]. Ойконім виник способом субстанти
вації та онімізації форми сер. роду відн. складносуф. прикм. на -н(е)9 
утвореного на основі гідроніма Дніпро (місто лежить на бер. річки з цією 
назвою) і ГТ руда «гірська порода або мініральне утворення, що містить 
метали та їх сполуки» [СУМ 8, 895].

Дніпрйни — с-ще міськ. типу, Новокахов. м /  р Херсон, обл. [АТП, 461]; засн. 
1791 р. [ГЕУ 1, 344], до 1946 р. — Британи [Янко, 120]. Суч. ойконім 
виник семант. способом унаслідок онімізації групової назви людей дні- 
пряни «ті, що живуть на берегах Дніпра» (місто лежить на лівому бер. Дні
пра нижче Каховськ. вдсх.). Істор. назва постала способом трансонімізації 
форми мн. суміж. гідроніма Британ, мотивованого вжитим у геогр. зна
ченні псл. ад’єктивом *Ьгіїапь «відрізана (водою) частина суші у формі 
виступу, клину» < псл. *brita /  *ЪгИъ (< *briti «різати») (див. Британ).

Дшстёр — річка, вп. у Дністров(ськ)ий лим. Чорн. моря; Tóprję (у Геродота,
V ст. до н.е.), Tyras (в Овідія, 43 р. до н. е. — 17 р. н. е.), Tópaę (у Страбо
на, бл. 63 р. до н. е. — бл. 20 р. н. е.; у Птолемея, II ст. н. е.), Danastius (у 
Амміана Марцелліна, IV ст. н. е.), «Danastrum а Danastro» (в Іордана,
VI ст. н. е.), Tiram Oristhenis (у Аноніма Равенського, VII ст.); Aavaaxpię, 
TpouAAoę (у Констянтина Багрянородного, X ст.), Turlo, Ginestra (в італій
ців, XIV—XV ст.), Turla (у турків й арабів), AgalinguSy Іран. Аксіакг, 
Тіарант (И — IV ст. н. е.), Дьністрь (у недатованій частині д.рус. літопи
су), Дністрь (1856), Дьністрь (1163), «do Dniestru» (1374), Turl(l)o 
(1350), Turilo (1375), Taiło (1408), Tarło (1436), Ністрь (XV ст.), «на 
(д)нистріь (1429), «на нистріь (1430), Niestr (1436), «на Днистри» 
(1452), «через Тираду (vulgo Dniestr)» (1671), Днистро (1711), Тугае
(1734), Днестръ (1745), Dniester (1788), Днистреръ, Нистеръ (XIX ст.), 
рум. Nistrul, Nistru (1973), молд. Ниструу укр. на Буковині Берег, Бёри9 
біля гирла — Турла, Hicmep (1973), переважає Дністер (1979), фолькл. 
(гіпот.) Настасья ріка (1886) [СГУ, 174]. Суч. назва з певними фонет. змі
нами розвинулася в слов, середовищі на основі зафіксованого в антич.
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джерелах з поч. IV ст. н. е. скіф, гідроніма Danastrus (неточне Danastius), 
який включав Іран. * darta- /  *danu- «річка» і ймовірно фрак, назву Дні
стра *Istr-os, що була закріплена за Дунаєм і мотивована і.є. *str < 
*sr- «швидкий» [ЕСЛГНПР, 57]; nop. Danapris з *dana- /  *danu- «річка» та 
*Ipris, букв, «річка Іпр» (див. Дніпро, Дунай). Друга основа -(i)strus є 
фрак, калькою давн. назви Іран, походження Tóprię, Tupocę < Іран, türas 
«швидкий» [Фасмер 1, 519], якій могла відповідати гот. *TTwros (< Hivros 
«великий, здоровий»), що мотивувала д.рус. етнонім Тив(е)рьци [Шрамм, 
59] за ознакою «ті, що живуть на берегах річки *Тив(е)р» (вставне -е- у 
кінц. звукосп. -vr- після занепаду *-os через стадію -ъ у слабкій позиції — 
закономірне фонет. явище для слов, діалектів і мов). Зафіксовану прибл. 
одночасно з Danastius форму Agalingus (очевидно, в IV ст. н. е.) виводять з 
гот. aglus «важкий» [Никонов, 125] і пов’язують з герм, назвою Дністров- 
ськ. лим., яка помилково була прийнята за назву річки [Шрамм, 60]. Відо
мі з тюрк., араб, та італ. джерел XIV—XV ст. парал. назви Turlo, Turla, як 
і нинішня розм. форма Турла, напевно, виникли внаслідок трансформації 
зафіксованого Констянтином Багрянородним с.гр. TpouAAoę, що могло 
бути зумовлено народноетимол. тюрк, впливом (пор. саг. turla, тел., алт. 
turlu «вигін, пасовище» [Фасмер 1, 519]), хоч імовірним є зв’язок зі ex.- і 
пд.слов. ГТ тирло «місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водо
пою», терло «тс., що тирло» (< псл. Herti «терти» -I- *-dlo) [Лучик, 157]. 
Італ. паралель Ginestra, очевидно, зумовлена співзвучністю гідроніма 
Дністер з лат. назвою рослини дрік Genistra (tinctoria L.) [ЕСУМ 2, 130]. 
Буков, назва Дністра Берег, Бери постала семант. способом від ГТ берег; 
пор. похідні вщ Дністер назви pp. Старий Дністер, Віднога Дністрова, нп 
Дтстрик-Головёцький (суч. Дністрик), Подністряни, Піддністряни, Дні
строве, Дністровське, Наддністрянське, Дністровець, Білгород- 
Дністровський, Миколаїв-Дністровський, берег Дністровий, дол. Дні
строва, гори Дністрові [ЕСЛГНПР, 57], потік Дністрик-Дубовий, рук. 
Дністрйчка [СГУ, 174], Дністровсько-Санська рівнина, Дністровсько-Ти- 
лігульська рівнина [ГЕУ 1, 344—346], Дністровський лиман (див.) та ін.

Дністрбвський лимйн — розлив Дністра при впадінні в Чорне море; Lakul Ovidu- 
lui (1844—1919), Дністровський Лиман, Днестровский лиман (1960) 
[СГУ, 174], Лиманъ Турла, Дністровий лиманъ (XVIII ст.) [ЕСЛПІПР,
57], lacus Vidovo seu Obidovo (XVI ст.), L. d’Oudio (1684), Lac di Vidovo 
(XVIII ст.), Видов, Видовул (XVII ст.), штучне Овидиево-озеро, Лиманъ 
Белгородской (1769), Дністровий лиман (з пісні) [ГНП, 30—33]. Суч. лім- 
нонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
лиман «затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу моря» 
[СУМ 4, 485] й означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий) або (у варіан
ті) на -ов(ий) з основою гідроніма Дністер. Найдавніші молд. фіксації 
містять у своїй основі ГТ lakul, lacus, lac «озеро» та атрибутив Vidovo зі 
слов. суф. -ов- або Ovidului з молд. -иіиі, який традиційно пов’язували з 
іменем давньорим. поета Овідія, у зв’язку з чим суміж. поселення з тюрк, 
назвою Аджидер (букв, «гірка балка») навіть було перейменовано 1793 р. 
на Овідіополь (результат моди на антич. топоніми в Російській імперії 
XVIII—XIX ст.), а згодом постав штучний рос. гідронім Овидиево-озеро 
[ГНП, 31—32]. Припущення, що на межі старої та нової ери Овідій був 
засланий імператором Августом у придністровські степи, які були суво
рою околицею тодішньої Римської імперії [Никонов, 303], не мають надій
ного підтвердження, тому з’явилися спроби знайти ін. пояснення озна
чення Ovidului, Vidovo, Obidovo, Видов, Видовул. Зокрема, імовірним є 
його зв’язок з назвою д.гр. околиці Офіусса < гр. "оерц «змія» (пор. 
б. Змійка, яка вп. в Дністровськ. лим.) або з укр. овид «обрій, виднокруг», 
рос. овидь «горизонт» [ГНП, 32—33]. За відношенням до м. Білгород-
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Дністровський (д.рус. БЪлгородъ), яке лежить на бер. Дністровськ. лим., 
утворено заст. гідронім Лиманъ Белгородской.

Дббра — річки (4) в бас. Синюхи, Інгульця, Верх. Дністра, Прип’яті [СГУ, 174]. 
Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації прикм. добрий 
«який має позитивні якості або властивості» (про придатну для вживання 
воду) у формі жін. роду, яка узгоджує назву з номенкл. іменем вода; пор. 
оз. Добре на Волині [ГЕУ 1, 347], яри Добрий (3) у бас. Сіверськ. Дінця 
[СГУ, 175]. Окремі топоніми з основою Добр- можуть мати ще язичн. сакр. 
мотивацію семантикою «чистий, непорочний; святий»; пор. д.рус. Добрый 
дубъ [ЕСЛНГПР, 51].

Добрйвідка — річки: 1) л. Коропця л. Дністра в Тернопіл. обл.; Добрйводка 
(1957); ДобрйвЧтка, Доброводівка (1979), Добрыводка (I960), Добровідка 
(1971); 2) л. Пруту л. Дунаю в Івано-Франків. обл.; Добрйводка (1957), 
Dobrowódka (1881), Доброводка, Kołomyjskipotok (1960), Добровідка (1971) 
[СГУ, 174]. Гідроніми виникли складносуф. способом за допомогою -к(а) 
в релят. функції на основі словосп. добра вода, яке вказувало на якісні вла
стивості води, придатної для вживання (див. Добра); пор. р. Добра Вода в 
бас. Десни, с. Доброводи Збараз. p-ну Тернопіл. обл. і суміж. канал Добрй- 
відський [СГУ, 174]. Назви відбивають характерну для укр. мови варіа
тивність інтерф. -и- та -о- в композитах з першою основою Добр-, у яких -и- 
наголошують, а -о- перев. ні. Парал. назва другої р. Kołomyjski potok ука
зує на відношення об’єкта до суміж. м. Коломия (див.).

Добровелйчківка — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 237]; засн. в 2-й 
пол. XVIII ст. [ГЕУ 1, 348], Добровеличковка (Ревутское) (XIX ст.) 
[ВТКР], кол. Ревуцьке [ІМСУ КО, 223—224], Добровеличковка (1981) 
[СЭС, 406]. Суч. ойконім виник складносуф. способом за допомогою 
-івк(а) в релят. функції на основі гідроніма Добра (в с-щі бере початок 
р. Добра л. Сухого Ташлика л. Синюхи л. Пд. Бугу) й антропоніма Велич
ко; пор. у цьому ж p-ні с. Добротимофіївка [АТП, 238]. Істор. назва поста
ла внаслідок трансонімізації основи прізв. Ревуцький (рос. Ревуцкий) і 
приєднання закінч. -е, яке грам, узгоджує ойконім з номенкл. іменем село, 
селище.

Добрбмиль — місто, Старосамбір. р-н Львів, обл. [АТП, 296]; відоме з 1374 р. 
[ГЕУ 1, 348], Dobromyl (1469), Dobromil (1788) [Худаш-Демчук, 65], Dob- 
romyl (1881) [SGKP 2, 75], за ін. джерелами — відоме з XVI ст., Доб- 
ромиль [СЭС, 406]. Ойконім виник як посесив на *-уь від д.рус. чол. імені 
Добромилъ, в основі якого два прикм. — добрь «добрий» і милъ «милий».

Добропілля — місто, Донец. обл. [АТП, 116]; засн. 1953 р. [ГЕУ 1, 348], Добро- 
полье (1981) [СЭС, 406]. Ойконім виник семант. способом від незафіксова- 
ного складносуф. апелятива *добропілля, утвореного за допомогою -j(а) 
(< *-bje) в локал. функції від словосп. добре поле; пор. cc. Добропілля (7) у 
різних обл. України [АТП, 619].

Добротвір — с-ще міськ. типу, Кам’янсько-Бузьк. р-н Львів, обл. [АТП, 283]; 
засн. 1951 р. [ГЕУ 1, 349] неподалік однойменного села, яке фіксується з 
XV ст., Dobrotwor (1485), Dobrothwor (1565—1566) [Худаш-Демчук, 66]. 
Ойконім виник способом трансонімізації назви суміж. села, яку поясню
ють як посесив на *-уь від незафіксованого антропоніма *Добротворь 
(< добро + творити), про існування якого можуть свідчити композити 
Добровой, ДоброгнЬвъ, гіпокористики Творъ, Творишъ та ін. [Худаш-Дем- 
чук, 66]. У такому разі в основі ойконіма відбулося закономірне для укр. 
мови ствердіння кінц. *-рь (див. Володймир-Волйнський, Житомир).

Добрінка — 1) с-ще міськ. типу, Ріпк. р-н Чернігів, обл. [АТП, 547]; відоме з 
1772 р. [ГЕУ 1, 349]; 2) річка, пр. Откильні л. Немильні пр. Сожу л. Дні
пра; поч. з лісу Доброго біля смт Добрянка Чернігів, обл.; Добрянка
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(1764—1769) [СГУ, 175]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації суміж. 
гідроніма, утвореного за допомогою суф. -янк(а) в релят. функції від дрі- 
моніма Добрий. Імовірним є походження назви смт Добрянка від катойко- 
німа добряки «жителі с. Добре» або безпосередньо від ойконіма, що сто
сується нп в тому ж p-ні [АТП, 547], та її перенесення на суміж. річку.

Дбвбиш — с-ще міськ. типу, Баранів, р-н Житомир, обл. [АТП, 130]; засн. на 
поч. XIX ст. [ГБУ 1, 349], osada Dowbyszów (1881) [SGKP 2, 133]. Ойконім 
виник унаслідок усічення суф. -ів (пол. -ów) у формі род. належності прізв. 
Довбиш у мн. (< заст. довбиш «литаврист», діал. добош «барабанщик», яке 
запозичене з угор. мови через пол. посередництво [БСУМ 2, 98, 99]), оче
видно, під впливом незафіксованого ГТ * дбвбиш у значенні «щось видов
бане; яма; ополонка» з основою псл. *folbati «довбати» і суф. *-yśb у топо
граф. функції (пор. діал. доубинька «ополонка» [БСУМ 2, 99], довбанка 
«штучно вирита яма», довбня «вибоїна; яма на дорозі» [СНГТК, 71], гідро
німи Довбина, Довбана Розтока, Довбинка, Довбока [СГУ, 175]) або 
похідних відповідного словотв. типу (див. Бовтиш).

Дбвбуша скелі — компл. пам’ятка природи держ. значення, Долин, р-н Івано- 
Франків. обл. [ГБУ 1, 349]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ скеля (в мн.) «кам’яна брила або гора з 
стрімкими схилами та гострими виступами» [СУМ 9, 259] й означенням у 
формі род. належності прізв. очільника прикарп. опришків Олекси Довбу- 
ша; пор. відомий буков, спелеонім Печери Довбуша, ороніми з основою 
Довбуш- на Івано-Франківщині [Габорак, 126—128].

ДовбушАнка — 1) гора, с. Зелена Надвірн. p-ну Івано-Франків, обл.; «między 
Gorą Dobosiwko» (1788), Doboszczanka (1881), Doboczanka (1887), Dobo- 
szanka (1935), Довбушанка (2003); 2) гора на хребті Брусний, Косів. р-н 
Івано-Франків. обл.; 3) хребет, до складу якого входить г. Довбушанка, що 
в Надвірн. p-ні; Добошівка, Довбушанка, Добушанка; пор. у тому самому 
p-ні гірський масив Довбушанські Ґорґани з вершиною Довбушанка [Габо
рак, 126]. Вважають, що ороніми виникли за допомогою суф. -анк(а) в 
релят.-посес. функції від антропоніма Довбуш, Добош (прізв. народного 
героя Олекси Довбуша) [Габорак, 126]. Імовірніше, що суф. -анк(а) безпо
середньо приєднано не до антропоніма, а до відповідного компонента у 
формі родового належності мікротопонімів на зразок Скелі Довбуша, 
Печера Довбуша, Камінь Довбуша, закінч, -а в структурі якого спричини
лося до «притягування» форманта саме з інтерф. -ан- (або -ин- у Довбушй- 
нець); пор. закономірне приєднання до о-основи прізв. Довбуш у початк. 
формі інтерф. або суф. -ів- /  -ев- у похідних Довбушївка, Довбушеве Крісло, 
Довбушевий Сідець, Довбушеві Церкви [Габорак, 127—128]. Назва хр. Дов
бушанка постала способом трансонімізації ороніма, що позначає одну з гір 
на ньому; пор. суміж. турист, притулок «,Довбушанка» [ГБУ 1, 349].

Д0вга, Дбвге, Дбвгий — численні балки, потоки, річки, яри тощо [СГУ, 174— 
176], гори [Габорак, 128], поселення [АТП, 619], геогр. мікрооб’єкти 
[СММПЗУ 1, 226; Черепанова, 92]. Назви виникли способом субстантива
ції та онімізації прикм. довгий «який має велику довжину, протяжний» 
(< псл. *dblgb «довгий») у відповідній формі, яка узгоджує топоніми з 
грам, ознаками номенкл. імен: напр., сыт Довге в Іршав. p-ні Закарпат. 
обл. [АТП, 159], яке відоме з 1383 р. [ГБУ 1, 349], о-в Довгий, який част
ково відокремлює Ягорлицьку зат. від Чорн. моря в Очаків, p-ні Мико
лаїв. обл. [ГБУ 1, 349]. У структурі складених топонімів, що постали 
синтакс. способом або внаслідок лексикалізації та онімізації словосп., від
повідні опорні компоненти виконують роль означень, які вказують на про
тяжність об’єктів, названих опорними компонентами.

Довгоруківська яйл& — платоподібний масив на сх. Голови, пасма Кримськ. 
гір [ГБУ 1, 350]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації
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словосп. з опорним ГТ яйла «безлісе плоске плато Кримських гір, що вико
ристовується як літнє пасовисько» [СУМ 11,631] тюрк, походження [Мур- 
заев, 647] й означенням у формі жін. роду відн. прикм. на -ський з відан- 
троп. основою, очевидно, втраченого ойконіма Довгоруківка.

Д0вжик — балки, ліси, нп, річки, ручаї, яри перев. в сх. частині України [СГУ, 
179; АТП, 619]. Назви виникли семант. способом від апелятива довжин у 
значенні «геогр. об’єкт продовгуватої форми»; пор. діал. довжин «про
довгуватий ліс» [СНГТК, 71] з основою прикм. довгий; пор. Довжкй, 
Довжок.

Довжкй — 1) гірський хребет Стрийсько-Санської верховини в Скол, р-ні Львів, 
обл. [ГЕУ 1, 350]; 2) річка, пр. Прип’яті п. Дніпра на Волині [СГУ, 179]. 
Назви виникли семант. способом від апелятива довжок у формі мн., що 
має значення «геогр. об’єкт продовгуватої форми» (пор. діал. довжок 
«вузька протяжна низина» [СНГТК, 71]) або *довжка з аналог, семанти
кою; пор. потоки (2) Довжка в бас. Верх. Дністра, гори й хр. Довжка на 
Івано-Франківщині [СГУ, 179].

Довжбк — балка, річки (3), ліси, нп перев. в Центр. Україні [СГУ, 179; АТП, 
619]. Топоніми виникли внаслідок онімізації ГТ довжок, що називає 
об’єкти продовгуватої форми (див. Довжкй).

Довжбцький заказник — бот. заказник держ. значення, Кременец. р-н Терно- 
піл. обл. [ГЕУ 1, 350]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним апелятивом заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський /  -цьк(ий) з основою топоніма Довжок (див.).

Докучбєвськ — місто, Волновас. р-н Донец, обл. [АТП, 114]; засн. 1898 р.; Оле- 
нівські Кар'єри (до 1954 р.) [ГЕУ 1, 351], Докучаевск (1981) [СЭС, 408]. 
Суч. ойконім виник як мемор. назва, утворена за допомогою суф. -ськ у 
релят. функції від прізв. відомого рос. природознавця 2-ї пол. XIX ст., 
основоположника наук, генет. грунтознавства Б. Б. Докучаева. Істор. 
назва постала внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
апелятивом кар'єр «місце відкритого добування копалин (каменю, глини, 
піску тощо)» [СУМ 4, 1Ó5] у формі мн. (поселення з’явилося у зв’язку з 
початком добування для металургії доломіту кар’єрним способом) і відн. 
прикм. на -ськ(і) з основою суміж. ойконіма Оленівка [АТП, 114].

Долйна — 1) місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 191]; відоме з 2-ої пол. X ст. [ГЕУ
1, 351], ст.укр. с. Долина в Галицьк. землі, «до долины» (1413), «к 
долині» (1421) [ССУМ 1, 315], Dolina (1881) [SGKP 2, 95], Долйна (1981) 
[СЭС, 409]; 2) балки, потоки, водойми, сінокоси, кутки села і та ін. [СГУ, 
180; СММПЗУ 1, 229; Габорак 2013, 231—233]; 3) села (16) у різних регіо
нах України [АТП, 619]. Назви виникли семант. способом від загально- 
слов. ГТ долйна (< псл. *dolina) «рівна плоска місцевість, розташована 
між горбами чи горами» [СУМ 2, 358].

Долйнська — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 238]; засн. 1873 р. [ГЕУ 1, 353], Ст. 
Долинская ( 2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Dolinskoje (1881) [SGKP 2, 101], 
Долйнская (1981) [СЭС, 409]. Припускають, що ойконім постав способом 
трансонімізації прізв. поміщиці Долинської [Янко, 123]. Можливо, назва 
виникла внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. на -ський з топосновою Долин- (див. Долйна); пор. Долйнське 
передгір'я в Долйнськ. р-ні Івано-Франків. обл. [Габорак, 130], які утворе
но від ойконіма Долйна (від апелятива долйна назва нп мала би форму 
Долйнна; пор. ГТ долйнне болото [ГЕУ 1, 352]).

Долинівське — с-ще міськ. типу, Кадіїв. м /  р Луган. обл. [АТП, 56]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
на -ський з основою не зафіксованого в р-ні ойконіма Долинівка; пор. 
cc. Долинівка (9) у різних регіонах України [АТП, 619].
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Доманівка — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 310]; відоме з поч. XIX ст. 
[ГБУ 1, 354] як Доманівка [Янко, 123]. Вважають, що ойконім виник за 
допомогою суф. -к(а) в релят.-посес. функції від усіченого прізв. пол. 
землевласників Доманівських [Янко, 124], в основі якого розм. доманя 
«домосід» на позначення особи чол. статі [Ганжина, 164]. Наявність у 
твірному антропонімі суф. -ів- сприяла формуванню ойконіма за продукт, 
моделлю на -івка; пор. назви нп Доманівка в Київ. обл. та Доманове у 
Волин. обл. [АТП, 620] з основою прізв. Доман [Чучка, 204].

Домбха — балки (4), річки (5), рукави (5) [СГУ, 180]. Гідроніми виникли семант. 
способом від апелятива домаха «житло, дім, місце перебування (у риба
лок); перший улов, найближчий до стоянок рибалок» [Грінч. 1, 418] 
(< пел. *с1отъ «дім»), який у придніпров. говірках розвинув гідрогр. зна
чення «річище, старуха, стариця, старик — старе русло» через проміжне 
«водойма, близька до житла рибалок» [Стрижак 1967, 62]; пор. нп Дома
ха на Дніпропетровщині й Харківщині [АТП, 620], варіант назви р. Ада- 
маха в бас. Кальміусу, зумовлений експрес, протет. оканням /  аканням у 
дон. говірках, демін. гідронім Домашка в бас. Дніпра [СГУ, 180, 181]. 
Топоніми Домаха і твірний апелятив пов’язують насамперед з козац. посе
леннями.

Домотк&нь — річка, п. Дніпра (1957), Ветоскап, Ботоікапі (1931), Домотканъ 
(XVII ст.), Домотканъ (1890), Демоткань (XVII ст.), Демонтканъ (1697), 
Сура, Шура, Кйрнівська (1961); пор. с. Домотканъ у Верхньодніпровськ, 
р-ні Дніпропетров. обл. [СГУ, 181]. Гідронім пояснюють як адаптовану в 
слов, середовищі Іран, назву від йапи-кап «річковий колодязь, колодязь 
поблизу великої річки» [Трубачев, 207]. Імовірною є його слов, етимоло
гія, пов’язана з давнім прикм. домотканъ «витканий удома», який в 
образному (метафор.) значенні «подібний до домотканої доріжки, полотна 
з характерним рельєфним переплетінням ниток» міг мотивувати гідро
нім, від якого семант. способом виник ойконім. Пом’якшення (йотація) 
кінц. приголосного зумовлена грам, узгодженням назви з номенкл. іме
нем річка. У разі виникнення суч. форми топоніма в д.рус. добу можливим 
є її утворення від антропоніма Домотканъ як посесива на *-уь, що 
стосувався нп або місцевості, належної власникові з відповідним прізв.; 
пор. Домоткан Иван Иванович — серед. XIV ст. [Веселовский, 99]. Про 
походження парал. назви Сура /  Шура див. Мокра Сура. Ще один істор. 
гідронім Кйрнівська постав унаслідок субстантивації та онімізації форми 
жін. роду відн. прикм. на -ська з топоосновою Кирнов-.

ДомузлА — річка, вп. в Азовське море (1889); Домузглая (1889), Дому зли (1850), 
Домузлу (1786), Домузгли (1888), Янчокракъ (1849), Домуз(г)ла (1957); 
пор. х. Домузглы (1864), с. Старая Домузгла (1925) [СГУ, 181]. Назва 
тюрк, походження, виникла за допомогою суф. -Іа /  -їй /  -Іу в релят. функ
ції від тур. дому з «свиня» за ознакою «брудна; подібна до свині за нечисто
тами»; пор. тур. домузлан «уподібнитися до свині за нечистотами, уперті
стю, схильністю до насилля», домузлук «свинячий хлів; свинство» [Рад- 
лов ІІІ/2, 1726—1727]. Парал. гідронім Янчокракъ постав як композит з 
основами тюрк, ян «сторона, бік» і кр.тат. чокрак «джерело» [Мурзаев, 
618, 649], букв, «потойбічне джерело».

Домузлйнський під — замкнуте зниження овальної форми на пд. Херсон, обл. 
[ГЕУ 1, 355]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ під «низинна місцевість, долина» [СНГТК, 143] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -инськ( ий) з основою топоніма Дому зла 
(див.).

Донббс — територіально-виробничий комплекс з переважаючою спеціалізацією 
добувних галузей промисловості та значними природними і виробничими
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ресурсами в межах суч. Донец. і Луган. обл.; Донецький басейн [ГБУ 1, 
355]. Хоронім виник складноскор, способом від повної назви регіону 
Донецький басейн, що постала внаслідок лексикалізації та онімізації ело
вое п. з опорним апелятивом басейн й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськ(ий) з основою гідроніма Донець (Сіверський).

Донецьк — місто, Донец. обл.; засн. 1869 р., до 1924 — Юзівка, 1924—1961 — 
Сталіно [ГЕУ 1, 356], Юзівка, Юзово (до 1924), Сталин, Сталино 
(1924—1961) [Отин 1997, 415], Донецк (1981), до 1924 — Юзовка, до 
1961 — Сталино; пор. Донецк у Ростов, обл. Росії [СЭС, 412]. Ойконім 
виник за аналогією до релятивів на -ськ /  -цьк унаслідок усічення опорно
го компонента й закінчення в означенні складеного хороніма Донецький 
басейн (< басейн Дінця Сіверського). Первинна назва Юзовка постала за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від прикм. основи ергоніма Юзов- 
ский завод, що стосувався створеного до заснування поселення промисло
вого підприємства, власником якого був англієць Джон Юз (Хьюз). У 
радян. часи місто носило мемор. назву Сталін, Сталіно,^присвоєну на 
честь багатолітнього лідера компартії та керівника СРСР Йосипа Сталі
на. Щодо істор. варіантів Юзовка — Юзово і Сталин — Сталино, то 
перші стосувалися перев. поселення, а другі — станції побл. нього, але 
продуктивніша для укр. назв міст модель на -ін(е), рос. -ин(о), спричини
лася до поступового витіснення форми Сталін формою сер. роду Сталіно 
[Отин 1997, 414—420].

Донецька височині — височина на пд. сх. України в межах Донец., Луган., 
частково Харків, обл. та на пн. Ростов, обл. Росії [ГЕУ 1, 357]. Оронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ висо
чина «підвищена частина суходолу» [СУМ 1,496] й означенням у формі сер. 
роду відн. прикм. на -цький з основою назви р. Донець (Сіверський). Топоні
ми з основою Донецьк- поширені в Пд.-Сх. Україні [ГЕУ 1, 357—367].

Донёцьке — с-ще міськ. типу, Слов’янськ, р-н Донец. обл. [АТП, 122], рос. 
Донецкое. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. прикм. на -ський, в основі якого назва суміж. р. Донець 
(Сіверський); пор. с. Донецьке в Ізюм, р-ні Харків, обл. [АТП, 448].

Донецький — с-ще міськ. типу, Кіров, м /  р Луган. обл.; засн. 1902 р., до 1963 р.
— Петро-Донецький [АТП, 56; ГЕУ 1, 364], Донецкий (1981) [СЭС, 412]. 
Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на 
-ський з гідроосновою Донецьк-, який узгоджується з рос. посёлок. Пер
винна назва Петро-Донецький містить компонент, який указував на від
ношення поселення до особи з відповідним чол. іменем.

Донськё — с-ще міськ. типу, Волновас. р-н Донец. обл. [АТП, 114]; засн. 1946 р. 
[ГЕУ 1, 367], рос. Донское. Ойконім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації форми сер. роду відн. прикм. на -ський, в основі якого назва р. 
Дон у безпосереднього територіального зв’язку з якою поселення не має 
(воно лежить у бас. р. Кальчик, що впадає в Азовське море); пор. с. Донсь
ке в Сімферопол. р-ні Криму [АТП, 268]. Можливо, ойконім мотивано 
прикм. донський у релят. значенні «виходець з Дону; належний до цього 
краю»; пор. донські козакйу рос. бот. донской можевельник «сабіна» [Даль
1, 468].

Донузлбв — 1) солоне озеро в Чорноморськ. і Сак. р-нах Криму [ГЕУ 1, 367]; 
2) річка, вп. в оз. Донузлав; пор. кол. с. Донузлав — суч. Красноярське 
Чорномор. р-ну в Криму [СГУ, 181], численні топоніми з основою Дому з- у 
Болгарії [Дим.-Тодорова, 345—346]. Назва тюрк, походження, виникла 
на основі апелятива дону з /  дому з «свиня; дика свиня; кабан» [Севортян 
1980, 267—268] за допомогою суф. -лак /  -лэк /  -лау /  -лэу у локал. функ
ції, що зближується з давнім ла «місце». Мотивац. ознакою була «місце
вість, де водяться дикі свині». Заміна кінц. -к /  -# на нескладове -у є харак
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терною рисою тюрк, фонетики (пор. башк. кышлак «кишлак» і кышлау 
«зимівля» [Гарипов, 88]), що передається в топонімі літерою -в.

Дорогйнський заказник — гідрол. заказник держ. значення в Ічн. р-ні Чернігів, 
обл. [ГЕУ 1, 367]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним компонентом заказник і відн. прикм. на -ський з осно
вою ойконіма Дорогинка [АТП, 537]; пор. рр. Дорогйнка в Київ, і Жито
мир. обл. [СГУ, 181].

Дорогобуж — село, Гощ. р-н Рівн. обл. [АТП, 373]; д.рус. м. Дорогобужь (1084) у 
Волин. землі, Дорогобужь (1101), «къ Дорогобужюь (1157), «изъ Дорогобу- 
жа» (1150) [ЕСЛГНПР, 52]. Ойконім виник як посесив на *-](ь) від загаль- 
нослов. антропоніма-композита Дорогобудъ; пор. серб., хорв. Драгобуд, 
чес. ИгакоЬий [ЕСЛГНПР, 52].

Дорогбжичі — урочище, частина міста і ст. метро в Києві; д.рус. ур. Дорого- 
жичь(и), «межю Дорогожичемъ и ...» (980), «оу Дорогожича* (1150), «оу 
Дорогожичь» (1150), «на Дорогожицъь (1171) [ЕСЛГНПР, 52]. Топонім 
виник як посесив на *-]( ь) від антропоніма *Дорогожитъ [Желєзняк 2014, 
38] і був перенесений на ст. метро в р-ні урочища; пор. серб, і хорв. Драго- 
жит [ЕСЛГНПР, 53].

Дослідницьке — с-ще міськ. типу, Васильків, р-н Київ, обл.; засн. 1972 р. [ГЕУ
І, 368]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. 
роду відн. прикм. дослідницький, що вказував на характер діяльності 
жителів поселення, в якому є науково-дослідной інститут з випробування 
машин та обладнання для тваринництва й кормовиробництва.

Дбхна — 1) річка, п. Пд. Бугу на Вінничині; ОИепа (XVII ст.), Дохна (XIX ст.), 
Бык (1901), Дохна, Дохно (1967); пор. дол. Дохні (там же); 2) балка, п. Уди 
п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1773); пор. там само ур. Дохна (1864), коло
дязь Дохна (XVI—XVIII ст.) [СГУ, 182]. Гідроніми виникли внаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -н(ий) (< *-ыгъ) у формі жін. 
роду, утвореного від основи пел. *(1ъхъ (< *<1ъхпди «дихнути») за ознакою 
«вода або місце у воді, що ворушиться, не замерзає тощо»; пор. похідні ГТ 
з апофонічно пов’язаними коренями духовйна «незамерзаюче місце на 
ставу або річці» [Грінч. 1, 459], рос. дыхлица, дыхлинка «хистке болото, 
трясовина» [Мурзаев, 195]. Топоніми Дохна сформувалися в д.укр. мові 
після занепаду редукованих, на що вказує відсутність чергування -о- /  -і- в 
основі Дох- перед суф. -н(а), який істор. мав форму *-ьпа; пор. спорід. 
назви, які зазнали палаталізації задньоязикового перед цим суфіксом: х. 
Ддшна, оз. і с. Ддиіне, оз. Дошнд на Волині [СММПЗУ1,232], блр. Ддшна — 
оз., ур. Заддшнэ [Шульгач, 81], хорв. Батіса, слвн. Оаяепса, пол. Оовгт- 
са (< *Бевгтса) [Іліаді, 183]. Відкритим залишається питання про генет. 
зв’язок з топонімами Дохна зх. поліс, дохна «дочка» [СЗПГ 1, 140].

Доч — річки: 1) л. Десни л. Дніпра; Босг (1734); пор. нп Велика Доч і Мала Доч 
Борзн. р-ну Чернігів, обл., Дочь (1898); 2) п. Дівиці л. Лошу п. Десни 
л. Дніпра; Дочь (1913), Діч (1964); 3) пр. Десни, зливається з рр. Дівиця, 
Лош, Трубин; Дочь (1729—1730); 4) пр. Загорівки п. Смоляжу л. Десни 
л. Дніпра; Дочь (1786) [СГУ, 182]. Походження гідронімів не ясне. їхнє 
зосередження лише в бас. Десни і відсутність відповідної основи в ін. 
класах онімів свідчить про архаїзм і діал. характер твірного апелятива з 
«водною» семантикою. Можливо, сх.поліс. назви рр. Доч, давн. Дочь, є 
рефлексами вихідного і.є. *<1Ъ,еицЪ,- «доїти; годувати грудьми; давати моло
ко» [Черных 1, 265], до якого зводиться пел. *<1ъШ «дочка». У такому разі 
мотивац. ознакою гідронімів могла бути «та, що годує, поїть»; пор. ще омо
німію топонімів Дохна і поліс, дохна «дочка» з неясною етимологією.

Др&бів — с-ще міськ. типу, Черкас, обл. [АТП, 500]; відоме з 1680 р. [ГЕУ 1, 
369], Драбовъ (1799—1801), Драбів (1924) [Гонца, 77], ВгаЬоіика (1881) 
[вОКР 2, 138]. Ойконім виник як посесив на -ів від антропоніма Драб,
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основа якого відбита в назвах ін. нп Черкащини: Драбівка, Драбівці, Дра- 
бове-Барятинське [АТП, 620]. Твірний антропонім постав семант. спосо
бом від запозиченого з пол. мови апелятива драб «озброєний слуга, воїн- 
піхотинець, здоровань, бідняк, жебрак, негідник, волоцюга», поширеного 
в усіх зх.слов. мовах [ЕСУМ 2, 118].

Драгобратське бзеро — оз. льодовик, походження, на висоті 1600 м над рівнем 
моря, Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 369]. Лімнонім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у 
формі відн. прикм. на -ськ(е) з основою ойконіма Драгобратово, суч. 
Дорогобратове, похідного від особ, імені Драгобратъ; пор. серб, і хорв. 
Dragobrat [Худаш-Демчук, 68].

Дракуля — річка, л. Дунаю в його дельті; Дракуля (1770), Дракуле (1817), Дра- 
гуляу Dragula (1861); пор. на річці с. Трудове, яке до 1946 р. мало назву 
Дракуля [СГУ, 182]. Гідронім і заст. ойконім мають затемнену етимоло
гію. Можливо, вони сформувалися під асоціат. впливом сх.ром. антропо- 
німаДракул (< сх.ром. дракул «чорт, диявол») або пд.слов. (болг.)Драгул, 
Драгула з основою драг- «дорогий» [Чучка, 208] у псл. гнізді *dngati (sę), 
основа якого розвинула геогр. семантику «грузьке болото, трясовина»; 
пор. укр. драгва, дригва «гниле грузьке болото», драглі, дриглі «хистке 
болото, непрохідне грузьке болото», драговина, дряговина «хисткий боло
тяний мочар», гідроніми з відповідною основою [Лучик, 70—71], потоки 
Драгулець у Львів, обл., Дракони /  Драконя в Закарпат. обл., бб. Драгунка 
(2) на сх. України [СГУ, 182]. У кожному разі відбувся ром.-пд.слов. взає
мовплив, що підтверджують варіанти основи гідроніма, сх.ром. -ул- та ін.

Дранпцький заказник — орніт. заказник держ. значення на р. Прут, Новоселиц. 
р-н Чернівец. обл. [ГЕУ 1, 370]. Топонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -цькийу утвореного від ойконіма Драниця [АТП, 523].

Дрпна — річка, пр. Ікопоті л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Хмельниц. 
обл.; Дрына (1899) [СГУ, 183]. Гідронім кваліфікують як псл. *Dbrina < 
*dbrina> що є ад’єктивом на -іп- від дієсл. *derti «дерти», *dbrę «деру» 
(< і.е. *der- /  *dr- «драти, рвати», «тріскатися, роздирати» [ЕСУМ 2, 40; 
ЭССЯ 5, 218]) і виявляє широкі зв’язки з апелят. та онім. лексикою слов, 
мов; пор. укр. діал. подрина «місце, де зсунулась земля», подра «горище в 
сараї», шандра «шлях, дорога», рос. діал. дрин «крите подвір’я, навіс», 
выдра «заглиблення в дереві, ямка, паз? жолоб», блр. діал. выдранка 
«поле серед лісу на місці облогу», «уперше оброблена ділянка землі», 
Drina в Боснії, мікротопонім Задрьта в Брест, обл., гідронім Одринка в 
бас. Верх. Оки, топоніми Одра в Україні, Хорватії, Одра, Одер у Німеччи
ні [Шульгач, 84—85]. Пояснення пд.слов. назви р. Дрина, алб. Дрин та ін. 
у зв’язку з і.є. *dru- «текти, струменіти» [Никонов, 128—129] менш пере
конливе насамперед через відсутність надійного апелят. підґрунтя.

Дрббишеве — с-ще міськ. типу, Краснолиман. р-н Донец, обл. [АТП, 118]; засн. 
наприкін. XVII ст. [ГЕУ 1, 370], рос. Дробышево. Ойконім виник як посе- 
сив на -ев(е) від антропоніма Дробиш; пор. с. Дробишів у Новгород-Сівер- 
ськ. р-ні Чернігів, обл. [АТП, 544].

Дрогббицька височині — передгірна височина на межиріччі Дністра та Стрию, 
у Львів, обл. [ГЕУ 1, 370]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ височина й означенням у формі жін. роду 
відн. прикм. на -цькийу утвореного від ойконіма Дрогобич (див.).

Дрогббич — місто, Львів, обл. [АТП, 279]; відоме з часів Київської Русі [ГЕУ 1,
371], Drohobicz (1390), Drohobycz (1432) [Худаш-Демчук, 68], Drohobycz 
(1881) [SGKP 2, 150], Дрогобыч (1981) [СЭС, 417]. Суч. ойконім є сполоні- 
зованим варіантом не збереженої д.рус. назви *Дорогобычь — посесива на 
*-уь від особ, імені *Дорогобытъ [Худаш-Демчук, 68].
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Дружба — 1) місто, Ямпіл. р-н Сум. обл. [АТП, 408]; засн. 1962 р. внаслідок 
злиття трьох нп, Дружба (1981) [СЭС, 418]; 2) с-ще міськ. типу, Теребовл. 
р-н Тернопіл. обл. [АТП, 425]; до 1957 р. — Зелена [ГЕУ 1, 371]; 3) карст, 
порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., у сх. частині масиву 
Карабі-яйла, виявлена 1974 р. [ГЕУ 1, 371]; 4) карст, порожнина (шахта) 
в Карпатській карст, обл., біля с. Мала Уголька Тячів. p-ну Закарпат. обл. 
[ГЕУ 1, 371]; 5) дендр. парк Прикарпат. держуніверситету, пам’ятка садо- 
во-парк. мистецтва держ. значення, в Тисмениц. p-ні Івано-Франків, обл. 
[ГЕУ 1, 371]. Топоніми виникли семант. способом від апелятива дружба за 
продукт, в радян. часи мемор.-ідеол. номінацією; пор. бл. двох десятків 
ойконімів Дружба в різних обл. України [АТП, 621], численні назви кол
госпів, радгоспів, таборів відпочинку тощо з такою назвою, понад десяток 
нп Дружне [АТП, 621]. Імовірним є утворення ойконімів від однойменних 
суміж. ергонімів.

Дружківка — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; засн. в 70-х pp. XIX ст. [ГЕУ 1, 372], 
Дружковка (1981) [СЭС, 418]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
відантроп. назви суміж. с. Дружківка, суч. смт О лексіево-Дружківка 
(див.).

Дружківські скам’янілі дерева — геол. пам’ятка природи держ. значення, 
Костянтинів, р-н Донец. обл. [ГЕУ 1, 372]. Топонім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації складного словосп. з опорним ГТ скам'янілі дере
ва на позначення відслонень, що тягнуться до м. Дружківка, назва якого 
лягла в основу першого означення у формі відн. прикм. на -ські.

Д^ба — річка, п. Черви л. Лімниці п. Дністра в Івано-Франків. обл.; Дуба (1957), 
Duba (1917), Dübszara (б. p.), Duba B(ach) (1804); починається з Дубенсъ- 
кого лісу на пд. зх. від с. Дубошари; пор. там само с. Дуба [СГУ, 184]. 
Гідронім має кілька пояснень, більшість з яких справедливо пов’язана з 
назвою дерева дуб (< псл. *dębb) [Вербич 2009, 57]. Форма його виражен
ня нехарактерна для укр. топонімії, але має численні відповідники в пол. 
топонімії, де функціонують Dęba (жін. p.), Dęby (чол. р.) і Dębe (сер. p.), які 
подекуди виявляють прикм. закінчення, що дало підстави авторам істор.- 
етимол. словника пол. місц. назв кваліфікувати їх як архаїч. топоніми, 
мотивовані стягненим субстант. прикм. dęba < dęba (ja) [NMP 2, 319— 
321]. Таку етимологію підтверджує складений варіант гідроніма Duba 
Bach (букв, «дубовий ручай, потік») і «дубовий» онім. простір у бас. річки; 
пор. ще назву лісу Дуба, «в якому ростуть дуби» і шлях Дуб-дорога «біля 
велетенських дубів» на Волині [СММПЗУ 1, 235], у назві якого перший 
компонент Дуб є архаїч. прикм. у функції означення. Генет. зв’язки гідро
німа з лит. Dauba < dauba «долина, западина» < і.є. *dheu-b- «глибокий» 
[Вербич 2009, 57], кельт, dub «темний, чорний», д.ірл. dubh «чорний» 
[Никонов, 129] видаються менш імовірними, хоч на стадії, яка передува
ла псл. *dębb «дуб», вони можливі [ЕСУМ 2, 137—138].

Дубйна — 1) урочище, бот. пам’ятка природи держ. значення, Літин. р-н Він- 
ниц. обл.; Урочище Дубина [ГЕУ 1, 372]; 2) річки (2), у бас. Сули л. Дніпра 
й Тясмину п. Дніпра; 3) балки (3), у бас. Сіверськ. Дінця п. Дону і на Київ
щині (2) [СГУ, 185]; 4) численні мікротопоніми в Пн.-Зх. Україні 
[СММПЗУ 1, 236—237], на Поліссі [Черепанова, 95]. Топоніми виникли 
семант. способом від загальнослов. ГТ дубйна «дубове дерево; дубовий ліс» 
[Грінч. 1, 451], «гора, покрита лісом лише на вершині; горб у лісі, покри
тий деревами» [Мурзаев, 192]. Такі назви поширені перев. в сх.слов. і пол. 
мовах [NMP 2, 325—328], хоча відомі в ін. зх.- та деяких пд.слов. мовах 
[Шульгач, 74—75].

Дубівка — численні річки, балки, яри [СГУ, 185], нп [АТП, 621] тощо. Назви 
виникли приєднанням суф. -к(а) до відн. прикм. дубовий «стос, до дуб» 
(ліс, гай тощо) за аналогією до високопродукт. похідних на -івк(а).



198 Дубівський

Д^бівський — с-ще міськ. типу, Антрацит, м /  р. Луган. обл. [АТП, 56; ГЕУ 1,
372]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. 
на -ськ(ий) з топоосновою Дубів- /  Дубов-; пор. у Луган обл. нп Дубівка, 
Дубове [АТП, 621] і численні геогр. назви з цією основою по всій Україні 
[СГУ, 185—186; АТП, 621; СММПЗУ 1, 239—240; Габорак, 132—133].

Дублони — 1) місто, Нестеров, р-н Львів, обл.; відоме з 1440 р. [ГЕУ 1, 372]; 
2) с-ще міськ. типу, Самбір. р-н Львів, обл. [АТП, 292]; відоме з 1432 р. 
[ГЕУ 1, 372]. Ойконіми виникли семант. способом від групової назви 
людей дубляни «вихідці з с. Дуб'еь, що на сх. Львівщини [АТП, 276], або 
«ті, що живуть в дубовому лісі»: Дуб('є) + -яни > дуб'яни > дубляни > 
Дубляни.

Дубно — місто, Рівн. обл. [АТП, 374]; м. Дубенъ (1100), «оу Дубна* (1147), «оу 
Добна» (1149), «в Доубенъь (1287), Дубен (1100) [ЕСЛГНПР, 53], Дубно 
(1981) [СЭС, 419]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
похідного від назви рослини дубь (< псл. *dgbb) відн. прикм. чол. роду на
-ьнъ, що узгоджувався з номенкл. іменем городь і вказував на знаходжен
ня нп у дубовому лісі. Зміна форми ойконіма чол. роду на сер. рід зумовле
на його узгодженням із суч. номенкл. іменем місто; пор. у Зх. Поліссі 
мікротопоніми Дубно: 1) болото, біля якого росли дуби; 2) поле, де ріс дубо
вий ліс [СММПЗУ 1, 239]. Аналог, топоніми поширені в різних слов, 
мовах [ЕСЛГНПР, 53]; пор. ще д.рус. назву ур. Дубеньць (1155) у бас. р. 
Супій, утворену семант. способом від демінутива дубеньць з основою д.рус. 
дубьнъ «дубовий» [ЕСЛГНПР, 53], потік Дубенёць у Львів, обл., р. Дуб- 
ниця в бас. Прип’яті на Рівненщині [СГУ, 184—185] з тією самою основою.

Дуббве — с-ще міськ. типу, Тячів. р-н Закарпат. обл. [АТП, 164]; відоме з 1-ї 
пол. XVI ст. [ГЕУ 1, 373]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оні
мізації відн. прикм. дубовий «стос, до дубь у формі сер. роду, яка узгоджує 
назву з номенкл. іменем (місце, поселення, село, селище). Топоніми з осно
вою Дубов- належать до найпродуктивніших у слов, мовах.

Дубов’ізівка — с-ще міськ. типу, Конотоп, р-н Сум. обл. [АТП, 393]; засн. в сер. 
XIX ст. [ГЕУ 1, 373]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в посес.-ре- 
лят. функції від антропоніма *Дубов'яз або ж складносуф. способом за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від основ назв нп Дуб-инка і В'язо
ве, що неподалік Дубов'язівки в Конотоп, р-ні (перший компонент міг і 
безвідносно до Дубинки вказувати на наявність дубів або дубового лісу в 
межах поселення).

Дуброва, Дубрівка, Дубрівка, Дубрбва, Дубровиця, Дубрбвина — численні 
спільнокореневі ф онет. або словотв. варіанти топонімів [СГУ, 186—187; 
АТП, 621; СММПЗУ 1, 240—241; Габорак, 133; Черепанова, 96—97; 
СНГТК, 73], що виникли семант. способом від відповідних ГТ, об’єднаних 
семантикою «дубовий ліс з поміссю інших листяних дерев; густий, непро
хідний ліс», яка в різних слов, мовах має певні відтінки [Мурзаев, 192]. 
Домінантою в цьому ряду топонімів укр. мови є Діброва (< псл. *dgbrava 
«ліс»), основа якого загальноприйнятої етимології не має (див. Діброва).

Дубрбвиця — місто, Рівн. обл. [АТП, 375]; відоме з 1005 р. [ГЕУ 1, 373], рекон
струйовано як *ДИбровицЛі з літоп. Дубровицьскыи (князь) (1183) 
[ЕСЛГНПР, 53]. Ойконім виник семант. способом від ГТ *доубровицлу 
ст.укр. доубровица «невеликий дубовий ліс; гай» (1415), що відбився в 
топонімії різних слов, мов [Іліаді, 180; Шульгач 2001, 46]. Назва спорід. з 
продукт, топоосновами Дібров- /  Дубрав- / Дубрів- / Дубров- (див.).

Дувбнка — 1) річка, п. Красної л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1792); Дуванъ (1782), 
Дуванная Долина (1704), Дуваночка (1963—1973); пор. нп Верхня Дуван- 
ка і Нижня Дуванка Сватів, р-ну Луган. обл.; 2) балка, л. Уди п. Сіверськ. 
Дінця п. Дону (1773); пор. с. Дуванка Золочів. р-ну Харків, обл. [СГУ, 
187]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від
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істор. Дуванъ (1-а назва) або безпосередньо від заст. діал. (пд.-сх.) дуван 
«розподіл, частина, пай», рос. дуван «високе відкрите місце; збори коза
ків для розподілу здобичі; здобич» (2-а назва), яке є запозиченням з тюрк, 
мов, де divan «рада, збори» з перс, мови; пор. диван [ЕСУМ 2, 140], ойко- 
німи (3) Дуванка в Луган. і Харків, обл., б. Дуванка, яр. Дуванний, 
б. Дуванська в бас. Сіверськ. Дінця, де функціонував апелятив дуван, а 
також відповідні топоніми за межами України [Мурзаев, 192—193].

Думйтриця — річки: 1) л. Фалькова л. Сучави л. Серету л. Дунаю в Чернівец. 
обл.; Domitrica (1911); 2) п. Малого (Білого) Серету п. Серету л. Дунаю в 
Чернівец. обл.; Думїтріца, Думйтриця, Dumitrica (1886), Dymitryca 
(1909) [СГУ, 188]. Гідроніми виникли внаслідок трансонімізації назви 
полон. Думйтриця, звідки річки беруть початок. Твірний оронім постав за 
допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від романізованої форми Думи- 
тру укр. чол. імені Дмитро [Карпенко, 125].

Д^мка — річка, л. Рову л. Пд. Бугу (1967); Думки, Дунка (1967), Думка, Думи
(1889), Думна (1825), Ровец (1901); пор. суміж. ур. Думи, що в с. Марти- 
нівка Жмерин. p-ну Вінниц. обл. [СГУ, 188]. Гідронім виник за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від назви суміж. ур. Думи. Етимологія гідро- 
основи не з’ясована [Торч.^Торч., 174; Трубачёв, 110]. В. П. Шульгач щодо 
спорід. назви р. Думниця л. Полтви п. Зах. Бугу (варіанти Думна, Думний 
Потік, Dumny Potok) наводить кілька генет. пов’язаних топонімів (серб., 
хорв. Думнііца, укр. Піддумань, Вйдумня, Вйдумка на Зх. Поліссі), припу
скаючи її мотивацію незасвідченим апелятивом *йитьпіса або суф. утво
рення за допомогою -іса від прикм. основи без пояснення її походження 
[Шульгач, 79]. З огляду на виявлені зв’язки можливе двояке тлумачення 
гідроніма: 1) назва іллір. походження, перенесена із Зх. Балкан; пор. 
хоронім Dümno в Герцеговині, в якому -и- розвинулося з про що свід
чить форма Dlbmno (XIV ст.), що узгоджувалася з номенкл. іменем сер. 
роду поле і заступила іллір. назву в лат. записі Delminium (пор. лат. лока
тив DelminT) з основою алб. delme «вівця», відбитою в хоронімі Dälmäcija, 
Delmäcija [Skok 1, 456—457, 377]; у такому разі мотиваційною ознакою 
топоніма була «місцевість, де випасають овець», букв, «овеча (місце
вість)»; 2) назва псл. походження, виникла на основі пел. *с1д-тъ /  *(1ът-а
< dęti, йътд, зближеного з псл. *duti, *duję «дути, віяти» < i.e. *dhrp,- /  
*dhem- /  *dhemd- «дути, дим, туман; хмарний, темний» [ЕСУМ 2, 148— 
149]. Утрачений твірний апелятив *dęmb /  *dbma міг означати «щось 
надуте, роздуте; місце, яке продувається», про що свідчать рос. діал. 
думка «маленька подушечка, яку підкладають під щоку» [Фасмер 1, 552], 
укр. вй-дма «піщане місце» [ЕСУМ 2,149], букв, «місце, де надуло піску», 
укр., рос. домна, д.рус. дьмьница «домна», яке пов’язане з псл. *dbmg, 
*dęti «дму, дути» (пор. вираз задути домну) [ЕСУМ 2, 109], діал. дёмня, 
дймня «димар; горно; кузня» < діал. димати «дути (міхом)», діал. об-де- 
мати «обчищати» (власне «обдувати»), де паралелізм -е- /  -и- є таким же 
природним, як і -0- /  -у- /  -и- в коренях відповідних похідних; пор. ще дим 
«дим», дймка «серпанок», дймниця «димар», діал. дймен «вітер», духовй- 
на «незамерзаюче місце на річці; легка земля» [ЕСУМ 2, 31, 70—72, 109, 
148—150]. Розгалужене гніздо похідних з апофонічними коренями дм- /  
дум- /  дем- / дом- / дим-, які мали і локал. значення, а також функціону
вання низки відповідних топонімів перев. на правобережному поліссі та в 
лісостепу (пор. ще сінокіс Думань, куток Думка в с. Духче на Волині 
[СММПЗУ 1, 242], частина с. й ур. Дума на Чернігівщині [Черепанова, 
97]) дозволяють зробити припущення про виникнення гідронімів з осно
вою Дум- від архаїч. псл. апелятивів з релят.-демін. (Думка) та атрибут.- 
топогр. (Думниця, Думань) семантикою. Словотв. варіант гідроніма Думич 
й аналог, назва урочища постали семант. способом від апелятива на -ич у
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релят.-локат. функції *думич «місцевість, яка обдувається»; пор. рос. 
поволзьке горыч «південно-західний вітер» від місц. горы «високий пра
вий берег Волги» [Фасмер 1, 438]. Парал. гідронім Ровец утворено за допо
могою суф. -ец (укр. -ець) у демін. функції від назви р. Рів, у яку впадає 
р. Думка.

Дунпєць — річки: 1) п. Дніпра, Канів, р-н Черкас, обл.; Dunayec (1789), Дунаецъ 
(1901), Сухій Дунаецъ (1864); 2) п. Есмані п. Клевені п. Сейму л. Десни 
л. Дніпра; Дунаецъ (1792); пор. у бас. річки cc. Дунаєць у Глухів. p-ні Сум. 
обл. [СГУ, 188] та в Жидачів. p-ні Львів, обл. [АТП, 281], ойконіми Dunaj- 
ec (6) у пол. мові [NMP 2, 457—458]. Гідроніми виникли семант. способом 
від демінутива *дунаєць «невеличкий розлив, струмок, потічок», в основі 
якого укр. діал. ГТ дунай «розлив, повінь; великий потік», рос діал. дунай 
«струмок»; пор. демінутив dunajićek «потічок» у слвц. мові; апелятиви 
пов’язані з назвою р. Дунай [ЕСУМ 2, 145]. Імовірним є виникнення дні- 
пров. гідронімів за допомогою -ець у демін. функції від опоетизованої 
назви р. Дунай (див.). Ойконім Дунаєць постав унаслідок трансонімізації 
назви суміж. річки.

Дунбївці — 1) місто, Хмельниц. обл. [АТП, 481]; відоме з 1403 р. як Дунайгород 
[ГЕУ 1, 375], Dunayowcze (1493), Dunajowcze Wysnie (1565), Высшие, 
Верхние Дунаевцы (1565), Dunaygrod (1630—1650), Dunajowce (1703), 
Дунаевцы (1792), Дунаиовцы, Дунай-город (1865), Дунаивци, Старе 
мисто, Нимецьке мисто (1911), Дунаївці (1926) [Торч.-Торч., 174]; 
2) с-ще міськ. типу, Дунаєвец. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 481]; засн. 1914 р. 
[ГЕУ 1, 375], Дунаевцы [Торч.-Торч., 174]. Суч. форма ойконіма виникла 
семант. способом від групової назви людей дунаївці «ті, що народилися на 
р. Дунай; вихідці, переселенці з-над Дунаю». Давн. (за ГЕУ 1, 375) назва 
Дунайгород постала внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. 
*Дунай городь, в якому опорний компонент є номенкл. іменем городь, а 
інший — означенням, що вказувє на відношення поселення до Дунаю, 
звідки походять його перші жителі; пор. нп Райгород, Китайгород, Іванго- 
род, Степангород, Томашгород, Вишгород та ін. [Бучко, 148]. Складені 
варіанти ойконіма містять означення, які вказують на місце знаходження 
(Высшие, Верхние Дунаевцы), вік міста (Старе мисто) або його відношен
ня до німців, які становили у відповідний період значну частину населен
ня (Нимецьке мисто). Назва смт постала шляхом трансонімізації давн. 
ойконіма у зв’язку з відкриттям за 22 км від м. Дунаївці головної в р-ні 
зал. ст. (1914) [ГЕУ 1, 375], що розрослася в с-ще міськ. типу.

Дун&й — річки: 1) починається на сх. схилах Шварцвальду (ФРН), вп. у Чорне 
море (Одес. обл.); VIII—V ст. до н. е. — гр. ’ 'IoTpoę, скіф. MaTÓaę (ниж. 
течія); І ст. до н. е. — кельт.-лат. Dänuvius, Aävotißux;, лат. Danubius (верх, 
і сер. течія); Hister, Histrus, пізн. гот. Donowi, д.в.нім. Tuonaha, Tuonova, у 
«Пісні про Нібелунгів» — Tuonowe; с.гр. Aowaßiq, сірій. Dönabis; ст.сл. 
Доунавъ (IX ст.), Доунай, д.серб. Дунавь, д.рус. Дунай (рідко Истрь); нім. 
Donau, угор. Duna, чес. Dunaj, слвц. Dunaj, серб., хорв. Дунае, слвн. Dóna- 
va, Dunäj, Dunej, пол. Dunaj, рум. Dunärea, болт. Дунае, тур. Tuna; XVI — 
поч. XVII ст. Дунай, XV—XVII ст. Дуна, Danubio; Danube (1769), Данубий 
(XVIII ст.), болг. клич, форма Дунафе, укр. клич, форма Дунаю; 
2) л. Многи л. Удаю п. Сули л. Дніпра в Чорнух. р-ні Полтав. обл.; 3) у с. 
Котовка Магдалин, р-ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 188]; 4) поле, с. Тверди
ні Локач. р-н Волин, обл. [СММПЗУ 1, 242]. Назві однієї з найбільших у 
Європі р. Дунай (друга за величиною після Волги) присвячена велика нау
кова література, але загальноприйнятої етимології немає [Никонов, 130— 
131; ЕСЛГНПР, 53—54; SP 5, 92—94 та ін.]. На сьогодні практично ніхто 
з фахівців не заперечує генет. зв’язку між основами пд.європ. гідронімів 
Дон, Дон-ець (Сіверський), Дн-іпро, Дн-icmep, Дун ай та Іран. ГТ *dan-
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«річка, вода» [ЭССЯ 5,156], але безпосередня мотивація назви Дунай цим 
апелятивом сумнівна, бо на час панування іраномовних скіфів у Пн. Над- 
чорномор’ї ниж. частина річки називалася гр. ’ 'Iaipoę, скіф. Matpóaę, а її 
верх, частина, куди скіфи не сягали, мала кельт.-лат. назву Danuvius, 
AavoiSpioq, що є онімізованою прикм. формою на -uuius у релят.-атрибут, 
функції з основою i.e. *danu- «річка» (< i.e. *da- «та (рідина), що тече; 
текти» [SP 5, 93—94] ). У III—IV ст. н. е. готи, які перемістилися в бас. 
Дунаю перев. з Пн. Надчорномор’я під тиском гунів, передавали гідронім 
із заміною -а- на -о- у формі *D6nawi /  Dunawi, яку запозичили праслов’я- 
ни, замінивши -о- на -и- і кінц. -иь (< иі) на -уь, очевидно, за аналогією до 
антич. назви Дону Tśvai’ę та продукт, пел. ГТ *dunajb «розлив води, 
повінь; великий потік; глибока річка» [ЕСУМ 2, 145; ЭССЯ 5, 156—157; 
SP 5, 93—94]. Таке пояснення гідроніма спирається на його антич. фікса
ції та можливі трансформації в мові різних етносів, що переймали назву й 
поширювали її на засвоювані землі. На думку більшості дослідників, 
важлива культ.-істор. роль Дунаю для різних європ. народів спричинила
ся до того, що гідронім був міфологізований праслов’янами, а від них 
частиною прабалтів, оспіваний у фольклорі, зокрема в билинах [Карпен
ко 2008, 111—119], породив апелятив *dunajb на позначення будь-якої 
великої води, річки (а в балтів і білорусів — малої річки, джерела, струм
ка [Лемцюгова, 160—161; Мурзаев, 193], у сх.-, зх.слов. і балт. мовах, як 
уважали 3. Голомб, К. Мошинський, навіть переносився на Дніпро за його 
повноводність). Водночас розгалужена система ГТ з основою дунай- у цих 
мовах, а також закріплення балт. топоніма Дунояй за невеликими водни
ми басейнами з піщано-наносним рельєфом берегів дозволили окремим 
ономастам (В. А. Никонову, Т. Лер-Сплавінському) вбачати тут природні- 
ший деривац. зв’язок: онімізацію геогр. апелятива в процесі називання 
балкан. річки та ін. водних об’єктів, що відповідає закономірностям топо
нім. номінації, а не навпаки. Найдавніше зафіксований стос. Дунаю гідро
нім 'Iatpoę, що стосувався ниж. частини річки, майже однозначно тлума
читься як фрак, за походженням, в основі якого і.є. Hs(d)ro-8 зі вставним 
-t- між -8- та -г-, співвідн. з д.інд. isira- «сильний, могутній, буйний» 
[ЕСЛГНПР, 64—65]. Скіф, назва Дунаю Matóaę пов’язана з д.інд. mada- 
tU madate «бурлить, б’є струменем, сп’яніюється» або з кельт, (д.ірл.) 
maith «добрий»; пор. алб. MatU чес. Metuje, гр. Manę- [Фасмер 1, 553]. 
Ін. гідроніми й назва поля Дунай постали способом онімізації ГТ дунай з 
місц. семант. відтінками; пор. численні топоніми з основою Дунай- /  
Дунае- у слов, і балт. мовах [ЕСЛГНПР, 53—54; Мурзаев, 193; NMP 2, 
457—458].

Дунбй-Дністрбвська рівнйна — пд.-зх. частина Причорноморськ. низовини, яка 
на зх. обмежена Дунаєм, а на сх. —Дністровським лиманом [ГЕУ 1, 376]. 
Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ рівнйна «досить велика поверхня земної ділянки без істотних западин 
та підвищень» [СУМ 8, 549] й означенням у формі складносуф. відн. 
прикм. на -ська з основами відповідних гідронімів; пор. заповідник 
Дунайські плавні в гирлі Дунаю, Кілій. р-н Одес. обл. [ГЕУ 1, 377].

Дурні, Дурнё, Дурнйй — численні мікротопоніми або компоненти в складних і 
складених назвах [СММПЗУ 1, 242; СГУ, 289; Черепанова, 98]. Назви 
виникли внаслідок субстантивації та онімізації відповідних форм відн. 
прикм. дурнйй із суф. -я-, який має значення «зіпсована, непридатна для 
вживання чи з неприємним запахом вода», що випливає з семантики твір
ного псл. *dun>; пор. рос. діал. дурь «гній», «гидкий запах (чого-небудь 
перележаного, перепрілого і т. ін.)», «гній, покидьки, бруд, сміття» 
[Лучик, 74—75; ЭССЯ 5, 162—163], етимологію спорід. назви р. Дурнйця 
п. Турії п. Прип’яті п. Дніпра [Шульгач, 80]. У назвах лісів, урочищ, гір
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тощо з основою Дурн- актуалізується значення «погана, небезпечна місце
вість». Для частини пд.сх. топонімів з основою Дурн- імовірне тюрк, похо
дження у зв’язку з ГТ дур(ак) «місце, де зупиняються; місце проживан
ня* [ГУ, 173].

Дюрмёнь — гора на пд. Керченськ. п-ва, у межах Криму; Дюрмен [ГЕУ 1, 378]. 
Оронім виник семант. способом від тюрк. діал. дермен /  дюрмен (< деґир- 
мен) «млин» [Севортян 1980,176—177] за ознакою «гора, де стояв млин*. 
Пом’якшення фіналі в Дюрмень відбулося в слов, мовному середовищі у 
зв’язку з грам, узгодженням ороніма з номенкл. іменем гора.

Діківський купол — підвищення (гора) на Донецькій височині, біля с. Дякове 
Антрацит, р-ну Луган. обл. [ГЕУ 1, 378]. Оронім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним компонентом купол у перен. зна
ченні «куляста поверхня або предмет такої форми* [СУМ 6, 404] й озна
чення у формі відн. прикм. на -ськ(ий) з основою ойконіма Дякове.

Діківці — бот. заказник держ. значення, Літин. р-н Вінниц. обл. [ГЕУ 1, 378]. 
Топонім виник семант. способом унаслідок трансонімізації суміж. ойконі
ма Дяківці [АТП, 21], в основі якого колективна назва людей (катойконім) 
дяківці «жителі або вихідці із с. Дякове*.

Е

Егіз-Тинйх-1 — карст, порожнина (шахта), пам’ятка природи в Гірсько-Кримсь- 
кій карст, обл., на Карабі-яйлі [ГЕУ 1, 379]. Назва тюрк, походження, 
виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
тинах (кр.тат. tiynag) «ставок, загата; калюжа, гребля; водойма* [Буша- 
ков, 151], препозитивним означенням егіз (< egiz) «високий; підвищений; 
високе місце* [Мурзаев, 197] і постпозитивним 1 (один) у значенні «пер
ший*.

Еклізі-Бурун — найвища вершина масиву Чатирдаг, об’єкт туризму на головно
му пасмі Кримських гір [ГЕУ 1, 379]. Оронім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації гібридного за походженням словосп. з опорним тюрк. 
бурун «мис, гірський виступ і т. ін.* [Мурзаев, 103] та іменник, означен
ням, пов’язаним з н.гр. ’'єккАліоіа «церква* [Бушаков, 45], букв, «церков
на, священна гора* (можливо, тут був середньовічний церковний округ).

Елёктра — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на Кара- 
бі-яйлі [ГЕУ 1, 384]. Спелеонім, очевидно, гр. походження, виник від 
гр. ’'r|A£icrpo\) «бурштин* [СІС, 195], можливо, через н.лат. посередництво, 
де electricus «бурштиновий, властивий бурштину* [ЕСУМ 2, 163]. Моти- 
вац. ознакою могла послужити наявність у вапняках шахти скам’янілої 
викопної смоли хвойних дерев перев. жовтого кольору різних відтінків, з 
якої складається бурштин [СУМ 1, 262].

Еміне-Бйїр-Кобб — карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл., на масиві 
Чатирдаг [ГЕУ 1, 386]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ коба «печера; гірська доли
на; улоговина; яр* (тюрк.) й означеннями у формі ГТ баир, байир «пагорб, 
горб, підвищення* (тюрк.) [Мурзаев, 280, 64], кр.тат. Ьауіг «гора, па
горб, узвишшя; схил гори, косогір* [Бушаков, 86], що в препозиції вико
нує роль атрибутива із семантикою «гірський*, і початк. д.тюрк. атіп 
«надійний, вірний* [ДТС, 75]. Зміна тюрк. кінц. наголосу в Баір на почат
ковий відбулася в сх.слов. мовленні.

Емше-Bafp-Xocäp — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., 
на масиві Чатирдаг [ГЕУ 1, 386]. Оронім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації тюрк, словосп. з опорним кр.тат. ГТ хазаг «вирва, провалля, 
шахта* [Бушаков, 157] і двома означеннями (див. Еміне-Баїр-Коба).
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Ёнгельсове — с-ще міськ. типу, Краснодон, м /  р Луган. обл. [АТП, 56]; засн. 
1923 р. [ГЕУ 1, 387]. Ойконім виник як мемор. назва внаслідок субстанти
вації та онімізації форми сер. роду прикм. на -ов(е) з основою прізв. кла
сика марксизму-ленінізму Ф. Енгельса, імовірно, через посередництво 
ергоніма.

Енергодбр — місто, Запоріз. обл.; засн. 1970 р. у зв’язку з будівництвом ДРЕС 
[ГЕУ 1, 390]. Ойконім виник за моделлю композита внаслідок складання 
основ іменників енергія і дар (у місті, крім ДРЕС, побудована ще й АЕС), 
другий з яких втрачає в топонімії лекс. значення і виконує функцію 
суфіксоїда; пор. Цареводар, Новодар, Краснодар, Олександродар [Бучко, 
294].

Ескі-Кермін — підвищення в передгір’ях Кримськ. гір, за 25 км на пд. від 
Бахчисарая [ГЕУ 1, 392]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ керман, кермен 
«місто, фортеця» (див. Аккерман) й означенням ескі(< кр.тат. езкі) «ста
рий» [Севортян, 306—307], букв, «стара фортеця»; пор. численні топоні
ми з компонентом Е с к і  в  Криму [Бушаков, 104] і в Болгарії [Дим.-Тодо- 
рова, 372].

Есмбнь — річки: 1) л. Десни л. Дніпра в Кролевец. р-ні Сум. обл.; Есмань (1898), 
Османь (1913), Осман (1931), Западная Есмань (1898); 2) п. Клевені п. 
Сейму л. Десни л. Дніпра; Есмань (1765—1769), Ясмань (1729—1730), 
Jeszman (1913); пор. нп Есмань Глухів. р-ну Сум. обл. [СГУ, 190]. Гідроні
ми мають затемнену етимологію. Як і назву р. Османь (правої притоки 
Свапи в бас. Десни), їхню основу перев. пов’язують з Іран, азта, асман 
«камінь, камінний» [Никонов, 314; Трубачев, 207]. Такамотивац. ознака 
може стосуватися і компонента Асма в структурі складених крим. топоні
мів Асма-Кая (2), Асма-Отлак, Юкарн-Асма, Асмакай-Аджи, хоча його 
пояснюють і у зв’язку з кр.тат. азта «висячий» [Бушаков, 81]; пор. ще 
р. Асма в Криму [СГУ, 24 ].

Есх&р — с-ще міськ. типу, Чугуїв, р-н. Харків, обл. [ АТП, 456]; засн. 1927 р. 
у зв’язку з будівництвом електростанції [ГЕУ 1, 392]. Ойконім виник 
семант. способом від абревіатури ЕСХАР, що постала під впливом 
активного в XX ст. складноскор, способу словотворення на основі сло
восп. електростанція Харкова. Граф, назву смт Есхар переоформлено 
відповідно до ойконімів чол. роду з великою літерою лише на поч. 
слова.

Ечкідбг — гірський хребет на пд. схилі Голови, пасма Кримськ. гір, за 13 км. на 
пд. сх. від м. Судака [ГЕУ 1, 395]. Оронім тюрк, походження, виник як 
композит унаслідок складання опорного ГТ даг «гора, гірський хребет» 
(тюрк.) [Мурзаев, 169] й означення ечкі < д.тюрк. ескі /  ескй «коза» [ДТС,
162], букв, «козяча гора», за ознакою «гірський хребет, де водяться дикі 
кози».

є
Євпаторійська бухта — частина Каламітської зат. Чорн. моря, омиває береги 

Криму [ГЕУ 1, 396]. Лімнонім виник внаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ бухта «частина моря, невеликий залив, відно
сно відокремлений, закритий від впливу штормів» [Мурзаев, 105] й озна
ченням у формі жін. роду відн. прикм. на -ський з основою ойконіма 
Євпаторія (див.).

Євпаторійські озёра — група солоних озер на узбережжі Чорн. моря побл. 
м. Євпаторії [ГЕУ 1, 396]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та
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онімізації словосп. з опорним ГТ озёра в мн. й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою ойконіма Євпаторія (див.).

Євпатбрія — місто, в зх. частині Криму [АТП, 254]; Керкінітіда (VI ст. до н. е.) 
[ГЕУ 1, 397; Никонов, 133], як гр. колонія V—II ст. Керкенитида [СЭС, 
426], Еажаторіа (І ст. до н. е.) [Бушаков, 64; Никонов, 133], місто і фортеця 
Гезлев (кін. XV ст.) [ГЕУ 1, 397], як тур. фортеця XVI—XVII ст. Гезлёв 
[СЭС, 426], Гезлів [АТП, 254], Гёзлёв [Никонов, 133], Козлів [АТП, 254], 
рос. Козлов [Никонов, 133], з 1984 р. — Євпатбрія [АТП, 254; ГЕУ 1, 397], 
Евпатория (1981) [СЭС, 426]. Суч. назва надана поселенню д.гр. колоні
стами наприкін. І тис. до н.е. на честь боспор. царя Митридата Євпадо- 
ра (132—63 р. до н. е.), в основі прізв. якого евпатор «благородний» 
[Никонов, 133], д.гр. єожатор «знатний», букв, «народжений від слав
ного отця», що відбилося в кількох топонімах Тавриди [Бушаков, 64]. 
Попередню назву м. Керкінітіда /  Керкенитида пов’язують з ойконі- 
мом Керч (див.) та етнонімом керкети [Никонов, 133]. Із завоюванням 
міста турками в XIV ст. воно було перейменоване в Гезлев, тур. Одгіеи, 
Кдгіеи (< §д2 Іек «місце спостереження») [Бушаков, 106], яке після при
єднання Криму до Росії в 1783 р. спочатку було переосмислене як Коз
лов, а з 1784 р. офіц. затверджене містом з відновленою назвою Євпато
рія [АТП, 254].

Євсуг — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Евсугь (1837—1839), Евсухъ (1874), 
Евсюг(ъ) (1782), Евсюк (1900), Овсугь (1775), Евсюга (1766), Авсухъ 
(1695), Явсугъ (1697), Явсуга (1571), Явьсуга (1642), Явсюгъ (1782), Ков- 
сюгъ (1781), Зайва (2-а пол. XVIII ст.), Саус(ъ) (1745), Своюга (1804), Гре- 
мячея (1778), Гремяча (1781); пор. с. Евсугъ (1903), суч. с. Євсуг Біло- 
водськ. р-ну Луган. обл. [СГУ, 191]. Гідронім тюрк, походження, виник 
унаслідок онімізації композита, що складається з тюрк. діал. су в /  суг < 
д.тюрк. аии /  зиё «вода; річка» [Мурзаев, 528] та єв < кр.тат., тур. еи < 
д.тюрк. іїи «житло, дім, юрта». Мотивац. ознакою була «домашня річка, 
річка побл. житла». Численні варіанти зумовлені різнодіалектним та різ
номовним засвоєнням гідроніма, а також тенденцією до фемінізації назв 
річок. Парал. назва Ковсюгь містить перший компонент Ков-, мотивова
ний апелятивом кой «село, поселення», бл. за семантикою до основи єв- 
[Отін, 65], та опорний -сюгъ < зи§ «вода; річка». Імовірним є походження 
атрибут. Ков- від кр.тат. кой «вівця», у зв’язку з чим мотивац. ознакою 
гідроніма могла бути «овеча вода, річка». Слов, гідронім Гремяча характе
ризує річку за її звук, особливостями.

Єл&нець — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 311]; Криничная (1786), Кри
нична (1809), Кринична-Бантича (1820), Еланець-Московка (1820), Ела- 
нец-Новомосковка (1856), Еланец Московский (1926), Наградовка-Кри- 
ничка (1855) [Лобода , 71—72]. Ойконім виник способом трансонімізації 
назви р. Яланець (Гнилий), на якій лежить нп [СГУ, 142]. За деякими 
джерелами, с-ще засн. на поч. XIX ст. саме як Гнилий Єланець за назвою 
однойменної річки [ГЕУ 1, 400], у якій означення вказує на відповідну 
якість води (див. Гнила, Гнилий, Яланець). Найдавніша фіксація Кринич
ная постала внаслідок субстантивації та онімізацї форми жін. роду відн. 
прикм. на -н(ий), утвореного від ГТ криниця. Складені ойконіми з осно
вою Москов- указують на відношення поселення до розквартированої 
військ, частини з відповідною назвою, а ін. парал. назви містять компо
ненти, що є відантроп. мікротопонімами; пор. к. с. Бантииіева-Наградов- 
ка [Лобода, 72].

Єлисаветград — кол. назва м. Кіровограда (див.).
Єлисаветгр&дка — с-ще міськ. типу, Олександрів, р-н Кіровоград, обл. [АТП, 

246]; засн. в ЗО—40-х рр. XVIII ст. [ГЕУ 1, 401], Елисаветградка 
(Михайлово) (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. Ойконім виник за допомогою суф.
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-к(а) в релят. функції від основи означення Єлисаветградський (полк), 
утвореного від назви засн. в сер. XVIII ст. м. Єлисаветград, суч. Kipo- 
воград (див.).

Ємшьчине — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 134]; відоме з 1585 р. [ГЕУ
1, 401], кол. Межиріччя [Янко, 133], Emilczyn (1881), «dawniej Międzyr
zec* [SGKP 2, 352], Емйльчино (1981) [СЭС, 432]. Суч. ойконім виник як 
посесив на -ин(е) від пестл. Ємілька / Ємелька з основою антропоніма 
Ємеля (< Ємельян). Істор. назва постала семант. способом від ГТ межиріч
чя «простір, місцевість між двома річками» [СУМ 6, 667].

Єнпкієве — місто, Донец, обл. [АТП, 99]; засн. 1898 р. [ГЕУ 1, 401], за ін. дже
релами — 1883 p., Енакиево (1981) [СЭС, 433]. Ойконім виник за допомо
гою закінч, -е (рос. -о) від трансонімізованої основи прізв. одного з заснов
ників місц. акціонерного товариства Ф. Є. Єнакієва [Янко, 133].

<£ника — річка, вп. в Гасанську зат. оз. Катлабуг у бас. Чорн. моря; Єніка 
(1957), Еньке (1979), Еника (1960) [СГУ, 192]. Гідронім із затемненою ети
мологією. Найімовірніше, він тюрк, походження, хоч формально цьому 
суперечить початк. наголос у назві, що може бути наслідком її адаптації 
слов’янами. Твірними могли бути тур. єн, yen «рукав» [Дим.-Тодорова, 
368] або єн з тур. уап «сторона; боковий» [БЕР 1, 496] та ик «течія» [Мур- 
заев, 231], до яких приєднано закінч, -а для узгодження гідроніма з 
номенкл. іменем річка. Менш імовірним є утворення назви від. тур. *епі 
«нова» та форманта -к(а) [Янко, 133].

Єні-Салп-3 — карст, печера в Гірсько-Кримській карст, обл., на Довгоруківській 
яйлі [ГЕУ 1, 401]. Спелеонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним монг.-тюрк. сала «притока річки, її рукав; розвилина; 
відріг гори; гілка, розгалуження; міжгірна улоговина» [Мурзаев, 493] і 
двома означеннями: препозитивним єні з д.тюрк. jarj'i «новий» [ДТС, 234] 
та постпозитивним числ. З «три, третя».

брик — 1) річка, л. Борової л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1731); Єрік, Єрик 
(1963—1973), Сракъ (1783), Єрічок,Єрочок(1963—1973); 2)п. рук. Дніпра 
в Цюрупинськ. p-ні Херсон, обл.; Ерикъ (1913) [СГУ, 192]. Гідроніми 
виникли семант. способом від запозиченого з тюрк, мов ГТ єрик «невели
ка протока» [ЕСУМ 2, 181], який має розгалужену систему дотичних 
гідрограф, значень і похідних топонімів перев. від бас. Дону до Уралу 
[Мурзаев, 202]. Демінутиви Єрічок, Єрочок указують на незначні розміри 
річки в бас. Сіверськ. Дінця; пор. ще канал Великий Єрик, що з’єднується 
з Дунаєм, побл. м. Вилкове Кілій. p-ну Одес. обл. [СГУ, 91]. Зміна кінц. 
тюрк, наголосу відбулася ще на апелят. рівні під впливом сх.слов. деміну
тивів із суф. -ик, який постійно є ненаголошеним.

<£рки — с-ще міськ. типу, Катеринопіл. р-н Черкас, обл. [АТП, 506]; відоме з 
1-ї чв. XVIII ст. [ГЕУ 1, 402], wieś Jerki (1765), Ерки (1800), Єрки (1924) 
[Гонца, 82], Erki, Jerki (1881) [SGKP 2, 356]. Ойконім виник семант. спо
собом від ГТ у мн. єрик (див. Єрик), який указує на характер рельєфу — 
полого-хвилясту рівнину, розчленовану річковими долинами, протоками 
[ГЕУ 1, 402].

Єсаулівка — с-ще міськ. типу, Антрацит, р-н Луган. обл. [АТП, 61]; відоме з 
1777 р. [ГЕУ 1, 402]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.- 
посес. функції від прізв. Єсаул, в основі якого запозичений з тюрк, мов 
апелятив єсаул, рос. есаул «козачий чин, перший після отамана», укр. 
іст. есаул «ад’ютант; той, хто відав стройовою службою» (XVII ст.), 
осавул «виборна службова особа; офіцерський чин у козацьких війсь
ках дореволюційної Росії; осавула» [ЕСУМ 4, 217]. Імовірним є безпосе
реднє утворення назви нп від єсаул, рос. есаул, який у XVIII ст. називав 
чин у козачих військах, що прирівнювався до чину ротмістра в кавале
рії [СЭС, 434].
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Ж
Жабйне ÓKO —  річка, п. Оржиці п. Сули л. Дніпра (1848); Жабино-Око (1852), 

Жабина Ока (1903); пор. ще Жаб’яче око в бас. Дністра на Тернопільщині 
[СГУ, 192, 193]. Гідронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ око «глибоке місце в річці, маленьке гірське озеро» 
[Мурзаев, 411], укр. діал. око «озеро», що функціонує в більшості слов. 
(< псл. *oko «озеро») та деяких ін. і.є. мовах; пор. лит. akis «яма, ковбаня» 
[Шульгач, 188—189], akas «ополонка», лтс. aka «колодязь», вірм. акн 
«джерело; початок струмка» [Мурзаев, 411]. Це давня метафора, яка 
сформована у зв’язку з переходом соматизму в ГТ та приєднанням озна
чення у формі посесиву на -ин(е) від назви землеводної тварини жаба. 
Топоніми (здебільшого гідроніми) з основами Ок- /  Оч-, Окн- /  Вікн-, які 
пов’язані з давн. народними віруваннями та образним осмисленням нав
колишнього світу, зокрема водних об’єктів, поширені в різних частинах 
світу [Лучик, 146; Мурзаев, 410—411; Шульгач, 188—189]. Щодо основи 
Жаб-, то вона продуктивна перев. у назвах невеликих об’єктів з прісною 
водою (пор. гідроніми Жабина, Жабинець, Жабій, Жабка, Жабник, Жабо- 
крйк та ін. [СГУ, 192—193]) або в назвах боліт, полів, лісів тощо 
(пор. Жаб9є, Жабка, Жаби, Жабйне, Жабокраки, Жаб9янка, Жаб'яче 
[СММПЗУ 1, 246—247]), які безпосередньо або опосередковано пов’язані з 
назвою земноводної тварини.

Жадёнь — село, Дубровиц. р-н Рівн. обл. [АТП, 375]; д.рус. градъ Жадьнъ; «ко 
граду Жадну» (1240) [ЕСЛГНПР, 59], Жаденъ (1890), Żadan (1895), Zadeń 
(1915), Жадень (1946) [Пура, 8]. Найдавніші фіксації ойконіма свідчать 
про його утворення способом субстантивації та онімізації д.рус. жадьнъ 
«бажаний, жаданий; жадний»; у суч. укр. мові слово жадний, крім давн. 
«бажаючий, спраглий», розвинуло негативне значення «скупий» [Грінч.
1, 470], «голодний». Палаталізація кінц. приголосного відбулася відн. 
пізно за аналогією до посесивів на *-уь.

Жариха — річка, л. Корчика л. Случі п. Брині п. Прип’яті п. Дніпра в 
Хмельниц. обл. (1913) [СГУ, 193]. Назва виникла за допомогою суф. 
-их(а) в релят.-атрибут, функції від ГТ жар, жари на позначення спе- 
котного, випаленого сонцем або вогнем місця перев. в ліс. місцевості, 
спорід. зі сх.слов. гар «горілий ліс, ділянка вигорілого лісу в результа
ті стихійної пожежі; оголена земля, яка звільнена від лісу штучним 
випалюванням дерев; лісова пожежа»; похідні від них топоніми поши
рені в Білорусі, Україні, зх. регіонах Росії, Польщі, Чехії, Словаччині 
[Мурзаев, 140—141, 206]; пор. в поліс, мікротопонімії поле Жарй (де 
завжди сонце), ліс Жарй (де після пожежі нічого не росте), сінокіс 
Жарй (на якому немає затінку) [СММПЗУ 1, 247], р. Жарка на Жито
мирщині [СГУ, 193].

Жашків — місто, Черкас, обл. [АТП, 501]; відоме з поч. XVII ст. [ГЕУ 1, 402], 
Ziaskow (1613), Жашковъ (1829), Жашків (1924) [Гонца, 82—83], Жашков 
(1981) [СЭС, 437]. Ойконім виник як посесив на Лв (< -овъ) від антропоніма 
Жатко, який є демінутивом від гіпокористики Зах /  Жах < Захарій, 
Заслав тощо; пор. пол. прізв. Zach /  Żachy яке відоме з 1136 p., і численні 
похідні від нього [Rymut 2, 715—716].

Жбир — кілька назв гір, хребтів, горбів в Укр. Карпатах [Габорак, 135]. Ороні- 
ми виникли семант. способом від діал. ГТ жбир «скеля, гора; височина; 
намул, мілина; сіножаті, порослі купиною та кущами» < псл. *їьЬігь, спо
рід. з лат. gibber «горбастий, бугристий; горб, бугор» < і.є. *geibh- «гнути, 
згинати, нагинати» [ЕСУМ 2, 189], що має в говірках семант. відтінки 
[Габорак, 135].
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Жвань — річка, л. Дністра, між рр. Матір(сь)ка і Жевка на пд. Вінниц. обл.; 
Дзванъ, Звонокъ, Званкъ, Жванъ, Zwan (1917), Dzwan, Żwan (1895), Говір- 
ка (с. Говори), Заміхівка (с. Заміхів), Вербова (с. Вербовець), Батогъ
(1901); пор. с. Жеан Муровано-Куриловец. р-ну Вінниц. обл., що відоме з 
XV ст. як с. Званъ, Жванъ [СГУ, 194]. Гідронім має затемнену етимологію. 
Припущення О. М. Трубачова про його походження від іллір. *Zuen- /  
*Zuan-, в основі якого *gheu-n-ta «яма», привабливе із семант. погляду, 
але сумнівне зі словотвірного, на що вказує сам автор [Трубачёв, 208]. 
Переконливішою є слов, етимологія назви як субстант. форми дієприкм. 
*жван(ий) (< пел. *гьиапъ)у похідного від дієсл. жвати з нульовою вока
лізацією в слабкій позиції редуков. -ь- у псл. *źbvati «жувати», що відбито 
в місц. апелят. лексиці; пор. бойк. жванка «живиця, яку жують як ліки», 
у зв’язку з чим мотивац. могла бути ознака «річка із сильною, стрімкою 
течією (яка «зжовує», підмиває берегову лінію)» [Вербич 2009, 60], 
суміж. гідронім Жевка з вокалізованим -ь- як -е- в сильній позиції. Чергу
вання початк. Же- / Зв- /  Дзв- у варіантах гідроніма могло бути зумовле
ним діал. особливостями й пол. впливом у бас. Сер. Дністра; пор. пол. 
антропооснови з початк. Ż-, більшість яких є варіантами відповідних 
основ з початк. Z- [Rymut 2, 755—767]. Похідними від гідроніма є ойконім 
Жеан, назва потоку Жванчик, а від апелятива *гъиапъ — назва р. Жванець 
з демін. суф. -ець у Кам’янець-Подільськ. р-ні Хмельниц. обл., що мотиву
вала ойконім Жванець, від якого походить гідронім Жванчик [СГУ, 194]. 
Скупчення топонімів з основою Жван- у бас. Сер. Дністра свідчить про 
діал. характер псл. *гъиапъ з гідрогр. семантикою, бл. до значення основи 
*źer- «пожирати, жерло; гирло», відбитого в гідроніміЖерів (див.). Парал. 
назви на -ка є відойконімними, Вербова — субстант. та онімізована форма 
жін. роду відн. прикм. вербовий «стос, до верба», Батогъ — семант. утво
рення від апелятива батіг у перен. значенні «тонка і звивиста, як батіг*.

Жвйрка — с-ще міськ. типу, Сокал. р-н Львів, обл. [АТП, 294]; засн. в 1884 р. 
[ГЕУ 1, 403]. Ойконім пояснюють як відантроп. назву, утворену від прізв. 
пол. льотчика Жвйрка після його загибелі 1929 р. під тоді ще безіменним 
нп [Янко, 134]. З огляду на спорід. демін. назву потоку Жвірчик у Дрого
бич. Р _н і  Львів, обл. [СГУ, 194] імовірним є виникнення топоніма за допо
могою суф. -к(а) в релят.-атрибут, функції від діал. жвір «дрібний білий 
шлак з-під чавуну», очевидно, запозиченого з пол. мови, де żwir «гравій, 
жорства, щебінка» [ЕСУМ 2,190], в основі якого після твердого -в- відбув
ся перехід -і- в укр. -и-.

Ждбнівка — місто, Харцизька м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1922 р.; 
Новожданівка (1941—1966) [ГЕУ 1, 403], Ждановка (1981) [СЭС, 437]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від назви шахти 
ім. Жданова, в основі якої прізв. радян. діяча А. О. Жданова. Істор. варі
ант Новожданівка постав способом основоскладання, перший компонент 
якого вказував на вік поселення; пор. назви нп з основою Жданів- /  Жда
нов- у різних обл. України [АТП, 623].

Ждбнов — кол. назва м. Маріуполя (див.).
Жденёве — с-ще міськ. типу, Воловец. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 1, 403]; місц. 

Жденьово [Чучка, 223]. Ойконім виник як посесив на -ев(е) від антропоні- 
ма *Жден> який, очевидно, є діал. фонет. варіантом прізв. Ждан. Наголос 
на суфіксі зумовлений місц. вимовою назви нп, від якої утворено прізв. 
Жденьовський [Чучка, 223]; пор. похідну від ойконіма назву р. Ждетвка 
[СГУ, 194].

Ждймир — річка, л. Вечі л. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. 
обл. (1957); Ждймир9 (1973), *Zdimir, Ждимир (1935) [СГУ, 194]. Назва 
виникла як посесив на *-уь від дохристиян. антропоніма Ждимирь за про
дуктивною до XIII ст. д.рус. топомоделлю, яка реалізована в ойконімах
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Володимир, Житомир та ін. Спочатку вона, найімовірніше, стосувалася 
якогось поселення, що належало Ждимирові, а згодом способом трансоні- 
мізації була перенесена на суміж. річку.

Жебріінська Kocś — намивна смуга суходолу в пн.-зх. частині Жебріянської 
бухти Чорн. моря, у межах Одес. обл. [ГЕУ 1, 403]. Назва виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ коса «вузька 
намивна смуга суходолу в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем з 
берегом; мис» [СУМ 4, 304] й означенням у формі відтоп. прикм. на 
-ськ(а).

Желбнне — с-ще міськ. типу, Ясинуват. р-н. Донец, обл. [АТП, 124]; засн. 1880 
р.; пор. зал. ст. Желанна [ГЕУ 1, 403], рос. Желанное. Ойконім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації рос. желанный «бажаний» у формі 
сер. роду, яка узгоджує ойконім з номенкл. іменем місце, селище, 
рос. место, поселение.

Желань — 1) річка, л. Стугни п. Дніпра в Київ, обл.; «на Желяню» (1093), 
Ж є л а н ь  (XI ст.), «по Желані» (1136), Борьщовка (1878—1882), Борщаго- 
вка (1864), Борщовка (1887), Żelany (1913); пор. с. Жиляне (1893), 
с. Жиляны (1869), с. Желяне (1907), суч. смт. Жуляни Святошин. р-ну 
Київ. обл. [СГУ, 194]; 2) урочище побл. Києва; д.рус. Желань, «на Жела- 
ню» (1093), «на Желаниь (1146), «на Желлню» (1093), «на Желлни» 
[ЕСЛГНПР, 59]. Топоніми мають затемнену етимологію. Найімовірнішим 
вважають їх утворення за допомогою псл. суф. *-апь від балт. *gil- «глибо
кий»; пор. прус, gillin, gillus «глибокий» [ЕСЛГНПР, 59], що виглядає 
досить переконливо. О. П. Карпенко схильна вважати гідронім слов, утво
ренням, яке постало від ГТ желень «мокра, поросла травою низовина в 
лісі», що зводиться до псл. *геІпь із *2ьІ(Ь)пь «жолоб» [Карп., 80—83].

Жёрдя — річка, п. Жирака п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Żerdź (1880— 
1895), Жердь, Жирецъ (1913), Жерди; пор. с. Жердя Чемеровец. р-ну 
Хмельниц. обл. [СГУ, 195]. Гідронім виник семант. способом від апеляти- 
ва жердя «збір, до жердина» [СУМ, 274] за ознакою «місцевість, де загото
вляли та зберігали жерді, жердини»; пор. р. Жердь у верх, частині Пд. Бугу 
[СГУ, 195], ур. Жердак на Волині «де складали жерди» [СММПЗУ 1, 249].

Жеребёць — річки 1) л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Жеребецъ (1775), Черный Жере
бець (1920—1926); пор. сл. Жеребецъ; 2) п. Кінської в Запоріз. обл. (1957); 
Жеребец (1913), Жеребяча (1778); пор. нп Жеребецъ (суч. с. Кірове) Оріхів. 
р-ну Запоріз. обл. [СГУ, 195]. Назви виникли семант. способом від деміну
тива жеребецъ, утвореного за допомогою суф. -ецъ від ГТ жереб «жеребок; 
[ділянка землі]» < псл. *żerbbjb < i.e. *gerbh- «дряпати: насікати» [ЕСУМ 
2, 193]; пор. р. Жеребна на Волині [СГУ, 195], нп Жеребки, Жеребецъке 
[АТП, 623]. Пов’язування топонімів зі співвідн. назвою тварини (самця 
кобили) [Стрижак 1967, 56] або її пояснення через семант. зближення з 
псевдоанімальними Конка, Кінська без указівки на відповідні ознаки 
геогр. об’єкта [Отин 2005, 269] є непереконливими.

Жёр1в — річки: 1) л. Тетерева п. Дніпра в Київ. обл. (1957); Żerew (1595), Źerewi- 
са (1713), Жерева, Жеревка (1913), «на Жереве» (1545), Жеревъ (1892), 
Жереус’ка (1957); пор. там же нп Жерева, Жеревпілля; 2) л. Ужа 
п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Źerew, Żerewa, Źerewica (1895), Жеревъ (1571, 
1600), Жерева (1888), Жеревица, Жеревка (1979); пор. с. Жерев Народиц. 
р-ну Житомир, обл. [СГУ, 195]. Гідроніми належать до псл. утворень. 
Існує дві однаково ймовірні версії щодо їхнього походження: 1) від псл. 
*źer- «пожирати; жерло» з первісною семантикою «гирло», яка продукт, в 
гідронімії [Трубачев, 252]; формант *-иь у твірному апелятиві належить до 
архаїч. суфіксів детермін. походження; 2) співвідн. з псл. основою *źerv- < 
*źbrv- (де -V- детермінатив), джерелом якої є і.є. *ger- «вити, крутити, вер-
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тіти; гнути»; пор. укр. діал. жервонй «ручні дерев’яні жорна», блр. діал. 
джэрэука, рос. діал. жёрвица, «велика вудочка, гачок», жерав, жёров, 
жёрав, «колодязьний журавель», жеравец «коловорот», серб., хорв. 
жрвань «жорна, ручний млин; ручні жорна» [Карп. 84—85], демін. утво
рення Жеравёць — ручай на Чернігівщині, Жеравецъ (1785) [СГУ, 195], 
серб. Жеравац — потік, слвн. Źerjauec — пр. Сави [Іліаді, 328].

Живб — річки: 1) л. Інгульця п. Дніпра в Кіровоград, обл.; Живая (1888), Жива 
(1979); 2) п. Роськи п. Росі п. Дніпра у Вінниц. обл.; Жива (1883), Живка 
(1979); 3) балка, пр. Скотуватої л. Татарки л. Самари л. Дніпра; Живая
(1902) [СГУ, 195]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми жін. роду прикм. живий (д.рус. животный), який у поєднанні з 
ГТ вода утворив фразеологізм, що виражав сформоване ще в язичн. добу 
значення «цілюща вода; вода, що дає життя» [Німчук, 122]; пор. дж. 
Жйвні, Живі Родники, Живун [Лучик, 72], слов, гідроніми Живець [Желез
няк, 82]. У гідронімах з основою Жив-, які називають річки, струмки та ін. 
об’єкти з рухливою водою, могла відбитися й ін. семантика прикм. живий — 
«те саме, що жвавий» [СУМ 2, 524]; пор. р. Живий Донець — рукав Сівер- 
ськ. Дінця, стр. Животік у бас. Прип’яті [СГУ, 195], рос. живая вода «та, 
що швидко тече» [Мурзаев, 208].

Жидйчів — місто, Львів, обл. [АТП, 280]; відоме з 1164 р. [ГЕУ 1, 404], припу
скають, що засн. під назвою Удечів [Янко, 135], але в наукових джерелах 
д.рус. ойконім Чдечь не пов’язують із суч. Жидачів [ЕСЛГНПР, 165], 
Żydaczów (1895), Zudoczow, Sudoczoia (1360, 1375, 1390) [SGKP 14, 880], 
Жидачов (1981) [СЭС, 442]. Ойконім виник як посесив на -ів від антропоні- 
ма *Жидач> співвідн. з Жидак, в основі якого виділяють або особ, ім’я 
Жидь (< Жидислав < жьдати славу), або апелятив жидак «ніж із дерев’я
ною ручкою» [Чучка, 224]. Імовірним є його зв’язок з експрес. *жидак, 
утвореним від д.рус. етноніма жидь, як прусак від прус; пор. назву р-ну в 
Києві Жидове, утворений від неї мікротопонім Жидовьскьіє ворота 
[ЕСЛГНПР, 59], відантроп. ойконім Жидичинъ у Волинськ. землі [Шуль- 
гач 2001, 47], Zydyczyn — варіант прізв. Жйдик [Чучка, 224].

Жидь — річка, п. Роськи п. Росі п. Дніпра у Вінниц. обл.; Жидь (1883), Жиді
(1975) [СГУ, 196]. Гідронім виник семант. способом від незафіксованого 
апелятива *жидь «грузька рідина», утвореного за допомогою *-уь у збір, 
функції від псл. *żidb, źidbjb «рідкий» [Черных 1, 302], як гладь від глад- 
кий, твердь від твердий. Варіант назви Жиді вказує на мн. грузьких місць 
у руслі чи на узбережжі річки. Його пов’язують з рос. діал. жиди «лісові 
чорти», що відбиває через гідронім псл. язичн. міфологію [Желєзняк,
69—70]; пор. можливо похідну від нього назву лісу Жиди і болот, місце
вість Жидівка на Волині, які місц. жителі пояснюють через відношення до 
етноніма жид [СММПЗУ 1, 249]. М. Фасмер не бачить етимол. зв’язку між 
рос. жидкий «рідкий» і діал. жиди «лісові чорти» [Фасмер 2, 53], хоча 
саме болота з рідкою трясовиною і відповідні ліси ще з язичн. часів вважа
лися найприроднішими місцями, де водилися нечисті сили.

Жижбва — річка, п. Стрия п. Дністра у Львів, обл. (1957), витікає з-під хр. 
Жижава; ліс Жижава; Żyżawa, Zyżawa (1895), Зыжава, Zyżawa (1917), 
«Zizowa dambrowa nad Zizawą rzeką» (1564), Zizawie (1570), Зизава (1895), 
Жижева (1979), Жижава (1971) [СГУ, 196]. Гідронім належить до давн. 
утворень із суф. -ава (< *-ava) в атрибут, функції, приєднаним до діал. ГТ 
жижа «грузьке болото» [СНГТК, 74] (< псл. źifojb «рідкий») (див. Жидь) 
або до апелятива жижа «вогонь, гаряче» (< псл. *źegti, źbgę < *gegti «горі
ти; палити») [ЕСУМ 2, 191] для вказівки на випалену місцевість (перев. у 
лісі); пор. хребет і ліс Жижавка біля витоків річки, назви потоків Жйжав- 
ка (2) [СГУ, 196], а також апелятив жижавка на позначення кропиви 
[СММПЗУ 1, 155], яка характеризується властивістю обпікати тіло.
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Варіанти топооснови Жиж- /  Зиж- /  Зиз- виникли під впливом пол. 
мовлення, у якому поширена взаємозаміна звуків [з] — [ж].

Жижавський закбзник — бот. заказник держ. значення, Заліщиц. р-н Тернопіл. 
обл. [ГБУ 1, 405]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним компонентом заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою топоніма Жижава (див.).

Жирбк — річка, п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Тернопіл. обл. (1957), Жаракъ 
(1887), Zyrak (1895), «реки Жиракаь (1888—1903) [СГУ, 196]. Гідронім 
виник семант. способом від апелятива *жирак «щось багате на корм», в 
основі якого ГТ жир «кормове місце в річці, озері; місце нересту риб» 
[Мурзаев, 208], що розвинувся з д.рус. жирь «пасовисько; багатство» 
(< псл. *zirz) [ЕСУМ 2, 198]; пор. рос. жирякъ «жирна, тучна людина або 
тварина», сало-жирякъ (друга виварка або вижарка, після якої залиша
ється одна шкварка, вишкварки)» [Даль 1, 543]. Спорідн. є гідроніми 
Жировець в бас. Тетерева л. Дніпра, хорв. tiravac, Жировац, пол. Zyrnica 
[Іліаді, 329], які вказують на відповідні властивості води.

Житбмир — місто [АТП, 126]; засн. в IX ст. [ГЕУ 1, 405], припускають — у 
884 р., перша згадка в літописі — 1240 р. [Никонов, 141], д.рус. Жито- 
мель, Житомль [Фасмер 2, 57], Житомир (1981) [СЭС, 444]. Ойконім 
виник як посесив на *-уь від д.рус. особ, імені Житомірь або Житомирь. 
Основа назви збіглася з антропонімом унаслідок ствердіння в укр. мові 
сонор. -р-, який після занепаду редукованих «поглинув» палатал. *-j(b). 
Д.рус. варіанти на -ль також постали за допомогою *-уь від форми антропо- 
німа Житомъ [Шульгач 2008, 244], у якому після губ. -м- відбулася зако
номірна зміна -у- на -л'-, що дало кінц. -мль.

Житані — село, Володимир-Волинськ. р-н Волин. обл. [АТП, 38]; д.рус. 
Житань, «н&Житани» (1261,1283) [ЕСЛГНПР, 59]. Ойконім пояснюють 
як дериват на -ань від жито, утворений за ознакою «місце, де засівали 
хліб» [ЕСЛГНПР, 59]; пор. с. Житнє на Сумщині [АТП, 403], яри (3) 
Житній, р. Житниці [СГУ, 196], гідроніми Житный у Росії, Житни (2) в 
Сербії (< серб., хорв. житан «хлібний, який родить хліб») [Іліаді, 329]. 
Логічним є припущення про виникнення ойконіма як посесива на *-уь від 
особ, імені Житанъ [Шульгач 2001, 48], але його не виявлено в слов, 
антропоніміконі.

Жмёринка — місто, Вінниц. обл. [АТП, 14]; засн. у 2-й пол. XIX ст. [ГЕУ 1, 412], 
як відоме з XVIII ст., Жмеринка (1981) [СЭС, 444], Zmierzynka, Zmerynka, 
Zmirinka (1895) [SGKP 14, 650]. Ойконім виник способом трансонімізації 
компонента Жмеринка, який входив до структури складених назв давн. 
сс. Велика Жмеринка і Мала Жмеринка, між якими лежить місто 
[Янко, 136] (можливо, суч. Жмеринка постала на місці Великої Жмерин
ки , яка не фіксується у відповідних джерелах за наявності Малої Жмерин
ки [АТП, 15]). Щодо етимології назви, то вона продовжує залишатися 
неясною [Никонов, 141; Фасмер 2, 58—59]. Відн. пізнє виникнення 
ойконіма не дає підстав для його пов’язування з антич. етнонімом І тис. до 
н. е. кціцірюі «кіммерійці», д.євр. Gomer, груз, gmiri «велетень» 
[Фасмер 2, 58—59]. Імовірнішим видається походження назви нп у зв’яз
ку з рос. твер., пек. жемера, кур. жемерйха «вижимки або залишки; гуща, 
осад» [Даль 1, 527], укр. пд.-сх. жемерйння «макуха», що зводяться до 
основи дієсл. жати (жму), рефлекси якої виявляють закономірне чергу
вання а /  е /  и /  0, пов’язане з псл. *zqti, *гьтд < і.є. *gem- «охоплювати, 
стискати» [ЕСУМ 2, 189]. У такому разі ойконім Жмеринка постав за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від утраченого мікротопоніма (посе
сива) *Ж(е)мерин з основою незафіксованого антропоніма *Ж(е)мера або 
за допомогою -инк(а) в релят.-посес. функції безпосередньо від зазнач.
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прізв.; пор. назви поселень аналог, типу Зарубинка, Савинка, Ольгинка, 
Шульгинка, Чаплинка та ін. [Бучко, 90—92].

Жбвква — місто, Львів, обл. (див. Нестеров).
Ж0вта — річки (7) та означення в складених гідронімах перев. Сх. та Центр. 

України [СГУ, 197]. Гідроніми виникли внаслідок онімізації прикм. 
жовтий у формі жін. роду, яка узгоджує назви з номенкл. іменами річка, 
балка. Мотивац. ознакою послужив жовтий колір води, дна або ґрунту на 
узбережжі об’єктів; пор. ще гідроніми Жовтенька (5), Жовтий (2) [СГУ, 197].

Жбвтень — с-ще міськ. типу, Галиц. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 189]; відоме 
з 1435 p., до 1939 — Єзупіль [ГЕУ 1, 412]. Суч. ойконім виник у радян. 
часи як мемор. назва від символ, позначення Жовтневої революції — 
Жбвтень; пор. ще 5 нп з такою назвою і численні ойконіми Жовтневе 
перев. в пд. та сх. частині України [АТП, 624]. Істор. назва Єзупіль поста
ла способом основоскладання пол. особ, імені Єз- /  Єж- і ГТ поле /  піль; 
пор. назву с. Jeżopole, Jeżepole, численні ойконіми Jezow, Jeżowa, Jeżewo, 
Jeżowa, Jeżowe, Jeżów у Польщі [NMP 4, 191—195].

Жбвті Вбди — 1) місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 76]; засн. в кін. XIX ст., до 
1957 р. — Жовта Річка [ГЕУ 1, 412], Жовта Ріка [Янко, 138], Жёлтые 
Воды (1981) [СЭС, 439]; 2) річка в м. Жовті Води (1959); Желтые Воды 
(1698), Жовтои Воды (1979); пор. зал. ст. Жовта Річка (1966) [СГУ, 197]. 
Ойконім виник способом трансонімізації гідроніма, який постав унаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. жовті води, що вказувало на 
колір води в річці. За аналог, ознакою і таким самим способом сформува
лися варіанти істор. назви поселення, які було замінено суч. ойконімом 
для протиставлення міста суміж. зал. ст. Жовта Річка.

Жовтнёве — с-ща міськ. типу: 1) Новолин. м /  р Волин, обл. [АТП, 37]; Могиль
но (1453) [Шульгач 2001, 48]; 2) Лугин. р-н Житомир, обл. [АТП, 140]; 
засн. 1960 р. [ГЕУ 1, 412]; 3) Білопіл. р-н Сум. обл. [АТП, 389]; засн. 1940 
р. [ГЕУ 1, 412]. Ойконіми виникли як мемор. назви внаслідок субстанти
вації та онімізації форми сер. роду прикм. жовтневий у символ, для 
радян. доби значенні «соціалістичний»; пор. численні ойконіми Жовтне
ве в Україні [АТП, 624], зокрема кол. місто з такою назвою, що нині є 
частиною м. Миколаєва, рос. Жовтнёвое, до 1938 р. — Богоявленск [СЭС, 
444], істор. ойконім якого мотивовано назвою православного свята Божо
го явлення, коли було засн. поселення. Істор. назва волин. нп Могильно 
постала таким самим способом від форми сер. роду відн. прикм. на -ний, 
похідного від могила (див. Могила).

Жовтнёве водосховище — вдсх., Жовтнев. р-н Миколаїв, обл. Лімнонім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ водосховище 
й означенням, утвореним шляхом конверсії хороніма Жовтневий.

Жолбнь — річка, п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Желонь, Желонка (1913); пор. 
нп Жолудівка, кол. Жолонь-Ситівка Овруц. p-ну Житомир, обл. [СГУ, 
198]. Суч. форма гідроніма є фонет. варіантом вихідного Желонь, в основі 
якого звук -е- закономірно перейшов в -о- після твердого шипл. ж-, що від
билося в парал. утвореннях Желень /  Желонь /  Жолонь /  Желань, які 
походять від балт. *gil- «глибокий» або псл. *źelnb <*геІ(Ь)пь «жолоб» 
(див. Желань). Форма Желонка є демінутивом на -к(а) від інваріанта 
гідроніма, як і назва р. Желонька п. Грязиви п. Жолоні п. Прип’яті 
п. Дніпра [СГУ, 198].

Жбнка — річка, л. Пруту л. Дунаю; витікає з-під гори Женець на схилах Горга- 
ну; Żonka (1895), Zenka (1786), Żonkę (1787), Zonkie (1786), «nad Rzeką 
Ząką», Żenka, Żonka (1950), Жонка (I960—1965) [СГУ, 199]. Гідронім 
виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від реконструйованого 
псл. *гепъ, що міг мати значення «швидка течія річки, потік», з основою
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псл. *&ьпаИ (гепд) «гнати (жену)» за ознакою «вода, яка із силою гонить, 
мчить між берегами» [Вербич, 29]; пор. потоки женчик на Івано-Франків- 
щині, Жон у бас. Дністра на Львівщині [СГУ, 195, 199].

Жбрнівський заказник — орніт. заказник держ. значення, Києво-Святошин. 
р-н Київ. обл. [ГЕУ 1, 413]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськ(ий) з основою ойконіма Жорнівка в тому ж р-ні [АТП, 217]; 
пор. ще річки (2) і потік Жорнівка [СГУ, 199].

Ж^ків Хутір — ліс. заказник держ. значення, Києво-Святошин. р-н Київ. обл. 
[ГЕУ 1, 414]. Назва виникла внаслідок трансонімізації відповідного ойко
німа, утвореного від словосп. з опорним ГТ хутір й означенням у формі 
посесива на -ів з основою антропоніма Жук; пор. нп Жуків (4), Жуківка (3), 
Жуківщина, Жуків Яр [АТП, 624].

Жур&вка — 1) балки (23), здебільшого в сх. і центр, частині України [СГУ, 200];
2) населені пункти (8), перев. в бас. балок з тотожними назвами [АТП,
624]. Гідроніми виникли семант. способом від діал. журавка «будь-яке 
джерело води» [Янко, 138]. Ойконіми могли постати або семант. способом 
від суміж. гідронімів, або за допомогою суф. -к-а в релят. функції від 
апелятива з основою журав- на позначення журавлини «клюкви, яка росте 
на болотах, де водяться журавлі» [ЕСУМ 2, 210]; пор. рос. діал. журава 
«клюква» [Мурзаев, 209].

Журавлйний заказник — орніт. заказник держ. значення, Сум. р-н та обл. [ГЕУ
1, 414]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -н(ий) з осно
вою апелятива журавель «великий перелітний птах з довгими ногами, що 
живе на болотах» [СУМ 2, 547].

Журавлівська Д&ча — бот. заказник держ. значення, Тульчин, р-н Вінниц. обл. 
[ГЕУ 1, 414]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ дача «будинок за містом для відпочинку», спец, «лісо
ва ділянка», запозиченим з рос. мови (рос. дача < псл. *<іа£уа, пов’язане з 
*<ІаИ «дати») [ЕСУМ 2, 15], й означенням у формі жін. роду відн. прикм. 
на -івськ(ий) з основою суміж. ойконіма Журавлівка [АТП, ЗО].

Жур&вне — с-ще міськ. типу, Жидачів. р-н Львів, обл. [АТП, 280]; відоме з 2-ї 
пол. XV ст. [ГЕУ 1, 414], Іигаюпо (1895) [ввКР 14, 864]. Ойконім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
журавний з основою діал. журав «журавель»; пор. відповідники в сусід, 
мовах: пол. гигаи, слвц. гегіаи < псл. *гегаи]ъ, гегаиъ «журавель» [ЕСУМ 2, 
210].

з
Заб&ра — річки: 1) л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; Жорновка (1913), Забора 

(1953); 2) л. Замчиського (Ставу) п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1913); 
Забора (1957); обидві в Рівн. обл. [СГУ, 201]; 3) населені пункти (5) [АТП,
625]. Топоніми, які функціонують перев. на правобережному Поліссі з 
болот, місцевістю, виникли як назви-орієнтири за допомогою преф. За- в 
простор, значенні від ГТ бара «сире місце між горбами, вологе пониззя; 
калюжа, болото; впадина з вологим лугом; стояча вода, плавні; річка» 
[Мурзаев, 73], що виявляє давні галиц.-балкан. зв’язки; пор. у тому са
мому р-ні р. Забарка [ СГУ, 201], назва якої є демінутивом на -к(а), утво
реним від гідроніма (другого) Забара9 мікротопоніми Забара (4) на Волині, 
з-поміж яких назва болота, поля й лісу з мочарами [СММПЗУ 1, 256 ]. 
Варіанти Забора зумовлені давн. чергуванням в основі -бар- /  -бор- під
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іллір. впливом [Желєзняк, 62] або під впливом ГТ забора «на дніпров
ських порогах: ряд, гряда каміння, що прорізає русло поперек течії» 
[Грінч. 2, 7]. Парал. назва Жорновка, очевидно, є відойк. похідним: пор. у 
Рівн. обл. сс. Жорнів і Жорнівка [АТП, 624].

Забйрський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Ємільчин. р-н Жито
мир. обл. [ГБУ 2, 5]. Назва виникла способом лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськ(ий) з основою суміж. ойконіма Забаро-Давидівка [АТП, 135].

Зббіч — 1) річка, л. Дніпра в Херсон, обл.; пор. ур. Гнила Забіч (1967) у Василів, 
р-ні Запоріз. обл.; 2) рукави (2), п. Дніпра в Дніпропетров. обл.; Забичъ 
(1913) [СГУ, 201]. Гідроніми виникли семант. способом від ГТ забіч 
«затишне місце, затишна заводь, бухта зі спокійною течією» [Грінч. 2, 6], 
забіч «затока» на Запоріжжі [Стрижак 1967, 23].

Зйболотів — с-ще міськ. типу, Снятин. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 200]; відо
ме з 1579 р. [ГЕУ 2, 5], за ін. джерелами — з поч. XVI ст. як Zabłothów 
(1515), Zablothow (1579), Zabłotów (1785—1788) [Худаш-Демчук, 104— 
105]. З огляду на посес.-релят. функцію -ів /  -ов у слов, ойконімії найімо
вірнішим є відантроп. походження назви від незасвідченого прізв. *Забо- 
лотъ [Худаш-Демчук, 105], хоча можливим є її утворення за аналогією до 
високопродук. посесивів на -ов /  -ів від ГТ заболоть «болото» [СНГТК, 75], 
«по ту сторону болота, за болотом; сире місце» [Мурзаев, 210] або забо- 
лото «місце за болотом» [СММПЗУ 1, 258], що підтверджує заболочена 
місцями долина з багатьма старицями, в якій лежить с-ще [ГЕУ 2, 5]; пор. 
поширені мікротопоніми Заболото на Волині [СММПЗУ 1, 258].

З&болоття — с-ще міськ. типу, Ратн. р-н Волин. обл. [АТП, 49]; відоме з 1583 р. 
[ГЕУ 2, 5]; Zabłocie (1765) [Шульгач 2001, 49]. Ойконім виник семант. спо
собом від ГТ заболоття «місцевість за болотом»; пор. рос. діал. заболотье 
«місце за болотом», «сінокіс за болотом», «низьке заболочене місце», ана
лог. мікротопоніми на Волині [СММПЗУ 1, 259], нп Заболоття (12) на 
Поліссі та в зх. регіонах України [АТП, 625] і відповідні топоніми в різних 
слов, мовах [Шульгач 2001, 49].

Завйдка — річка, п. Стрия п. Дністра (1957); Zawadka, Ilnik, Ilnickipotok (1882) 
Завадіука, Заватка ( 1979 ); нп Завадка Скол, р-н Львів, обл. [СГУ, 201]. 
Назва виникла за допомогою суф. -к(а) в топонім, функції від апелятива 
завада «перешкода, перепона; трудність» за ознакою «річка з перешко
дами на шляху течії». Такою перешкодою могло бути каміння або заму- 
леність річки; пор. парал. назви Ilnik, Unicki potok з основою апелятива 
іл «намул». Варіант Завадіука постав, очевидно, за аналогією до високо- 
продукт. в ойконімії відантроп. або відфіт. утворень на -івк(а); пор. 
поширені нп Завадівка (9) і Завадів (4) [АТП, 625] з антропоосновою в 
назвах, від яких, очевидно, утворено гідроніми Завадівка (2) у Львів, обл. 
[СГУ, 201].

Зав&лля — с-ще міськ. типу, Гайворон, р-н Кіровоград, обл. [АТП, 236]; відоме 
з 1462 р. [ГЕУ 2,7], Завалье (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]; пор. Завалівське ро
довище графіту [ГЕУ 2, 7], воно ж графітове Завальевское месторождение 
[СЭС, 448]. Ойконім виник семант. способом від укр. діал. завалля, сино
німом до якого є ГТ заваль «яма, провалля в полі; руїна», що походять від 
дієсл. завалити «засипати що-небудь, обвалюючи або розламуючи; зруй
нувати» [ЕСУМ 1, 325] як провалля від провалити, розваль вщрозвалити.

Заводські — с-ще міськ. типу, Чортків. р-н Тернопіл. обл.; до 1981 — хутір Лип
ники [ГЕУ 2,7]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
форми сер. роду відн. прикм. на -ськ(ий) з основою анелятива завод. Істор. 
назва постала семант. способом від ГТ у мн. липник «липовий ліс» [Грінч. 
2, 360]; пор. липняк «невеликий липовий ліс» [СНГТК, 110].
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Загбрське водосхбвище — вдсх. на р. Качі (бас. Чорн. моря), Бахчисарай, р-н у 
Криму [ГБУ 2, 7]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ водосхбвище й означенням, що постало способом 
трансонімізації суміж. ойконіма Загірське [АТП, 259].

Збйцеве — с-ще міськ. типу, Микитів. р /  р м. Горлівки Донец, обл. [АТП, 102]; 
засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 2, 9]. Ойконім виник за допомогою закінч, -е 
від антропоніма Зайцеву посес. суф. -ев- у структурі якого змінив функцію 
на ойконімну, або від прізв. Заєць приєднанням форманта -еве; пор. ін. 
відантроп. ойконіми Зайцеве (5) [АТП, 626], гідроніми Зайцева (11), 
Зайців (4) [СГУ, 203] і відапелят. назви бб. Заяча (6), яру Заячий 
[СГУ, 209].

З&йчик — річки: 1) л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Хмельниц. обл. 
(1913); Zojqczek (1895); пор. с. Зайчики Волочиськ. р-ну тієї ж обл.;
2) п. Шестеня л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл. (1913);
3) пр. Бучі п. Звіздалі п. Ужа в Житомир, обл. (1913); 4) пр. Хоролу 
п. Псла л. Дніпра; Зайчикъ (1785); пор. с. Зайців Великобогач. р-ну Пол- 
тав. обл. [СГУ, 203]. Назви пояснюють як утворені семант. способом від 
апелятива зайчик за відношенням до місц. тваринного світу, власне до 
одного з найпоширеніших виду ссавців в Європі — зайців [Стрижак, 17; 
Торч.-Торч., 188]. Переконливішою видається мотивація гідронімів 
апелятивом зайчик у значенні «рухомі, сонячні плями, відблиск від води» 
[Грінч. 2, 44], «світла плямка від сонячного променя, відбита блискучою 
поверхнею» [СУМ 3, 146], рос. зайчикъ «біла піна на курчавій вершині 
хвилі» [Даль 1, 670]. Цей висновок підтверджують назви у формі однини 
в поліс, і частково лісостеп, гідронімії, де вони виникли за ознакою 
«річка, вода в лісовій місцевості з блискучою від сонячних променів 
поверхнею»; пор. відсутність таких утворень в ін. розрядах топонімів 
[АТП, 626; ГЕУ 2, 9; Габорак, 139; СММПЗУ 1, 273; Черепанова, 110]. У 
розм. мовленні зафіксовано поодинокі відапелят. дрімоніми або назви 
ділянок лісу на зразок Зайчик, 0лень9 Синичка, які мотивовані зображен
ням відповідних тварин чи птахів на рекламних щитах із закликом берег
ти ліс, природу.

Закарпаття — істор.-геогр. край у Пд.-Зх. Україні, територія, що охоплює пд. 
узбіччя Карпат та прилеглу до них частину низовини в бас. р. Тиси [ЕУ 2, 
715], синонім до суч. Закарпатська область. Хоронім є назвою-орієнти- 
ром, яка виникла преф.-суф. способом за допомогою конфікса 3a-...-ja в 
простор, значенні «місцевість за об’єктом, названим твірним словом» від 
ороніма Карпати; пор. численні топоніми з основою Закарпат- [ГЕУ 2, 
9—16].

Закітня — річки: 1) л. рукав Дніпра в Херсон, обл.; Закитня (1913); 2) л. рукав 
Дніпра в Запоріз. обл.; Закотной Каир (1979); пор. оз. Закітне, Закіть- 
нє, Закитное в Запоріз. обл. (1979) [СГУ, 203]. Назви виникли внаслідок 
субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -н(я), утво
реного від апелятива закот, діал. закота «відгорнутий назовні край 
чогось» (< котити, катати < псл. *kotiti «кидати, перевертати; котити») 
[ЕСУМ 3, 58—59] за ознакою «відгалуження річки; відгорнута частина 
території» [Стрижак 1967, 13—14]; пор. с. Закітне Краснолиман. р-ну 
Донец. обл. [АТП, 118]. Голос, [і] на місці корен, [о] розвинувся в новоза- 
критому складі.

Закрёвський Бір — бот. пам’ятка природи держ. значення, Городищ, р-н Чер
кас. обл. [ГЕУ 2, 17]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ бір «сосновий ліс» (< псл. *Ъогъ “сосна; сосновий 
ліс» [ЕСУМ 1, 200]) й означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий) з осно
вою топоніма *3акревське; пор. ойконім Закревське на Чернігівщині 
[АТП, 539].
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Закупнё — с-ще міськ. типу, Чемеровец. р-н Хмельниц. обл.; засн. на поч.
XVIII ст. [ГЕУ 2, 18]; Закупне, Zakupny (1765), ЕаЫрпо (1784), Закупня 
(1800), Zokupna (1820), Закупна (1862), Закупная (1888), Закупне (1938), 
Закупное (1979) [Торч.-Торч. 190]. Ойконім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми сер. роду прикм. закупний невідомого походжен
ня. Якщо виходити з первинності та достовірності кінц. наголосу в ойко- 
німі Закупне, то твірним був прикметник закупний «закупівельний; той, 
що має стосунок до закупівлі»; пор. зх. закупи «те саме, що закупівля», 
заст. закуп «у Київській Русі — бідний селянин, який одержав позичку 
від землевласника і став залежним від нього» [СУМ 3, 173, 174]. Якщо 
брати за основу варіант ойконіма з корен, наголосом Закупне, який пода
ють у своїй праці Н. М. і М. М. Торчинські, то підтримка ними думки 
С. Д. Бабишина про зв’язок назви з ГТ купа [Торч.-Торч., 190] виглядає 
прийнятною, але з поправкою на безпосередню мотивацію топоніма відн. 
преф.-суф. прикметником закупний.

Залізна — 1) балки (4) в бас. Сіверськ. Дінця й Азовськ. моря; 2) потік, с. Вин- 
нички Пустомит. р-ну Львів, обл.; 3) річки: в бас. Сіверськ. Дінця; 
Железна (1769), Железная (1880), М. Железная (1782) і в бас. Кагамлика 
л. Дніпра; Зализна (1852), Зализко (1852), Зализно (1848); пор. ще 
р. Залізна Вода в бас. Зх. Бугу на Львівщині [СГУ, 204]. Гідроніми вини
кли внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. 
залізний «який містить у собі залізо, багатий на залізо» [СУМ 3,189]; див. 
[Вербич 2009, 63]. Варіанти з основою Желіз- відбивають рефлекс псл. 
*їеІего «залізо», яке дало на укр. ґрунті спочатку желізо, потім зелізо 
внаслідок регрес, асиміляції [ж] до наступного [з], а зближення початк. зе- 
з преф. за- спричинило форму залізо [ЕСУМ 2, 229]. Поширення гідроні
мів перев. на сх. і зх. України зумовлене значними покладами залізняка й 
залізної руди в цих регіонах; пор. р. Залізна Вода у Львів, обл., 
руч. Залізне в бас. Сіверськ. Дінця, потік Залізний у Рівн. обл., поліс, 
рр. Залізняк (2) [СГУ, 204, 476—477].

Залізниця — річки: 1) л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; ЖелЪзница, 
Мутвица (1913), Струга (1953); там же торф. Железница (1959), Ziele- 
іпіса (1895); 2) п. Ільчі л. Іллі л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра; Желізница 
(1913); пор. нп Залізниця, нині приєднаний до м. Ківерці Волин, обл. 
[СГУ, 204]. Назви виникли за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції 
від прикм. залізна (вода) «яка містить у собі залізо, багата на залізо» (див. 
Залізна). До цього типу належать гідроніми Глйнниця (3), Ільнйця (2), 
Кам'яниця (2), Рудниця [СГУ, 137, 222, 235,479]. Поширеність таких назв 
у різних слов, мовах дозволила реконструювати праформу *2еІегьпіса, яка 
могла постати внаслідок онімізації анелятива *2еІе2 ьпіса «(вода) кольору 
заліза» [Шульгач, 329]. Парал. назва Струга постала способом онімізації 
ГТ струга «невеличка течія на болоті» [Мурзаев, 527], «струмок, стру
мінь» [Грінч. 4, 219], а Мутвица — від псл. *тдіьиіса, збереженого в 
поліс, говорах; пор. ст.блр. мутвица «низьке, болотисте місце», 
блр. мутвіца «риболовне місце у формі затоки» [Шульгач, 174], в основі 
якого псл. *тдЪпъ «мутний».

Залізнйчне — с-ще міськ. типу: 1) Дзержинська р /  р м. Кривого Рога Дніпропе- 
тров. обл. [АТП, 77], як належне до Довгинцівськ. р /  р м. Кривого Рога; 
засн. 1930 р. [ГЕУ 2, 18]; 2) Гуляйпіл. м /  р Запоріз. обл. [АТП, 170]; засн. 
1896 р., до 1936 р. — зал. ст. Гуляйполе, до 1961 р. — селище 20-річчя Жов
тня [ГЕУ 2, 18]; 3) Козятин. р-н Вінниц. обл.; засн. 1945 р. [ГЕУ 2, 18]. 
Ойконіми виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду 
відн. прикм. залізничний «стос, до залізниця». Істор. назви в Запоріз. обл. 
постали відповідно способом трансонімізації суміж. ойконіма Гуляйполе 
(див.) і на честь 20-їрічниці Жовтневої революції.
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Залісне — с-ще міськ. типу, Сніжн. м /  р Донец, обл. [АТП, 102]; засн. 1957 р. 
[ГЕУ 2, 20]. Назва виникла способом субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. прикм. залісний, який указує на знаходження нп за лісом.

Заліщики — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 417]; відоме з 1340 р. [ГЕУ 2, 20], за ін. 
джерелами — відоме з XVII ст., Залёщики (1981) [СЭС, 452], Zaleszczyki 
(1895) [SGKP 14, 345]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації родової 
назви першопоселенців на прізв. *3аліщик у мн.; пор. буков, прізв. 
Заліщук [СПЧ, 149], ст.пол. Zalaszczyk, Zaleszczyk, Zaleszczuk 
(XIV—XV ст.), утворені преф.-суф. способом від za + las, zalasem [Rymut
2, 721—722], точніше — від за ліском (пол. zalaskem), у якому перед *-Ш 
відбулося чергування -ск- /  -сч- (-щ-). Імовірним є виникнення ойконіма 
семант. способом від назви людей за місцем проживання *заліщики> яка 
указувала на вихідців з відповідної місцевості; пор. мотивац. бл. назви 
сс. Залісці, дві з яких на Тернопільщині, Заліски> Заліське [АТП, 627].

Залицицька Дібрбва — бот. пам’ятка природи держ. значення, Заліщиц. р-н 
Тернопіл. обл. [ГЕУ 2, 20]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ дібрбва «листяний ліс на родючих грунтах, 
у якому переважає дуб» [СУМ 2, 296] й означенням у формі жін. роду відн. 
прикм. на -ськ(ий) / -цьк(ий) з основою ойконіма Заліщики (див.).

Залбжці — с-ще міськ. типу, Зборів, р-н Тернопіл. обл. [АТП, 419]; відоме з 
1483 р. [ГЕУ 2, 21], Залізці, Zaloźce [Янко, 141], Zalożce, Zalośce, Zalośce 
Stare i Nowe (1895) [SGKP 14, 354]. Ойконім виник семант. способом від 
назви людей за місцем проживання *заложці «ті, що живуть за логом», утво
реної за допомогою конфікса за-...-ці; пор. діал. лог «заглиблення в рельєфі; 
яр з пологими зарослими схилами; широка низина; орна земля, яку переста
ли обробляти» [ЕСУМ 3, 278], «необроблене поле» [СНГТК, 114].

Замглбй — 1) с-ще міськ. типу, Ріпк. р-н Чернігів, обл. [АТП, 547]; 2) річка, 
п. Десни л. Дніпра в Ріпк. і Чернігів, р-нах; Замглай (1785), Свинь (1852); 
пор. смт Замглай там само [СГУ, 205]; 3) болот, система, Ріпк. і Городн. р- 
ни Чернігів обл. [ГЕУ 2, 21]. Назви не виявляють очевидних етимол. зв’яз
ків з апелят. та онім. лексикою укр., слов, та ін. мов, що свідчить про 
архаїч. походження їхньої основи. З огляду на давн. функціонування й 
територіальну значимість річки та суміж. з неї болот, системи Замглай, 
яка є однією з найбільших в Україні (її площа становить понад 10 тис. га 
[ГЕУ 2, 21]), можна стверджувати про первинність назви водних об’єктів, 
яка способом метонімії поширилася на нп у бас. річки. Гідронім або гело- 
нім виник, найімовірніше, як онімізована назва-орієнтир, утворена за 
допомогою преф. За- в простор, функції від незасвідченого апелятива 
*mbglaj «щось імлисте, насичене водяною парою, туманом» (про річку, 
долину, болото тощо), в основі якого псл. *ntbgla, повязане з *mbżiti 
«мжити, мрячити», що виявляє віддалені генет. зв’язки з псл. *moknęti 
«мокнути», *mbrz(nę)ti «мерзнути» та ін. [ЕСУМ 3, 488, 456]. Рефлексом 
*m,bglaj в укр. мові може бути зх.поліс, кулінарне маглай «молочна стра
ва з тіста і яблук чи вишень» [Аркушин 1, 300 ], суч. значення якого сфор
мувалося за подібністю збовтаної, сіруватої за кольором рідкої страви до 
каламутної води, водяної пари, туману. Початк. [а] на місці [ь] в основі 
розвинулося в такому разі внаслідок вокалізації редукованого під асимі- 
лят. впливом наступного (наголош.) [а]; пор. луг. Замаглай у цій же місце
вості [Черепанова, 111], назва якого є фонет. варіантом топоніма Замглай. 
Парал. назва р. Свинь є морфол. варіантом гідроніма Свиня (див.).

Замчпське — річка, п. Горині в Костопіл. p-ні Рівн. обл. [ГЕУ 2, 23]; вона ж 
р. Став [СГУ, 524]. Суч. гідронім виник унаслідок трансонімізації ойконі
ма, форма якого узгоджується з номенкл. іменем село; пор. назву с. Зам- 
чисько в Дубн. p-ні Рівн. обл. [АТП, 374], ороніми Замчйсько (2), Замчище 
(4) в Івано-Франків, обл., утворені семант. способом від апелятива зам-
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чисько /  замчище «місце, де колись був замок* [Габорак, 142]. Парал. 
назва річки постала семант. способом від ГТ став «водоймище (у прир. чи 
штучному заглибленні) з непроточною водою; місце розлиття річки, 
струмка перед загатою» [СУМ 9, 624].

Заозірне — с-ще міськ. типу, Євпаторій. м /  р в Криму; Яли-Майнак (до 1946) 
[ГЕУ 2, 23], рос. Заозёрное; пор. г. Заозёрный у Красноярськ, краї Росії 
[СЭС, 454]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. преф.-суф. прикм. заозерний «той, що знаходиться за озе
ром*. Істор. назва Яли-Майнак кр.тат. походження. Вона постала спосо
бом онімізації складених ГТ: кр.тат. іальї «берег» [Радлов III/1, 166 ] і 
майнак /  байнак /  бойнак «крутий гірський перевал» [Суперанская 1, 
154] з тюрк, боінаґ «нашийник, ланцюг на шиї» [Радлов IV/2, 1642].

Западнй — балки (25), річки (3) перев. в бас. Сіверськ. Дінця й Азовськ. моря 
[СГУ, 205—206]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та оніміза
ції форми жін. роду відн. прикм. западный «впадистий»; пор. западне 
озеро «озеро, яке лежить у глибині плавні і не має сполучення з річкою» 
[Грінч. 2, 75], яри (12) Западный, бб. Западне, Западня [СГУ, 206].

Збпитів — с-ще міськ. типу, Кам’янсько-Буз. р-н Львів, обл. [ГЕУ 2, 23], 
Zapytów (1895) [SGKP 14, 415]. Ойконім виник як посесив на -ів від антро- 
поніма *3апит; пор. буков, прізв. Запитайло [СПЧ, 150], пол. Zapy- 
t-owski «od zapytać się» [Rymut 2, 725].

Заплйта — 1) гора, с. Стара Гута Богородчан. р-ну Івано-Франків. обл.; Zapłata 
(2000), Дальня; 2) полон, на схилах г. Заплата; Zapłata (2006); 3) хребет, 
там само; Заплати (2003) [Габорак, 143—144, 446]. В основі суміж. ороні- 
мів апелятив заплата «клапоть, шматок, латка» з геогр. значенням «кла
поть землі (про полонину)», у зв’язку з чим первинною вважається назва 
полонини, яка поширилася на дотичні гірські об’єкти [Габорак, 143—144, 
446]. Парал. назва виникла внаслідок усічення опорного компонента в 
незасвідченому складеному оронімі *Дальня Заплата та субстантивації 
означення або способом субстантивації й онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. дальний «який знаходиться на великій відстані» для протиста
влення Дальньої (Заплати) Горішній Заплаті — назві суміж. гори [Габо
рак, 101, 119].

Заповідна — карст, печера в межах Причорноморсько-Кримської карст, обл., 
м. Одеса, входить до складу пам’ятки природи Одеські катакомби [ГЕУ 2, 
24]. Спелеонім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. 
роду відн. прикм. заповідний «який зберігається в первісному стані; 
незайманий; який перебуває під охороною держави» [СУМ 3, 269].

Запоріжжя----- 1) територія військ.-політ, організації укр. козацтва, що стано
вила володіння Запорозької Січі в XVI—XVIII ст., охоплювала суч. Дні- 
пропетров., значну частину Запоріз. і Кіровоград., частково Херсон., 
Микоїв., Донец. і Луган. обл.; Запорожжя, Вольності Війська Запорізько
го низового [ГЕУ 2, 27]; 2) місто, Запоріз. обл. [АТП, 168 ]; засн. 1770 р. 
під назвою Олександрівська кріпость [ГЕУ 2,749], до 1921 р. — Олексан- 
дрівськ [ГЕУ 2, 27], Олександрівське, Олександрівська фортеця 
[ГЕУ 2, 27], Александровская крепость, з 1906 р. г. Александровск [Нико
нов, 144], Запорожье (1981) [СЭС, 457]; 3) с-ще міськ.типу Краснолуц. м /  
р Луган. обл. [АТП, 56]; засн. 1913 р. [ГЕУ 2, 27]. Хоронім виник семант. 
способом від преф.-суф. назви-орієнтиру Запорожжя «місцевість за поро
гами (Дніпра)», в основі якої ГТ поріг «кам’янисте поперечне підвищення 
дна, що порушує спокійну течію річки» [СУМ 7, 260] (< псл. *porgb «поріг; 
суцільна масивна колода»; пор. збір. діал. Запорожжя «ті, що на весіллі за 
порогом хати» [ЕСУМ 4, 522], істор. назву козац. держави Запорозька Січ. 
Ойконім, що в Запоріз. обл., постав унаслідок трансонімізації хороніма 
Запорожжя /  Запоріжжя, який способом синекдохи перенесено з істор.
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території на її частину — нп. Унаслідок трансонімізації або онімізації ГТ 
Запоріжжя утворено назву смт у межах м. Красний Луч на пд. Луганщи- 
ни; пор. у бас. Міусу б. Запорізька, у бас. Сіверськ. Дінця яри Запорізький 
і Запорбжий [СГУ, 207], ойконіми Запоріжжя й Запорізьке перев. в центр, 
і пд.-сх. частині України [АТП, 628]. Істор. назву суч. обл. центру Олек- 
сандрівське утворено способом субстантивації та онімізації форми сер. 
роду відн. прикм. на -ський з основою імені командувача 1-ю рос. армією 
Олександра Голіцина [Янко, 141], а внаслідок морфологізації ад’єктива 
сформувався релятив на -ськ.

Зарічне — с-ще міськ. типу, Рівн. обл. [АТП, 376]; відоме з 1480 p., до 1946 — 
Погост Зарічний [ГЕУ 2, 32], кол. Погост [Янко, 142], Zarzeczne (1895) 
[SGKP 14, 435], Заречное (1981) [СЭС, 457]. Суч. ойконім виник унаслідок 
усічення в структурі істор. назви опорного компонента Погост, що постав 
від д.рус. погостъ «у Київській Русі — місце торгу й адміністративно-те
риторіальна одиниця» (< псл. *ро- + *gostb «гість, чужинець») [ЕСУМ 1, 
517], та наступної субстантивації означення Зарічний (< зарічний < за 
рікою), яке за допомогою закінч, -е узгоджує назву нп з номенкл. іменем 
селище, до 1959 — село.

Зарубинці — село, Канів, р-н Черкас, обл. [АТП, 505]; Zarubience (1765), Зару
бинці (1924) [Гонца, 91]. Ойконім виник унаслідок онімізації групової 
назви людей за місцем походження зарубинці «вихідці з м. Заруба в Київ- 
ськ. землі». Твірний ойконім ЗарІЇбь (1096), що стосувався д.рус. містечка 
побл. суч. с. Зарубинці в Канів, p-ні, постав семант. способом від д.рус. 
зарубь «засіка, укріплення з повалених дерев» з дієсл. основою *гр&-, від
битою в кількох апелятивах на позначення ліс. вирубок; пор. назву броду 
Зарубь на Дніпрі побл. кол. м. Заруба в Київськ. землі, яка фіксується в 
літописах з 1223 р. [ЕСЛГНПР, 60—61]. Ойконім дав назву відкритій 
побл. с. Зарубинці відомій зарубинецькій культурі, яка належала 
сх. частині праслов’ян II ст. до н.е. — II ст. н. е. і започаткувала виокре
млення сх.слов. племен та діалектів.

Застбвна — місто, Чернівец. обл. [АТП, 521]; відоме з XVI ст., рідко Заставил 
[ТЦРЧО, ЗО], Заставна (1981) [СЭС, 458]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм., утвореного преф.- 
суф. способом від сполучення слів за ставами, що вказувало на мн. відпо
відних об’єктів на околицях нп [ТЦРЧО, ЗО]. Імовірним є походження 
назви від прикм. заставна з основою істор. застава «місце в’їзду до міста 
або виїзду з нього, яке охоронялося; пост, створюваний на центральному 
шляху для збирання з проїжджих мита, податків і т. ін. за проїзд або пере
везення товарів» [СУМ 3, 326]; пор. с. Застава у Львів, обл. [АТП, 287].

Затбшшя — с-ще міськ. типу, Фрунзів. р-н Одес. обл. [АТП, 34]; засн. 1865 р. 
[ГЕУ 2, 34]. Ойконім виник семант. способом від апелятива затишшя (рос. 
затйшье), що характеризував місцевість як безвітряну, затишну; пор. 
затишок «тихе місце, захищене від вітру, течії і т. ін.» [СУМ 3, 351].

Зптінки і Тересінка — бот. заказник держ. значення в Рахів. p-ні Закарпат. 
обл.; Урочища Затінки і Тересянка [ГЕУ 2, 34]. Топонім виник унаслідок 
лексикалізації суряд. сполучення назв суміж. ур. Затінки і Тересянка, на 
території яких знаходиться заказник; пор. його парал. назву.

Затбка — с-ще міськ. типу, Білгород-Дністровська м /  р Одес. обл.; засн. 1909 р. 
[ГЕУ 2, 35], Затбка (1981) [СЭС, 459]. Ойконім виник семант. способом 
від ГТ затбка «частина океану, моря, озера, річки, що врізається в сухо
діл; бухта» [СУМ 3, 354] (с-ще лежить на піщаному бер. Шаболацьк. лим. 
та Чорн. моря).

Затбн — річки (3), ліві притоки Дніпра в Запоріз. обл., рукави (2), п. Дніпра на 
Херсонщині та л. Свиги л. Десни л. Дніпра на Сумщині [СГУ, 208]. Гідро
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німи виникли семант. способом від ГТ затон «розлив; вода, що затопила 
землю» [Грінч. 2, 108]; nop. pp. Затон Другий, Затонець у бас. Дніпра на 
Запоріжжі [СГУ, 208].

Збхідна Україна — істор.-геогр. назва земель України, що становлять територію 
теперішніх Львів., Івано-Франків., Тернопіл., Волин. і Рівн. обл., а з 
XII ст. входили до складу Галицьк. та Волинськ. князівств, що в 1199 р. 
об’єдналися в Галицько-Волинське князівство [ГЕУ 2, 35]. Хоронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання до опорного Україна (див.) озна
чення Західна, що вказувало на відповідну частину території етнічних 
земель українців; пор. Східна Україна.

Західне — с-ще міськ. типу, Чернігів, м /  р Чернігів, обл. [АТП, 531]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
західний, який указує на знаходження поселення у відповідній частині 
м. Чернігова; пор. cc. Західне (5) в ін. обл. України [АТП, 629].

З&хідний Буг — річка, п. Вісли; Bug (1564—1565), Вугъ (Богъ) (1018), д.рус. 
Боугь, блр. Буг, д.чес. Bug, пол. Bug, лат. (XII ст.) Armilla; пор. сс. Верхо- 
буж Золочів. р-ну, Буськ Буськ. р-ну, Кам’янка-Бузъка, Прибужани, 
Забужжя Кам’янсько-Бузьк. р-ну, Забужжя Сокал. р-ну Львів, обл., 
Бужанка Іванич. р-ну, Забужжя Любомл. р-ну Волин, обл. [СГУ, 208], 
д.рус. «по Бугу*, «рЪкы Буга* (1018), «наБугу* (1097), «наБузі* (1097), 
«ни Боуба (боуга)» (1204), «/со б(ог)оу* (1224), «по Боугоу* (1279), «до 
Бугу* (1265), «заБі/гоюрІнсою» (1171), Bug(1086), Бугъ(1376), суч. Захід
ний Буг (1979); пор. д.рус. БІЇжане [ЕСЛГНПР, 25]. Суч. гідронім сформу
вав відносно недавно синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Західний, основа якого входить до структури багатьох топонімів 
[ГЕУ 2, 35—38], до опорного компонента Буг у зв’язку з формальним збі
гом назв pp. Буг (Західний) і Буг (Південний) (< Богь) в умовах функціону
вання в одній державі — царській Росії (див. Південний Буг). Істор. назва 
Бугь, Боугь має псл. витоки, які дозволяють реконструювати праформу 
*Bugb, що зводиться до і.є. *bhoug(h)~ /  *bheug(h)- «гнути, згинати»; пор. 
псл. *bbgati, споріднене з д.інд. bhóga-h «вигин, закрут; перстень», 
д.в.нім. boug «перстень», ц.слов. боугь «браслет, armilla» [ЕСЛГНПР, 25], 
лтс. bauga «топке місце біля річки, крута дорога» та ін. [Шульгач, 51]. 
Мотивац. ознаку кривизни, зігнутості в гідронімі Бугь підтверджує його 
семант. відповідник (переклад) Armilla в лат. мові; пор. ще р. Збуж 
л. Тетерева п. Дніпра на Житомирщині [СГУ, 209]; див. Буг (Західний).

Зачарбвана Долйна — геол. заказник держ. значення, Іршав. р-н Закарпат. обл. 
[ГЕУ 2,38]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. 
з опорним ГТ долйна «рівна плоска місцевість, розташована між горбами 
чи горами» [СУМ 2, 358] й означенням у формі жін. роду пасив, дієприкм. 
зачарований «який зазнав дії чарів або справляє відповідне враження, 
викликаючи захоплення»; пор. кіноповість О. Довженка «Зачарована 
Десна*.

Зачепйлівка — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 445]; засн. у XVIII ст. [ГЕУ
2, 38]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції 
від прізв. Зачепило; пор. рос. Зацепило в антропонімії Уманщини [Блаж- 
чук, 293], прізв. аналог, типу Покотило, Пересадило, Прикипіло, Топчи
ло та ін. [Кравченко, 173], с. Зачепилівка Новосанжар. p-ну Полтав. обл. 
[АТП, 359].

Зббраж — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 418]; відоме з 1211 р. [ГЕУ 2, 39], «©коло 
Збыража (збаряжа)* (1211), «около Збаража* (1474), Збараж (1401), ІЬа- 
гагі (1545), «подъ Сборажемь* (1654), «pod Zbarażem* (1734), Zbaraż
(1735) [ЕСЛГНПР, 151]. Праформу ойконіма реконструюють як 
д.рус. *Сьбыражъ, що є посесивом на *-уь від антропоніма з другим компо
нентом -радь *Сьбырадь, *Сьбарадь, який зберігся в рос. мові як Сбырад
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[ЕСЛГНПР, 151]. Розвиток початк. З- на місці Сь- в основі Сьбы- (< сь + 
быти «бути») зумовлений занепадом редукованого й подальшою асиміля
цією глух, [с] перед дзвін, [б], а вживання голос, [а] на місці [ы] — асимі
ляцією первісно ненаголош. [ы] перед наголош. [а] у компоненті -рад.

Зббрів — місто, Тернопіл. обл. [АТП,419]; відоме з XII ст. як пос. Верхостпав 
[ГЕУ 2, 40], Зборов (1981) [СЭС, 460]. Ойконім виник як посесив на -ів від 
збереженого в зх.слов. мовах антропоніма Збор; пор. пол. прізв. Zbór 
(1204), утворене від дієсл. zborzyę «збурити; знищити* [Rymut 2, 732], 
ст. містечко Зборів (Zborou) на пн. Пряшівщини [ЕУ 2, 764]. Етимол. [о] в 
основі антропоніма характерне для зх.слов. мов (пор. ст.пол. borzyę «руй
нувати*, чес. boriti «тс., ламати, зносити*, слвц. borit9 «зносити, ламати*
< псл. *ob-oriti «обвалити, зруйнувати* [ЕСУМ 1, 301], а в укр. мові воно 
розвинулося в [у]; пор. бурити «руйнувати, валити; скидати* [ЕСУМ 1, 
301], прізв. ЗбуровиЧу утворене за допомогою суф. -ович від антропоніма 
Збур [Чучка, 231]), що свідчить про пол. або слвц. вплив на формування 
ойконіма. Можливо, спорід. є назва с. Збора в Кал ус. р-ні Івано-Франків. 
обл. [АТП, 194] і р. Збора в бас. Верх. Дністра, яку пояснюють як семант. 
утворення від апелятива збір «щось зібране* [Вербич 2009, 65—66]. Згада
на в Географічній енциклопедії як д.рус. назва пос. Верхостав відсутня в 
лінгв. джерелах (див., напр., [ЕСЛГНПР, 39]). За умови її реальності, вона 
могла виникнути як композит на основі словосп. верхній став або ГТ верх 
і став; пор. назву р. Верхолужа в бас. Тетерева п. Дніпра на Житомирщи
ні [СГУ, 99], що належить до зазнач, словотв. типу.

Збруч — річка, л. Дністра; «з луків Збручі* («zwanych Zbruczami*, 1895), Збручъ 
(1859—1914); Zebrortcze, Zebrowcze, Подгорецъ (1917), Podorcze (1772), 
Podchorcze (1786), Podhorce (1804), Zbrucz Bodhorze (1883), Подгорце, 
Подгорче (1887); пор. нп. Збручівка, Збруч в Хмельниц. обл., Збручанське 
в Тернопіл. обл. [СГУ, 209]. Суч. назву річки пов’язують з місц. ГТ збручі 
«болотисті луки», пол. zbrucz «мокра лука* [Вербич 2009, 66; Никонов,
145], який походить від дієсл. zbrudzić «забруднити* < псл. діал. *bruditi 
«заплямувати, засмічувати, робити брудним* < *brudb «нечистоти* 
[Boryś, 40—41]. Ін. пояснення видаються менш переконливими (див. [Вер
бич 2009, 66]); пор. знайдене в р. Збруч скульптурне зображення слов, 
божества X ст. Збруцький ідол [СЭС, 460]. Давн. за часом фіксації гідронім 
Podhorcze вказує на підгірні витоки річки, яка починається з болот, лук 
(збручів).

Збургівський Кут — оз. в пд. частині дельти Дніпра, біля с. Старої Збур’ївки в 
Галопристан. р-ні Херсон, обл.; ЗбурЧвський Лиман [ГЕУ 2, 41]. Лімнонім 
виник способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ кут 
«частина якої-небудь території, місцевості* [СУМ 4, 417] й означенням у 
формі відн. прикм. на -ськ(ий), похідного від ойконіма ЗбурЧвка 
(Стара). Парал. назва постала аналог, способом на основі ГТ лиман.

Звенигорбдка — місто, Черкас, обл. [АТП, 502]; засн. за часів Київської Русі 
[ГЕУ 2, 41], перша згадка належить до 1394 р, Звенигородь, Swinigrod (до 
1545), Звенигородка (1653), Zwienogrodka (1765), Звенигородь, Дзвиного- 
родка, Дзвиногродка (XIX ст.) [Гонца, 93]. Первинна форма ойконіма Зве- 
нигородь виникла семант. способом від д.рус. ГТ звенигородь (< псл. 
*zvbnigordb) «укріплене місце, де дзвонили під час наближення ворога*, 
який відбився в топонімах різних слов, мов; пор. м. Звенигородь в 
Галицьк. землі, відоме з літописів XI—XIV ст. [ЕСЛГНПР, 61—62]. Суч. 
назва сформувалася в XVII ст. внаслідок приєднання суф. -к(а) в демін.- 
релят. функції під впливом високопродукт. моделі на -к(а) в топонімії 
XVI—XXI ст. Від неї способом трансонімізації постав суміж. гідронім Зве
нигородка [СГУ, 210]; пор. ще поряд г. Звенигора [Гонца, 93; Никонов,
146], на якій, з огляду на візуальні та слухові можливості, могло знаходи
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тися укріплене місце, де дзвонили з метою попередження про наближення 
ворога, а також гідроніми Дзвиняч, Дзвинячка, Дзвінна, Дзвонёць, Дзво- 
нйха, Звйняч, Звинячка [СГУ, 170, 210], які утворено за звук, ознакою 
об’єктів [Вербич 2009, 53, 66].

Звіздаль — річка, п. їжа п. Прип’яті п. Дніпра; Звиздаль (1913), Звіздальська 
(1971), Zwizdal (1880—1895); Звіздил (1979), «при рч. ЗвизделЬ (1888), 
ЗвЪделъ (1878—1882); пор. с. Звіздаль Народиц. р-ну Житомир, обл [СГУ, 
210]. Назва виникла за допомогою характерного перев. для бас. Прип’яті 
суф. -аль у гідронім, функції від архаїч. дієсл. основи звиздати (д.рус) 
«свистати» за шумовою ознакою річки; пор. відповідні іменники та дієсл. 
в слов, мовах, що зводяться до псл. *gvizd- /  *zvizd- «свистіти», а також 
топоніми: пол. Gwizdały, чес. Hvizdalka> Hviźd’alka, у кол. Югославії 
Zuizd [Карп., 94—96].

Звір — 1) річка, п. витік Тур’ї л. Ужа л. Лабірця п. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю; 
Звур (20-ті рр. XX ст.), Zvor9 Звор (30-ті рр. XX ст.); 2) потоки (13) на 
Закарпатті та Прикарпатті [СГУ, 210]. Гідроніми виникли семант. спосо
бом від зх.укр. звір «яр, западина, видолинок», що є фонет. варіантом 
діал. ГТ ізвір, ізвор «притока; гірська річка в ущелині; скупчення кількох 
сильних джерел води на поверхні землі», похідного від псл. Hz-worb «дже
рело, потік», яке пов’язане з *vbreti «кипіти, вирувати; бити джерелом» 
[ЕСУМ 2, 251]; пор. мікрогідроніми Звораш, Зворець, Зворик, Ізвір, Ізвоа- 
ре (під рум.-молд. впливом) та ін. [СГУ, 210—211; 220], що поширені 
перев. в пд.-зх. (гірській) частині України (див. [Вербич, 32; Карпенко, 
130, 132; Лучик, 135—136]).

Звірпнець — 1) потоки (3) в бас. Тиси, Серету й Сяну [СГУ, 210]; 2) ліси в Терно- 
піл. і Львів, обл.; 3) урочище у Вінниц. обл.; 4) передмістя в суч. Києві; 
пор. д.рус. Звіриньць (1149) — ур. на р. Трубіж л. Дніпра в р-ні м. Перея- 
славля-Руського, суч. Переяслав-Хмельницький; ур. ЗвЬринецъ (Звірин- 
ци) у Великому Новгороді [ЕСЛГНПР, 62]. Назви виникли семант. спосо
бом від д.рус. звіриньць «місце розведення (й полювання на) звірів» 
[ЕСЛГНПР, 62], яке в суч. укр. мові звузило значення до «спеціально 
обладнане місце, територія з приміщеннями, клітками, де тримають різ
них звірів для показу» [СУМ 3, 484—485]. Спорід. є назва р. Звірйниця на 
Житомирщині, р. Звіринка в бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 210], мікротопо- 
німи Звіринець (6) у пн.-зх. частині України [СММПЗУ 1, 301] та ін.

Згар — 1) річки (3): в бас. Золотоноші л. Дніпра; Згарь (XIII ст.), у бас. Случі 
п. Горині п. Припяті на Житомирщині, у бас. Пд. Бугу на Хмельниччині 
та Вінничині (1431); Згару (1446) [СГУ, 211]; 2) вершини, гори, горби в 
Прикарпатті [Габорак, 146—147]. Назви виникли семант. способом від ГТ 
згар «вигорілий ліс» [Грінч. 2, 137], «згарище; випалене або вигоріле 
місце в лісі» [СУМ 3, 509] (< д.рус. згар < сьгарь < сьгорети < псл. *sbgore- 
ti); пор. мікротопоніми Згарана, Згаране, Згарини, Згарисько, Згарище, 
Згарища в пн.-зх. частині України [СММПЗУ 1, 301], гідроніми Згарка й 
Згарок у бас. Згару п. Пд. Бугу [СГУ, 211]; ороніми Згар (5), Згари в При
карпатті [Габорак, 146—147].

Згурівка — с-ще міськ. типу, Яготин. р-н Київ. обл. [АТП, 42], нині райцентр; 
відоме з 1620 р. [ГЕУ 2, 42], Zhurowka, Zgórówka (1895) [ŚGKP 14, 586]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) / -овк(а) в релят.-посес. функції 
від антропоніма Згурський з пол. витоками; пор. пол. прізв. Z górski (1391), 
яке походить від топоніма Z górze або Z górsko [Rymut 2, 738] з основою ГТ 
góra «гора», потік Згурівка у Підволочиськ. р-ні Тернопіл. обл. [СГУ, 212].

Здвиж — річки: 1) п. Тетерева п. Дніпра; Звиждень (1097), Въздвиженъ (1150), 
Zdwiżden (1574), Zwizdziej («nad rz. Zwizdzieja») (1596), Звижень (2-а пол. 
XIX ст.), Здвиждень (1646), Zdwiż (1691), 3движъ (1892), Ловичъ 
(XVII ст.), Здвиженъ (1907), Здвижь (1849), Движъ (1854), Сдвижъ (1907),
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Здвиж (1957); пор. нп Здвижівка в Київ. обл. і Здвижка в Житомир, обл.; 
2) пр. Лебеді л. Угору л. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; «при р. Здвижі*
(1742), Вздвижь (1913), Здвижень (XVII ст.), Здвижжа (XVIII ст.); 3) руч., 
п. Десни л. Дніпра в м. Чернігів; Здвижь (до 1300 г.) [СГУ, 212]. Найдав
ніша фіксація гідроніма і суміж. ойконіма у формі Звиждень дала підста
ви І. М. Железняк пояснювати її як утворення на -ьнь від основи *3визд- з 
д.рус. звиздь «свист, шум» < псл. *gvizd- /  *zvizd-9 яке зазнало фонет. 
трансформації під впливом ст.сл. воздвижение [ЕСЛГНПР, 151]. З цією 
думкою не погодився О. О. Стрижак, який стверджував, що в основі гідро
німа *Сдвижь, очевидно, той же корінь, що й в укр. здвиг, здвигати(ся), 
здвигнути, рос. сдвигать, сдвинуть і под.; пор. укр. здвиж «трясовина», 
здвижовина «тс.» [ЕСЛГНПР, 151]. Друга етимологія видається перекон
ливішою з огляду на одночасне функціонування ойконіма з основою 
Здвиж- у фіксації «во Здвижени городі* (1097) [ЕСЛГНПР, 151], на згаду
ваний ГТ здвиж «трясовина», на діал. здвиг «скупчення; зрушення», 
здвижжя «трясовина», які мають геогр. семантику, мотивовану псл. 
*sbdvig- /  *sbdviź- «підняти, зрушити; щось рухоме» [ЕСУМ 2, 17]; пор. 
назву р-ща Здвиг у с. Крупчатка Лугин. р-ну Житомир, обл. [СГУ, 212].

Здолбунів — місто, Рівн. обл. [АТП, 376]; відоме з 1497 р. [ГЕУ 2, 43], до 1629 р. 
Долбунів [Янко, 145], Zdołbunów (1895), «pierwotnie Dołbunów* [SGKP 14, 
541], Здолбунов (1981) [СЭС, 462]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) 
від незафіксованого антропоніма *(3)долбун, у структурі якого преф. 3-, 
який з’явився пізн. під впливом відповідного дієслова, корінь долб- (< псл. 
*dblb-ati «довбати») і суф. -ун на позначення особи за родом, характером 
діяльності; пор. псл. антропонім *Dblbynb9 реконструйований на основі 
ст.укр. прізв. Долбыничъ (1504) [Шульгач 2008, 189], закарп. прізв. 
Довбак, Довбана, Довбар, Довбнич із зазнач, дієсл. основою [Чучка, 200— 
201].

Збйтін-Кош — гірська вершина в центр, частині Голови, пасма Кримськ. гір, на 
пд. сх. Бабуган-яйли [ГЕУ 2, 43]. Оронім тюрк, походження, виник унас
лідок лексикалізації та онімізації ізафета з опорним кр.тат. ГТ нош «при
тулок пастухів, які випасають свої овечі отари; місце, куди на ніч збира
ють тварин» [Мурзаев, 299] і кр.тат. зейтін (< zeytiń) «маслина» [Буша- 
ков, 162], яке перед іменником виконує роль означення. Нехарактерний 
для тюрк, мов початк. наголос сформувався в сх.слов. мовленні під впли
вом пасесивів на -ин /  -ін на зразок Маргаритин, Юлін> у яких зберігаєть
ся наголос твірного слова.

Зелёна Бухта — бухта на пд.-сх. узбережжі Кримськ. п-ова, біля смт Новий світ 
Судац. р-ну [ГЕУ 2, 43]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ бухта «частина моря, невелика затока, відно
сно відокремлена, закрита від впливу штормів» (< нім. Bucht «затока») 
[Мурзаев, 105] й означенням у формі жін. роду прикм. зелений (див. 
Зелене).

Зелене — с-ще міськ. типу, Дзерджинська р /  р м. Кривого Рога Дніпропетров. 
обл. [АТП, 77]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
форми сер. роду прикм. зелений «який заріс травою, кущами і та ін.» 
[СУМ 3, 554] (про місце, де розкинулося поселення); пор. численні назви 
нп або означення в їхній структурі Зелена, Зелене, Зелений [АТП, 629— 
630], гідроніми Зелена (17), Зелений (8) у різних регіонах України [СГУ, 
212—213], відповідні ороніми в Укр. Карпатах [Габорак, 147—148] тощо.

Зеленпця — річки: 1) п. Бистриці-Надвірнянської п. Бистриці п. Дністра в Іва- 
но-Франків. обл. (1957); Зеленицау Zielenica (1917), Zielonica (1915), Zele- 
nycje (1880); 2) у смт Верховина Івано-Франків. обл. [СГУ, 213]. Гідроніми 
виникли семант. способом від діал. зеленйця «щось зелене» [ЕСУМ 2, 257] 
за кольоровою ознакою води або берегів річок; пор. демін. назву потоку
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Зеленйчка в с. Зелена Надвірн. р-ну Івано-Франків. обл. [СГУ, 213], назву 
р. Зелен (Зеленъ) і нп. Зелениця, Гута-Зеленицька на ній у Ємільчин. р-ні 
Житомир, обл. [СГУ, 212], а також поширеність твірного апелятива та від
повідних гідронімів у різних слов, мовах [Вербич 2009, 68].

Зеленївка — с-ще міськ. типу, Дніпровська р /  р м. Херсона Херсон, обл. [АТП, 
461]; засн. в 2-й пол. XIX ст. [ГБУ 2, 44]. Ойконім виник за допомогою 
суф. -іек(а) або в релят.-посес. функції від антропоніма Зелен, в основі 
якого д.рус. зеленъ(-ыи) (< пел. *ге1епъ «зелений»), що мало, крім пер
винного, похідні значення «все недостигле, незріле», діал. «худа, хворо
блива дитина», «дитя, дитятко» (пор. рос. прізв. Зеленко, Зеленое [ССРФ,
215], укр. Зеленое [Стехна, 66], Зеленко, Зелёник [Чучка, 232]) або в 
релят. функції безпосередньо від апелят. основи зелен- / зелен9- за модел
лю, реалізованою в ойконімах типу Вербіека, Красніека, Кущіека, 
Тернівка, у зв’язку з промисловим вирощуванням у с-щі різного роду ово
чевих культур.

Зеленогірське — с-ще міськ. типу, Любошів. р-н Одес. обл.; засн. 1957 р. [ГЕУ 2, 
44], Зеленогірськ [Янко, 146]; пор. Зеленогдрск у Ленінград, обл. Росії 
[СЭС, 463]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. прикм. на -ськ(ий), утвореного на основі словосп. зелені 
гори за тією ознакою, що поселення лежить на зелених схилах, горбах (у 
місц. мовленні — горах)* що підносяться над долиною, де протікає 
р. Кодима.

Зеленодбльськ — с-ще міськ. типу, Апостолів, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 80]; 
засн. 1961 р. у зв’язку з будівництвом Криворізької ДРЕС-2 [ГЕУ 2, 44], 
Зеленоддльск (1981); пор. Зеленоддльск у Татарстані РФ [СЭС, 463]. Ойко
нім виник складносуф. способом за допомогою -ськ у релят. функції на 
основі словосп. зелений діл за тією ознакою, що поселення лежить на зеле
ній рівнинній місцевості — долині.

Землянки — с-ще міськ. типу, Кіровська р /  р м. Макіївки Донец. обл. [АТП, 
102]; засн. у XVII ст., Землянки [Янко, 146]. Ойконім виник семант. спо
собом від апелятива землянка в мн. «викопане в землі житло, яке іноді 
виступає над поверхнею» [СУМ 3, 559].

Зимогір’я — місто, Слов’яносербськ. р-н Луган. обл. [АТП, 70]; засн. 1654 р. як 
Черкаський Брід, з 1764 р. до 1961 — Черкаське [ГЕУ 2, 50], Зимогдрье 
(1981) [СЭС, 469]. Суч. ойконім пояснюють як семант. утворення від рос. 
ГТ зимогорье «місце поселень незабезпечених людей, сезонних робітни
ків», в основі якого діал. зимогор «бродяга; босяк; людина без певних 
занять і постійного заробітку» [Мурзаев, 2 25]. У такому разі суф. -](е) у 
твірному апелятиві має збір, значення. Імовірним є виникнення назви 
складносуф. способом за допомогою -)(е), укр. -](а), в локал. функції від 
основ зим- «зима; зимовий» та гір- «гора, горб» за тією ознакою, що наяв
ні в місті підвищення тривалий час зберігають ознаки зими, знаходячись 
під снігом, або виникли в зимовий період унаслідок вуглевидобувних 
робіт. Істор. назва Черкаський Брід постала способом лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ брід й означенням у формі відн. прикм. 
на -ський, мотивованим етнонімом черкеси /  черкаси, яким у Російській 
імперії називали населення пд. регіонів, насамперед укр. козаків і людно
сті загалом (див. Черкаси). Однокомпонентний варіант цього ойконіма 
сформувався внаслідок субстантивації форми сер. роду означення, яка 
узгоджувалася з номенкл. іменем село або поселення.

Зщьки — с-ще міськ. типу, Зміїв, р-н Харків, обл. [АТП, 445]; засн. 1659 р. [ГЕУ
2, 50], Зьидьки (XIX ст.) [Абдула, 63]. Ойконім виник унаслідок трансоні- 
мізації антропоніма Зідько в мн., який називав рід першопоселенців і, оче
видно, спорід. із закарп. прізв. З'їденик (< з9і дений), про що свідчить варі
ант Зьидьки. Зазнач, основа в місц. мовленні втратила роздільну вимову
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звуків у першому складі; пор. Zidonik — варіант прізв. З'іденик 
[Чучка, 234].

Зінчиця — річка, пр. Дзвонихи л. Пд. Бугу в Летичів. р-н Хмельниц. обл.; Зин- 
чица (1917) [СГУ, 214]. Назва виникла за допомогою суф. -иц(я) в гідро
нім. функції від діал. гінка, зінька «зіниця» в геогр. значенні «отвір, 
заглиблення, провалля овальної форми», яке пов’язане з псл. *zbjati /  
*zejati «зяяти», що мотивоване і.є *ghei- «зяяти, бути порожнім»; пор. 
діал. зяє «зів, паща», зява «горло, провалля, безодня»,роззявина «розще- 
лена; паща» [БСУМ 2, 264, 285]. Імовірною є мотивація гідроніма за звук, 
ознакою річки; пор. звуконаслід. рос. зйнька — вид синиці [Фасмер, 2, 98] 
і суміж. р. Дзвонйха [СГУ, 170].

Зіньків — місто, Полтав. обл. [АТП, 349]; відоме з 1604 р. [ГЕУ 2, 50], Zieńków, 
Zińków ((1895) [SGKP 14, 612], Зеньков (1981) [СЭС, 467]. Ойконім виник 
як посесив на -ів від прізв. або чол. імені Зінько з основою офіц. Зіновій 
[Чучка, 233]. Припускають можливість перенесення назви вихідцями з 
Поділля [Янко, 147]; пор. у Хмельниц. обл. нп Зіньків, Зіньки, Зіньківці 
[АТП, 630].

Злинь — річка, п. Чортівця п. Звіздалі п. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, 
обл. (1913); Злинь (2-а пол. XIX ст.) [СГУ, 215]. Гідронім виник семант. 
способом від псл. *8ъИпь “те, що злинає, швидко стікає», мотивованого 
дієсл. *sblinęti «плавно, легко злетіти; хлинути з великою швидкістю», 
що зводиться до псл. *liti «лити»; пор. укр. линути, злинути «полинути- 
ся, хлинути; злетіти», рос. діал. линуть, ленуть «потекти», гідроніми 
Злинка в бас. Горині, Ослинка в бас. Оки та ін. [Карп., 157] та з основами 
Лін-, Лінин-, що мають надійне апелят. підґрунтя, сформоване в псл. гніз
ді *linęti /  Henęti «линути; хлюпнути; налити і т. ін.» (< *liti /  Hjati «лити, 
лляти») [Лучик, 34—37].

Злббич — річки: 1) л. Ірші л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл. (1913); Złobycz 
(1663), Злобичъ (1892), Злобичь (1913), Злобин (1979); 2) п. Холосні п. Ужа 
п. Прип’яті п. Дніпра; Злобичь (1913); пор. с. Злобичі Коростен. р-ну 
Житомир, обл. [СГУ, 215]. Назва річки виникла за допомогою суф. -ич у 
гідронім, функції від основи злоб- «злобний, злий», що пов’язана з прикм. 
злий < псл. *гъ1ъ(]ь) «недобрий, поганий» [ЕСУМ 2, 266]. Патронім. при
рода -ич (< *-itjó) могла сприяти персоніфікації гідроніма з мотивац. озна
кою «та, що чинить зло, наносить шкоду; непридатна для вживання»; 
пор. етимологію назви потоку Злобний у бас. Верх. Дністра [Вербич, 33]. 
Імовірним є відантроп. походження назви нп (особливо з огляду на ойко
нім Злобичі), яка могла бути перенесеною на суміж. річку.

Злбдійка — 1) річка, л. Інгулу л. Пд. Бугу в Кіровоград, обл.; Злодейка (1890), 
Złodziejka (1893); 2) балки (2), у бас. Самари л. Дніпра (1863) і в бас. Сівер- 
ськ. Дінця п. Дону (1863) [СГУ, 215]. Гідроніми з основою Злодій- нале
жать до великої групи слов, топонімів з коренем псл. *гъ1ъ «недобрий, 
поганий», який входить до композита *zblodejb «той, що чинить будь-яке 
зло» [ЕСУМ 2, 267]. Така семантика твірного анелятива злодій дає підста
ви вбачати у відповідних гідронімах мотивац. ознаку суб’єкта, що нано
сить шкоду, спричиняє зло [Лучик, 75]; пор. назву яру Злодій у бас. Сама
ри л. Дніпра [СГУ, 215]. Водночас гідронім Злодійка, особливо з огляду на 
поширені на сх. назви бб. Злодійська (4) [СГУ, 215] у формі відн. прикм., 
міг виникнути за допомогою -к(а) у релят. функції за реальною або уявною 
ознакою «балка, річка, де мешкають або трапляються крадії, інші лихо
дії», що опосередковано підтверджують рос. гідроніми на зразок Воровка 
(2), Воровская Балка (8), Воровской Яр, Воровской Овраг [Лучик, 75—76].

Зміїв — місто, Харків, обл. [АТП, 445]; Змиево городище (1627) [Абдула, 63], 
Готвальд (1976—1990) [ГЕУ 2, 53], засн. у XVII ст., Змиев [СЭС, 335,
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470]. Суч. ойконім виник унаслідок субстантивації та морфол. трансфор
мації, очевидно, відантроп. означення Змиево відповідно до грам, ознак 
номенкл. імені городь або рос. посёлок. Твірний антропонім пов’язують з 
прізв. Зміїв, яке належало козац. старшині, що володів частиною слободи 
в складі городища [Абдула, 63]; пор. назву яру Зміівський в околицях 
м. Змієва; Зміевка (1802), Змеев курган (XVII ст.), яр Зміів і б. Змієва в 
бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 215], народну назву Змиевы валы на позначен
ня оборонних валів нижче Києва по берегах притоків Дніпра, створених 
на межі нової та старої ери [СЭС, 470]. Гідроніми на зразок б. Зміїна (1863) 
у бас. Самари [СГУ, 215] зумовлені наявністю змій у відповідній місцево
сті, а назва р. Змійка л. рук. Дніпра [СГУ, 215] — подібністю до змій за 
формою. Істор. назва Готвальд постала як меморіальна на честь керівни
ка компартії та президента Чехословаччини К. Готвальда у зв’язку з уча
стю чес. військ, формувань у бойових діях на боці СРСР на території Сло
божанщини в роки Другої світової війни.

Зміїна — карст, печера в Передгірно-Кримській карст, обл., у межах Внутрішн. 
пасма Кримськ. гір [ГЕУ 2, 53]. Спелеонім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. зміїний «стос, до змій або 
змія*. Імовірне відбиття язичн. або християн, уявлень про змій як злих, 
підступних, ворожих істот; пор. наявність побл. вхідної частини печери 
родового святилища VII—VI ст. до н.е. [ГЕУ 2, 53].

Зміїний — скелястий о-в у пн.-зх. частині Чорн. моря, за 37 км на сх. від 
Кілійськ. гирла Дунаю; назви антич. часу — Левкой, Фідонісі [ГЕУ 2, 53], 
рум. вегріїог [Никонов, 148]. Інсулонім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації відн. прикм. зміїний, мотивованого апелятивом змія, змій. 
Рум. вегріїог має аналог, значення основи [Никонов, 148]. Передана 
кирил. графікою антич. назва Левкой є давньогрецькою, постала від 
прикм. Я£г)к6<; «білий, світлий» [Булгаков, 67] за тією ознакою, що о-в 
складається з вапняків та ін. мінералів світлого кольору [ГЕУ 2, 53]. Істор. 
інсулонім Фідонісі, очевидно, також належить давнім грекам, які заселя
ли о-в в антич. часи і створили на ньому храм Ахілла [ГЕУ 2, 53], але 
надійних мотивац. зв’язків він не виявляє. Можливо, назва пов’язана з 
д.гр. (рфоугіоц «негативне сприйняття когось» [Вейсман, 1312], у якому за 
законом відкритого складу після [ф] перед [Ф] вимовлявся редук. [ь], що 
розвинувся в голос, перед, ряду [і], а кінц. приголосний занепав. Щодо 
семантики основи, то вона могла відбивати давні уявлення і.є. народів про 
насичені зміями місця як злі, підступні, ворожі тощо (див. Зміїна).

Зн&м’янка — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 239]; засн. 1869 р. [ГЕУ 2, 53], Зна
менка [ВТКР], Знаменка (1981) [СЭС, 470]. Ойконім виник способом тран- 
сонімізації назви суміж. пос. Знам'янка Друга (див.), яке є давн. і початк. 
мало форму Знам'янка (Знаменка).

Зн&м’янка Друга — с-ще міськ. типу, Знам’ян. м /  р. Кіровоград, обл. [АТП, 
234]; засн. на поч. XVIII ст. як Знаменка [ГЕУ 2, 53], Знаменка [ВТКР]. 
Суч. ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Друга у формі т. зв. порядкового числ. до попереднього Знам'янка (істор. 
Знаменка) з метою протиставлення смт однойменному суміж. місту, яке 
після формування в ньому на поч. XX ст. крупного зал. вузла і набуття 
статусу спочатку нп губернського, а потім обл. підпорядкування стало 
головним (першим) за адмін.-терит. значенням. Первинну назву с. Зна
менка пов’язують з християн, святом Знамення [Янко, 148], під час 
якого, очевидно, заснували нп рос. старообрядці, що тікали від пересліду
вання. Імовірним є утворення ойконіма за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від рос. знамёнщик, знаменосец «той, що носить прапор» [Даль 1, 
688] у зв’язку з розселенням на пд. України учасників рос.-тур. війни — 
бомбардирів і прапороносців (рос. знаменосцев); пор. аналог, ойконіми
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перев. на Лівобережній Україні [АТП, 630], зокрема назву с. Знам'янка в 
Миколаїв, обл., що виникла наприкін. XVIII ст. за такою мотивац. озна
кою [Лобода, 81]. Початк. наголос в ойконімі зумовлений акцент, модел
лю вихідного анелятива (рос., д.рус.) знамя, укр. діал. знам'я «знамено; 
ознака, знак» (< псл. *гпат$, пов’язане із *гпатъ «знаний, відомий» 
[БСУМ 2, 270]), яка частково позначилася на укр. знамено «знак, знамен
ня; прапор; печатка, клеймо» [Грінч. 2, 170] з факульт. наголошуванням 
першого складу.

Знббівка — річка, л. Десни л. Дніпра; Знобовка (1859), Знобь, Зноба, Знобовка 
(1964) [СГУ, 215]. Суч. гідронім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят. 
функції від первинного Знобь або безпосередньо від збереженого в рос. 
мові апелятива знобь, діал. зноб «озноб» з основою псл. *гфпдИ «мерзну
ти» [Фасмер 2, 101] за персоніфікованою ознакою «та, що морозить, 
викликає озноб»; пор. суміж. нп Зноб-Новгородське (див.) і Зноб-Трубчев- 
ська [АТП, 404].

Зноб-Нбвгородське — с-ще міськ. типу, Середино-Буз. р-н Сум. обл. [АТП, 404]; 
виникло в XVII ст. [ГЕУ 2, 54], як засн. козаками в XVI ст. с. Зноба, Зноб 
[Іваненко, 81]. Суч. ойконім постав унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з інверсійним порядком компонентів, з яких опорний Зноб, що є 
істор. назвою поселення, утворено способом трансонімізації суміж. гідро
німа (див. Зндбівка), а означення Ндвгородське — перенесенням атрибути
ва назви Новгородської сотні (Стародубського полку), яка тут квартирува- 
лася, для протиставллення смт суміж. с. Зноб-Трубчевська [АТП, 404].

Золоті — 1) річки в бас. Дніпра (3), Вісли, Сіверськ. Дінця; 2) балки (2) в бас. 
Дніпра і Сіверськ. Дінця; 3) потік, Закарпат. обл. [СГУ, 216]. Гідроніми 
виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду прикм. 
золотий «золотого кольору; золотистий» [Грінч. 2, 178] за відповідним 
забарвленням піску, глини тощо на дні або бер. водних об’єктів; пор. 
назви потоків (6) і яру Золотий [СГУ, 216], які мають спорід. основи в 
гідронімії різних слов, мов [Вербич, 69], рр. Золота Липа л. Дністра (про 
походження опорного компонента див. у статті Липа), Золота Струя пр. 
Сейму л. Десни л. Дніпра [СГУ, 216] з опорним компонентом, похідним від 
ГТ струя «струмінь», фразеологізм золота дсінь та ін.

Золотё — місто, Первомайська м /  р Луган. обл. [АТП,55]; засн. 1878 р. [ГЕУ 2, 
55], Золотде (1981) [СЭС, 472]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
(за допомогою -е) назви шахти «Золота», найменованої так за великі 
поклади дорогоцінного високоякісного вугілля [Янко, 148]. Форма сер. 
роду узгоджує ойконім з номенкл. іменем місце, село (пор. Золота).

Золотйй Потік — с-ще міськ. типу, Бучац. р-н Тернопіл. обл.; засн. наприкін. 
XIV ст. під назвою Загайполе, суч. назва — з 1570 р. [ГЕУ 2, 55]. Ойконім 
постав способом трансонімізації суміж. мікрогідроніма Золотйй Потік, 
що називає ліву пр. Дніпра в цьому ж р-ні [СГУ, 216]. Істор. назва пос. 
Загайполе сформувалася як орієнтована внаслідок злиття та онімізації 
сполуки слів за гай-поле з простор, значенням.

Золотйнський заказник — бот. заказник держ. значення, Дубровиц. р-н Рівн. 
обл. [ГЕУ 2, 55]. Назва виникла внаслідок лекскалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на
-инськ(ий) з основою суміж. ойконіма Золоте [АТП 375].

Золоті Ворбта — 1) головна брама та невеличка церква на ній з цегли й каменю 
в міськ. укріпленні м. Києва, збудована 1037 р. Ярославом Мудрим [ГЕУ
З, 841]; Златаьх врата (1037), «на Золотыхъ воротЪхъ» (1037) «передъ 
Золотыми вороты» (1146), врата Златыя (1037) та ін. [ЕСЛГНПР, 62];
2) скеля-острівець у Чорн. морі, за 85 м від берега, біля узбережжя маси
ву Карадаг [ГЕУ 2, 56]. Мікротопонім у стародавньому Києві виник унас
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лідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом ворота 
«проїзд або прохід в огорожі між будівлями тощо, а також ворітниці, що 
його закривають; брама» [СУМ 1, 741] й означенням у формі мн. прикм. 
золотий «оздоблений золотом чи позолотою» (ворота були покриті позоло
ченою бляхою), яке могло бути зумовленим аналогією до головної брами 
Константинополя або ж реально позолоченою церковною банею 
[ЕСЛГНПР, 62]. Мікрооронім Золоті Ворота постав способом метафори
зації та онімізації словосп. з опорним апелятивом ворота «вузький про
хід, по якому йдуть судна між скелями, мілинами і т. ін.» [СУМ 1, 741] (у 
реальності скеля становить арку заввишки 25 м [ГЕУ 2, 56]) й означенням 
золоті у зумовленим жовто-коричневим відблиском скелі в сонячні дні. 
Можливо, на формування чорномор. топоніма метафор, вплинула назва 
всесвітньо відомих київ. Золотих Воріт.

Золотонбша — 1) місто, Черкас обл. [АТП, 503]; засн. 1576 р. [ГЕУ 2, 56]; 
помилково Золотону (Глинщина) (1576), м. Золотоноша (1627) [Гонца, 
96], як відоме з 1647 р. Золотоноша [СЭС, 472]; 2) річка, л. Дніпра (1792); 
Золотоношка (1856), Złotonosza (1913); м. Золотоноша на річці [СГУ, 
216]. Семантика основи й грам, ознаки назви промовляють за те, що пер
винним був гідронім, який виник складанням основ іменника золото і 
дієсл. носити (модель композита листоноша) за уявною ознакою «золото
носна річка», сформованою під впливом піщаного або глинистого дна 
(пор. Глинщина) відповідного кольору (місц. перекази пов’язують гідро
нім із золотом, козац. скарбами тощо). Форма жін. роду узгоджує гідронім 
з номенкл. іменем річка. Ойконім, попри давн. фіксацію, є семант. утво
ренням від назви суміж. річки.

Золотуха — 1) горб на лівому схилі дол. р. Сули, побл. с. Пустовійтівки Ромен, 
р-ну Сум. обл. [ГЕУ 2, 56]; 2) річка, л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; 
Золотуха (1979); 3) балка, пр. Кам’янки л. Інгульця п. Дніпра в Кірово
град. обл.; Золотуха (1876) [СГУ, 216]. Назви виникли за допомогою про
дукт. в бас. Дніпра суф. -ух(а) в топонім, функції від апелятива золото в 
прямому або перен. значенні.

30лочів — 1) місто, Львів, обл. [АТП, 281]; відоме з 1442 р. [ГЕУ 2, 57], Złoczów 
(1895) [SGKP 14, 628], Золочев (1981) [СЭС, 472]; 2) с-ще міськ. типу, Хар
ків. обл. [АТП, 446]; засн. 1677 р. [ГЕУ 2, 57], Золочёв (1981) [СЭС, 472]. 
Назва райцентру в Харків, обл. перенесена вихідцями з Галичини, які 
були активними засновниками поселення. Зміна наголосу в ній відбулася 
під впливом рос. онімів на -чёв типу прізв. Горбачёв, ойконім Ильи
чёв ( ск). Щодо ойконіма Золочів у Львів, обл., то загальновизнаним є його 
походження як посесива на -ів від незасвідченого антропоніма *Золочь з 
неясною етимологією. Аналізуючи тотожний пол. ойконім Złoczew, пер
винне Złaczów (1946), С. Роспонд вбачає в його основі антропонім Złaczy 
похідний від прикм. zły «злий», як і в галиц. Złoczów [Rospond, 455]. 
Подібної думки з виділенням антропоніма *Злочь дотримуються й ін. дос
лідники (напр., М. Л. Худаш), визначаючи розвиток повноголосся під асо- 
ціат. впливом прикм. золочений або іменника золото (див. [Абдула, 64]); 
пор. похідні від галиц. і слобод, ойконімів однакові назви рр. Золочівка в 
бас. Зх. Бугу і в бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 216].

Зблушка — карст, печ. в Подільсько-Буковинській карст, обл., пам’ятка приро
ди держ. значення, на межі України (Чернівец. обл.) і Молдови [ГЕУ 2,
58]. Спелеонім постав за допомогою суф. -ушк(а) в релят. функції від 
апелятива зола «незгорілі мінеральні рештки у вигляді пилу, що залиша
ються після спалювання якої-небудь речовини» [СУМ 3, 679]. Мотивац., 
очевидно, була ознака, яка відбита в спорід. рос. діал. зольник «поганий, 
сірий, холодний ґрунт» [Даль 1, 691]. Імовірним є метафор, вплив імені 
відомої казкової героїні на виникнення спелеоніма; пор. суміж. печ. в
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Новоселиц. p-ні Чернівец. обл. Попелюшка, яка входить до однієї карст, 
обл. з печ. Золушка [ГЕУ 2, 58; ГЕУ 3, 70].

Збля — річка, пр. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл.; Zola (1895) [СГУ,
216]. Гідронім виник унаслідок онімізації діал. золя «підошва» з геогр. 
значенням «підніжжя; низовинна (річка)», що випливає з вихідної семан
тики діал. золя < нім. Sohle «підошва» < лат. sola, мн. від solum «земля, 
підлога, підошва» [ЕСУМ 2, 276]; пор. у бас. Горині релят. назви р. Золь- 
ня і с. Зольня на Житомирщині, р. Зульня в Рівн. обл. [СГУ, 216, 218].

Збринськ — місто, Перевальськ. р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. в 30-х pp. XX 
ст. як Оленівка (до 1963) [ГЕУ 2, 60]. Суч. ойконім виник за допомогою 
суф. -инськ у релят. функції від ергоніма «Зоря» (очевидно, назва шахти). 
Істор. назва Оленівка є відантроп. утворенням на -івк(а) в релят.-посес. 
функції від прізв. Олень.

Зубря — річки, л. Дністра в Миколаїв, p-ні Львів, обл.; Żubrza, Zuberski potok, 
Żuberka (1895), «на Зоубрьи» (1213), «на Зубри» (до XIV ст.), «па rzecze 
Żubrzy» (1570), Żubrza В. (1804), Зубря (1847), Зубр’а, Зубра; пор. с. Зубра 
Пустомит. р-ну Львів, обл. [СГУ, 218], «на Зоубрьи (зоубрьи) (1213) 
[ЕСЛГНПР, 63]. Д.рус. за походженням гідронім виник як посесив на 
*-j(a) від зубрь «зубр, urus» [ЕСЛГНПР, 63; Вербич, 34]. У формі Зубра 
відбулося ствердіння приголос. [р’], яке характерне для поділ., зх.поділ, і 
частини галиц. говорів; пор. р. Зубра пр. Гнилого Тікичу л. Синюхи л. Пд. 
Бугу, р. Зубравка в бас. Верх. Дністра на Львівщині [СГУ, 217]. Ареал зак
ріплення гідронімів Зубра, Зубри, 3убрйнець (2), Зубрйнка, Зубриця, 
Зубрів у Зубровйця, Зубру луг у Зубря та ін. [СГУ, 217—218] свідчить про най
більшу поширеність зубрів у давні часи в гірських р-нах Буковини, При
карпаття, Закарпаття [Карпенко, 131]. Можливим є етимол. зв’язок з 
Дземброня (див.).

Зугрёс — місто, Харцизька м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1929—32 pp. [ГЕУ
2, 63], Зугрзс (1981) [СЭС, 475]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
ергоніма у формі абревіатури ЗУГРЕС (рос. ЗУГРЭС)9 утвореної від назви 
Зуївської гідроелектричної станції з основою суміж. ойконіма Зуївка 
[АТП, 102]; пор. ще аналог, типу ойконім Есхар (див.). Збереження в назві 
міста лише першої великої літери твірного слова зумовлено нормами пра
вопису топонімів.

Зуївка — с-ще міськ. типу, Харцизька м /  р Донец. обл. [АТП, 102]; засн. 1775 р. 
[ГЕУ 2, 64]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят.-посес. функ
ції від антропоніма Зуів. Значення присвійності йому додає антропонім. 
суф. -іву який разом з -к(а) вводить назву поселення до високопродукт. 
ойконім. типу на -івк(а); пор. ще с. Зуївка в Дніпропетров. обл. [АТП, 631].

Зульня — річка, п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Зульна (1913), Zulnia 
(1881), Żołna, Zulna (1895), Сарн, р-н Рівн. обл. [СГУ, 218]. Гідронім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -н(я) від апелятива 
золя, в якому відбулося наближення лабіал. [о] до [у] (див. Золя).

Зуя — 1) с-ще міськ. типу, Білогір. р-н у Криму [АТП, 260; ГЕУ 2, 64]; 2) річка, 
п. Салгиру, вп. в затоку Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря (1837) [СГУ, 218]. 
Вважають, що суміж. топоніми виникли на основі кр.тат. zaviye «кут 
(кімнати тощо); келія», яке запозичено в тюрк, мови з арабської [Буша- 
ков, 162].

Зюк — мис на пн. Керченськ. п-ва, що розділяє бухти Морської піхоти та Рифів 
[ГЕУ 2, 64]. Топонім тюрк, походження, виник на основі реконструйова
ного *zük «великий горб, підвищення», відбитого в кирг. zök — назва каз
кової тварини гігантських розмірів [Бушаков, 162].

Зіблівське бзеро — солоне оз., Генічеськ. р-н Херсон, обл.; Косарське озеро 
[ГЕУ, 64, 202]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації
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словосп. з опорним ГТ óзеро й означенням у формі сер. роду відн. прикм. 
на -ськ(ий) з топоосновою Зяблів-. Парал. назва містить у структурі озна
чення у формі відн. прикм. з топоосновою К осарпор. ойконіми Косарі на 
Черкащині, Косареве на Одещині та Рівненщині, Косарівщина на Сумщи
ні [АТП, 646], мікротопоніми Косарське поле на межі Польщі й Волин. 
обл. [СММПЗУ 1, 367] та ін.

і
Ібр — річка, л. Тетерева п. Дніпра; Ибра, Ибрь (1913), ІЬг (1884) [СГУ, 218]. 

Назву кваліфікують як занесений із Сх. Балкан або з Піренейськ. п-ва 
гідронім фрак, походження, що зближується з давн. назвою р. Мориця 
’'Eppoę, Hebrus, Ebrus на пд. Болгарії і має широкі європ., середземномор. 
та кавказ. паралелі [Желєзняк 1993, 6—13]. У його основі і.е. *iebhros /  
*eibhros «запліднювач; козел» [Трубачев, 214; Желєзняк, 131], яке відби
ває культове поклоніння воді давн. язичниками різних регіонів і, можли
во, через сему «зволоження» пов’язане з баск. ІЬаг «долина» [Желєзняк 
1993, 9].

Івбничі — с-ще міськ. типу, Волин. обл. [АТП, 40]; відоме з 1545 р. [ГЕУ 2, 64], 
«землю ИваницкІЇю* (1526), «уво Иваничохъ* (1545), «з Иваничь (1566), 
Иваничи (1569), «въ Иваничахъ» (1648), Iwanicze (1790) [Шульгач 2001,
59]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації форми мн. патроніма Ива- 
ничь [Шульгач 2001, 59]. Є припущення, що поселення належало графові 
Іваницькому [СММПЗУ 1, 310], у зв’язку з чим назва нп могла постати від 
антропоніма Іваничі з основою цього прізв., що малоймовірно.

Івпнівка — с-ща міськ. типу: 1) Антрацит, р-н Луган. обл. [АТП, 61]; засн. 1771 р. 
[ГЕУ 2, 65], Ивановка (1981) [СЭС, 478]; 2) Одес. обл. [АТП, 327]; Барано- 
во (кін. XVIII ст.), потім Малое Бараново, Яновка (з 1824 р.), Іванівка (з 
1946 р.) [ТПдСО, 34], Новобаранівка (XVIII ст.) [Янко, 152], Ивановка 
(1981) [СЭС, 478]; 3) Херсон, обл. [АТП, 468]; засн. 1820 р. [ГЕУ 2, 65], 
Ивановка (1981) [СЭС, 478]. Назви поселень виникли за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від особ, імені Іван, яке належало одному з 
власників (на Луганщині — полковнику Івану Штеричу [Янко, 152]) або 
перших поселенців (на Херсонщині — Івану Гнідашу [Янко, 152]). Суч. 
ойконім на Одещині було введено вольовим рішенням після Другої світо
вої війни як сх.слов. кальку замість зх.слов. Яновка, що пов’язане з іме
нем власника села Яна Лемпера [Янко, 152]. Ойконіми на -івк(а) з осно
вою антропоніма Іван належать до найпродуктивніших в укр. мові; пор. 
понад 130 таких назв нп в Україні [АТП, 632]. Первинна назва одес. 
пос. Бараново постала способом трансонімізації прізв. майора Баранова, 
якому належали місц. землі [ТПдСО, 34].

Івпнків — с-ще міськ. типу, Київ. обл. [АТП, 215]; засн. 1589 р. [ГЕУ 2, 66], кол. 
Іванів, Іванівка [Янко, 152], Iwanków (1882) [SGKP 3, 314], Иванков 
(1981) [СЭС, 477]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) від антропоніма 
Іванко, що є пестл. формою на -к(о) від особ, імені Іван, яке належало 
власникові нп Івану Проскурі [Янко, 152].

Іванковбцький заказник — ландш. заказник держ. значення, Городоц. р-н 
Хмельниц. обл. [ГЕУ 2, 66]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою суміж. ойконіма Іванківці [АТП, 479].

Іванбпіль — с-ще міськ. типу, Чуднів р-н Житомир, обл. [АТП, 153]; відоме з 
1714 р., до 1946 — Янушпіль [ГЕУ 2, 66], Januszpol (1882) [SGKP 3, 445]. 
Суч. ойконім є здійсненою вольовим рішенням калькою назви пол. похо
дження Янушпіль, в основі якої особ, ім’я Януш (пол. Janusz) і компонент
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-поль (пол. -pol) < гр. itókię «місто», що поширився під гр.-візант. впливом 
в ойконімію Пд.-Сх. Польщі [NMP 1, 7] та сх.слов. мов (див. Іванівна).

Ів&но-Франківськ — місто, Івано-Франків. обл.; до 9. XI. 1962 р. — 
м. Станіслав [АТП, 185], Станіславів, засн. 1661 р. [ЕУ 8, 3021], Stani
sławów (1890) [SGKP11,191], як засн. 1662 р., Ивано-Франковск, до 1962 — 
Станислав (1981) [СЭС, 479]. Суч. ойконім виник складносуф. способом 
за допомогою -ськ у релят. функції на основі імені та прізв. видатного укр. 
письменника і громадського діяча Івана Франка. Істор. назва постала як 
посесив на -ів (пол. -ów) від особ, імені Станіслав (пол. Stanisław). її при
своїв місту, заснованому на місці кол. с. Заболотів, пол. магнат Андрій 
Потоцький на честь свого сина Станіслава [ЕУ 8, 3021]. У радян. часи (до 
перейменування) в офіц. колах вживали форму Станіслав, зумовлену 
аналогією до істор. посесивів на *-/ь в ойконімії на зразок Ярослав, 
Борислав.

Івіно-Франкбве — с-ще міськ. типу, Яворів, р-н Львів, обл. [АТП, 299]; відоме з 
1611 р., до 1945 — Янів [ГЕУ 2, 72], Janów (1882) [SGKP 3, 423]. Суч. 
ойконім виник як складносуф. посесив на -ов(е) на основі імені та прізв. 
видатного укр. письменника і громадського діяча Івана Франка. Істор. 
назва Янів (пол. Janów) постала як посесив на -ів (пол. -ów) від чол. імені 
Ян (пол. Jan) і функціонувала до її вольової заміни суч. ойконімом після 
Другої світової війни.

Івахновіцький заказник — ландш. заказник держ. значення, Чемеровец. р-н 
Хмельниц. обл. [ГЕУ 2, 72]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськ(ий) / -цьк(ий) з основою ойконіма Івахнівці [АТП, 494].

Івотка — річка, л. Десни л. Дніпра (1957); Ивотъ (1552), Иводъ, Ивотка, 
Ивоть (1859), Глыбецъ (1913); пор. там же с. Івотка Ямпіл. р-ну і с. Івот 
Шостк. р-ну Сум. обл. [СГУ, 219—220]. Суч. гідронім виник за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від давн. Ивотъ, очевидно, для протиставлен
ня суміж. омонім, назві поселення відгідр. походження. Найдавніша фік
сація назви р. Ивотъ сформувалася на основі первинного Иводъ, збереже
ного до сер. XIX ст., унаслідок притаманного для сх.поліс, говірок 
оглушення дзвінких на кін. слів. Вихідна форма Иводъ постала семант. 
способом від апелятива *иводь, утвореного за архаїч. моделлю «преф. 
*jb- + корінь (*vod- «вода»)», відбитою в гідронімах Ивода (в кол. Новго
род. губ.), Ивод (у кол. Брянськ, губ.), Идолга (на Дону) (з покликанням 
на О. М. Трубачова [Шульгач 1993, 67]). Праформу *<1ъио0ъ можна розгля
дати як морфол. варіант форми *Jbuoda9 збереженої у Новгород, гідронімі. 
Можливо, вона розвинулася в результаті ствердіння кінц. приголосного в 
давн. *Jb-vodb, що дало варіант Ивоть. Існує також аргументована думка 
про балт. походження назви, в основі якої лтс. Ivasi від Ivatisy д.прус. 
Iwanthi «ручай», що, імовірно, відбилися в гідронімах бас. Верх. Дніпра і 
Верх. Десни Ивата, Ивод, Ивота, Ивот та ін. [Топоров-Трубачев, 189]. 
Парал. назва р. Глыбецъ має прозору етимологію, пов’язану з прикм. гли
бокий (про річку).

Ів’інка — річка, п. Тетерева п. Дніпра; Ивянка (1878—1882), Іванка (1892), 
Ивница (1864), Івниця (1936), Івянка (1979); пор. с. Івниця в Андрушів. 
р-ні Житомир, обл. [СГУ, 220]. Суч. гідронім виник за допомогою суф. 
-*анк(а) в релят. функції від діал. іва «верба козяча, Salix caprea L.» 
(< псл. Чиа «верба»; пор. кімр. ywen «тис») [ЕСУМ 2, 287]. Форма Іванка 
зумовлена впливом або високопродукт. чол. імені Іван, жін. І ванна, Іван
ка, або діал. бот. іванчик «підмаренник», іванок «звіробій звичайний», 
пов’язаним з іменем Іван [ЕСУМ 2, 288], унаслідок якого у варіанті Ивян
ка, Івянка відбулося ствердіння пом’якшеного [в’]; пор., очевидно, таке ж
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явище в основі назв поліс, pp. Іванка та Іванйця [СГУ, 219]. Словотв. варі
ант Ивница, Івниця постав від основи місц. відн. прикм. ієна (< іва) за 
допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції.

Ігрень — місто, Індустріальна р /  р м. Дніпропетровська [АТП, 76]. Ойконім не 
виявляє явних етимол. зв’язків у топонімії України та за її межами. Фор
мально він збігається з основою рос. игрений «світло-рудий (про кінську 
масть)», конь игреньу що є запозиченням з тюрк, мов; пор. алт. jägrän, 
järän «рудий; дика степова коза», леб. jigrän, казах, gijrän, тат. girän 
♦рудий» та ін. [Фасмер 2, 116—117], у зв’язку з чим імовірною є мотива
ція назви нп відповідним мікротопонімом, про що опосередковано свід
чить те, що раніше в цьому p-ні був конезавод. Можливо, ойконім або твір
ний суміж. мікротопонім виник за допомогою слов. суф. -ень у топонім, 
функції від апелятива (і)гра за ознакою «місце, де відбувалися ігри, 
гуляння»; пор. гідроніми на -ень Заровень, Студень, Здвижень, Сирень, 
Чертень [Трубачев, 231—232], ороніми з основою Ігр-1 грець (2), Ігрища, 
Ігровець, Ігровйща, Ігровйщі [Габорак, 151—153].

Ізвірине — с-ще міськ. типу, Краснодон, м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; засн. 
1914 р. [ГЕУ 2, 73]. Ойконім виник як посесив на -ин(е)9 похідний від 
антропоніма Ізвара (< рос. извара «гуща, яка залишалась від варіння 
напоїв, квасу, меду, пива», орл. «цебер, водоносна посудина до шести 
відер мірою», тавр., пенз. «лайка, сварка, незгода» [Даль 2, 13]), або спо
собом трансонімізації прізв. Ізварин, рос. Изварин, з основою антропоніма 
Ізвара, рос. Извара [Ганжина, 224].

Ізмаїл — місто, Одес. обл. [АТП, 328]; засн. в І—II ст. н. е.; з XVI ст. до 1877 р. 
(з перервою 1812—1856 pp.) належав Туреччині [ЕУ 3, 858], до засвоєння 
нп турками — Смил [Карпенко 1977, 190], Сміл, у молдован — Сініл 
[Янко, 153], Измайл (1981) [СЭС, 484]. Суч. ойконім тур. походження, 
виник унаслідок трансонімізації чол. імені Ismail, яке було означенням в 
ізафетній конструкції з опорним номенкл. іменем аул «поселення». У 
сх.слов. мовному середовищі твірний антропонім вимовляється як Ізмаїл 
(рос. Измайл) на місці вихідного гр.'Іацххт̂ А, з д.єврей. витоками [Фасмер 
2,122]. У тур. мову особ, ім’я могло проникнути з арабської [Дим.-Тодоро- 
ва, 382]; пор. м. Ісмаілія в ОАР, назване за іменем тур. віце-короля Єгип
ту Ісмаїла-паші [Никонов, 162]. Припущення Ю. О. Карпенка про тюрк. 
Ismail як перетворене під антропонім. впливом давн. слов. Смил [Карпен
ко 1977, 190] виглядає цілком аргументованим з огляду на існування на 
місці Ізмаїла поселення ще задовго до появи тут турків — на поч. н. е., а 
також на обов’язкове приставляння в тур. мові голос, [і] перед звукосп. 
приголосних на поч. слова; пор. слов. Стамбул і тур. Istanbul. Походжен
ня істор. Смил (укр. Сміл), очевидно, пов’язане з псл. *smol- «смола», яке 
розвинуло геогр. значення «чорна земля (можливо, болотиста)», відбите в 
рос. ГТ смолницы «глинисті ґрунти сухих і жарких областей, які локалі
зуються в низовинних місцях», названі так за чорним кольором, пошире
ні головним чином на Балканськ. п-ві [Мурзаев, 510], укр. поліс, смолове 
болото «болото з іржавою водою», бойк. смолій «замазура» [Шульгач 
1993, 52], смоль «щось дуже чорне» та ін. В укр. рефлексах на місці ети
мол. [о] в новозакритих складах розвинулося [і]; пор. укр. діал. смільниця 
«смолисте дерево, смолиста деревина», смілкйй «липкий, жирний» 
[ЕСУМ 5, 326], гідроніми Смілка, Смільна, Смільня та ін. [СГУ, 512] (див. 
Смілка).

Ізюм — місто, Харків, обл. [АТП, 447]; засн. 1681 р. як оборонний пункт проти 
татар [ЕУ 3, 858], за ін. джерелами — у 2-й чв. XVII ст., місто з 1639 [ГЕУ
2, 74], ще за ін. джерелами — відоме з 1571 р., суч. Изюм (1981) 
[СЭС, 487], м-ко Узумъ (1651), сл. Изюмъ (1668), на його місці в XVI ст.
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була фортеця Гузун-Курган (1850), ур. 1зюмъ-курганъ (1571), Изюмскій 
перевозь (1578) [СГУ, 220]. Ойконім тюрк, походження, виник унаслідок 
трансонімізації назви суміж. урочища, в основі якого апелятив ізюм 
«виноград» (< тур. йгйт «виноград», аз., чаг. Цзум, кр.тат. jiiziim, уйг. 
дзрт «тс.» [ЕСУМ 2, 293]), що був означенням в ізафетній конструкцї з 
опорним номенкл. іменем курган, а згодом аул тощо, букв, «виноградне 
місце, укріплення, поселення». Імовірним є розвиток суч. Ізюм під впли
вом народної етимології в укр. козац. середовищі на основі давн. Гузун- 
Курган, у якому ймовірно твірний перший компонент пов’язаний з 
д.тюрк. kóz-йп- «показуватися, виднітися, здаватися» або з тур. діал. guz
em, giisiim «милий, красивий», gózen «миловидний», похідним від тюрк. 
góz /  kóz, guz / kiiz «око» [Севортян 1980, 60—63], а опорний є семант. 
утворенням від ГТ курган — запозичення з половец, (кипч.) мови, де 
kurgan «твердиня, насипаний вал, фортеця; курган, висока могила» 
пов’язане з тюрк, kur- «спорудити, укріпити, зміцнити» [ЕСУМ 3, 152]. 
Саме з такими двома ознаками (миловидністю та захисними функціями) 
пов’язують виникнення поселення, де лежить місто: «... мальовничо поло
жене на правому високому березі Дінця... Ізюм заснований як оборонний 
пункт проти татар» [ЕУ 3, 858]. Похідною від ойконіма Ізюм є назва 
р. Ізюмець л. Сіверськ. Дінця [СГУ, 220], яка постала за допомогою суф. 
-ець у демін.-релят. функції для протиставлення назві міста.

Ізіслав — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 482]; засн. 1141 р. [ГЕУ 2, 75], д.рус. 
ИзАСлавль — «градъ» у Волинськ. землі, «к Излславлю» (1240), «къ 
граду Из&славлюьу «стены Злславлю» (1240), Ізяславль (1926); пор. 
м. Изяславль у Полоцьк, землі, суч. Заславль Мінськ, обл. Білорусі та 
Изяславль у Рязан. обл. Росії [ЕСЛГНПР, 64]. Ойконім одностайно визна
ють як посесив на *-/ь від д.рус. імені-композита ИзАславь, що належало 
князю Ізяславу Ярославовичу [ЕСЛГНПР, 64]; утрата ознак суфікса 
зумовлена ствердінням губних в укр. мові.

Іквб — річки (5) в бас. Сер. Дніпра (4) і верх, течії Пд. Бугу (1) [СГУ, 221], з яких 
права притока Стиру п. Прип’яті п. Дніпра фіксується ще д.рус. пам’ятка
ми як Иква, Икава [ЕСЛГНПР, 64]. З огляду на балкан. (pp. Ikva в 
Зх. Угорщині, łka в Істрії, антич. іллір. німфа джерела Іса) та балт. 
(лтс. Ika, Ekava, Ёсаиа — назви річок) зв’язки укр. гідроніми пов’язують 
з i.e. *ei-k-u-a, що має вихідний корінь *еі- «йти»; пор. лит. eiklus «той, що 
любить ходити; швидкий, прудкий, легкий» [Rozwadowski, 91—93; Тру- 
бачев, 64—66; ЕСЛПЇПР, 64]. Розходження в поясненні етимології спо- 
рід. назв пов’язані з визначенням і.є. діал. основи: чи то на Балканах 
(О. М. Трубачов), чи то в Сер. Наддніпрянщині (О. С. Стрижак), чи то в 
межах загальноєвроп. мовного ареалу (Я. Розвадовський). Досить числен
ні як для рефлексів і.є. прамови укр. гідроніми Іква9 похідні від них 
Іквиця, Іковка, а також архаїч. назва р. Ікопоть [СГУ, 221], в основі якої 
*ik- «швидкий, рухливий» і псл. *pbtjb «розлив» < і.є. put- «набухати» 
[Желєзняк, 143—144], свідчать про входження сер.надцніпр. регіону до так 
званої другої прабатьківщини індоєвропейців, звідки їхні племена розселя
лися на зх. та пн. Припущення про слов, походження назви Іква як утворен
ня з преф. */ь- і коренем *-kbva у псл. гнізді *kyvati /  *kbvati «кивати; хита
тися, коливатися» [Шульгач 1993, 78—79] видається менш переконливим.

Іларібнове — с-ще міськ. типу, Синельників. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 91]; 
засн. 1875 р. [ГЕУ 2, 75], до 1899 — Іванівка [Янко, 155]. Ойконім виник 
як посесив на -ов(е), утворений від особ, імені Іларіон, що належало 
землевласникові Іларіону Воронцову-Дашкову [Янко, 155]. Істор. назва 
постала за допомогою суф. -к(а) від прізв. відставного офіцера Іванова 
[Янко, 155], суф. -ов- у структурі якого сприяв оформленню ойконіма як 
релят.-посес. утворення.
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Ілімський Ґорґбн — гора, найвища вершина хр. Аршиця в Ґорґанах, с. Ілемня 
Рожнятів. р-н Івано-Франків. обл.; Ґорґан-Ілемський, Gorgan ilemski 
(1880), Gorgan Ilemski (1932), Ylems*kyj Gorgan (1939), Горган-Илемский
(1976), Горган Ілемський (2003) [Габорак, 153]. Оронім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ ґорґан (див. Ґорґан) й 
означенням у формі відн. прикм. на -ськ(ий), похідного від назви суміж. 
с. Ілемня з основою місц. ГТ ілем «в’яз шорсткий; в’язовий ліс»; пор. хре
бет і верх Ілемський у Надвірн. p-ні Івано-Франків. обл. [Габорак, 153], 
р. Ілемка, що витікає з-під Ілемського Горгану, потоки Ілемський (2) на 
Буковині та Івано-Франківщині [СГУ, 221].

Іллі Мис — мис на пд. сх. Кримськ. п-ва, біля м. Феодосія [ГЕУ 2, 75]. Оронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ мис 
«частина суходолу, яка гострим кутом врізається у водний простір» [СУМ
4, 716] й означенням у формі род. відм. імені Ілля, що належало святому, 
на честь якого названа вершина мису; пор. гр. топоніми такого типу 
Ай-Петрі «Св. Петро», Ай-Йорі «Св. Георгій», Яй-Серез «Св. Сергій», 
Ай-Ян «Св. Іван», Ай-Ілія «Святий Ілля» таін. [Білецький, 44—45].

Іллініцький заказник — бот. заказник держ. значення, Іллінец. р-н Вінниц. 
обл. [ГЕУ2, 75—76]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськ(ий) / -цьк(ий), похідного від ойконіма Іллінці, в основі якого відбу
лася вокалізація редук. [ь] у вигляді встав, [е] і фузія на етиці морфем.

Іллінка — с-ще міськ. типу, Курахів. м /  р Мар’їн. р-н Донец, обл. [АТП, 119 ]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від мікротопоні- 
ма з основою Іллгн-, похідною від особ, імені Ілля.

Іллінський закбзник — гідрол. заказник держ. значення, Поліськ. р-н Київ, 
обл. [ГЕУ 2, 76]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськ(ий) з основою суміж. ойконіма Іллінці в сусід. Чорнобил. p-ні [АТП, 228].

Іллінці — місто, Вінниц. обл. [ АТП, 15 ]; відоме з сер. XV ст. [ГЕУ 2, 76], ІІІт- 
се, Lince (1882) [SGKP 3, 259] Ильинцы{ 1981) [СЭС, 489]. Ойконім виник 
семант. способом від групової назви людей іллінці «вихідці з поселення 
Ілліне». Відн. нього могла виникнути назва суміж. с. Іллінецьке [АТП, 16].

Іллічівськ — місто, Київ, р /  р м. Одеси [АТП, 321]; відоме з кін. XVIII ст. під 
назвою Бугове, Бугові Хутори [ГЕУ 2, 76], за ін. джерелами — засн. 
1950 р. [Янко, 155], Ильичёвск (1981) [СЭС, 489]. Суч. ойконім виник за 
допомогою суф. -івськ у релят. функції від імені по батькові Ілліч на честь 
В. І. Леніна. Істор. назва Бугові Хутори постала внаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ хутір у мн. «відокремлене селянське 
господарство разом з садибою власника», «невелике селище, яке виникло 
внаслідок переселення людей з сіл, козачих станиць тощо; виселок» [СУМ
11, 176] й означенням у формі відн. прикм. на -ов(і) з основою гідроніма 
Буг (Південний). Варіант Бугове утворено способом субстантивації озна
чення у формі сер. роду, яка узгоджує ойконім з номенкл. іменем село або 
поселення (рос. поселение).

Іллі — річка, л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра; Ілля (1957), Илья, Ильша (1913), 
ІІпа (1883), Л’ля (1979), Ilija, Ilia, Ilsza, Ilinka, Ilince (1948), Іл’л’а (1979); 
пор. нп Іллінці й Рудня-Іллінецька Чорнобил. р-ну Київ. обл. [СГУ, 221]. 
Гідронім виник семант. способом від поліс. ГТ Члля, що є фонет. варіан
том з протет. і- діал. лля, л'йа (лья), лея «повінь; розлив річки» [ЕСУМ З, 
246] (< псл. 4bja), утвореного в псл. гнізді Hbjati, 4iti «лляти, лити»; пор. 
рос. діал. лья лить «сильно лити», иллить «лити», блр. ілляк «злива», 
Іллю «лити», блр. діал. іліць «мжичити, іти дрібними крапельками (про 
дощ)», укр. поліс. іл9:у, іл9йу, гідроніми Ілівка, Іллінка та ін. [Карп.,
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100—101], а також варіанти назви р. Ілля. Щодо форми Ильша, Ilsza, то її 
походження зумовлене впливом діал. їльха «вільха» (< псл. *jelbxa /  
*оІьха) [ЕСУМ 3, 399—400]; пор. блр. ільха «вільха» [ЭСБМ 3, 381], укр. 
поліс, ільшник «вільховий ліс» [Аркушин 1, 198, 80].

Іловбйськ — місто, Харцизька м /  р Донец, обл. [ АТП, 100]; засн. у 60-х pp.
XIX ст. [ГЕУ 2, 77]; Иловайская (до 1938) [Никонов, 154], Иловайск 
(1981) [СЭС, 489]. Вважають, що ойконім виник за відношенням до прізв. 
поміщика, яке не названо [Никонов, 154]. Імовірнішим є утворення назви 
за допомогою суф. -ськ у релят. функції від рос. иловай «лугова мілка 
болотиста затока» з основою ГТ ил «мул» [Мурзаев, 233], що відбиває 
фізико-геогр. особливості місцевості: місто лежить на вододілі, розчлено
ваному балками [ГЕУ 2, 77]; пор. укр. діал. ил «глина, мул», илловйна 
«суглинок», їловатка «глина, глинозем», иловатий «мулистий» [ЕСУМ
2, 294], гідроніми Іловець, Іловйця [СГУ, 221].

Ільмень — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1787); пор. с. Ильмень (там само) 
[СГУ, 222]. Гідронім виник семант. способом від ГТ Ільмень, який у бас. 
Дону й Дніпра має значення «луговий розлив, озерне вікно в очеретових 
зарослях» [Мурзаев, 233]. Твірний апелятив поширений перев. в бас. 
Волги та на Уралі й не має загальноприйнятої етимології; пор. Новгород.
03. Ільмень [Мурзаев, 233; Никонов, 154 -155].

Ільнйця — 1) с-ще міськ. типу, Іршав. р-н Закарпат. обл. [АТП, 159]; відоме з 
1450 р. [ГЕУ 2, 77]; 2) Ільнйця — потік, л. Свічі п. Дністра в Івано-Фран- 
ків. обл.; Ilnica (1883), Ильница (1953); 3) річка, л. Циру п. Прип’яті 
п. Дніпра; Ильница (1953) [СГУ, 222]. Гідроніми виникли семант. спосо
бом від незасвідченого Нльниця з протет. і-, похідного від псл. Чьпіса < 
Чьпъ «льон» + -іса; пор. діал. (бойк.) ильняний «льняний» [Вербич 2009, 
71], зх.поліс, лниско «тс., що льнйсько», «поле з-під льону» [Аркушин 1, 
198, 298]. Імовірним є утворення назв за допомогою суф. -иц(я) в топонім, 
функції від основи відн. прикм. ильняний /  ільняний за ознакою «водойма, 
в якій замочували льон»; пор. характеристику смт Ільнйця — лежить у 
межах надзаплавної тераси р. Синявки [ГЕУ 2, 77], а також спорід. гідро
німи Ільник на Львівщині, Ільничка, Ільнйще на Закарпатті [СГУ, 222].

Інг^л — річка, л. Пд. Бугу в Кіровоград, і Миколаїв, обл. (1968); «чрезъ Ингу- 
ліг» (1673), Инкгулъ, Ингулъ (1697), Великий Ингулъ (1705), «na Ingul 
wielki», «на Ингулиь (1747), «на Ингулі» (1751), «къ Ингулу» (1774), 
Ingul, Jeni-geł (1883), Angul,Angulet Wielki, Інгулг (1917) [СГУ, 222]. Суч. 
форма гідроніма Інгул є тюрк, фонет. адаптацією псл. або сх.слов. назви 
*Qgblb, утвореної семант. способом від ГТ *ęgbfo, д.рус. уголъ «місцевість 
між річками, що сходяться» [Трубачев, 206; Карп. 1989, 43—53; Лучик, 
132—134]. Hoc. вимова етимол. р- у тюрк, мовленні передалася як In- або 
An-, а лабіал. -о- в основі розвинувся у вищого піднесення -у- внаслідок ана
логії до тюрк, göl, гул «озеро»; пор. похідний від *ęgblb д.рус. етнонім 
IX ст. угличи (< *Qgblitje), а також тюрк, кальку Оріль (Орель) д.рус. назви 
р. Уголъ л. Дніпра, тур. Буджак у межиріччі Дунаю та Ниж. Дністра, укр. 
Кути, Покуття в Прикарпатті, куди відбувалася міграція у(г)личів та 
їхніх нащадків з бас. Інгулу й Інгульця [Лучик, 132—135]. Імовірним є 
тюрк, походження гідроніма від ängäl «тихий, лінивий» або від in «пече
ра» чи an, in, en «широкий» і gol «озеро» [Фасмер 2, 131]; пор. нп Інгулка 
на Миколаївщині, Інгуло-Кам'янка та Інгульське на Кіровоградщині, 
р. Інгулець [СГУ, 222].

1нгулёць 1) річка, п. Дніпра; Ивла, Ивля (1190), Инъкулъ (1552), Малій Инкгу- 
лець (1697), Ingulec, Ingulet (1931), Ингулецъ (XVII ст.), Ангулецъ 
(XVII ст.), Ацезисъ, Аксіакусг (1801—1808), Малый-Ингулъ (1890), 
Інгулець (1957); 2) правий рукав Дніпра, побл. гирла Інгульця; Ингульс-



Ірдйнь 235

кое (1697), Ингульская (1697), Ингулець (XVII ст.), Ингульская вішка
(1890); пор. там. же с. Інгулець [СГУ, 222—223], Інгулецький канал, 
Інгулецький лиман [ГЕУ 2, 78]; 3) місто, Інгулецьк. р /  р м. Кривого Рога 
Дніпропетров. обл. [АТП, 76]; засн. на поч. XX ст. [ГЕУ 2, 78]. Назва річки 
виникла від гідроніма Інгул за допомогою суф. -ецьу очевидно, у релят.-де- 
мін. функції або безпосередньо від псл. ГТ *д&1г чи д.рус. уголь (див. 
Інгул). Демінутивність у назві річки деякі дослідники заперечують у 
зв’язку з більшими розмірами Інгульця порівняно з Інгулом [Карп. 1989, 
49], однак наявність такої мотивац. ознаки підтверджують дві обставини:
1) твірний ГТ *д$ьЬь та утворений семант. способом топонім *0&ьЬь назива
ли первісно територію між річками, що сходяться, яка в бас. Інгулу могла 
бути більшою, ніж у бас. Інгульця; 2) функціонування складених назв 
Великий Інгулг на позначення Інгулу та Малій Інгулець, Мальш-Ингуль 
на позначення Інгульця. Ойконім Інгулець постав унаслідок трансоніміза- 
ції суміж. гідроніма. Істор. назву р. Ивля (варіант Ивла) утворено за допо
могою суф. *-](а) в гідронім, функції від бот. іва «верба козяча, ваіех 
саргеа Ь» (< псл. *іиа «верба») [ЕСУМ 2, 287]. Епент. -л- закономірно роз
винувся на місці після губ. -в-; пор. гідроніми на -ля в Правобережній 
Україні [Трубачев, 242—245].

Ібґраф — карст, печ. в Гірсько-Кримській карст, обл., на Ялтинській яйлі, де у 
VIII—IX ст. була християн, печерна церква [ГЕУ 2, 81—82]. Спелеонім 
виник унаслідок трансонімізації гр. за походженням агіоніма, що постав 
на честь св. Ідграфа, Євграфа < гр. Еохурафті̂  [Бушаков, 45].

Ірвбнець — річка, л. Ревни л. Снову п. Прип’яті п. Дніпра в Чернігів, обл.; 
Ирванецг (XVII ст.), Рванець (1913) [СГУ, 223]. Назва виникла за допомо
гою суф. -ець у гідронім, функції від діал. ірваний «розділений на части
ни» з основою дієсл. ірвати,рвати (< псл. *гьиаН «рвати»); пор. ін. поліс, 
р. Ірва в бас. Стиру [СГУ, 223], назва якої належить до давн. слов’янізмів 
з протет. і- перед сонор. л, му Ну ру п іс л я  я к и х  занепали редук. г та ь [Шуль- 
гач 1993, 77].

Ірдйнь — річки: 1) л. Тясмину п. Дніпра; Рдень («на Рдне>9 1552), «Тпіеи (1789), 
Ерданг (1535), Каирка (1779), Ирдйнь (1864), Ирдень (1913), Ирдьіновка 
(1913), Ирдйнь (1957); пор. нп Ірдйнь та Ірдинівка в Черкас, обл.;
2) п. Вільшанки п. Нехаєва п. Дніпра в Черкас, обл.; Ирдьіня (1864), 
Ирдьінка (1896), Ирдйнь (1907), Ирдень (1913), Ірдйнь (1957) [СГУ, 223];
3) болот. масив у Черкас, та Сміл. р-нах Черкас, обл. у дол. Дніпра, 
водоприймачем якого є р. Ірдйнь [ГЕУ 2, 82]; 4) с-ще міськ. типу, Черкас, 
р-н і обл. [АТП, 513]; засн. 1930 р. [ГЕУ 2, 82]. Гідроніми й гелонім вини
кли семант. способом від ст.укр. ірдйнь «червоний, рудий» [Гонца, 100] 
(про болото, ґрунт, дно річки), яке постало за допомогою суф. -инь (< *-іпь) 
від псл. *гг<іь (< *гй<1-) «червоний», спорід. з лит. гййав «червоно-бурий», 
гйсііз «іржа» (< і.є. *гоийк- /  *гийк- «червоний»); початк. і- закономірно 
розвинулося в позиції перед сонор. -г- з наступним редук. -7>-; пор. псл. 
*гь<і]а «іржа», похідне від *гьйт> «червоний», рос. рдеть, укр. рдитися 
«гарячитися», рудйй [ЕСУМ 2, 316], назву р. Ірод у бас. Сули, Иродь, 
Рудь (1913) [СГУ, 223], утворену, ймовірно, від основи псл. *ги<1?> «черво
ний», варіант гідроніма Рдень у похідний від *гьсІ- + *-ьпь; пор. гідроніми 
Іржавець (8), Іржавий, Іржавка, Ржавець (10), Ржавий, Ржавина, 
Ржавка, Ржавчик (2) [СГУ, 223, 460], що постали за аналог, ознакою від 
основи псл. *гьй]а «іржа». Найдавніше зафіксована формаЕрдань розви
нулася під впливом перенесеного з Бл. Сходу сакр. ІордаНу яке, у свою 
чергу, могло вплинути на пізн. появу парал. назви р. Каирка; пор. назву 
столиці ОАР Каїр. Ойконім Ірдйнь виник способом трансонімізації суміж. 
гідроніма.
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Ірклій — річки: 1) л. Дніпра, між pp. Золотоніська й Кутуків у Черкас, обл.; 
Ирклий (1856), Ирклій (XVI ст.), Арклий (1658), Катова, Ирклей (1913); 
2) п. Тясмину п. Дніпра в Черкас, і Кіровоград, обл.; Арклій, Ирклшецъ 
(1658), Herkla (1737), ИрклЪевъ (1777), ИрклЪецъ (1913), Irklij (1789), 
Лысянка, Ирклейгзъ-Лысянка (1892), Ирклея (1787), Ірклій (1957) [СГУ,
223]. Гідроніми виникли в тюрк, мовному середовищі за допомогою фор
манта -li /  -1у/ -lyk у релят.-атрибут, функції від тюрк, irk- /  iirk- /  erik- 
«затримувати, стояти, застоюватись (про загачену воду), зупинятися; зби
ратися у вмістилище, нагромаджуватися (про воду)» [Севортян, 378]. 
Можливість прєднання ад’єкт. -Іі /  -Іу чи його варіантів до дієсл. або 
дієприкм. основ підтверджують тюрк, топоніми різних регіонів (див. 
Кагарлик). Походження назв від тюрк. *іг- «звивини, меандри річки або 
дороги» [Стрижак, 44—45; Трубачев, 192, 254; Железняк 1974, 94] вида
ється менш імовірним через пробленість пояснення приголос. -k- в основі 
та з огляду на поширення ГТ іг в Азії [Лучик 1999, 38—39].

Ірпінь — 1) річка, п. Дніпра в Житомир, і Київ, обл.; Ирпень (1159), Пирна 
(1319), Рупинь, Рпень (XI ст.), Rpen (1593), Orpień (1602), Ropin, Irpien 
(1931), Ирпкнъ (1653), Ирпинъ (XVII ст.), Irpień (1686), Орпень (1878— 
1882), Pierna (1913), Порна (1920), Ірпінь (1959), Вірпінь (1974); 2) місто, 
Київ. обл. [СГУ, 224]; засн. 1902 р. на р. Ірпені [ПЗУ 2, 83], Ирпень (1981) 
[СЭС, 511]. Назва річки виникла за допомогою суф. -ень (< *-ьпь) у гідро
нім. функції від псл. *гьр- /  *гур- «яма» [Moszyński, 176—177; Трубачев, 
209, 254], рефлексами якого є ст.укр. рипъ «обрив, провалля», «рівчак», 
рйпа «промоїна, ритвина», «берег річки», «обрив на березі», діал. «яр; 
заглиблення в грунті», молд. рыпэ «обрив, провалля» [ССУМ 2, 293; 
Желєзняк, 38]; пор. гідроніми Рйпа, Рйпень, Рипйнка, Рипинна [СГУ, 
461—462] з голос, повного утворення в основі та Ірпа, Ірпиця в бас. Десни 
[СГУ, 223—224] з нульовим звуком на місці редук. -ъ-, що є особливістю 
поліс, говорів. У позиції перед сонор. з наступним редук. закономірно роз
винувся початк. і-9 на місці якого в поліс, говірках міг вживатися о- 
(пор. Орпень)у що спричинився до появи протет. губ. в- (пор. Вірпінь < 
*Ворпінь). Варіанти Ріегпа, Порна є або неточним записом давн. форм, або 
метатезними похідними. Ойконім Ірпінь постав унаслідок трансонімізації 
суміж. гідроніма.

Іршб — річка, л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, і Київ, обл.; Ирша (1159), Irsza 
(1683), Іржа (1979), Ірша (1957); пор. нп Ірша, Іршанськ на Житомирщи
ні [СГУ, 224]. Назва не має надійної етимології. Апелят. зв’язки гідроніма 
свідчать про ймовірність його виникнення як посесива на *-j(а) від ст.в.нім. 
irch, irhf ereh, erich, д.в.нім. irah «козел» (пор. укр. діал. йрха «вичинена 
овеча чи козяча шкіра») [ЕСУМ 2, 318] за ознакою «місцевість, узбереж
жя річки, насичене козами, козлами» або від ст.в.нім. hirsch «олень» 
[Фасмер 2, 139]; пор. прізв. Ірш на Закарпатті [Чучка, 242], Іршенкдв на 
Буковині [СПЧ, 162]. Імовірним є балт. походження гідроніма; пор. ойко- 
німи Єрчики на Київщині й Житомирщині та Іршики (Ершики) на 
Хмельниччині, основу яких пов’язують з лит. erśketynas «терновище 
(місце, яке поросло тереном)» [Желєзняк, 106], демін. назви pp. Іршйця 
(2), які є притоками р. Ірша [СГУ, 224], а також складений топонім 
Іршанське водосховище на р. Ірші [ГЕУ 2, 84].

Іршбва — 1) річка, п. Боржави п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл.; Иршава, 
Ершава, Иршаука, Ершаука (1973), Nagy Ilosva (1963), Эршава, Иршава 
(1929), Irśaua, Иршава (30-і рр XX ст.), Чищеник (1973) [СГУ, 224];
2) місто, Закарпат. обл. [АТП, 159]; відоме з 1341 р. [ГЕУ 2, 83], Irszawa, 
«węg. Ilosva» (1882) [SGKP З, 301], Иршава (1981) [СЭС, 511]. Назву 
пов’язують зі слвц.-зх.укр. jelsa «вільха»; пор. словін. jelśa, jerśa [Галас, 
68—69]. Така етимологія досить приваблива із семант. та словотв. погля
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дів, але непереконлива з фонет., бо варіант з плавним -1- на місці давн. -г- 
фіксується як неточний відповідник гідроніма у відн. пізн. рум. джерелі. 
Імовірно, гідронім Іршава виник за допомогою суф. -ав(а) в атрибут, 
функції від тієї самої основи, що й назва р. Ірила (див.) за ознакою «місце
вість, насичена відповідними тваринами або рослинами»; пор. гідроніми в 
Правобережній Україні Водава, Лядава, Рудава, Тарнава /  Тернава, 
Бобрава, Глщиава, у Словаччині Bebrava, Dobrava, Dmava, Morava, Krca- 
va, Trnava, Zitava та ін. [Трубачев, 53—54]. Ойконім Іршава постав унас
лідок трансонімізації суміж. гідроніма; пор. похідне від назви р. Іршава 
означення в топонімі Іршавська улоговина, що називає пн. частину Закар- 
патськ. низовини в бас. Боржави та Іршави [ГЕУ 2, 83].

Ірш&нськ — с-ще міськ. типу, Володарсько-Волинськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 
132]; засн. 1953 р. на р. Ірші [ГЕУ 2, 84]. Ойконім виник за допомогою 
суф. -анськ у релят. функції від суміж. гідроніма Ірша; пор. Іршанське 
водосховище на р. Ірші [ГЕУ 2, 84].

Іс&р-Алтй-Дерб — річка, межа Ай-Петринськ. та Ялтинськ. яйл у Криму; пор. 
leap — руїни древніх веж на зх. від м. Ялта [СГУ, 224]. Гідронім тюрк, 
походження, виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 3-х 
компонентів: кр.тат. ісар «фортеця, укріплення; поселення, яке обнесене 
стіною», алтпи «нижня сторона; підніжжя гори», «перед» [Мурзаев, 236, 
47] і ГТ дере «долина (гірська), ущелина, тіснина; балка, яр; річка, ручай» 
[Бушаков, 101].

Іскрівське водосхбвище — вдех. на р. Інгульці, Петрів, р-н Кіровоград, обл. 
[ГЕУ 2, 84]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ водосхбвище й означенням у формі сер. роду відн. 
прикм. на -ськ(ий), похідним від назви суміж. с. Іскрівка [АТП, 249].

Іченька — річка, л. Удаю п. Сули л. Дніпра (1848); Іченька, Ічня (1967), Ичня 
(XVII ст.), Ичень (1749), Иченка (1913); пор. м. Ічня Чернігів, обл. [СГУ,
224]. Суч. гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в демін.-релят. функції 
від давн. форм Ичня, Ичень для протиставлення річки суміж. нп Ічня. У 
структурі назви /чия, очевидно, слов. формант -н(я) в топонім, функції й 
д.тюрк. дієсл. основа іс- «пити», яка наявна в апелятиві ickii «питво, 
напій» [ДТС, 201, 202], у гідронімах Іцун, Іцька, Ічкй-Джалман, Ічкйн- 
Джилга [СГУ, 224], що відбивають характерний для тюрк, діалектів пере
хід [ч] > [ц] [ГУ, 163—164; Желєзняк 1985, 37; Стрижак, 45]. Можливо, 
під д.тюрк. впливом сформувався авар. ГТ иц «джерело» [Мурзаев, 236]. 
Мотивац. ознакою гідронімів була придатна для пиття вода.

Ічня — місто, Чернігів, обл. [АТП, 536]; лежить на р. Іченька9 відоме з XIV ст. 
[ГЕУ 2, 85]. Семантика денови Іч- (< д.тюрк. іс- «пити») і найдавніші фік
сації суміж. гідроніма Іченька (див.) свідчать про виникнення ойконіма 
способом трансонімізації д.рус. назви р. Ичня, що є поширеним явищем у 
слов. топонімії.

к
Каб&н — річки: 1) лівий рукав Дніпра вище гирла Сули в Черкас, обл.; Каванъ 

(1913); 2) с. Петрова Слобода Корюків. р-ну Чернігів, обл.; Кабанъ (1765— 
1769) [СГУ, 225]. Гідроніми виникли семант. способом від діал. кабан 
«горб, що стоїть окремо; гола вершина гори» [Черепанова 1984, 90], утво
реного в псл. гнізді *(в)ЬоЬ- < і.є. *(8)ке(т)Ь- «згинати, вигинати, 
викривляти» [Лучик, 129—130]; пор. поліс, кабан, кобан «звід печі» 
[Лисенко, 99], бойк. кабан «глиняна миска для молока», «глиняний посуд 
для масла» [Онишкевич 1, 332], р. Кабанець у Запоріз. обл. [СГУ, 225], 
смт. Кабаннє (див.), оз. Кабиця (див.).
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Кабаннє — с-ще міськ. типу, Креміи. р-н Луган. обл. [АТП, 64]. Ойконім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. кабанний у формі сер. 
роду, зумовленої грам, ознаками номенкл. імені, з основою апелятива 
кабан на позначення геолог, (шахтного) об’єкта; пор. рос. кабанный «до 
кабана, у значенні неживого предмета, належний», кабан «глиба або 
товща, вирублена в довжину», «шток, рудна товщина гніздом, тобто міс
цева, обрізана навколо інша порода» [Даль 2, 69, 70]. Закінч, -є в назві 
постало, очевидно, під впливом рос. посесива кабанье.

Кабпця — озеро, м. Світловодськ Кіровоград, обл.; Кабице [Лучик, 126]. Лімно- 
нім виник семант. способом від діал. кабиця «яма на дорозі; яма, наповне
на водою» [Черепанова 1984, 90]; пор. рос. діал. (дон.) кобйца, кабйца 
«заглиблення в ґрунті річкового дна, в яке риба метає ікру» [СРДГ1, 352], 
рос. орл. кабйчка «яма, наповнена джерельною водою» [СОГ, 3], укр. 
кабиця (зменш, кабйчка) «відкрита літня кухня (піч) у дворі або в садку», 
«яма, де вміщують казан, під яким розкладають вогнище для варіння, 
топлення чого-небудь» [СУМ 4, 6], буков, кобйця «нога старовинного 
ліжка» [СБГ, 213], які можуть належати до рефлексів псл. *(s)kob- < і.є. 
*(8)ke(m)b- «згинати, вигинати, викривляти» (див. Кабан) або ж бути 
слов’янізованим демінутивом тюрк. ГТ коба «печера, гірська долина, уло
говина, яр» [Мурзаев, 280].

Кагамлик — річка, л. Дніпра в м. Кременчук Полтав. обл. (1671); Кагамлыкъ 
(1713), Кагальникъ (1782), Кагамлйк (1972); пор. с. Кагамлик Глобин, 
р-ну Полтав. обл. [СГУ, 226]. Назва тюрк, походження. Вважають, що 
вона виникла за допомогою суф. -lik у релят. функції від апелятива каган 
«хозарський хан», указуючи на межі держ. або адміністр. утворення. У 
такому разі в первинній формі Каганлик відбувся продукт, у тюрк, мовах 
перехід -н- > -м- [Стрижак, 87—88]. Така етимологія досить переконлива із 
семант., словотв. і фонет. поглядів. Водночас не менш імовірним є утво
рення гідроніма за допомогою суфіксів -lik /  -lyk від ін. занесеної зі сходу 
тюрк, основи — каган «заросле та зникле озеро; сире заболочене місце», 
«невелика заливна лука» [Мурзаев, 239], що цілком відповідає властиво
стям річки: «Бере початок з болота поблизу села Кагамлик... Дно замуле
не» [ГЕУ 2, 86].

Кагарлпк — річки: 1) лиман Синюхи л. Пд. Бугу в Кіровоград, обл.; Кагарлыкъ 
(1705); 2) п. Дніпра в Київ, обл.; Кагарлыкъ (1890); пор. місто Кагарлик на 
річці [СГУ, 226]; 3) місто, Київ. обл. [АТП, 216]; відоме з 1142 р. [ГЕУ 2, 
86], Кагарлик (1981) [СЭС, 526], за ін. джерелами — з 1590 р. [Янко, 157]. 
Назви тюрк, походження, загальноприйнятої етимології не мають. 
З огляду на взаємодію суф. -lyk у релят. функції перев. з іменними основа
ми топонім пояснювали як тюрк, утворення від: 1) karga «ворон» 
(Н. Я. Лойфман, С. А. Попов, О. Т. Молчанова); 2) карга «валун; накопи
чення валунів» (Е. Койчубаєв); 3) карга, корга (монг. харга) з узагаль
неним значенням «кам’яниста річка» (E. М. Мурзаєв, Л. Т. Масенко);
4) карга «тростник, тростниковый» (І. М. Желєзняк) (огляд див. 
[Лучик 1999, 39—40]). Переконливішим видається виникнення гідроні
мів за допомогою суф. -lyk від д.тюрк. kögär «робитися синім, блакитним» 
[ДТС, 312], про що свідчать семант., словотв. та фонет. аргументи. Із моти- 
вац.-семант. погляду впадає в око те, що назви рр. Кагарлик поширені в 
лісостеп, місцевості, де скупчені слов, гідроніми з основою Син- (< синій), 
яка вказує на блакитний колір прісної води, що пов’язано з її придатністю 
для вживання; пор. р. Кагарлйк л. Синюхи л. Пд. Бугу, де скупчені рр. 
Синець, Синйця, Синичка, Сйнька, а також гідроніми Синиця, Синюха, 
Синявка в бас. Росі [СГУ, 501—502], де протікають Мокрий Кагарлйк і 
Сухйй Кагарлйк [СГУ, 371 548]. Зі словотв. погляду важливим є те, що 
дослідники тюрк, мов і діалектів виявили досить поширену групу слів на
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-Іу / -Іі, -Іук /  -Іік9 похідних від дієсл. основ (очевидно, через дієприкм. посе
редництво). Зокрема, Г. І. Донідзе визначає трансформацію дієсл. за фор
мою геогр. назв в іменні за допомогою афікса -ли /  -лі як один із найпоши
реніших способів творення віддієсл. топонімів у тюрк, мовах [Донидзе, 
41]. З фонет. погляду гідроніми Кагарлик на території України не мають 
жодного варіанта, який би свідчив про метатезу основи апелятивів карга, 
корга, що вважаються ймовірними твірними для назв річок. Натомість у 
тюрк. Иддаг голос, перед, ряду [б] та [а] на слов, мовному ґрунті закономір
но перейшли після задньояз. [к] та [£] відповідно в [о] та [а], а ненаголош. 
[о] перед наголош. [а] в когар унаслідок асиміляції трансформувалося в 
[а], давши кагар, под. до калач з колач [Лучик 1999, 39—42]. Ойконім 
Кагарлик постав способом трансонімізації суміж. гідроніма.

Кагул — 1) заплавне оз., Рен. р-н Одес. обл. [ГЕУ 2, 87]; 2) річка, впадає в оз. 
Кагул (Кагульського лим.); Кагулг (1850—1853), Каёи1 (1883); гирло на 
межі Молдови й України, Кагуль (1770); пор. м. Кагул у Молдові [СГУ, 
226]. Афікс -ул у топонімах свідчить про їх формування в молд. мовному 
середовищі, але основа назв етимол. темна. Можливо, в топонімах відби
лося нар.лат. *сас(с)иІив «казанок», з яким опосередковано пов’язане 
укр. кагла «отвір у димоході, затулка», діал. «піч, отвір у печі» [ЕСУМ 2,
337], у перен. геогр. значенні «заглиблення, впадина; гирло (отвір) річки, 
що впадає в озеро». Імовірним є те, що назви водних об’єктів постали внас
лідок сх.ром. трансформації тюрк, каеыл «тонкий сніг» або основи, відби
тої в казах, каеылма «вибоїна, заглиблення» [Радлов 2/1, 74, 76]; пор. 
р. Когйльник в Одес. обл. [СГУ, 259].

К&діївка — місто, Луган. обл. [АТП, 54]; засн. в сер. XIX ст., Кадиевка (1981) 
[СЭС, 526], з 1978 р. Стаханов [ГЕУ 2, 87]. Ойконім виник за допомогою 
суф. -к(а) від прізв. начальника поштової контори Кадієва, суф. -єв- у 
структурі якого сформував релят.-посес. значення назви (див. Стаханов).

Каз&нка — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 312]; Казенне (поч. XIX ст.), 
Казанское (20-ті рр. XIX ст.), Казанская (1835), Казанка (1855) [Лобода, 
85—86]. Суч. назва сформувалася як релятив на -к(а) під впливом відомого 
рос. ойконіма Казань. Реальною ж мотивац. ознакою істор. назви Казенне, 
що становить субстант. форму сер. роду відн. прикм. казенний «держав
ний», було заселення новоствореного с-ща т. зв. казенними селянами з 
Росії [Лобода, 85], яким згодом «приписали» відношення до Казані спо
чатку у формі відтоп. прикм. із суф. -ск-, а потім у формі суч. ойконіма.

Казантіп — скелястий п-в і мис на пн. Керченськ. п-ва, Ленін, р-н у Криму [ГЕУ
2, 88]. Інсулонім тюрк, походження, виник унаслідок складання двох 
основ: кр.тат. казан «котел» [Радлов II/1, 367], яке розвинуло геогр. 
семантику (пор. серб., хорв. казан «казан; басейн, резервуар» [ЕСУМ 2, 
340]), і тіл, що є фонет. варіантом ГТ трп «підніжжя, ґрунт, дно» [Рад
лов ІІІ/2,1595] < д.тюрк. Нір «низ, дно, підґрунтя; підніжжя» [ДТС, 598]; 
пор. ін. геогр. значення варіантів цієї основи в тюрк, мовах [Суперанская, 
179], а також похідний від топоніма Казантіп гідронім Казантіпська 
затока [ГЕУ 2, 88].

Казённий Торёць — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Казенный Торецъ
(1743), Казенная Торецъ (1837—1839), Казенной, Козанской Торецъ (2-а 
пол. XVIII ст.), Торъ (1185), Торъ Казенный (1764), Большой Тор 
(XVII ст.), Торецъ (1622), Торъ, Торецъ (1670), Тарецъ, Торцы — назва 
всього басейну (1775), Північний Торець (у пониззі), Красный Торец (кол. 
назва сер. течії до гирла р. Сухий Торець) (1929), Верхній Торецъ (у вер
хів’ї); Салница (1112) «на річці Салниці» (1107), Сална, «на Салніріці* 
(1112), Сольница (XII ст.), Соединённый Торецъ (1882), .Р. Тог (1699), Тог 
К  (1706); пор. м. Тор (1622); пізн. ГАог, яке в 1794 р. перейменоване в 
м. Слов’янськ, Торецъ (пос., 1657), Торецъ (XVI—XVII ст.) — назва Сухого
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Торця9 ур. Тор, де були Торські соляні озера (1953) [СГУ, 227]. Суч. 
гідронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
демінутивом Торець (< Торь) й означенням (заст.) казенний «належний 
казні, державний» [ВТССУМ, 410], яке протиставляло річку та її узбереж
жя суміж. об’єктам з компонентом Торець у складеній назві; пор. у тому 
самому регіоні назву б. Казенна [СГУ, 227]. Вихідна форма Торь, найімо
вірніше, постала семант. способом від д.рус. торь «шлях, дорога, слід, 
колія» [ЕСЛГНПР, 163] за ознакою, відбитою в рос. торь «місце, де бага
то народу, їзди, ходіння, де труться, юрбляться; пожвавлене місце» [Даль
4, 419]. Менш імовірним є походження гідроніма від ханти-манс. ГТ тор 
«озеро, струмок», який частково проник у тюрк, мови пн. Росії, Поволжя 
й Сибіру [Мурзаев, 111—113], але невідомий у тих мовах, що справили 
вплив на укр. топонімію; пор. відсутність цього ГТ у найповніших словни
ках тюрк, лексики (огляд етимологій топоніма Торь див. у [ЕСЛГНПР,
163]). Парал. назва р. Салница утворена за допомогою суф. -иц(а)(< -ицл) 
в гідронім, функції від відн. прикм. сальный «брудний» (< д.рус. сальный) 
з основою сал-, що зводиться до і.є. *sal- «вода, джерело, річка» (див. 
Салва).

Казначёйський лим&н — заплавне оз., біля с. Корсунки Новокахов. p-ну Хер
сон. обл. [ГЕУ 2, 88]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ лиман «затока з морською водою в гирлі річки 
або озеро поблизу моря» [СУМ 4, 485] й означенням у формі відн. прикм. 
на -ськ(ий) з основою апелятива казначейство «державний фінансовий 
орган, що відає касовим виконанням державного бюджету» [ВТССУМ, 410].

Каз£ва — загальнозоол. заказник держ. значення, Новоград-Волинськ. р-н 
Житомир, обл. [ГЕУ 2, 88]. Назва виникла за допомогою давн. суф. -ава /  
-ява в топонім, функції від основи апелятива коза за наявністю відповід
них тварин; пор. рос. казява, казявка «дрібна жосткокрила комаха, 
жучок...» [Даль 2, 132], утворене від коза за подібністю вусиків до ріг 
[Фасмер 2, 279]. Голос, -а- в основі топоніма постав унаслідок уподібнення 
до наступного наголош. -а- як у калач, багатий; пор. діал. казярка «плете
на дерев’яна загорожа для овець, стійбище», пов’язане з коза, і козарка 
«загін, хлів для кіз» [ЕСУМ 3, 343, 494].

Каламітська затока — зат., вдається в Кримськ. п-в між мисами Євпаторійсь
кий і Лукулл [ГЕУ 2, 89]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ затока й означенням у формі жін. роду 
відн. прикм. на -ськ(ий) з основою назви антич. фортеці Каламіти [Янко, 
159]; пор. бл.сх. ГТ кала «фортеця, укріплене місце, замок, місто, посе
лення» (Іран., тюрк., араб.), який закріпився в топонімї Європи, Азії, 
Африки, Лат. Америки [Мурзаев, 242—244], і кр.тат. met «колиска» 
[Бушаков, 118].

Каланч&к — 1) с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 468]; засн. 1794 р. [ГЕУ 2, 
89], Каланчак (1981) [СЭС, 532]; 2) річка, впадає в Чорне море; Каланчац. 
р-н Херсон, обл.; пор. там само смт Каланчак; 3) ручай, Сімферопол. р-н у 
Криму; пор. с. Колончак [СГУ, 228]. У співвідношенні суміж. назв посе
лення й річки первинним є гідронім, який виник семант. способом від збе
реженого в діалектах каланчак «вимита водою яма» неясного (можливо, 
тюрк.) походження [ЕСУМ 2, 347].

Калйло — 1) річка, л. Кінської л. Дніпра в смт Малокатеринівка Запоріз. p-ну та 
обл.; 2) оз., там само [СГУ, 229]. Спільна для 2-х водних об’єктів назва 
виникла внаслідок онімізації ГТ калйло «грязюка» [Чабаненко 2, 141], 
«бруд» < псл. kalidlo «грязь; місце загартовування» [ЭССЯ 9, 120] з осно
вою *kalb «болото, бруд» [ЕСУМ 2, 345]; пор. гідроніми Калёна, Калець, 
Калигірка, Калйзна, Калйла, Калйще та ін. [СГУ, 228—231].
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Калйнівка — 1) місто, Вінниц. обл.; засн. в 1-й пол. XIX ст. [АТП, 17; ГЕУ, 90], 
Калйновка (1981) [СЭС, 534]; 2) с-ще міськ. типу, Васильків, р-и Київ, 
обл., засн. наприкін. XIX ст. [АТП, 213; ГЕУ, 90]; 3) численні ойконіми 
(78) у різних регіонах України [АТП, 634], гідроніми (13) [СГУ, 229], 
мікротопоніми [СММПЗУ 1, 318]. Перев. більшість геогр. назв виникла за 
високопродукт. в топонімії моделлю «назва рослини (в даному разі кали
на) + суф. -івк(а) в релят. функції». Окремі з них могли постати від антро- 
поніма Калин, Калина [Чучка, 246] за допомогою -івк(а) в посес.-релят. 
функції; пор. сс. Калинів Самбір. р-ну Львів, обл., Калинів Міст Пиря- 
тин. р-ну Полтав. обл., Калинів Яр Недригайлів. р-ну Сум. обл. [АТП, 
292, 360, 399].

Калйнове — с-ще міськ. типу, Лисичанськ. р-н Луган. обл. [АТП, 65], нині 
Попасн. р-н; засн. 1753 р., до 1870 — Тринадцята Рота [ГЕУ 2, 90]. Ойко- 
нім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ов(е) з 
основою апелятива калина або як відповідний посесив (див. Калинівка). 
Істор. назва постала способом онімізації словосп. тринадцята рота, що 
вказувало на номер розквартированого в поселенні військ, підрозділу Бах- 
мутського гусарського полку.

Калиті — с-ще міськ. типу, Бровар, р-н Київ. обл. [ГЕУ 2, 90]. Ойконім виник 
семант. способом від збереженого в рос. і блр. говорах апелятива калита в 
геогр. значенні «невелика земельна ділянка, відгороджена посеред 
земельної власності, що належить кільком господарям» [ЭСБМ 4, 171]; 
пор. рос. новг. калита «частина виораного поля», волог, «ліс, що знахо
диться неподалік виораного поля», арх. калитка «тс.» [СРНГ, 12, 359]. 
Походження твірного ГТ остаточно не з’ясовано. Припускають, що він міг 
сформуватися на основі тюрк, калита «торба для грошей; сумка; гама
нець, кишеня» за ознакою «чотирикутності» або на основі пел. *ка1ъ 
«болото, бруд» за ознакою «вільне, болотисте місце» [ЭСБМ 4, 171]; пор. 
назву бол. Калита на Волині [СММПЗУ 1, 319], блр. ойконім Каліта,
оз. Каліта, болот, ур. Калітка, які пов’язують з грузьким дном, заболо
ченістю тощо [Лемцюгова, 183], укр. Калити (мн.) — зат. Прип’яті п. Дні
пра [СГУ], волин. Калита — болото [СММПЗУ 1, 319].

Калйтва — підняття неправильної форми на Придніпровській низовині, біля 
смт Царичанки Дніпропетров. обл. [ГЕУ 2, 90—91]. Назва неясного похо
дження. Вона належить до утворень на -тв(а), які поширені лише в Сер. 
Дніпро-Донськ. межиріччі, що не відомі ні на північ, ні на південь, ні на 
захід, ні на схід від цього регіону; основа Калите- відбита ще в дон. гідро
німі Калйтва [Трубачев, 71], назві б. Калитвина п. Вільховської 
п. Міусу, вп. в Азовське море [СГУ, 231]. Можливо, топонім Калйтва сфор
мувався в пн.-зх. середовищі, де поширений ГТ калита (див. Калита) і 
суф. -в(а)(< *-ъиа)> що особливо продукт, у балт. топонімах як варіант і.є. 
*-ии(а) /  *-аи(а) в атрибут, функції; пор. лит. Уасіииа (рос. Водва), ТуШиа 
(рос. Титва), Міїииа (рос. Мытва з *Митва) [Трубачев, 59].

Калініне — с-ще міськ. типу, Джержинська р /  р м. Кривого Рогу Дніпропетров. 
обл. [АТП, 77]. Назва виникла як меморіальна внаслідок трансонімізації 
за допомогою закінч, -е прізв. відомого радян. діяча М. І. Калініна9 суф. 
-ін- в основі якого оформлює ойконім як посес.-релят. утворення.

Калінінське — с-ще міськ. типу, Великоолександрів. р-н Херсон, обл. [АТП, 
464]; засн. 1807 р., до 1927 — Велика Сейдеминуха [ГЕУ 2, 91]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ськ(е), 
похідного від ергоніма або топоніма з основою прізв. М. І. Калініна. Істор. 
назва постала синтакс. способом унаслідок приєднання означення Вели
ка, що вказує на розмір нп і протиставляє його суміж. с. Мала Сейдемину
ха [АТП, 464], до первинного Сейдеминуха невідомого походження.
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Можливо, це композит, що складається з кр.тат. seit «пан; проводир, вата
жок» [Бушаков, 141] або тур. cäjid «нащадок пророка» (укр. сеїд «почес
ний титул мусульманина, який претендує на походження від нащадків 
пророка Мохамеда» [ВТССУМ, 1111]) і втраченого мікротопоніма, в осно
ві якого (якщо вона достовірна) могло бути діал. мінюха «минь зви
чайний» [ЕСУМ 3, 46]; пор. кур. менухъ «мень, минь» [Даль 2, 318] 
(смт лежить на р. Інгульці).

Кіллістон — перевал у сх. частині Голови, пасма Кримськ. гір, на Карабі-яйлі 
[ГЕУ 2, 91]. Оронім гр. походження, виник на основі найвищого ступеня 
порівняння прикм. KÓMwoToę «найкрасивіший, найкращий» з основою 
каХХх- «красивий» (перша частина складних слів); пор. у Криму гірський 
прохід Каллістон-Богаз, затока Каллітера та ін. [Бушаков, 65].

Калінінський — с-ще міськ. типу, Свердловська м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; 
засн. 1932 р., до 1957 р. — Кондрючий [ГЕУ 2, 91]. Ойконім виник унаслі
док субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ськ(ий), похідного від 
ергоніма або топоніма з основою прізв. М. І. Калініна. Істор. назву перене
сено з відповідною морфол. трансформацією з суміж. с. Кондрюче, яке під
порядковане Калінінськ. с /  р [АТП, 61]. Її етимологія неясна. Можливо, 
це посесив на *-je від антропоніма Кондрюк з основою чол. імені Кондрат; 
пор. пов’язані з ним прізв. Кондра, Кондрич, Кондря [Чучка, 280].

Кблуська улоговина — акумулятивна рівнина в Передкарпатті, у межах Калу с., 
Вожнятів. і Галиц. р-нів Івано-Франків, обл.; Лімницько-Болехівська уло
говина [ГЕУ 2, 91]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ улоговина «велике заглиблення в рельєфі місцево
сті, западина з пологими схилами» [СУМ 10, 431] й означенням у формі 
жін. роду відн. прикм. на -ський з основою ойконіма Калуш (див.). Парал. 
назва постала аналог, способом на основі назв рр. Лімниця та Болохівка, 
між якими лежить улоговина.

Кблуш — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 193]; відоме з 1241 р., місто з 1549 р. 
[ГЕУ 2, 91], Kałusz (1882) [SGKP 3, 720], Калуш (1981) [СЭС, 536]. Ойко
нім виник за допомогою поширеного в зх.слов., пд.слов., рум. та ін. мовах 
суф. уш в атрибут, функції від загальнослов. ГТ кал «бруд» (< псл. *kalb
< і.є. *kualos «глина, болото, бруд, багно» [ЕСУМ 2, 345]) за ознакою 
«заплавна місцевість, що характеризується грузьким ґрунтом, брудом, 
заболоченістю»; пор. пол. прізв. Kałusz, Kałusza [Rymut 1, 367], ойконіми 
Kalisz, Kalisz Pomorski, Kałyszyn [Rospond, 131—132], Kalisia на Балка
нах [Никонов, 169], слвн. топоніми Kalise, Kalisće [Snoj, 182] та ін. 
Можливо, ойконім є семант. дериватом від незасвідченого ГТ *ка1ихъ /  
*kalusb (див. Калюс).

Кбльміус — річка, вп. в Азовське море; A\)Koę ? (Геродот, V ст. до н. е.; Птоле
мей, II ст. н. е.), Калка (1224), Калъкъ (1224), Калокъ (1224), Каяли ? 
(1185), Калы, мн. (XVI ст.), Калк (1739) *Калк или Калмиас» (1793), 
Міусь (1832), Кальмиюжская дорога (1579), Мтшъ (1489), Кальміюсь 
(1584), Калміусь (1593), Кальміусь (1743), Калмиас (1739), Калмусъ 
(1734), Калмиюсъ (1579), Кальміус (1784), Коль Міус (1865), Усть-Каль- 
мтсъ (1746), Калець (XIX ст.), Calmius, Kalmius Fl. (XVIII ст.); пор. нп. 
Калміюс (XVI ст.), ур. Калміюсь (1708), ст. с-ще Кальміус, стоянки рибо
ловних суден Кальмус, Кальміюс [СГУ, 232]. Суч. гідронім сформувався 
відн. пізно (з кін. XVI ст.) внаслідок складання двох основ — давн. 
слов. Кал-, відбитої у формах Калка, Калъкъ, Калы (< д.рус. калъ < псл. 
*ка1ъ «бруд, болото»), і тюрк. Міус (< міюс, міюз «кут; ріг»), перенесеної з 
р. Міус (див.), що також впадає в Азовське море [Отін, 46]. Є. С. Отін при
пускає, що гідронім Калка (або Кала) виник під час псл.-скіф, контактів у 
результаті «уявного перекладу» д.іран. назви з і.є. коренем *kel- /  *kal-
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«чорний», у структурі якої міг відбитися суф. -äk- /  -äk- (< -ag-), широко 
вживаний в антропонімії та топонімії надчорномор. написів [Отін, 12, 15; 
ЕСЛГНПР, 65—66]. Варіант з основою Коль- розвинувся під впливом 
тюрк, кол /  гол «річка; протока, долина та ін.» [Мурзаев, 238]. Фіксація 
найдавнішої антич. форми Auicoę зі знаком питання зумовлює її непевну 
етимологію. Можливо, цей гідронім є наслідком функціонування в псл. 
мові варіанта Hugb як менш поширеного порівняно з високопродукт. 
*lęgb, Hęka «кривизна; затока; вигин річки; місцевість у вигині річки; 
луг» [ЕСУМ 3, 302]; пор. лит. laükas «поле», д.інд. lökas «вільний простір, 
місце», лат. Ійсиз «гай», д.в.нім. loh «заросла просіка, низькорослі кущі» 
[Фасмер 2, 527].

Кбльміус-Тбрецька западина — геол. структура у верхів’ях рр. Казенний 
Торець і Кривий Торець (Донец, обл.) [ГЕУ 2, 92]. Назва виникла внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ западина «низьке 
місце, понижена місцевість» [СУМ 3, 239] й означенням у формі жін. роду 
відн. прикм. на -ський /  -цький з основами гідронімів Кальміус і Торець.

Кільчик — річка, п. Кальміусу, вп. в Азовське море (1746); Калецъ — як одна з 
приток Калки (1224), Кальчикъ (80—90-і pp. XVIII ст.), Калшикъ (1745), 
Холчикъ (1737), Главный Кальчикъ (.Большой Кальчикъ) — як назва після 
злиття Зх. Кальчика та Сх. Кальчика (1904), Калка (1901); пор. ур. Канчи- 
ки (1743), нп Кальчик (1910) [СГУ, 232—233]. Гідронім виник як деміну
тив на -(ч)ик від д.слов. назви р. Кальміус Калка, Калъкъ, Калы; його 
словотв. варіантом є д.рус. Калецъ. Складені гідроніми постали синтакс. 
способом для протиставлення за допомогою означень суміж. річок з одна
ковим компонентом Кальчик у назвах.

Кілюс — річка, л. Дністра (1957), Kalus, Kalusik (1882), Калюсь (1863—1885), 
Калюсикъ, Kałusz, Kalusik (1917) [СГУ, 231—232]; пор. с. Калюс Ново- 
ушиц. р-ну Хмельниц. обл. на р. Калюс, що фіксується в літописах як 
Калиоусъ (1241), пізн. Kalus (1703) [ЕСЛГНПР, 65]. Гідронім виник за 
допомогою суф. -усъ /  -юсъ в атрибут, функції від д.рус. ГТ калъ «бруд, 
болото» за відповідною ознакою річки. Припускають, що приєднання псл. 
за походженням суф. *-usb, пов’язаного з *-ихъ, до основи *kal- могло від
бутися на апелят. рівні в структурі незасвідченого ГТ *kaVusb, що є фонет. 
варіантом *kal'uxb зі значенням «щось нечисте, забруднене» [ЭССЯ 9, 
125—127], яке характерне для назв гідрооб’єктів [Вербич 2009, 71—72]. 
Від назви р. Калюс способом трансонімізації постав суміж. ойконім, який 
фіксується значно раніше. Імовірним є утворення гідроніма Калюс та 
ойконіма Калуш від фонет. варіантів однієї апелят. основи (див. Калуш).

Каменепідна — карст, порожнина (шахта) на Ай-Петринській яйлі в Криму 
[ГЕУ 2, 92], рос. Камнепадная. Спелеонім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ний, утвореного від компо
зита каменепад з основами слів камінь і падати.

Кімінь-Кашпрський — місто, Волин, обл. [АТП, 41]; уперше згадується під 
назвою Кошер (1196) (форма Кошер як д.рус. назва у лінгвіст, джерелах 
відсутня), пізн. — Камінь, Камено-Каширськ [ГЕУ 2, 92], «до и м є н ь а  
к н а з а  Коширского, Каменіа» (1537), «в Камєни княза Кошєрського» 
(1545), Камінь-Кошарський (1629) [Шульгач 2001, 60], відоме з XII ст., 
рос. Камень-Кашйрский (1981) [СЭС, 538]; можливо, цього поселення сто
сується літоп. Камєнець Излславль у Волинськ. землі (1240) [ЕСЛГНПР, 
66]. Суч. назва виникла внаслідок лексикалізації словосп. з опорним 
ойконімом Камінь, який постав семант. способом від апелятива камінь, та 
означенням, вираженим прізв. Коширський, що належало князям, які 
володіли Кошером у суч. Старі й Нові Кошари в Ковел. р-ні [Шульгач 
2001, 60]. Словотв. варіант Камено-Кошерськ є морфологізованою фор
мою, утвореною під впливом релятивів на -ськ способом складання основ і
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усічення прикм. закінчення у твірному антропонімі. Імовірно належна 
місту д.рус. назва Камєнець Излславль становить лексикалізоване сло- 
восп. з опорним ойконімом Камєнець (див. Кам'янець-Подільський) й озна
ченням у формі посесива на *-уь, що після губного перетворився на -ль, з 
основою особ, імені князя ИзАСлава. В основі згадуваної як найдавнішої 
назви Кошер могло відбитися запозичене з мови ідиш реліг. kośer «кошер- 
ний» (< гебр. käser «належний, відповідний»), яке проникло в різні слов, 
мови: укр. кошёрний «ритуально чистий (в іудейській релігії)», діал. 
кашйрний «тс.», рос. діал. кошерный, блр. кашэрны, п. koszerny, ч. kośer- 
ny, koserovany, слвц. kóśer «тс.», серб., хорв. кошер «їжа, приготовлена за 
приписами іудейської релігії» [ЕСУМ 3, 68].

Каморёт — заплавне оз. на правому бер. Десни, Мен. р-н, Чернігів, обл. [ГЕУ 2,
93]. Лімнонім етимол. неясний. Його виникнення на слов, мовному ґрун
ті малоймовірне. З незначною вірогідністю це може бути рефлекс ран- 
ньопсл. діал. *kamorb «камінь», що був варіантом на -г- i.e. основи на 
-г /  -п (пор. д.ісл. hamarr «скеля, круча», д.в.нім. hamar, нім. Hammer 
«молот» [ЭССЯ 9,137], до якого приєднався архаїч. суф. *-et у множинно
му або збір, значенні. Імовірніші лекс. та словотв. зв’язки спостерігають
ся в Іран, і тюрк, мовах, у яких функціонує ГТ камар, кемер «схил гори, 
спуск, уступ, берег, обрив тощо» (пор. ще тадж. камар «заглибина, проми
та водою в річці; ущелина», узб. «вимивина, вибоїна», кирг. «підмитий 
водою берег та ін.), семантику яких пов’язують з Іран, камар, кемер «пояс; 
талія; середина чого-небудь» [Мурзаев, 248], хоч значення «ущелина» 
може свідчити про зв’язок апелятива з д.іран. kahm-, перс, kam «піднебін
ня; паща», осет. kom «рот, отвір, паща», «ущелина», основа яких відбита 
в осет. komaryng «піднебіння», букв, «корито роту» [Абаев 1, 598—599]. 
Щодо фіналі -et, то вона також знаходить переконливе пояснення у зв’яз
ку з Іран, мовами. Це може бути усічений корінь wat «місце» або vced 
«слід», яка після приголосних твірної основи могла втрачати початк. w- 
(пор. осет. donvced «русло», букв, «слід річки», donwat «русло», букв, 
«місце річки», fadat і fadwat, bunat і bunwat [Абаев 1, 279, 370, 410— 
415]), або ж поширений в Іран, і тюрк, мовах суф. -1, -dt на позначення 
результату чи місця дії, множини, збірності; пор. р. Серет < Еєрєтоę < 
Іран., д.інд. sarit «річка», sarati «тече» [Карпенко, 182]), назву суміж. 
заповідного лісу Комарет [Черепанова, 141], що відбиває варіативність 
голос, -а- та -о- у твірній основі.

Каморётський заказник — загальнозоол. заказник держ. значення, Мен. р-н 
Чернігів, обл. [ГЕУ 2, 93]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним компонентом заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ський з основою топоніма Каморёт. Її варіантом є дрімо- 
нім Комарет [Черепанова, 141], який стосується ліс. урочища в заказни
ку та його основного оз., що має офіц. назву Каморёт (див.).

Камула — найвища вершина Подільської височини, побл. с. Романів Переми- 
шлян. p-ну Львів, обл. [ГЕУ 2, 93]. Оронім виник семант. способом від 
незасвідченого ГТ * камула «куляста або конусоподібна вершина»; пор. 
спорід. укр. діал. гомілка «головкасиру», рос. діал. гомола «брила, куля», 
пол. діал. gomóla, gomuła «головка сиру», gomoła «куляста грудка чогось 
м’якого», чес. homole «щоськонусоподібне», в.луж. homola «верховина, висо
чина; конус; волоть» < псл. *gomola> спорід. з діал. *gomolb «безрогий», 
лит. gämulas «брила, шматок; безрогий» [ЕСУМ 1, 559], назви гір Гомоля, 
Гомул (4) на Івано-Франківщині [Габорак, 97—98]. Фонет. структура оро- 
німа сформувалася частково під пол. впливом, де закріпилася вимова -Ó-, 
-и- на місці етимол. -о-, і внаслідок нерегулярного чергування прор. [g] —
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[к]; пор. експрес, варіанти в пел. мові *gabati й *karati [ЭССЯ 6, 76], лит. 
gobturas і пол. kaptur [Brückner, 217].

Кам’яні Багачка — скеля в Покутсько-Буковинських Карпатах, біля с. Усть- 
Путили Путил. р-ну Чернівец. обл. [ГЕУ 2, 93]. Оронім виник внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом багачка на 
позначення чогось розмаїтого, насиченого корисним, цінним (див. 
Багачка) й означенням у формі жін. роду відн. прикм. на -ний з основою 
ГТ камінь.

Кам’яні Могйла — 1) могилоподібне підвищення в сх. частині Причорноморсь
кої низовини, Мелітопол. р-н Запоріз. обл.; 2) геол. пам’ятка природи 
держ. значення з пектрогліфами часів від мезоліту до кін. бронзового віку 
на скелях Кам'яної Могили [ГЕУ 2, 93]. Оронім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом могйла, вжитим у 
перен. значенні (за подібністю форми підвищення до могили), й означен
ням у формі жін. роду відн. прикм. на -ний з основою ГТ камінь. Назва 
суміж. пам’ятки постала способом трансонімізації ороніма.

Кам’яне — с-ща міськ. типу: 1) Антрацит, м /  р Луган. обл. [АТП, 59]; засн. у
70-х pp. XVIII ст. [ГЕУ 2, 94]; 2) Вільнянськ. р-н Запоріз. обл. [АТП, 173]; 
засн. 1886 р., до 1957— Кам'яний, до 1945 — Янцівський Кар'єр [ГЕУ 2,
94]. Ойконіми виникли внаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. у формі сер. роду кам'яне, що узгоджується з номенкл. іменем 
селище (раніше поселення, село). Форма попередньої назви нп Кам'яний 
на Запоріжжі була зумовлена типом поселення — хутір, засн. на місці 
видобування каменю — в Янцівському кар'єрі, назву якого, утворену 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ кар'єр і від- 
топ. прикм. на -(ів)сякий, тимчасово переносили на поселення.

Кам’янбць-Подільський — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 483]; Каменіць (1210), 
Каменець (1210), «школо Каменца (камена)* (1238), «въ Каменци Подол- 
скомъ» (1226), Каменецъ (1509), Каменец Подолский (1332), Каменец 
(1440), «ко Kamencu» (1351), Kamieniec Podolski (1699), Камєнєць (1404), 
Камянца Подолского (1649), «под Камянець» (1672), «pod Kamienic» 
(1693), Camenecensis Podoliae (1734), фолькл.: Подъ Каменцемъ под 
Подольскимъ; як таке, що існувало в антич. часи: Klepidaua і Petridava, 
Kappoeowov (на карті Птолемея, II ст. н. е.) [ЕСЛГНПР, 66], за ін. 
джерелами — засн. в кін. XI ст., рос. Каменёц-Подольский (1981) [СЭС, 
538]. Найдавніша слов, фіксація ойконіма Каменіць, Каменець виникла 
внаслідок онімізації апелятива каменець «кам’янисте місце» (д.рус. 
камень + -ець), збереженого в суч. слов, мовах; укр. діал. каменёц 
«щебінь» [ЕСУМ 2, 359], камінец «галькою покритий берег» [Марус. 
МСУГА, 230], рос. каменецъ «кам’янисте місце; груда каміння» [Даль 2, 
81], пол. kamieniec «груда каміння, кам’янисте місце» [NMP 4 287]; пор. 
укр. ороніми Каменець [Габорак, 156], гідроніми Кам'янець [СГУ, 234], 
пол. ойконіми Kamieniec [NMP 4, 286—289], літоп. «гдЬ тепер Каменец- 
кое місто лЪжит... змоуровали Каменець» [ЕСЛГНПР, 66]. Означення 
Подолской додалося до ойконіма в XIII ст. (1226) як указівка на відношен
ня до Подолской земли для протиставлення міста ін. поселенням з 
аналог, назвою; пор., напр., Кам'янець Волинський (суч. місто Кам'янка), 
що згадується під 1196 р. у прийм.-іменник, сполуці (около Каменца, яку 
окремі дослідники приписують Кам’янцю-Подільському [Нерознак, 82; 
Торч.-Торч., 218], пізн. як Каменець (Волинський)> Каменецъ (Jlumoe- 
скій) (1443), Каменец ИзАСлавль у Волинськ. землі (1240) [ЕСЛГНПР, 
66]. Антич. назви на карті Птолемея, які, ймовірно, стосувалися поселен
ня на місці суч. Кам’янця-Подільського, також указують на кам’янисту 
місцевість: пор. Petridava < лат. petra «скеля, камінь», Kappó6oa>vov <
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кельт, сатто «скеля, камінь» і dun «фортеця» [ЕСЛГНПР, 66; Нико
нов, 171].

Кам’янйй Брід — с-ще міськ. типу, Баранів, р-н Житомир, обл. [АТП, 130]; 
засн. 1862 р. [ГЕУ 2, 96], Каменный Врод (1981) [СЭС, 538]. Ойконім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення у формі відн. 
прикм. кам'яний «стос, до камінь» до назви суміж. р. Брід у бас. Случі 
[СГУ, 70] з основою ГТ брід «мілке місце річки, озера або ставка, у якому 
можна переходити або переїжджати на інший бік» [СУМ 1, 237].

Кам’яні Могйли — відділ Укр. степ, заповідника, Володарськ. р-н Донец, обл. і 
Куйбишев. р-н Запоріз. обл. [ГЕУ 2, 96]; кол. Бестпаш-гора [Янко, 164]. 
Суч. назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ могила в мн. «високий насип на місці давнього поховання» [СУМ
4, 773] й означенням у формі відн. прикм. з суф. -н- та основою ГТ камінь. 
Істор. топонім постав способом приєднання до тюрк, композита Бестаиі з 
основами числ. bes /  bes «п’ять» у сакр. значенні (див. Бешка) і tas 
«камінь» (див. Ташлйк) сх.слов. ГТ гора.

Кбм’янка — 1) балки (10), потік, річки (47), ручай, струмок [СГУ, 235—237];
2) місто, Черкас, обл. [АТП, 504]; засн. на поч. XVII ст. [ГЕУ 2, 96], Камен
ка (1981) [СЭС, 538]; пор. з такою назвою численні села (60) по всій Укра
їні [АТП, 635]; 3) гори (3), Івано-Франків, обл. [Габорак, 161]. Топоніми 
виникли за вказівкою на кам’янисту місцевість, де знаходяться геогр. 
об’єкти з відповідними назвами. Частина з них постала семант. способом 
від ГТ на зразок укр. діал. камінка «кам’яниста гора» (в оронімії), рос. 
діал. каменка «річка або потік з кам’янистим дном» [ЭССЯ 9, 133—134; 
Габорак, 161], каменка «річка або ручай, які течуть у кам’янистому 
ложе» [Мурзаев, 248] (перев. в гідронімії), укр. діал. каменка «брукова- 
ний шлях» [ЕСУМ 2, 359] (перев. в ойконімії) або за допомогою суф. -к(а) 
в релят.-субстант. функції від відн. прикм. кам'яний [Шульгач 2001, 60]; 
пор. численні гідроніми у формі Кам'яна (31), Кам'яний (25) у різних 
регіонах України [СГУ, 233—235]. Такі топоніми поширені на всіх слов, 
землях і мають відповідники в і.є. і неіндоєвроп. мовах (див. Ташлйк).

Кбм’янка-Бузька — місто, Львів, обл. [АТП, 283]; відоме з 1464 p., до 1944 — 
Кам'янка-Стпрумилівська [ГЕУ, 97] або Кам'янка-Струмилова [Янко,
164], Каменка-Бугская (1981) [СЭС, 538]. Суч. ойконім виник синтакс. 
способом унаслідок приєднання до суміж. гідроніма Кам'янка означення 
у формі жін. роду відн. прикм. на -ський /  -зький з основою гідроніма Буг 
(місто лежить на р. Зх. Буг при впадінні в нього р. Кам'янки). Істор. назва, 
яка містила означення у формі посесива Струмилова /  Струмилівська з 
основою прізв. міськ. старости Ю. Струмила [Янко, 164], постала аналог, 
способом.

К&м’янка-Дніпрбвська — місто, Запоріз. обл. [АТП, 175]; засн. 1786 р. [ГЕУ 2, 
97], кол. Мала Знам'янка, Кам'янка, Кам'янка-на-Дніпрі [Янко, 164], 
Каменка Днепровская (1981) [СЭС, 538]. Ойконім виник синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання до вихідного Кам'янка означення у формі жін. 
роду відн. прикм. на -овський з основою гідроніма Дніпро (місто лежить на 
лівому бер. Каховськ. вдсх., створеного на Дніпрі у зв’язку зі споруджен
ням ГЕС).

Кбм’янський під — 1) система надзаплавних терас лівобережжя Дніпра, 
Кам’янсько-Дніпровськ. і Василів, p-ни Запоріз. обл.; 2) меліоративна 
система в Запоріз. обл. [ГЕУ 2, 98]. Назва терас виникла внаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ під «низинне місце; запади
на» [СУМ 6, 391] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, що вказує 
на відношення до Кам'янсько-Дніпровської рівнини. Способом трансонімі- 
зації цей гідронім перенесено на суміж. зрошувальний масив.
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Канбка — бот. заказник держ. значення, Судац. р-н у Криму; Урочище Канака 
[ГБУ 2, 99]. Назва заказника виникла внаслідок трансонімізації назви 
суміж. урочища, що має затемнену етимологію. Можливо, в її основі 
тюрк, konak, gonag «великий будинок», що проникло в Іран., кавказ. та 
слов, мови; пор. осет. gcenax «будинок-фортеця; укріплений дім», чан. 
Wonagi «дім; палац» [Абаев 1, 513], пд.слов. конак «княжий палац» 
(< тур. konak «великий, красивий дім, палац» [Фасмер 2, 307]. Твірним 
могло бути омонім, тюрк, конак «рід крупного проса» [Радлов II/1, 535], 
яке відбилося в рос. канакай «кримське просо», «бір?» [Даль 2, 84]. 
Закінч, -а постало, очевидно, як засіб грам, узгодження топоніма з 
номенкл. іменем балка.

Каніцька бйлка — гірська дол. в сх. частині Пд. бер. Криму, між сс. Рибачим та 
Привітним [ГЕУ 2, 99]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ балка й означенням у формі жін. роду відн. 
прикм. на -ський /  -цький з основою суміж. топоніма Канака, який нази
ває заказник, що лежить на схилах балки (див. Канака).

Кбнів — місто, Черкас, обл. [АТП, 505]; Каневъ (з XI ст.), Каневъ (1149), Кановъ 
(1245), Caniovia (1565), Kaniów (XVI ст.), Катовъ (XVIII ст.) [ЕСЛГНПР, 
66—67]. Ойконім виник як посесив на -овъ /  -евъ від д.рус. антропоніма 
Кань /  КанЯу що є гіпокористикою пел. композита *Канимиръ9 про що 
свідчить рос. Кан(ь), д.рус. ур. Канинъ9 чес. ойконім Kanin, Kanice, пол. 
Kaniów, особ, ім’я Капітіг [ЕСЛГНПР, 66—67; Никонов, 173—174; 
Гонца, 106], блр. ойконім Канёва Ляда [Лемцюгова, 234], пол. назви пос. 
Kania (9), Kanice (4), Kanie (3), Kanie w, Kaniewo (2), Kaniów (8), Kanin (2), 
Kanina, Kanino (2) [NMP 4, 319—322]. Ін. етимології (огляд див. 
[ЕСЛГНПР, 67]) малоймовірні.

КАнівське водосхбвище — вдех. на Дніпрі, що утворилося при спорудженні 
Канівської ГЕС, Київ, і Черкас, обл. [ГЕУ 2, 100]. Назва виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ водосховище й 
означенням у формі сер. роду відн. прикм. на -ськ(е) з основою ойконіма 
Канів; пор. відойк. назву р. Канівка п. Дніпра [СГУ, 238].

Канівський заповідник — держ. заповідник у Канів, p-ні Черкас, обл., містить
ся на найвищій частині Канівських гір [ГЕУ 2, 100—101]. Назва виникла 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заповідник й 
означенням у формі відойк. прикм. на -ський.

Кйнівські гбри — частина Придніпровської височини на правобережжі Дніпра, 
Канів, р-н Черкас, обл. [ГЕУ 2,102]. Оронім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ гора в мн. й означенням у формі 
відойк. прикм. на -ські; пор. на території гір геол. смугу Канівські 
дислокації [ГЕУ 2, 102].

Капітпнівка — с-ще міськ. типу, Новомиргород. р-н Кіровоград, обл. [АТП, 
244]; засн. 1774 р. [ГЕУ 2, 103]; Капитановка (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], 
Капитоновка [ТККО, 1992]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від апелятива капітан «капітан у війську» [Грінч.
2, 217] у часи засвоєння рос., укр. та пд.слов. військ, формуваннями 
пн.степ. земель у межах Нової Сербії; пор. назву місц. стр. і р. Капітанка, 
Капітанівка, в основі якої під впливом Лебедин, монастиря могло відби
тися ін. значення апелятива капітан — «священик», що пов’язане з 
реліг. копітони — послідовники старця Копітона в сх. слов’ян; пор. варі
ант ойконіма Капитоновка [Лучик, 104] і семант. бл. назву р. Капланка 
(див.) в Одес. обл. [СГУ, 238].

Каплбнка — річка, л. Хаджидеру, вп. в оз. Хаджидер (Алібей) бас. Чорн. моря 
між pp. Прут і Дністер; Капланъ (1817), Капланулуй (у с. Каплани) 
(1861), Каплань (1957), Саріапі (1960—1965) [СГУ, 238]. Гідронім 
виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від кол. суміж. ойконіма
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Каплани з основою ст.укр. капланъ «священик», поширеного в зх.сл. 
мовах (ст.чес. kapłan, ст.пол. kapłan < лат. capellanus) [ССУМ 1, 470], або 
відповідного антропоніма; пор. с. Каплани [АТП, 123] і б. Капланова 
[СГУ, 238] у Донец, обл.

Капустинське родбвище граніту — родовище граніту, Новоукраїн. р-н Кірово
град. обл. [ГБУ 2, 104]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі- 
зації словосп. з апелятивами, що вказують на поклади (родовище) відпо
відної породи каменю (граніту), й означенням у формі сер. роду відн. 
прикм. на -ський з топоосновою Капустинпор. нп Капустине в Миколаїв, 
та Черкас, обл., Капустинці (6) [АТП, 636], бб. Капустина (5) [СГУ, 239].

Кйпчик — мис на Пд. бер. Криму, побл. смт. Новий Світ Судац. р-ну [ГЕУ 2, 
104]. Очевидно, назва виникла семант. способом від демінутива капчик < 
капець «взуття без халяв, шкарбан», запозиченого з пол. мови, де діал. 
kapeć «нижня частина чобота; старий подертий чобіт» [ЕСУМ 2, 371] за 
формальною подібністю мису до відповідного виду взуття.

Карабах — ур. на Пд. бер. Криму, між г. Кастель і мисом Плака [ГЕУ 2, 104]. 
Назва тюрк, походження, виникла складанням основ прикм. кара «чор
ний», «поганий» тощо [Радлов II/1,132—142] і ГТ Ьаг «сад; виноградник» 
[ДТС, 77], очевидно, за ознакою «насадження чорного винограду» або 
«поганий, дикий сад, виноградник»; пор. назву автономної обл. Азербай
джану Карабах [Никонов, 175].

Карабі-яйлй — гірський масив у сх. частині Голови, пасма Кримськ. гір [ГЕУ 2, 
104]. Оронім тюрк, походження, виник складанням основ кара «чорний» 
і біль «гірський хребет» [Мурзаев 1974, 198] з наступним приєднанням 
номенкл. імені яйла «безлісе плоске плато Кримськ. гір; використовуєть
ся як літнє пасовисько» [СУМ 11, 631]; пор. утворену семант. способом 
назву бот. заказника держ. значення Карабі-яйлау похідні назви карст, 
порожнин на гірському масиві Карабійська-1, Карабійська-2 і складену 
назву бот. пам’ятки природи держ. значення Карабі-яйлйнська улоговина 
[ГЕУ 2, 104—105].

Карабуш — лиман, лежить у пониззях двох балок — Малий Карабуш і Великий 
Карабуш, Березан. р-н Миколїв. обл.; Карабаиі [ГЕУ 2, 105]. Первинним, 
очевидно, був варіант назви Карабаш, що виник складанням тюрк, кара 
«чорний» і eaś «голова, вершина, верхів’я» [ДТС, 86; Мурзаев, 76—77]. 
Суч. Карабуш сформувалося під впливом тюрк, дієсл. основи eus- «сумува
ти, турбуватися тощо; дратуватися, сердитися, гніватися», яка могла 
функціонувати і в значенні «гнів» [ДТС, 127].

Карагпч — гірський хребет вулкан, масиву Карадаг, побл. смт Щебетівка 
Судац. p-ну в Криму [ГЕУ 2,105]. Оронім тюрк, походження, виник або за 
допомогою іменного суф. -ач / -еч від основи караґу що вживається в кіль
кох значеннях — «рука, лікоть», «око», «чорний, темний», «розбійник» 
[Радлов II/1, 150], які могли образно характеризувати об’єкт вулкан, 
походження, або, імовірніше, семант. способом від тюрк, караґач «в’яз», 
букв, «чорне дерево» < кара + аґач [Радлов II/1, 151], яке закріпилося в 
сх.слов. та болг. мовах; пор. укр. карагач (бот.) «різновид в’яза, ільм. 
Ulmus foliacea», діал. караєць (бот.) «один із різновидів береста», караяч, 
караячина «тс.», рос. карагач, діал. караич, блр. карагач «тс.», болг. діал. 
карагач «в’яз, берест» [ЕСУМ 2, 383]; у рос. діалектах можливе його вжи
вання також у значенні «терен» [Даль 2, 90]. З огляду на іменник, значен
ня твірного карагач відповідний топонім спочатку міг входити як атрибут, 
компонент до складу ізафетної конструкції з нині втраченим опорним ТТ; 
пор. б. Карагаш л. Дністра від тюрк, кара агач «в’яз» [ГНП, 44; Вербич 
2013, 29] і назву р. Караєць (див.).

Карадбг — гірський масив у сх. частині Голови, пасма Кримськ. гір, у межах 
Судац. p-ну Криму на узбережжі Чорного моря [ГЕУ 2,105]. Оронім виник
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складанням тюрк, основ кара «чорний, темний» і даг «гора, гірський хре
бет» [Мурзаев, 169]; пор. паралелі в ін. регіонах, де функціонують 
тюрк, мови [Никонов, 176], а також тур. Карадаг — Чорногорія [Радлов 
ІІ/1, 161].

Карадазький заповідник — держ. заповідник, Судац. р-н у Криму [ГБУ 2, 105]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ заповідник й означенням у формі відн. прикм. на -съкий /  -зький з осно
вою ороніма Карадаг (заповідник знаходиться на масиві Карадаг).

Каріджі — 1) Караджа — солоне оз. в Чорноморськ. р-ні Криму, на Тарханкут- 
ськ. п-ві; Лиман, Оленівське озеро [ГЕУ 2, 105]; 2) Караджа — річка, л. 
Карагача п. Судака, бас. Чорн. моря в Криму (1979); пор. нп Караджа — 
суч. с. Мартинівка Джанкой. р-ну; Караджанай — суч. с. Самокиші Крас- 
ноперекопськ. р-ну в Криму [СГУ, 239]. Гідроніми тюрк, походження, 
виникли за допомогою топонім, форманта -жа /  -на від основи карат /  
нарад, що є формою мн. на -т /  -д прикм. кара «чорний; поганий, гидкий 
тощо; нечистоти» [Радлов II/1, 131, 138, 141], за ознакою «погані, непри
датні для вживання води; нечистоти»; пор. похідну від лімноніма назву 
зат. Караджйнська бухта [ГЕУ 2, 105]. Перенесення кінц. тюрк, наголосу 
на сер. склад лімноніма відбулося в сх.слов. мовному середовищі; пор., 
напр., прізв. відомого хорв. філолога В. Караджича. Парал. назви
оз. Лиман та Оленівське озеро є етимол. прозорими: першу утворено семант. 
способом від ГТ лиман, а друга є онімізованим словосп. з опорним ГТ озеро 
та означенням на -ське з основою суміж. ойконіма Оленівка [АТП, 270].

Карбєць — річка, л. Дністра у Вінниц. обл. (1957); potok Karaiecz (1565), Кара- 
ецъ (1880), Караец (1960—1965), Krajec, Korajec (1892), Кираецъ (1863— 
1885) [СГУ, 239]. Судячи з найдавнішої фіксації гідроніма у формі Кагаі- 
ecZy він є тюрк, утворенням від < тур. karaagaę «в’яз», букв, «чорне дере
во», що закріпилося в укр. та ін. слов, мовах на позначення різновиду 
в’яза, береста (див. Карагач), і міг спочатку функціонувати як означення 
до втраченого номенкл. імені. Суф. -ець / -єць на місці тюрк, -еч /  -ач виник 
за аналогією до похідних за високопродукт. моделлю в слов, апелят. та 
онім. лексиці, що підтверджує, зокрема, етимологія укр. діал. караєць 
[ЕСУМ 2, 383] і наступна після Karaiecz фіксація Караецъ; пор. такого 
походження оронім Карагач, щодо якого гідронім є слов’янізованим мор- 
фол.-фонет. варіантом. Виникнення гідроніма семант. способом від апеля- 
тива краєць «окраєць» [Вербич 2009, 73—74] є менш імовірним з огляду 
на пізню та нерегулярну фіксацію варіанта Krajec, який зазнав асоціат. 
слов, впливу після звільнення Ниж. Наддністрянщини від турків; пор. 
гідроніми Караечний, Караїчевий, Караічин, Караїчів [СГУ, 239—240], які 
мають спорід. основи й поширені на пд. та сх. України, де тюрк, вплив є 
найпомітнішим.

Каракубське родбвище флюсових вапняків — родовище вапняків у формі кар’є
ру держ. значення, Старобешів. р-н Донец. обл. [ГЕУ 2, 106]. Назва вини
кла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп., до складу якого вхо
дить три компоненти з прозорою семантикою та означення у формі сер. 
роду відн. прикм. на -ський, утвореного від незасвідченого тюрк, спелеоні- 
ма *Каракуба з основами кара «чорний» і ГТ коба «печера, гірська доли
на, улоговина, яр» [Мурзаев, 280], в якому етимол. -о- вимовлявся з 
вищим піднесенням, перейшовши в -у-.

Каракурт — річка, вп. в оз. Ялпуг; Карасулак (1844), Каракуртъ (1850); пор. 
кол. с. Каракул (суч. Жовтневе) на річці в Болград, р-ні Одес. обл. [СГУ, 
240]. Гідронім тюрк, походження, виник складанням основ прикм. кара 
«чорний» та іменника курт «черв’як, личинка, гусениця, комаха» [Рад
лов II/1, 944], очевидно, за подібністю річки до черв’яка, гусениці; пор.
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мотивац. бл. назву р. Змійка в Дніпропетров. обл. [СГУ, 215]. Кол. назва 
суміж. с. К араку л у яка могла бути варіантом суч. назви річки, постала 
способом трансонімізації гідроніма, зазнавши впливу тюрко-іран. köl, kul 
«озеро, рукав ріки» [Стрижак, 41]. Істор. гідронім Карасулак, який 
містить другий компонент sulak «багатий на воду, болотистий» [Стрижак, 
64], утворено аналог, способом.

Каралёзька долйна — каньйоноподібна ущелина в межах Внутрішн. пасма 
Кримськ. гір, побл. с. Залісне Бахчисарай, р-ну в Криму [ ГЕУ 2, 106]. 
Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп., що склада
ється з опорного ГТ долйна й означення у формі жін. роду відн. прикм. на 
-ський з основою топоніма Каралез [Суперанская, 104].

Карп-Мурзп — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на 
пн. схилі Карабі-яйли [ГЕУ 2, 107]. Спелеонім тюрк, походження, виник 
унаслідок складання основ прикм. кара «чорний; поганий» та іменника 
мурза «титул феодальної знаті в татар» (< тат. тугга «мурза; господар» < 
перс, mirza) [ЕСУМ 3, 537], очевидно, за відношенням або подібністю 
шахти до відповідної особи із зазнач, титулом.

Карангбт — мис на пд. Керченськ. п-ва [ГЕУ 2, 107]. Назва тюрк, походження, 
виникла складанням основ тур. каран «темний» і тюрк, кат, (д.тюрк. gat) 
«прошарок, ряд», «сторона», «берег», «край, горб» та ін. [Радлов II/1, 
155, 274—275].

KapŚHb —  річка, п. Трубежа л. Дніпра в Київ. обл. (1848); Корань (1140), Курань 
(1913) [СГУ, 240], «до Корані* (1139), «до Коряня* (XII ст.), Karań (1455), 
błoto Karany (1618); пор. х. Каран (1765), пізн. с. Каранъ, Карань 
[ЕСЛНГПР, 70]. Назва етимол. неясна, у слов, топонімії відповідників не 
має, тому спроби пояснити її у зв’язку з гіпотет. *корь «дерево» відповід
но до збір, д.рус. кор [ЕСЛНГПР, 70] виглядають надуманими. Існують 
аргументи на користь тюрк, походження суч. назви, яка могла бути моти
вована тур. каран «темний» (див. Карангат), кінц. приголосний якого 
зазнав палаталізації за допомогою структурального *-уь для грам, узго
дження гідроніма з номенкл. іменем річка; пор. назву р. Каранька в 
Житомир, обл. і назву р. Карань-Узёнь у бас. Чорн. моря [СГУ, 240]. 
Складніше пояснити найдавніші фіксації основи з голос, -о-, який неха
рактерний для тюрк, каран «темний» (пор. відсутність таких варіантів у 
явно тюрк. Карань-Узёнь, букв, «темна річка, русло, долина тощо» < 
каран + озен, дзан [Мурзаев, 407]). Можливо, літоп. Корань є наслідком 
д.рус. засвоєння незрозумілого тюрк. *Кагап під асоціат. впливом слов. 
кора, корінь або тюрк, коран «священна книга мусульман». Може, це 
наслідок фін.-угор. впливу, зумовленого просуванням у VIII—IX ст. н.е. 
давн. мадяр у суч. Закарпаття та Паннонію з пн. Зауралля; пор. хант. кор 
«чисте, грузьке болото, не заросле рослинністю, плесо», кора «заболочена 
лука з купинами, осокою», манс. хори «болото, що лежить між лісом і 
якою-небудь водоймою», до основи якого приєднано або сх. суф. -ан(ь) 
(пор., напр., тюрк, назву с. Ташань на р. Ташанка в Переяслав-Хмель- 
ницьк. р-ні Київ. обл. [СГУ, 555]), або автохтонний у топонім, функції, як 
у слов, назвах рр. Лугань, Рогань [СГУ, 328, 466] (р. Карань у верхів’ї забо
лочена).

Карасинёць — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин, обл., на пн. від смт 
Шацьк [ГЕУ 2, 107]. Лімнонім виник за допомогою суф. -ець у демін.-ре- 
лят. функції від топоніма Карасин; пор. с. Карасин у Камінь-Каширськ. 
р-ні, оз. Карасин у с. Карасин Маневиц. р-ну Волин обл. [СММПЗУ 1, 
324], назви яких пояснюють як посесиви на -ин від гіпотет. антропоніма 
*Короса, пов’язаного з рос. діал. короса «велика купа снопів ячменю», 
серб., хорв. краса «гребінь гори» тощо і фонет. зміненого під впливом 
апелятива карась [Шульгач 2001, 60—61]. Імовірніше, що твірним для
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волин. ойконімів було відоме в пол. мові прізв. Kar asa у яке пов’язують з 
апелятивом karaś «карась» [Rymut 1, 377].

Карасівка — річка, п. Салгиру в бас. зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря в 
Криму, утворюється злиттям рр. Велика Карасівка і Мала Карасівка; 
Карасевка (1979), Карасовка, Кара-Су (1867) [СГУ, 240]. Гідронім є хре
стоматійним прикладом наслідку народної етимології, зумовленої слов’я
нізацією незрозумілої іншомовної назви Кара-Су під впливом асоціат. 
зв’язку з широко вживаною назвою риби за надуманою мотивац. ознакою 
«річка, в якій водяться карасі». Засобом слов’янізації первинного тюркіз
му, який виник за кольоровою ознакою річки як композит на основі тюрк. 
кара «чорний», можливо, «темний, джерельний» і су «вода» (див. 
Карабах, Карагач, Су-Інддл, Сула, Велика і Мала Карасівка), був продукт, 
топонім, суф. -івка в релят. функції, приєднаний до основи співзвучного 
апелятива карась.

Карасівка-Велпка — річка, л. Карасівки (див.); Биюк-Карасу, Большая Кара
совка, Біюкг-Карасу (1867), Большая Кара-Су (1867), Большая Карасовка
(1889) [СГУ, 240]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднан
ня означення Велика до компонента Карасівка для протиставлення назві 
р. Мала Карасівка за аналогією до тюрк. Біюкь-Карасу, букв. «Велика 
Карасу» (див. Біюк-Узень), і Кучук Карасу, букв. Мала Карасу (див. Мала 
Карасівка).

Карасубаші — 1) ручай, п. Бурульчі п. Салгиру бас. зат. Сиваш; Карасу-Баши; 
пор. печ. Карасу-Баші [СГУ, 240]; 2) ур. на пн.-сх. схилі Карабі-яйли, 
Білогір. р-н у Криму; 3) пам’ятка природи держ. значення на території 
ур. Карасу баші [ГЕУ 2, 107]. Топоніми тюрк, походження. Спочатку 
виникли гідронім і назва урочища, де протікає ручай, складанням основ 
кара «чорний», су «вода» й суміж. ороніма Баші (< тюрк, баш «голова; 
гірська вершина; скеля, що видається; верхів’я річки тощо» [Мурзаев, 
76—77; 528]). Назва печери та пам’ятки природи постали способом 
трансонімізації суміж. назви урочища і ручая; пор. рр. Карасу, Карасу- 
базарська в Криму, Карасулак у Болград, р-ні Одес. обл. [СГУ , 240].

Каратбу — 1) гірський масив Голови, пасма Кримськ. гір, на Карабі-яйлі; 2) бот. 
пам’ятка природи держ. значення, побл. м. Алушти; Кара-Тау [ГЕУ 1, 
107]. Оронім тюрк, походження, виник складанням основ прикм. кара 
«чорний» і ГТ тпау «гора»; належить до найпродуктивніших утворень у 
тюрк, оронімії [Мурзаев 1974, 217]. Назва бот. пам’ятки постала способом 
трансонімізації суміж. ороніма.

Каратйш — річка, л. Берди, вп. в Азовське море (1746); Каратишъ (1744), 
Каратышь (1783), Каратишъ (1850), Коротка (1760), Каратіша (1792), 
Коратош, Короташ (XVII ст.), Бесташъ (1863), Саратишъ (1838), 
Чумацкая (біля гирла б. Чумацька), Ратич, Ратячь (2-а пол. XVIII ст.); 
пор. бб. Каратйш Перша, Каратйш Друга [СГУ, 240—241]. Гідронім 
тюрк, походження. У його основі прикм. кара «чорний» і таш «камінь, 
скеля, підвищення, гора» або тиш «зуб, гостроконечна круча, звисла 
скеля» [Мурзаев 547, 553]. Парал. назви Бесташъ і Саратишъ мають пер
шими компонентами відповідно бес- «п’ять» (див. Бёшка) і capa- «жов
тий» (див. Сарй-Кая і Сарйсу). Слов, паралелі сформувалися або за асоціат. 
зв’язками, притаманними народній етимології (Коротка), або за ін. 
мотивац. ознаками: Чумацкая — перенесення суміж. назви балки, що 
вказує на відношення до чумаків; Ратич, Ратячь — народноетимол. утво
рення від усіченої форми тюрк. Каратйш за аналогією до похідних на -ич> 
-яч під впливом асоціат. зв’язку з апелятивом рать «військо, війна тощо» 
або ратиця < псл. *ratb,* ratica «ратиця; щось тверде, розділене навпіл» 
[ЕСУМ 5, ЗО].
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Каратібк — річка, л. Берди, вп. в Азовське море (1778); Карачукъ (1746), 
Мокрый Карачукъ (1898), Аратюкъ (1799), Каратакъ (1743), Коротика 
(1782), Караличъ (1745), Ратычъ (1700), Каратпенъ (1745), Коковата (2-а 
пол. XVIII ст.), Темріукь (1837—1839), Karatjuk (1784); пор. кут Кара- 
тюк с. Захарівна Першотравн. р-ну Донец, обл [СГУ, 241]. Гідронім тюрк, 
походження. У його основі кара «чорний» і тюк «шерсть; волосся; пух» 
[Радлов III/2, 1530], ужите в перен. значенні «рослинний покрив, заро
сті». Варіант Каратенъ містить основу тен < д.тюрк. ten «озеро» (див. 
Кільтінь). Парал. назви постали внаслідок фонет., словотв. або ін. 
трансформації сх. слов’янами незрозумілої іншомовної назви.

Караул-Обй — 1) гірський масив на сх. Пд. бер. Криму в Судац. р-ні; 2) компл. 
пам’ятка природи держ. значення [ГЕУ 2, 107]. Оронім тюрк, походжен
ня, виник унаслідок складання основ ГТ караул «сторожовий пост» 
(< д. тюрк, карагу «дозор; передова охорона; сторожа; охорона») та оба 
«курган, горб, купа каміння, жертовна купа каміння; межовий знак» 
[Мурзаев, 259, 401]. Назва пам’ятки природи постала способом трансоні- 
мізації суміж. ороніма; пор. б. Караул у Криму [СГУ, 241], оз. Караул у 
Ниж. Подністров’ї [ГНП, 45].

Карач&ус — лиман, Татарбунар. р-н Одес. обл. [ГЕУ 2, 107]. Назва тюрк, похо
дження, виникла за ознакою «темна, погана затока з мулистим дном і 
водоростями» на основі тюрк, kara «чорний, темний, поганий» і кр.тат., 
тур. ęauus «оповісник, глашатай»; пор. печ. Чауш-Кобаси в Криму [Буша- 
ков, 95];

Карачунівське водосхбвище — вдсх. на р. Інгульці, Криворіз. р-н Дніпропетров. 
обл. [ГЕУ 2, 108]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ водосховище й означенням у формі сер. роду відн. 
прикм. на -івський з основою втраченого топоніма Карачун; пор. с. Кара
чун у Берзн. p-ні Рівн. обл. [АТП, 371].

Кардашпнський лимйн — дельт, озеро, Голопристан. р-н Херсон, обл. біля 
с. Кардашинки [ГЕУ 2, 108]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі відойк. 
прикм. на -ський.

Каркіштська затбка — зат. в пн. частині Чорн. моря, між пн.-зах. узбережжям 
Кримськ. п-ва й материком [ГЕУ 1, 108]; пор. р. Каркінітіс перед 
Таврійськ. п-вом у Птолемея (II ст. н.е.), м. Каркіна (у Плінія), м. Каркі- 
ніт (у Геродота, V ст. до н.е.), що, імовірно, лежало побл. суч. Євпаторії 
[Никонов, 179]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізацівї 
словосп. з опорним ГТ затока й означенням у формі жін. роду відн. 
прикм. на -ський з топоосновою Каркініточевидно, гр. походження; пор. 
суміж. орніт. заказник міжнарод. значення Каркінітський заказник 
[ГЕУ 2, 108].

Карлбвські Сиваші — група солоних озер на Тарханкутськ. п-ві Чорноморськ. 
p-ну Криму [ГЕУ 2,108]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ сиваш «морська мілководна заплава, лагу
на, озерце; котловина, впадина із солоною гряззю, які часом заливаються 
морською водою на західному узбережжі Азовськ. моря між Кримськ. 
п-вом і материком» [Мурзаев, 504] у мн. й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою Карлав- незафіксованого топоніма.

Кпрлівка — місто, Полтав. обл. [АТП, 350]; засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 2,108]; 
кол. Орчик, Мініхполь [Лисенко КД, 88], Карловка (1981) [СЭС, 556]. Суч. 
ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) у релят.-посес. функції від чол. 
імені Карл, що належало власникові землі фельдмаршалу Карлу Мініху 
[Янко, 168]. Істор. назви постали відповідно способом трансонімізації
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суміж. гідроніма 0рчик [СГУ, 402] і складання основи прізв. Мініх та 
-поль (< гр. поХц «місто»).

Кбрло-Мбрксове — с-ще міськ. типу, Єнакієв. м /  р Донец, обл. [АТП, 102]; засн. 
1783 p., до 1924 — Софіївка, до 1956 — Карла Маркса [ГЕУ 1, 109]. Суч. 
ойконім виник за моделлю посесивів на -ове від істор. Карла Маркса, утво
реного як мемор. назва від імені та прізв. класика марксизму-ленінізму 
або способом трансонімізації назви шахти ім. Карла Маркса. Первинний 
ойконім постав за допомогою високопродукт. суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від антропоніма Софія.

Кармалюкбва горб — 1) частина голови, пасма Товтр, Кам’янець-Подільськ. 
р-н Хмельниц. обл.; 2) ландш. заказник держ. значення в тому ж p-ні [ГЕУ 
2, 109]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ гора й означенням у формі посесива на -ова з основою прізв. 
Кармалюк, що належало народному герою, з іменем якого пов’язують 
гору й навколишню місцевість. Способом трансонімізації оронім пошире
но на ландш. заказник; пор. с. Кармалюкове у Вінниц. обл. [АТП, 15].

Карна^хівка — с-ще міськ. типу, Баглій. р. /  р м. Дніпродзержинська Дніпро- 
петров. обл. [АТП, 77]; засн. 1737 р. [ГЕУ 2, 109]. Ойконім виник за допо
могою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. Карнаух, утвореного в 
рос. акаючих говорах від корноухий «з малими вухами, безвухий, з обріза
ними вухами» < рос. діал. корный «короткий, куций» + ухо [ЕСУМ 2, 394]. 
Антропонім належав власникові зимівника козаку Семену Карнауху.

Каролша-Бугбз — курортна місцевість, Білгород-Дністровськ. р-н Одес. обл. 
[ГЕУ 2, 112]. Топонім виник унаслідок трансонімізації назви суміж. коси 
й затоки, утвореної складанням двох ойконімів: ром. Кароліна (< лат. 
Carolina), що називало суміж. хутір [ГНП, 13], можливо, на честь короля 
Карла (< лат. Carolus), і тюрк. Вугаз (назва кол. села та протоки в ньому) 
[СГУ, 72] < ГТ богаз /  бугаз « горло; прохід, пролив, перевал» [Мурзаев, 86].

Карпати (Українські) — частина гірської системи Карпат на Зх. Україні [ГЕУ 
2, 113]; Каряатп? opoq (у Птолемея, II ст. н.е.), у стародавніх римлян — 
Montes Sarmatica (Сарматські гори), горы Оугорьски (угорьския, угор- 
скыя) (1377), Ruthenorum alpus (IX ст.), Кавкаисинскиьа горы (1377), Угор* 
скія Горы (1884), Гора або Горы (1150), суч. Карпати, Карпатські гори 
[ЕСЛГНПР, 165; Габорак,164—166]. Назва найбільших гір України 
Карпати з-поміж кількох імовірних етимологій має дві найобґрунтовані- 
ші: 1) вона фрак, або фрако-іллір. походження, яке традиційно пов’язу
ють зі збереженим в алб. мові ГТ karpe «скеля», що мотивований і.є. 
*korpä, до якого приєднано суф. -at- в атрибут, функції: і.є. *korpätäs «ске
ляста», *korpatus «скелясті» (В. Георгієв, В. В. Іванов, В. М. Топоров, 
Ю. О. Карпенко, В. А. Никонов, К. Римут та ін.); 2) оронім належить до 
відад’єкт. псл. утворень, в основі якого псл. *kbrpaty(jb) «з вигинами, 
виступами, горбатий, нерівний» < *Иъгра «щось криве, вигнуте; вигин, 
виступ» < і.є. *(s)ker- «гнути, крутити» [Козлова 1987, 57—59] (таке 
походження підтримують укр. ономасти І. М. Желєзняк, С. О. Вербич,
В. П. Шульгач). Кожна з цих етимологій має як вагомі аргументи на свою 
користь, так і вразливі місця. За традиційне пояснення ороніма як фрак, 
або фрако-іллір. назви промовляють найдавніші писемні фіксації, які 
відомі з антич. джерел і вказують на пд.-зх. (балкан.) витоки дослов. 
назви, що має непритаманні для псл. мови та її рефлексів фонет. риси, 
зокрема, зафіксованому Птолемеєм ороніму Каряатг|<; у протозх.слов. 
діалектах мало б відповідати *Kropaty /  *Krapaty9 а в протосх.слов. — 
*Koropaty. Показово, що давн. слов, писемним пам’яткам оронім 
Карпати зовсім невідомий, він з’являється лише в суч. слов, мовах, засту
пивши характерну для слов’ян складену назву Угорські гори (за відношенням
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до сусід, угрів) або просту (у формі онімізованого ГТ) Гори. Слов, етимоло
гія назви Карпати спирається на рефлекси псл. *karpat- у лексиці перев. 
ex.- та зх.слов. мов; пор. слвц. діал. karpaty «горбуватий, вибо
їстий», пол. діал. karpaty «нерівний, горбуватий, вибоїстий», рос. діал. 
кирпатий «курносий», укр. кирпатий «курносий», блр. діал. курпати 
«горбатий» та ін. [ЭССЯ 14, 238], укр. торф. Карпати, б. Карпата, мікро- 
топонім Карпати, рос. с. Кирпатово, д.рус. антропонім Карпата, болг. 
оронім Карпата, чес. антропонім Krpata, пол. топонім Karpaty, антропо
нім Krpata, кашуб, оронім Karpata [Козлова 1987, 57—60; Шульгач, 
150—151]; пор. відсутність рефлексів цієї псл. основи в балкан. топонімії 
[Іліаді, 5—371]. Порівняння цих етимологій може свідчити про парал. 
функціонування в давн. балкан. і псл. діалектах спорід. основ з «рельєф
ною» семантикою, різниця між якими полягала в тому, що в мовленні 
фракійців та іллірійців вона називала природні для них великі гірські 
утворення, а рівнинні праслов’яни використовували відповідну основу 
здебільшого на позначення невеликих підвищень, нерівностей рельєфу 
або відповідної форми частин тіла (перев. носа); пор. д.рус. назви Карпат 
Гора або Гори. З поширенням моди на антич. геогр. назви у сх. слов’ян 
(кін. XVIII—XIX ст.) та популяризацією відповідних джерел «напівмер
твий» фрак, або фрако-іллір. оронім Карпати легко проник у суч. 
пн.слов. мови, де аналог, утворення зберігають високу активність; пор. 
змінений на території сілезької частини Польщі після закінчення Другої 
світової війни нім. оронім Krummhubely що букв, значить «криві підйоми, 
підвищення», слов, (власне польською) калькою Karpacz, яка пов’язується 
з ознакою «криве узгір’я, пагорб» [Borek, 48]. Складені назви Карпат нале
жать перев. до істор. (заст.) утворень, які використовували носії антич., 
д.укр., д.угор. мов на позначення гірського масиву, який простягався на 
території сусід, етносів: для давн. римлян — це Montes Sarmatica, бо їхніми 
пн. сусідами були іраномовні сармати; для давн. мадярів (угрів), які прони
кли на територію суч. Паннонії в IX ст. н.е., та ін. зх. європейців це були 
Ruthenorum alpus, тобто Руські гори; на території Київської Русі й України 
для давн. русичів та їхніх нащадків українців це були Угорські гори, що про
стягалися в бік до Угорщини. Відповідно записаний парал. оронім Кавказь
кі гори був нерегулярним і переносився на Карпати за метафор, ознакою — 
Кавказ «великі гори, будь-які великі гори». Ін. етимології назви Карпати 
(огляд див. у [Габорак, 164—166]) є непереконливими.

Карпатський заповідник — держ. заповідник, Тячів., Рахів. і Хуст. p-ни Закар- 
пат. обл. [ГЕУ 2,117]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ заповідник й означенням у формі відн. прикм. 
на -ський з основою ороніма Карпати; пор. ін. топоніми з таким означен
ням [ГЕУ 2, 114—120].

Картйл — заплавне оз., Рен. р-н Одес. обл.; Орлівка [ГЕУ 2, 122]. Лімнонім 
тюрк, походження, у його основі апелятив карта «огорожа, хлів» і суф. 
-л(и) у релят. функції (пор. м. Карталйв у Челябінськ, обл. Росії [Нико
нов, 181]), кінц. голосний якого зазнав усічення внаслідок морфол. адап
тації тюркізму в сх.слов. мовах під впливом іменників на зразок квартал.

Каскбдна — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Ай-Петрі в Криму [ГЕУ 2, 128]. Спелеонім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ний з основою 
апелятива каскад «природний або штучний водоспад, що спадає уступа
ми, або система таких водоспадів» [СУМ 4,115] за ознакою наявності серії 
внутрішніх колодязів і шахт.

Касова горб — компл. пам’ятка природи держ. значення, Галиц. р-н Івано- 
Франків. обл.; Косова гора [ГЕУ 2, 128]; Касова гора [Габорак, 167]. Оро
нім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ
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гора й означенням у формі посесива на -ов(а) з основою прізв. Кас [Габо- 
рак, 167].

Кйсперівський закпзник — ландш. заказник держ. значення, Борщів, і Залі- 
щиц. р-ни Тернопіл. обл. [ГЕУ 2, 122]. Назва виникла внаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ський з основою суміж. ойконіма Касперівці [АТП, 417].

Кастёль — куполоподібна вершина Голови, пасма Кримськ. гір, побл. м. Алуш- 
ти [ГЕУ 2, 129]. Оронім гр. походження, виник семант. способом від ГТ 
каатєААі[оу] «невелика фортеця, укріплений замок»; пор. у Криму нп 
Костелъ, Курама-Костель, Костельчик, на Кріті КаотєАЯі [Бушаков, 65].

Кастрбполь — приморська курортна місцевість у Криму, за ЗО км на пд. зах. від 
Ялти [ГЕУ 2, 129]. Назва гр. походження, виникла внаслідок онімізації 
демінутива косатрояог)АД)і «невелика фортеця» з основою апелятива 
каатроМ і суф. -пох>Х(К)а; пор. с., р. Кастрополъ, г., ущ. Каст(р)ополь у 
Криму [Бушаков, 65]. Можливо, топонім постав за допомогою суфіксоїда 
-поль (< nóXiq «місто») за тією самою моделлю, що й Сімферополь, 
Севастополь, Мелітополь та ін., або ж набув грамм, форми чол. роду під 
впливом таких ойконімів.

Катерйна — 1) гора, с. ЗеленаНадвірн. р-ну Івано-Франків. обл.; 2) гора, с. Май
дан Тисмениц. р-ну Івано-Франків. обл.; Katarzyna (1884); пор. г. Кате
ринка біля м. Яремче й с. Зелена Надвірн. р-ну [Габорак, 167]. Ороніми 
виникли внаслідок трансонімізації назви полон. Катерина, Катерина 
(Досяк), утвореної семант. способом від імені жінки, що жила тут і володі
ла полониною [Габорак, 448]. Такий нетиповий для топонімії спосіб номі
нація можливий в оронімії, бо в горах орієнтиром і відн. постійною моти- 
вац. ознакою для оронімів може бути людина або сім’я, яка осібно прожи
ває на поляні, схилі, вершині тощо.

Катерйнівський заказник — загальнозоол. заказник держ. значення, Велико- 
бурлуц. р-н Харків, обл. [ГЕУ 2, 129]. Назва виникла внаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ський з основою ойконіма Катеринівка [АТП, 441].

Катеринбпіль — с-ще міськ. типу, Черкас, обл.; відоме з сер. XVI ст., до 1795 р. — 
Калниболото [ГЕУ 2, 129], г-да Кални Болота (1654), Kalnollotce (1706), 
Kalneblota (1765), Kalniblot (1789), Калниболота, Калниболотъ, Кални- 
болоты, Kalnoblota (XIX ст.), Кальниболото (1885), Екатиринополь 
(1885), Катеринопіль (1924) [Гонца, 109]. Суч. ойконім виник як мемор. 
назва на честь Катерини II приєднанням до її імені компонента -піль гр. 
походження (від гр. покіс, «місто»), який був «модним» у топонімії кін. 
XVIII — поч. XIX ст. і зазнав чергування -о- /  -і- під впливом укр. утворень 
на зразок Тернопіль. Істор. ойконім Калниболото (Кальниболото, Кални
болота тощо) постав способом трансонімізації назви суміж. р. Калниболо
то (суч. Кальниболотка) в бас. Синюхи [СГУ, 232], утвореної складаням 
прикм. кальний = калнйй «те саме, що брудний; заболочений» [СУМ 4, 
408] і ГТ болото.

Катеринослав — кол. (до 1926) назва м. Дніпропетровськ (див.).
Катлабуг — заплавне оз., Ізмаїл, р-н Одес. обл., у яке впадає р. Великий Катла

буг [ГЕУ 2, 129], вона ж Великий Катлабуг, Великий Катлабух; оз. Кат
лабуг, Катлапуг (1946) [СГУ, 91]. Гідронім тюрк, походження, виник 
складаням двох основ — кр.тат., тур. катла «складати, нашаровувати; 
ряд» [Радлов ІІ/1, 298] або тюрк, katly, ketly «сильний, насичений і т. ін.» 
[Севортян 1980, 84—85] і тур. буґ (Ьиг) «пара; туман; велика довга ракови
на, ріг, у який трублять» [Севортян 1978, 229—230], варіант якого пук 
має геогр. значення «ставок, загата, гребля» [Радлов IV/2, 1361]. Моти- 
вац. була ознака «ряд ставків, кілька загат на річці» або «місцевість,
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водна поверхня, насичена паром»; пор. укр. гідроніми Парна (2), Парне 
(6), Парний [СГУ, 412], топоніми з основою Пар- в Покутті [Габорак 2013, 
592—593]та ін.

Кахбвка — місто, Херсон, обл. [АТП, 469]; відоме з 1791 р. [ГЕУ 2,130], як засн. 
1783, Кахбвка (1981) [СЭС, 567], Kachowka (1882) [SGKP 3, 649]. Ойконім 
виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від прізв. поміщиків 
Каховських, яким на поч. XIX ст. належала місцевість, де засн. поселення 
[Никонов, 1985]. За ін. джерелами, твірним було прізв. рос. генерала 
Б. Б. Нечуй-Каховського, якому тут було «пожаловано» землі у XVIII ст. 
[Янко, 170]. У кожному разі антропонім. суф. -ов- сприяв приєднанню -ка.

Кахбвське водосхбвище — вдсх. на Дніпрі, у межах Дніпропетров., Запоріз. і 
Херсон, обл. [ГЕУ 2,130]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ водосховище й означенням у формі сер. роду 
відн. прикм. на -ський з основою ойконіма Кахбвка; пор. Каховська 
зрошувальна система, Каховський канал [ГЕУ 2, 130—131].

Кбча — 1) річка, бас. Чорн. моря в Криму (1837); Вткъ-Узель-Кача (1863— 
1885), Бююкь-Езень (1837); 2) с-ще міськ. типу Севастопол. м /  р; ущ. і 
м. Качикален (Качикалон) у Криму (1910), дол. Качинська (1968—1973) 
[СГУ, 243]. Топонім, очевидно, тюрк, походження, виник семант. спосо
бом від урало-сиб. ГТ кача «кочів’я; місце проживання кочових народів», 
що закріпився в рос. говорах [Мурзаев, 265; Никонов, 185] і міг зберегти
ся в діалектах крим. татар, предки яких мігрували в Європу разом із 
ін. племенами монг.-тат. війська в XIII ст. Нетиповий для тюрк, мов наго
лос на першому складі сформувався в сх.слов. мовному середовищі; пор. 
рос. арх. кача «рід мореплавного судна» [Даль 2, 99], укр. апелятив качка, 
назву р. Качка пр. Псла л. Дніпра, потоки Качур, Качурка в бас. Тиси 
л. Дунаю [СГУ,243]. За умови походження топоніма від зазнач. ГТ, пер
винним був ойконім або ж це була спільна назва для поселення та узбереж
жя річки, де зупинилися і проживали кочові племена. Істор. назви 
р. Бшкъ-Узель-Кача і Бююкъ-Езень містять тюрк, основи büyük (тур.) 
«великий; високий; розлогий» та озен, дзень «річка, потік, русло, долина 
і т. ін.» [Мурзаев, 78, 407], що вказують на особливості річки, на берегах 
якої жили кочівники. У структурі суміж. назв ущелини і м. Качикален, 
Качикалон другий компонент походить від тур. діал. göle-n з антонім, 
семантикою «невелике скупчення води, ставок» < göl-e «нагромаджувати 
(про воду)» < göl «озеро, нагромадження води» [Севортян 1980, 69].

Качбнівське нафтогазоконденс&гне родбвище — родовище, Охтир. р-н Сум. обл. 
[ГЕУ 2, 131]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ родбвище, складним означенням, що вказує на вид 
покладів, і відн. прикм. на -ське з основою ойконіма Качанівка [АТП, 401].

Кбчик — солоне оз., Ленін, р-н у Криму [ГЕУ 2,132]. Лімнонім виник унаслідок 
онімізації тюрк, демінутива із суф. -(и)к , приєднаного, очевидно, до осно
ви алт. качі «дамба для захисту від паводку» [Радлов II/1, 339], яке похо
дить від кеч- /  кач- «переходити через річку» [Радлов ІІ/2 ,1142]; пор. узб. 
кечик «переправа, брід» [Суперанская, 163], тар. качік «брід» [Радлов 
ІІ /2 ,1146]. Початк. наголос у назві озера сформувався в сх.слов. мовному 
середовищі за аналогією до подібних апелятивів (див. Кача).

Качинський каньйбн — 1) глибока дол., якою протікає р. Кача, Бахчисарай, 
р-н у Криму; 2) геол. заказник держ. значення в каньоні [ГЕУ 2, 132]. 
Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ каньйбн «вузька річкова долина, глибоко врізана в корінну породу» 
[СУМ 4, 91] й означенням у формі відн. прикм. на -инський з основою 
назви р. Кача. Назва заказника постала способом трансонімізації суміж. 
топоніма.
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Кашлаг&ч — річка, л. Мокрих Ялів л. Вовчої л. Самари л. Дніпра в Донец, обл. 
(1856); Качлагачъ (1890—1907), Кашлигач (1930), Хашлахачъ (1833), 
Кашлачь (1850), Кашлаган (1926), Катлагачъ (1910), Кашлаг, Кашлагй, 
Ослагач (1963—1973), Осиноватпа (1783), Осикова (1792), Осиковатая 
(1799), Осиноватая (1787), Осиновка (1800); пор. с-ще Кашлагачъ (1913), 
мог. Кашлагачъ у верхів’ї річки (кін. 50 — поч. 60-х pp. XIX ст.) [СГУ, 
243—244]. Гідронім тюрк, походження, виник складанням основ відн. 
прикм. на -ли, утвореного від ГТ каш «узбіччя; горб; берег; галявина лісу; 
сторона; рубіж», та апелятива агач «дерево; ліс; гай» за ознакою «берего
вий ліс» [Отин 2000, 68]. Тотожні ойконім і назва могили постали спосо
бом трансонімізації гідроніма, хоч семантика його основи свідчить про 
ймовірність виникнення топоніма Кашлагач як спільної назви суміж. 
об’єктів у верхів’ї річки з береговим лісом. Істор. назва Осинувата, Оси- 
кувата постала способом субстантивації та онімізації форми жін. роду 
відн. прикм. на -уватий, похідного від назви дерева осина, осика, за озна
кою «наявність осики, осиковий гай на березі річки».

Квасйлів — с-ще міськ. типу, Рівн. р-н і обл.; відоме з 1868 р. [ГЕУ 2, 133]. 
Ойконім виник як посесив на -ів від антропоніма Квасил або Квасило 
(< *квасило «той, хто квасить» з основою дієсл. квасити); пор. діал. ква
сильний «пов’язаний з квашенням» [ЕСУМ 2, 415], ст.пол. прізв. Kwasił 
[Rymut 1, 502], ойконім аналог, словотв. типу Красйлів (див.).

КЕ-105 — карст, порожнина у Гірсько-Кримській карст, обл., на Карабі-яйлі 
[ГЕУ 2, 133]. Спелеонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
абревіатури, похідної від ініціальних літер словосп. комплексна експеди
ція, та порядкового номера (105) експедиції.

Кебітський перевбл — гірський прохід Голови, пасма Кримськ. гір, між Бабу- 
ган-яйлою і Чатирдагом [ГЕУ 2, 133]. Оронім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ перевал й означенням у формі 
відн. прикм. на -ський з топоосновою Кебіт-; пор. варіант назви цього 
перевалу Кебіт-Богаз і суміж. гідронім Кебіт [СГУ, 241] (< д.тюрк. kebit 
«лавка, магазин; винна лавка, кабак» [ДТС, 290]).

Ківелівський заказник — ліс. заказник держ. значення, Рахів. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 2, 133]. Дрімонім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-(ів)ський з основою назви г. Kiveli або потоку Кевелів [СГУ, 244].

Кегичівка — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 448]; засн. після об’єднання 
хуторів Доброіванівка та Сгорівка в 2-й пол. XVIII ст. [ГЕУ 2, 133], які 
належали поміщикові І. М.Апостолу-Кегичу [Янко, 171]. Ойконім виник 
за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від компонента Кегич у 
прізв. власника поселення; пор. Кегичівське газоконденсатне родовище 
[ГЕУ 2, 133].

Кёдринський заказник — бот. заказник держ. значення, Тячів. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 2, 134]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою суміж. гідроніма Кйдрин (.Kedrin, Кедрин) [СГУ, 246].

К£льменці — с-ще міськ. типу, Чернівец. обл. [АТП, 522]; Келминци (1559), 
Кельминцы (1843), Кельменцы (1859), Келмешти (1642), Кэлмешти 
(1670) [ТСРЧО, 27]. Ойконім виник семант. способом від групової назви 
людей *кельменці /  кельминці, що вказувала на відношення до людини 
(можливо, власника поля, поселення) з, імовірно, молд. ім’ям Келма 
[ТСРЧО, 27], яке в укр. мовленні вимовлялося з м’яким -л9-.

Кембль-Егерек — вершина Голови, пасма Кримськ. гір, на пн. сх. Нікітської 
яйли [ГЕУ 2, 135]. Оронім тюрк, походження, виник складанням тур. 
hamal «досконалість, неперевершеність, прекрасна якість» [Радлов ІІ/2, 
1205] і кр.тат. egrek «місце, де можна посидіти, відпочити; прохолодне
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місце, де відпочиває стадо під час полуденної спеки»; пор. яр Кемал-Еґе- 
рек (Іґерек), печ., дж. Тувар-ЕґервКу пас. Буюк-Еґерек у Криму [Бушаков, 
103].

Кернйчний заказник — бот. заказник держ. значення, Тячів. р-н Закарпат. обл. 
[ГЕУ 2, 136]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ний з 
основою ГТ кернйця.

Керч — місто республ. підпорядкування в Криму [АТП, 254]; К'ьрчев'ь (на т. зв. 
Тмутараканськ. камені 1068 р.), «оу Корчева» (1151), гр. Kópi^oę, араб. 
K rśy  кр.тат. Керчь < Кегсі (?), д.гр. Паутікалшоу — VII ст. до н. е. (м. Пан- 
тпікапей у Херсонесі-Таврійському), ПантпікапеЯу д.гр. Bóęjcopoę 
Ki|Li|Li£pioę, як і назва протоки Боспор(-Кіммерійський), та ін. [ЕСЛГНПР, 
76]. Ойконім не має загальноприйнятої етимології. З огляду на його літоп. 
фіксації та підкорення русичами узбережжя Чорн. (Руського) моря «від 
Корсуня до Корчева» найбільше аргументів є на користь слов. (д.рус.) 
походження назви, яка виникла внаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. к'ьрчев'ь «такий, що характеризується корчами; розкорчова
ний», у структурі якого суф. -евт> приєднано до основи апелятива кт>рчт> < 
псл. *k7>rćb «корч; викорчуване дерево або пень» [ЕСУМ 3, 45]. Такого 
типу топоніми поширені в різних слов. мовах, що свідчить про псл. вито
ки словотв. моделі: пор. укр. гідроніми Корчівка, Корчова Річка, Корчовйй, 
Корчовйця, Корчувата, Карчувате, Корчуватий [СГУ, 274], рос. топоніми 
Корчевая, Курчево, Керчева, Керчевкау блр. Карчовая, Карчоука, Карчзва, 
Карчауе, Карчеуя, Карчзука, Корчава, Корчави Логу болг. Корчовица, 
хорв. Krćevay Krćevo, Krćevica, д.луж. Cortzow (< *Когсеиг), слвц. Krćovi- 
па [Козлова, 211—212], численні пол. ойконіми з основами Karczew-, Kar
czów-, Karczów-, похідні від karcz «пень» [NMP 4, 330—334]. Трансформа
ція д.рус. К'ьрчев'ь у суч. Керч (рос. Керчь) відбулася в тюрк, мовленні, для 
якого характерним є сингармонізм звуків, який виявився в уподібненні 
голос, неперед. ряду -о- або -г- до перед, -е- або -ь- [Фасмер 2, 226], хоч зву- 
косп. -ер- могло розвинутися і на слов. мовному ґрунті через рефлекси -ер- 
< -зр- < -bp- < г~ [Козлова, 209]. Мотивація основи ойконіма К'ьрчев'ь д.рус. 
кьркг «горло» або к'ьрчии «коваль» (див. [Фасмер 2, 226]) менш імовірна 
насамперед з фонет. та морфонол. поглядів; пор. похідні від ойконіма Керч 
означення в складених топонімах Керченський півострів, Керченська 
бухта, Керченська протока, Керченські озера та ін. [ГЕУ 2, 136—138]. 
Д.гр. назва м. Псхутіксшхіоу на місці суч. Керчі є релят. утворенням від 
скіф, за походженням гідроніма Паутікатсгів, який виник на основі Іран. 
panti «шлях» (пор. псл. *pgtb «путь») і скіф, kapa «риба», букв, «рибний 
шлях» [Абаев 1, 575—576; ЕСЛГНПР, 76]. Парал. давні греки називали 
місто як столицю Боспорськ. (пізн. Понтійськ.) царства ойконімом 
Bóęrcopos Ki|Li|xepioę, що способом трансонімізації був перенесений на посе
лення із суміж. протоки, назва якої походить від гр. póęrcopos «бичачий 
брід» або від гр. (фрігійськ.) субстр. Бос-порос «світла ріка» [Никонов, 61] 
та Ki|Li|Li£pioę (укр. Кіммерійський). Означення в структурі складеної назви 
вказувало на відношення протоки до кіммерійців, які заселяли Пн. Над- 
чорномор’я до його захоплення скіфами, і протиставляло її Босфорові Фра
кійському, суч. Босфор (протока, що з’єднує Чорне та Мармурове моря).

Кизпл-Каі — вершина Голови, пасма Кримськ. гір, на зх. Байдарської долини, 
у верхів’ї Чорнорічинськ. каньйону [ГЕУ 2,138]. Оронім тюрк, походжен
ня, виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
кая «скеля, круча» й означенням кизил «червоний» [Мурзаев, 267, 326].

Кизпл-Кобй — ур. в ущелині, пам’ятка природи держ. значення, Сімферопол. 
р-н Криму [ГЕУ 2, 138]. Назва тюрк, походження, виникла внаслідок
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лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ коба «печера, гірська 
долина, западина, улоговина, яр» [Мурзаев, 280] й означенням кизил 
«червоний»; пор. печ. Червона в урочищі, а також похідні від ороніма 
назву р. Кизйл-Коба, вона ж Кизил-Кобанка, нп Кизил-Коба, суч. с. Крас- 
нопечерне [СГУ, 246], що є слов. калькою тюрк, ойконіма, Кизйл-Кобйнсь- 
кий водоспад [ГЕУ 2,138], назва якого походить безпосередньо від гідроні
ма Кизйл-Коба.

Кизйл-Яр — солоне оз., Сак. р-н у Криму [ГЕУ 2, 138]. Лімнонім тюрк, похо
дження, виник на основі словосп. з повністю адаптованим укр. мовою 
ГТ яр «глибока довга западина» [СУМ 11, 647] й означенням кизил «чер
воний».

Київ — місто, столиця України [АТП, 203]; припускають, що літоп. фраза «кто 
в києві нача перв^є кнажит» з «Повісті временних літ» стосується подій 
ще 1-ї пол. І ст. н.е. [ЕСЛГНПР, 77]; за археол. свідченнями — поселення 
засн. в кін. V — 1-й пол. VI ст., а перші згадки про нього в писемних дже
релах належать до 862 р., коли місто стало центром Київської Русі [ГЕУ 2, 
138—139] і про нього згадано описово: «три братььь Кии, Щек'ь, Хоривг 
иже сд&лаша го[ро]дт> сии...» (862); «в Києві» (882), Києв#( 1014), Києв'Ь, 
Києв'Ь (1078), Киевт> (945); билин. Кіяновг, Кіянов(т>)градь, Окіяновь; 
с.гр. (X ст.) KiaPoę, лат. (IX—XII ст.) Chiwe, Cuiewa, Kitava (зам. *Kuawa), 
ст.укр. «в києвє» (1433), Кіеве (1437), укр. (ХІХ-ХХ ст.) Киев, Кіевь, Київ 
та ін.; пор. численні похідні та спорід. назви [ЕСЛГНПР, 77—78]. Назва м. 
Київ, якому понад 1500 років, зберегла дивовижну стійкість, але у зв’яз
ку з багатовіковим різномовним засвоєнням вона зафіксована у формі різ
них варіантів, що дало підстави для кількох етимологій. Найпоширені
шою і найаргументованішою з них є відантропонімна, яка ґрунтується на 
літоп. згадках про одного із засновників міста на ім’я Кии (< псл. *Kyjb)9 
що був перевізником на Дніпрі або звіроловом і водночас князем-старій- 
шиною. До основи цього антропоніма закономірно приєднано найпродук
тивніший в епоху феодалізму посес. суф. -ов7> /  -єв'ь (< псл. *-оиь /  *-ev7>)9 а 
згодом відбулася субстантивація ад’єктиваіГмєв'а (градт>) [ЕСЛГНПР, 78]. 
Твірний антропонім та похідні від нього відомі в різних слов. мовах 
[Чучка, 260; Rymut 1, 398—399], мають надійну апелят. основу: болг. кий 
«палиця», серб, хорв. kij «молот», словен. kij «велика дерев’яна колотів- 
ка», чес. kyj «палиця, дубина», слвц. kyj «товста палиця, дубинка», 
ст.пол. kij «палиця, дубина», рос. діал. кий «палиця», укр. кий «палиця, 
ціпок; дубина, палиця, на кінці якої кулеподібне потовщення від залише
ної частини кореня» та ін., в основі яких псл. *kyjb «палиця, дубина», що 
пов’язане чергуванням етимол. -ои- /  -и- з дієсл. *kovati; пор. лит. AlUjis 
«великий ковальський молот» [ЗССЯ 13, 257—258]. Слабким місцем у цій 
етимології вважають відн. пізню продуктивність суф. -овг> /  -єв'ь і малу 
ймовірність виникнення від ойконіма Києв'Ь або твірного імені Кьш збере
женого до сьогодні літоп. катойконіма Киььне [ЕСЛГНПР, 77] (мало б бути 
києвлянєу суч. києвляни9 як у рос. мові). Насправді тут не існує серйозно
го протиріччя, бо, по-перше, суф. -овь / -єв'ь належить до формантів псл. 
походження, а, по-друге, у дописемний період парал. з формою Києв'Ь міг 
функціонувати як первинний посесив на *-уь ойконім *Kyj-jb9 що з фонет. 
погляду звучав як омонім до твірного антропоніма. У такому разі вихід
ний ойконім *Kyj-jb унаслідок повної асиміляції середньояз. *-j- дав форму 
*Kyjb9 від якої походить катойконім Киь\не9 що зберігся за жителями того 
самого міста з новішою назвою Києв'Ь і став твірним для билин. Кіянов'ь9 
Кіянов('ь)град; пор. спорід. ойконіми Киевець9 Києвець9 Кієвь (на Дунаї), 
Кйівець в Україні, м-ко Киевец у кол. Мінськ, пов. суч. Білорусі, Kijewo в 
Польщі, Kyjov у Чехії, Kyjouo в Сербії та Хорватії, Кияни, Киянове9
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Кияниця, Киянка в Україні, Литві, Польщі, д.ісл. Ксепщагйг «Київ» (від 
д.рус. кьіьміє) [ЕСЛГНПР, 78], істор. Київська Русь (див. Русь) та ін. 
Антич. фіксації на зразок лат. Си}еи>а і сх. паралелі до літоп. Кия, Щека 
та Хорива, яких вважають неістор. особами з бібл. витоками, дали підста
ви для т. зв. «куявської» концепції, яка ґрунтується на тюрк.-араб, топо
нім. зв’язках ойконіма (пор. ()иіаЬаЬ «Куйаба», він же Куяб, Куябе та ін.) 
або на його слов, зв’язках з топонімами типу Куява, мотивованих основою 
діал. ГТ куйава «вершина гори», «непрохідні хащі на горі», «бугор» тощо 
[ЕСЛГНПР, 79], що відповідає рельєфу Києва понад Дніпром, звідки 
починалося місто. Пд.-сх. походження ойконіма Кыевъ є малоймовірним 
з погляду на давню й безперервну заселеність Сер. Наддніпрянщини 
слов’янами (від поч. псл. доби) та на можливість граф, передачі д.рус. -ы- 
в основі назви латиницею як -уі- з парал. приєднанням кінц. -а або як 
знаку «айа£ оиозиш», або як засобу її латинізації [ЕСЛГНПР, 79]. Щодо 
слов, топонімів з основою Куяв-, то вони не спорід. з назвою м. Київ у але 
могли спричинитися до появи нерегулярних омонім, форм. Ін. давні ойко- 
німи, які стосувалися Києва (напр., зафіксована Костянтином Багряно- 
родним візант. назва 2-ї пол. І тис. невідомого походження Самбатос 
[Никонов, 189]) або могли його стосуватися (напр., у Птолемея місто на 
Дніпрі Метрополіс < гр. цт|тр6яоАг<; «головне місто» [СІС, 355]), згадують
ся в джерелах за межами слов, земель, де могли не знати справжньої назви 
Києва або її вимови.

Кйївське водосхбвище — вдсх. на Дніпрі, у межах Київ, і Чернігів, обл. Украї
ни, Гомел. обл. Білорусі [ГЕУ 2,149]. Назва виникла внаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ водосхбвище й означенням у 
формі сер. роду відн. прикм. на -ський з основою ойконіма Київ.

Кйївське Полісся — прир. обл. Поліської низовини, у межах Київ, і частково 
Житомир, обл. [ГЕУ 2, 149]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним хоронімом Полісся (< полісся «низька ліси
ста місцевість» [СУМ 7, 79]) й означенням у формі відн. прикм. на -ське з 
основою ойконіма Київ.

Киргйж — річка, л. Киргиж-КитаЮу що впадає в оз. Китай бас. Дунаю (у пониз
зі); Кіргіж (1957), Киргижъ, Кургижъ (1850—1853), Киргиз (1946), 
СМгёЫг (1960—1965), як Середній Ташлйк (1979); пор. нп Киргиж Тару
тин. р-ну Одес. обл. [СГУ, 247]. Назва із затемненою етимологією. Вона 
повторюється в суміж. гідронімі Киргйж-Китай (див.) та утвореному спо
собом трансонімізації ойконімі Киргиж, не виявляючи очевидних зв’язків 
в укр. і зарубіж. топонімії. Найімовірніше, гідронім має тюрк, походжен
ня, виник на позначення суміж. річок і балки (див. Киргйж-Китай) поєд
нанням ГТ кир «багно, грузька глина» [Мурзаев, 274], «пагорб, узвишшя; 
поле, степ, рівнина, луг» [Бушаков, 132] та іменника киз /  гиз «сумка, 
посудина для збереження мускусу; ящик, сунжук, сховище» [Севортян 
1980, 43] або приєднанням до дієсл. основи кир- «входити, проникати, 
занурюватися; прибувати тощо» [Севортян 47—48] афікса віддієсл. імен
ників -киз /  -гиз на позначення опредметненого стану, результату, місця 
дії за ознакою «річка, яка занурюється в ґрунт, живиться талими вода
ми»; пор. характеристику р. Киргиж і суміж. Киргиж-Китай як таких, 
що течуть коритоподібною долиною, влітку пересихають і мають перев. 
снігове живлення [ГЕУ 2,151]. Його зв’язок з етимол. не з’ясованим етно
німом киргйз видається сумнівним, але теоретично можливим є похо
дження гідроніма на основі цього етноніма, що перед ін. іменником у 
тюрк, мовленні виконує роль означення. З огляду на фонет. природу фіна
лі назви р. Киргйж первинною необхідно визнати форму Киргиз (пор. 
суміж. б. КиргизЬу назва якої зафіксована 1861 р. [СГУ, 247]), до якої в
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сх.слов. мовленні приєднався структуральний суф. **уь для узгодження 
гідроніма з номенкл. іменем річка, викликавши чергування -з /  -ж; пор. 
варіант назви суміж. р. Киргижь-Китай. Парал. назва Середній Таиїлйк 
містить опорний компонент також тюрк, походження (див. Таиїлйк).

Киргйж-Китбй — річка, вп. в оз. Китай бас. Ниж. Дунаю; Кіргіж-Китай (1957), 
Киргижь (Киргижь-Китай) (1844), Киргижь-Китай (1862), Киргиз-Китай 
(1946), Киргйж-Китайу Chirghiz Chutai (1960—1965). Гідронім тюрк, похо
дження, виник на основі вихідного Киргйж (див.), що стосувався суміж. 
річок і балки, приєднанням назви оз. Китай (див.), у яке впадає річка.

Кйриківка — с-ще міськ. типу, Великописарів. р-н Сум. обл. [АТП, 391]; засн. 
наприкін. XVII ст. [ГЕУ 2,151]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) 
в релят.-посес. функції від антропоніма Кйрик9 який належав осавулові, 
що був на чолі переселенців під час заснування села [Іваненко, 90].

Кирйлівка — с-ще міськ. типу, Якимів. р-н Запоріз. обл. [АТП, 183]; засн. 1805 р. 
[ГЕУ 2, 151], кол. Горіле [Янко, 174]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від особ, імені першопоселенця Кирила 
Капустіна [Янко, 175]; пор. похідні від ойконіма назву курорту Кирйл- 
ловка (1981) [СЭС, 586] і лімнонім Кирилівське озеро [ГЕУ 2, 151]. Істор. 
назва постала внаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду 
прикм. горілий «обпалений вогнем» [СУМ 2, 130].

Кирлеуцьке бзеро — солоне оз. в Красноперекопськ. p-ні Криму [ГЕУ 2, 151]. 
Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське /  -цьке з основою 
назви с. Керлеут, похідної від етноніма керлеут — рід у казахів [Буша- 
ков, 110]. На морф, шві атрибутива відбулася фузія у формі суф. -цьк(е), 
а в його корені — чергування ненаголош. -е- /  -и-.

Кирнасівка — с-ще міськ. типу, Тульчин, р-н Вінниц. обл. [АТП, ЗО]; відоме з 
XVIII ст. [ГЕУ 2, 151], кол. Красносілля [Янко, 175]. Ойконім виник за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. Кирнас, можли
во, пов’язаного з діал. кирнастий «поганий, неотесаний» [ЕСУМ 2, 436]. 
Істор. назва постала складносуф. способом на основі словосп. красне село, 
у якому означення має семантику «гарне» (див. Краснопілля).

Китбй — 1) заплавне оз. в пониззі Дунаю, Ізмаїл, р-н Одес. обл.; 2) о-в у пн. 
частині зат. Сиваш, Херсон, обл. [ГЕУ 2, 152]. Етимологію топоніма 
Китай, основа якого входить до стуктури кількох геогр. назв у бас. Ниж. 
Дунаю (оз. Китай, р. Киргиж-Китай, сс. Код-Китай, Шикирли-Китай), 
проаналізував Ю.О. Карпенко, який (услід за М. О. Баскаковим) схилявся 
до думки про його тюрк, походження від назви родового племені ногайців 
Къытащ що могла закріпитися як назва заселеної цим родом території 
[Карпенко 1977,193—194]. Імовірною є також етимологія, пов’язана з ГТ 
китай «фортеця; укріплення; плетінь, набитий землею» [Желєзняк 2014, 
58], який, очевидно, постав від печеніз. катай «фортеця; укріплення», 
що відбилося в назві центр, частини Москви Китай-город і повторюваних 
в Україні ойконімах [Мурзаев 1974,167]; пор. нп Китайгород (5), Китай, 
Китайгородка в центр, й пд. регіонах України [АТП, 639]. З назвою краї
ни Китай топоніми не мають етимол. зв’язку.

Китайгорбдське відслбнення — геол. пам’ятка природи держ. значення, Кам’я- 
нець-Подільськ. р-н Хмельниц. обл. [ГЕУ 2, 152]. Назва виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом відслонен
ня «гірська порода, що вийшла на поверхню ґрунту» [СУМ 1, 638] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ське з основою ойконіма Китайгород 
[АТП, 484].

Кйчера — численні назви гір в Укр. Карпатах [Габорак, 170—173]. Ороніми 
виникли семант. способом від діал. ГТ кйчера «гора, покрита лісом, крім
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вершини» < псл. *kyćera, очевидно, похідне від *kyka «жіноча зачіска, 
коса» [ЕСУМ 2, 440] (докл. див. [Габорак, 170—173]); пор. відор. гідроні
ми з цією основою у відповідній частині України [СГУ, 248—249].

Киіцьке бзеро — солоне оз., Красноперекоп. р-н у Криму; Тарханське озеро 
[ГЕУ 2, 152]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відтоп. прикм. на -цьке. 
Парал. назва постала аналог, на основі топоніма Тархан.

Кіблич — річки: 1) л. Собу л. Пд. Бугу; Кублич, Кубич (1967), «od wierchowin 
Kublickich» (1609), Киблич (XVII ст.), Кибличъ, Кибличь (XIX ст.), 
Кубличъ (1901), Кобличь, Kiblicz (1917), Кублич; пор. нп Кіблич СКублич, 
Кублійу Кубычи) й Кублич у Вінниц. обл.; 2) пр. Конелки в бас. Синюхи на 
Черкащині; Кибличъ (1917) [СГУ, 249]. Назви мотивовано ознакою «річка 
із заглибленнями, в западині», виникли за допомогою суф. -ич у гідронім, 
функції від діал. кйбель «баддя, цебер», можливо, під пол. впливом; пор. 
пол. kibel «тс.; відро для нечистот; горщик» [ЕСУМ 2, 428], нп Kibłowo 
(< антропонім Kieblo < ст.пол. gbeł «цебер» [NMP 4, 429], Ciebło (Kiebłó) < 
ст.пол. gbeł «цебер» < псл. *ЪъЬъ1ъ «черпак, міра»), у якому природним був 
перехід g- /  k- [NMP 3, 120], а також бол. Кйбло на Волині [СММПЗУ 1, 
330]. Ойконім постав способом трансонімізації суміж. гідроніма.

Ківерці — місто, Волин, обл. [АТП, 42]; «въ Киверцохъ» (1532), «до Киверецъ» 
(1571), «у Киверцахъ* (1597), «с Киверецъ* (1605), «село Киверце* (1632) 
[Шульгач 2001, 62], Кйверцы (1981) [СЭС, 579]. Ойконім постав способом 
трансонімізації антропоніма Киверецъ /  Ківерець у мн., в основі якого 
демін. форма д.рус. киверъ, киверь «шапка» [Шульгач 2001, 62]. На думку
О. С. Стрижака, назва виникла внаслідок онімізації етноніма пгіверці, що 
могло відбутися на ранній стадії (до поч. твердої вимови [т] перед етимол. 
[і]) та за умови закріплення в ойконімі пд.-зх. вимови ті- як кі-.

Ківшбрівка — с-ще міськ. типу, Куп’янська м /  р Харків, обл. [АТП, 433]; засн. 
1970 р. [ГЕУ 2,153]. Назва виникла за допомогою суф. -івк(а) в релят.-по- 
сес. функції від антропоніма Ківшар, очевидно, з основою незасвідченого 
апелятива * ківшар «майстер з виготовлення ковшів».

Кіїк-Атламп — невеликий п-в на сх. Кримськ. гір, розділяє Двоякірну та Кокте- 
бельну бухти Чорн. моря [ГЕУ 2, 153]. Інсулонім кр.тат. походження, 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з означенням kiiyik 
«гар, згарище; горілий» і віддієсл. іменником атлама «стрибок» [Буша- 
ков, 114, 82], очевидно, в геогр. значенні «переправа» або «продовгуватий 
виступ суші»; пор. цього словотв. типу башк. Вушульма, букв, «згин, зви
вина» [Гарипов, 78].

Кіїк-Кобб — карст, порожнина (грот) у Гірсько-Кримській карст, обл., на Довго- 
руківській яйлі, археол. пам’ятка світового значення, виявлено рештки 
первісної людини [ГЕУ 2, 153]. Назва тюрк, походження, виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з kiiyik (див. Кїік-Атлама) і коба 
«печера, гірська долина, улоговина, яр» [Мурзаев, 280].

Кіліі — місто, Одес. обл. [АТП, 328]; згадується в літоп. джерелах під X ст. як 
Нове Село, суч. Кілія [ГЕУ 2, 154], за ін. джерелами — відоме з 
XIV ст., Килйя (1981) [СЭС, 581]. Ойконім тюрк, походження, виник унас
лідок онімізації відн. прикм. на -ли /  -лі, -лий /  -лій з основою ГТ кил, кіл 
«гірська порода, різновид вибільних глин у Криму і на Кавказі», що в укр. 
мові є запозиченням з тур. мови, де kil «кил» походить від перс, gel 
«глина, болото, багнюка» [ЕСУМ 2, 432]. Семантика ГТ відбиває характер 
місц. ґрунту, в якому переважає біла (світла) глина. Закінч, -я має слов, 
природу, приєднано до основи для узгодження назви зі співвідн. номенкл. 
іменем; nop. pp. Громоклія / Громоклей / Аргамаклы, Сугоклія /  Сугоклей 
[СГУ, 156, 538], похідну від ойконіма назву гирла Дунаю Кілійський
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Дунай, Кілійське гирло [СГУ, 205]. Істор. ойконім Нове Село, який автори
тетні лінгвіст, джерела не фіксують, має прозору етимологію (див. 
Новоселиця, Новоселівка).

Кільтйччя — річка, л. Обитічної, вп. в Азовське море (1957); Кільтича (1937), 
Келтича (1865), Килыпеча (1849), Кильтичья (1889), Кільтічия(1963— 
1973), Кельтеч(ь) (1786), Кельтече (1873), Келтече (1787), Колтече 
(1792), Кельтечия (1865), Килыпычия (1862), Келтечи (1862), Колтечъ 
(1832), Калтечь (1846), Бердянка (1792), Крайняя Берда (1743), Крайняя 
Бердинка (1770), Малая Берда (1745), Berda FI. (1784) [СГУ, 250]. Суч. 
гідронім становить слов’янізовану форму тюрк. Келыпеч- /  Килтеч- з 
основою ГТ кил, кіл (див. Кілія) та архаїч. прикм. суф. -теч /  -mdę, що вка
зував на наявність певної речовини — глини, намулу; пор. характеристи
ку водного об’єкта: «річище Кільтиччі дуже замулене» [ГЕУ 2, 154] (див. 
Кілія, Кільтіньу Кільчень). За писемними фіксаціями, гідроніму Келтече 
передували назви Крайняя Берда, Малая Берда, Berda Fl.y які містять 
слов, за походженням компонент Берда (< ГТ берда /  бердо), що стосуєть
ся суміж. річки (див. Берда).

Кільтінь — річка, л. Великої Висі л. Синюхи л. Пд. Бугу в Кіровоград, обл. 
(1967); Килтень (1850), Kilteń (1883), Кильтинъ (1917) [СГУ, 250]. Гідро
нім тюрк, походження, виник семант. способом від композита з основами 
тур. kil (< перс, gel «глина; болото, багнюка») і д.тюрк. ter) з «водною» 
семантикою; nop. ter) «озеро», teqiz «море» [ДТС, 551—552], порубіжні 
яр. і ур. Глинищеу ліс Глинянськийу ур. і ліс. Біла Долина, звідки бере 
початок річка [Лучик 1999, 45—46]. Менш імовірним є слов, походження 
назви річки та суміж. ойконіма Кільтінь у зв’язку з ГТ килтйна «доли
на», який вважають похідним від пел. *къШпа з основою *къИа 
(< і.є. *klt-) «округлий, опуклий; те, що видається, стирчить» (з рецензії
B. П. Шульгача на ДД В. В. Лучика) (етимол. словники апелятив килтй
на «долина» кваліфікують як слово неясного походження [ЕСУМ 2, 432]).

Кільчінь — річка, п. Самари л. Дніпра (поч. XVII ст.); Килчень (1688), Кильчень 
(1897), Килчен (1743), Килченъ (1745), Колченъ (1745), Килчены (1745), 
Килчинъ (1748), Кильченка (1688), Килчинка (1786), Килшенка (1745), 
Kyelczen FI (1674), Килчень (1957); пор. с-ще Кільчень Новомосковськ, р- 
ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 250]. Гідронім тюрк, походження. На думку
C. С. Отіна, виник приєднанням суф. -чен /  -чан в атрибут, функції до кол 
«розгалуження» [Отін, 86]. З огляду на первинність форм з основою Кил-, 
Куеі- імовірнішим видається утворення назви за ознакою «глиниста, забо
лочена, грузька (річка)» від ГТ кил /  кіл (див. Кілія, Кільтінь) за допомо
гою суф. -чен. Суміж. ойконім Кільчень постав способом трансонімізації 
гідроніма; пор. похідний від цієї назви складений топонім Кілченський 
заказник, заплавна частина якого «вкрита переважно болотно-лучною 
рослинністю» [ГЕУ 2, 154].

Кіммірія (д.гр. Кі|і|і£ріт|) — найдавніша і.є. етномовна спільнота на території 
Пн. Криму і в p-ні Керченськ. протоки, яку заселяли кіммерійці 
(д.гр. Кіщієрюі), що залишили по собі сліди в місц. топонімії; пор., напр., 
Боспор Кіммерійський (д.гр. Bóa7C0p0ę Ki|X|iepioę, або Кіщієрікор, 
Кіммерійські гори (суч. Кримські гори), пос. Кіммерік (д.гр. Кіщієрікоу) 
та ін. [Стрижак 1988,18—19]. Ці і.є. племена II -  поч. І тис. до н. е. були 
витіснені та частково асимільовані скіфами, які панували в Пн. 
Надчорномор’ї аж до сер. І тис. н. е. Походження етнохороніма кіммери, 
що зазнав онімізації за зразком античних назв на -іа, остаточно не 
з’ясоване. Найобґрунтованішу етимологію запропонував О. М. Трубачов, 
яку підтримав О. С. Стрижак: кіммери (кіммерійці) < фрак. *kir(s)-mar-io 
«чорноморські», де *kir(s)- «чорний», а *таг- /  *тог- «море», що 
підкреслює зв’язок цього народу з бас. Чорного моря [Стрижак 1988, 24].
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Кінбурнська k o c ś  —  пн.-зх. частина Кінбурнського півострова між Дніпро-Бу- 
зьк. лим. і Чорн. морем у Миколаїв, обл. [ГЕУ 2, 155]. Топонім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ коса «вузька 
намивна смуга суходолу в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем із 
берегом; мис» [СУМ 4, 304] й означенням у формі відн. прикм. на -ська з 
основою назви кол. тур. м. Кинбурнъ, Киль-Вурунъ і фортеці Киль-борнъ 
на кінці Кінбурнськоі коси (< тур. kil «глина» й бурун «ніс, мис»; пор. оз. 
Кінбурнське, назва якого перенесена з півдня [Стрижак 1967, 85], діал. 
кімбур «східний вітер», що постало від ВН Кінбурнська коса або назви тур. 
фортеці Кінбурн, яка існувала до 1857 р. [ЕСУМ 2, 445—446].

Кінська — 1) річка, л. Дніпра, утворюється струмками Мокра Кінка й Суха 
Кінка в гідрограф, системі Кінсько-Роздор. с /  р Пологів, р-ну Запоріз. 
обл.; Конская (Конка), Конскіе Воды, Konsca Uoda, Konska Woda (1913), 
Кінка (1979), Конка, Кінська (1957), Конска (1783), Конское (1691), Кон
ские источники (1850), Заливы Конскихъ Водь (1745), Ілкису (1890), 
Илкисуй (1749), Иилка (XVII ст.); пор. кол. х. Кінські Води [СГУ, 251]; 
«противъ Конскихъ Водъ (1557) [Стрижак 1967, 56]; 2) балка, л. Кам’ян
ки п. Вовчої л. Самари л. Дніпра в Запоріз. обл.; Конская (1979) [СГУ,
251]. Гідронім пояснюють як онімізований відн. прикм. на -ська з основою 
назви тварини кінь, особливо поширеної в степ, частині України; пор. її 
тур. відповідник Илкысу, що означає «Кінська Вода» [Стрижак 1967, 57], 
Геродотів запис ’'Yrnwę, букв, «кінська», щодо р. Пд. Буг (див.), тюрк. 
Громоклія (див.), пд.укр. б. і рук. (2) Кінка, мікрогідроніми (2) Кінський 
та ін. [СГУ, 251]. На думку Є. С. Отіна, варіант Конка є або продуктом 
структурної субстантивації назви Кінська (рос. Конская), або псевдо- 
суфіксальним гідронім, утворенням від *Конака (пор. дол. й р. Конака в 
Криму), в основі якого тур. конака «стоянка, зупинка» [Отин ИР, 127— 
128]. В ін. працях учений припускав імовірність монг. ГТ хон /  кон 
«колодязь».

Кінь-Грофецький — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Гро- 
фецький Кінь, Кінь, Crofecki Кіп (1881), Koń Crofecki (1932), Kiń (1939), 
Koń (2000) [Габорак, 175]. Оронім пояснюють як метафор, утворення від 
апелятива кінь за подібністю гори до відповідної тварини великих розмі
рів, виділяючи в семант. структурі назви значення «щось велике, значне; 
гора», що може бути давн. від семи «тварина», до якого додано атрибутив 
у формі відн. прикм. на -ський з основою суміж. ороніма Грофа [Габорак, 
174—175]. Така мотивація відн. продукт, в оронімії (див. Ведмідь-Гора, 
Кобила, Таврія); пор. рос. ГТ конь-камень «великі кам’яні валуни, які вва
жаються свідками давнього зледеніння», у структурі якого лексема конь 
означає щось велике, крупне, ороніми Большой і Малый Конь у Тульськ. 
обл. Росії, велика глиба сірого граніту Конь-Камень на Ладозькому озері 
[Мурзаев, 288—289], г. Кінь в с. Шешори Косів. р-ну на Івано-Франківщи- 
ні [Габорак, 174]. Можливо, оронім Кінь відбив у своїй основі пд.зх. діал. 
кін «кут» (< *Ьопъ /  *konb «кінець» [ЕСУМ 2, 446—447]); пор. у тому ж 
регіоні смт Кути (див.), хоронім Покуття, ороніми Кінець Горґану [Габо
рак, 174].

Кіпч&к — річка, л. Сарати, вп. в лим. Сасик (Кундук); Копчак (1957), Кипшяк 
(1770), Копчакъ (1861); пор. нп Копчак Одес. обл. [СГУ, 251]. Назва з 
затемненою етимологією і не має відповідників в укр. гідронімії. Можли
вим є її утворення за допомогою суф. -а/с у топонім, функції від сх.сл. ГТ 
копець, збереженого в рос. діалектах як копец «межовий знак; давній кур
ган; шведська могила; могила; надмогильний горб», в основі якого копа 
[Мурзаев, 289; Фасмер 2, 318]. З огляду на значний тюрк, вплив на пд. 
України ймовірним є походження гідроніма від тур. діал. gób /  kóp «нако
пичення води в заглибинах» з основою коп- «пухнути, збільшуватися в



Кіровське 265

об’ємі» [Севортян 1980, 52], яка в укр. мові закономірно змінилася на кіп- 
перед суф. -qag у демін. функції.

Кірове — с-ще міськ. типу, Дзержинська м /  р Донец, обл. [АТП, 102]; засн. у 
XVIII ст. як Магдаливанівка [ГЕУ 2, 155], Кйрово (1981) [СЭС, 586]. Суч. 
назва виникла як меморіальна внаслідок трансонімізації за допомогою 
закінч. -е посес. антропоніма Кірову що належав одному з парт, лідерів 
Радянського Союзу — C. М. Кірову. Істор. ойконім Магдалинівка похо
дить від антропоніма Магдалин(а), до якого приєднано суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції.

Кіровоград — місто, Кіровоград, обл.; засн. за наказом рос. імператриці Єлиза
вети у 1754 р. як «Крепость св. Елисаветы* [Никонов, 193], офіц. затвер
джено містом у 1765 і 1782 рр. з назвою Єлисаветград; з 1924 р. — 
Зінов'євськ, з 1934 р. — Кірове, з 1939 р. — Кіровоград [АТП, 232], Елиса- 
ветградъ (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Кировоград (1981), до 1924 р. 
Елизаветград, до 1934 — Зиновьевен, до 1939 — Кирово [СЭС, 586]. Суч. 
ойконім виник як композит, що складається з основи антропоніма Кіров і 
стилізованого під ст.слов. вплив компонента град (д.рус. городь). Йому 
передувала мемор. назва Кірове, що постала способом конверсії від прізв. 
радян. діяча C. М. Кірова (див. Кірове). Давн. назва Зінов'євськ також є 
меморіальною. Вона постала за допомогою суф. -ськ у релят. функції від 
прізв. радян. парт, діяча Г. Зінов'єва, який народився в Кіровограді. Істор. 
ойконім Єлисаветград сформувався приєднанням компонента -град до 
жін. імені Єлисавета, яке входило до описової назви фортеці й належало 
тодішній цариці Російської імперії.

Кіровськ — 1) місто, Луган. обл. [АТП, 54]; засн. 1764 р., до 1944 — с-ще Голу- 
бівський Рудник [ГЕУ 2, 161], кол. Голубівка [Янко, 176], Кйровск (1981) 
[СЭС, 587]; 2) с-ще міськ. типу, Краснолиман. р-н Донец. обл. [АТП, 188]; 
засн. у 30-х pp. XVIII ст., Попівка (до 1940), Кірове (до 1964) [ГЕУ 2,162], 
рос. Кйровск. Ойконіми виникли як мемор. назви за допомогою суф. -ськ у 
релят. функції від прізв. C. М. Кірова (див. Кірове, Кіровоград). Істор. 
назва Голубівський Рудник постала внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТруднйк й означенням у формі відн. прикм. на -ський 
з основою кол. ойконіма Голубівка, утвореного від прізв. офіцера П. Голу
бова [Янко, 176]; пор. суч. зал. ст. Голубівка за 4 км від міста [ГЕУ 2,161]. 
Ін. істор. йконім Попівка є похідним на -івка в релят.-посес. функції від 
апелятива піп або за допомогою -к(а) від антропоніма Попов.

Кіровське — 1) місто, Харцизька м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1953 р., до 
1958 — Нова Крестівка [ГЕУ 2, 162], кол. Ново-Крестівка [Янко, 176], 
Кйровское (1981) [СЭС, 587]; 2) с-ще міськ. типу, Дніпропетров. р-н і обл. 
[АТП, 82]; засн. у 2-й пол. XVIII ст. як Обухівка (до 1938) [Янко, 176];
3) с-ще міськ. типу в Криму [АТП, 262]; уперше згадується 1783 р. під 
назвою Іслам-Терек [ГЕУ 2, 162], кол. Іслам-Терек, Іслам-Дірек (до 1915) 
[Янко, 176]. Ойконіми виникли внаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ське з основою прізв. C. М. Кірова (див. Кірове, Кіро
воград). Істор. назву Нова Крестівка, на основі якої постав композит 
Ново-Крестівка, утворено синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Нова до ойконіма Крестівка, похідного від назви суміж. х. Кресто- 
вий [Янко, 176]. Ойконім Обухівка в Дніпропетров. обл. є відантроп. 
похідним на -івка в релят.-посес. функції з основою ВН Обух; пор. 
м. Обухів на Київщині. Істор. назва Іслам-Терек у Криму має тюрк, похо
дження. Вона виникла внаслідок онімізації ізафету з опорним компонен
том терек, що в кр.тат. і тур. мовах має значення «дерево» [Севортян 
1980, 205—206], й атрибутивом іслам «мусульманський» за ознакою 
«священне (мусульманське) дерево»; пор. с. Тереклер, яр Ками-Дерек, 
р. Белитерек, Тереклав у Криму [Бушаков, 150].
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Кіцмань — місто, Чернівец. обл. [АТП, 522]; Коцманул маре (1413), Великыи 
Коцман9 «къ Коцману* (1503), Великыи Коцмань (1519), Kitzmann (1744) 
[ТЦРЧО, 33—34], Кйцмань (1981) [СЭС, 591]. Ойконім пояснюють як 
посесив на -уь від антропоніма Коцманъ, в основі якого з XVIII ст. закріпи
лося закономірне для укр. мови -і- на місці -о- в закритому складі [ТЦРЧО, 
33—34].

Кішка — 1) гора на Пд. бер. Криму, на зх. від смт Сімеїз; 2) компл. пам’ятка 
природи держ. значення, Сімеїз. с /  р у Криму; Гора Кішка [ГЕУ 2, 163]. 
Оронім безпідставно пов’язують з метафор, перенесенням на гору апеляти- 
ва кішках «Являє собою яйлинський відторженець, що нагадує за формою 
величезну кішку» [ГЕУ 2, 163]. З огляду на системні зв’язки назви та осо
бливості онімної номінації найімовірнішим є її тюрк, походження як ком
позита з основами кр.тат. ГТ кош «притулок пастухів, які пасуть овечі 
отари; місце, куди на ніч збирають тварин» < тюрк, кош «ставка; табір; 
військо; юрта тощо» [Мурзаев, 299], що закономірно дало в укр. мові кіш, 
і ГТ кая «скеля», яке зазнало усічення кінц. -я під впливом слов, форман
та -ка (див. Бёшка); пор. тюрк, топоніми Кош-Булак, Кош-Жилга, Кош-Дю- 
бе, Кош та ін., зокрема в Криму оронім Роман-Кош (див.), ущ. Учкош 
[Мурзаев, 299]. Назва пам’ятки природи виникла семант. способом від 
суміж. ороніма.

Кл£вдієво-Тар&сове — с-ще міськ. типу, Бородян. р-н Київ. обл. [АТП, 211]; 
засн. 1900 р. [ГЕУ 2,163]. Назва виникла внаслідок лексикалізації сполу
чення ойконімів Клавдіево (пор. зал. ст. Клавдієве, у назві якої ім’я інже- 
нера-будівельника Клавдія Немішаєва [Янко, 177]) і Тарасове, утворених 
за допомогою посес. суф. -ов(е) / -еве від відповідних антропонімів.

Клёбань-Бик — річка, л. Кривого Торця п. Казенного Торця п. Сіверськ. Дінця 
п. Дону (1866); Клебанъ Быкъ (1793), Клебинъ Быкъ (Б. р.), Клибін Бик 
(1923), Клебенъ Быкъ (1856), Клеванъ Быкъ (1881—1884), Кинбенъ 
Бычокъ (1769), Клибилъ Быкъ (1778), Клібипь Бичокъ (1772), Бикъ 
(1784), Бычокъ (1784), Бычок — у сер. течії (1863), Бычокъ — у верхів’ї 
(1787), Грузька (50-і рр. XX ст.); пор. с-ще Клебань-Бик Костянтинів, р-ну 
Донец, обл. [СГУ, 252]; р. Клебань-Бик [ГЕУ 2,165]. Гідронім виник унас
лідок лексикалізації сполучених суряд. зв’язком двох компонентів, з 
яких Бик є семант. утворенням від ГТ бик «вузький обривистий мис між 
двома вершками яру, балки» [Мурзаев, 107] (див. Бик)9 що характеризує 
рельєф у бас. річки, а Клебань має затемнену етимологію у зв’язку з від
сутністю відповідної апелят. основи. Є. С. Отін припускає, що твірним міг 
бути втрачений апелятив *клебань (< клеб-9 клыб-9 клаб- + -анъ9 -ан9 -ын)9 
який мав значення, бл. до укр. ковбань «глибока яма, наповнена водою, 
котловина»; пор. бб. Клебина9 Клебанова на сх. України, гідроніми Кле- 
вень9 Клевань9 Кливань з основою зх.укр. клева (клива) «глибока яруга» 
тощо [Отин 2005, 287—288]. Істор. назва Бычокъ стосується сер.-верх. 
частини річки і постала від демінутива бичок з основою ГТ бик [Мурзаев, 
106—107]; пор. похідні від гідроніма лексикалізовані назви геол. пам’ят
ки держ. значення Клебань-Бйцьке відслонення і вдсх. Клебань-Бйцьке 
водосховище [ГЕУ 2,165].

Клёвань — с-ще міськ. типу, Рівн. р-н і обл. [АТП, 381]; відоме з 1458 р. [ГЕУ 2,
165], «на Клєвани» (1446), «у Клєвани» (1536), «W Klewani» (1545), 
«замок Клевань» (1547), «до Клеваня» (1570), «на Клеваню» (1620), Кіі- 
vań (1648) [Шульгач 2007, 346], Klewań (1883), кол., очевидно, Koływań 
[SGKP 4, 139]; пор. ур. Klewań (1866) у Волин, обл. [Шульгач 2007, 346]. 
Ойконім пояснюють по-різному: 1) як похідний від ст.пол. kleban /  pleban 
«парафіальний священник», що має також значення «місце парафії» (з 
покликанням на 3. Франко [Янко, 177]); 2) як мотивований антропонімом 
*Клеванъ < *К1ъиапъ — пасив, дієприкм. мин. часу від псл. *klwati
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[Шульгач 2007, 346]. М’якість основи в кожному разі зумовлена або посес. 
*-уь, приєднаним до назви особи задовго до її першої фіксації, або відповід
ним структуральним суфіксом за аналогією до ойконімів на зразок 
Саврань, Стенань, Рогань [АТП, 335, 383, 455]. Існують певні підстави 
для твердження про утворення назви за допомогою суф. -ань в топонім, 
функції від основи клев- /  клив- < пел. *Иъ1ъ /  *Иъ1о «ікло», пов’язаної чер
гуванням голосних з *kolti «колоти», лит. kulti, лтс. kult «молотити, сту
кати, бити»; пор. укр. діал. клевак «ікло; кирка для розбивання глини», 
кливак «ікло» та ін. [ЕСУМ 1, 293]. Мотивац. ознакою у зв’язку з цим 
могли бути рельєфні особливості місцевості зі звисаючими крутими бер. 
річки, виступами берегів тощо (пор.: «Центр, частина селища розташова
на на крутому березі Стубли, розчленованому ярами і балками» [ГЕУ 2,
165]) або наявність пнів, подібних до ікол, що стирчать із землі; пор. ети
мологію назви р. Клевенъ і д.рус. назви ур. Кловъ від пел. *къ1ъ «шматок 
дерева, колода, спиляного пня» [ЕСЛГНПР, 68].

Клёвень — річка, п. Сейму л. Десни л. Дніпра; Клевень (XVII ст.), Klowan 
(1781), Кливанъ (1931), Клевенъ (XVII ст.), Клевань (1896), Клеена (1866), 
Кливень (1966), куток Клевенъ с. Студенок Глухів. р-ну Сум. обл. [СГУ,
252]. Назву, очевидно, утворено від основи клев- /  клив- з пел. *къ1ъ, *1гъ1о 
або у зв’язку з пел. *klbvati (див. Клёвань) за допомогою суф. -енъ у гідро
нім. функції, який є синонім, суф. -ань, про що свідчать варіанти гідроні
ма й ойконім Клевань. Імовірним є балт. походження назви річки у зв’яз
ку з лит. kleuas, лтс. klaua «клен» з первинного *kli-ava- [Топоров-Труба- 
чев, 191; ЭССЯ 9, 194].

Кленбвий — с-ще міськ. типу, Ровеньк. м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; засн. 
1955 р. [ГЕУ 2, 166], рос. Кленовый. Ойконім виник унаслідок субстанти
вації та онімізації відн. прикм. на -овий з основою назви рослини клен, 
поширеної в цій місцевості. Форма чол. роду узгоджувала його або з рос. 
номенкл. іменем поселок, уживаним у місц. мовленні, або з апелятивом яр 
(пор. у бас. Сіверськ. Дінця два яри з назвою Кленбвий і яр Кленбвий Ліс), 
або з апелятивом ліс (пор. там само ліс Кленовый) [СГУ, 253].

Кл£сів — с-ще міськ. типу, Сарн, р-н Рівн. обл. [АТП, 383]; засн. на поч. XX ст. 
[ГЕУ 2, 166]. Ойконім виник як посесив на -ів від антропоніма К лес, що є 
гіпокористикою чол. імені Клеменс [Rymut 1, 408]; пор. похідні означен
ня в описових назвах Клесівська група родовищ будівельного каменю, 
Клесівське родовище янтарю, хоронім у формі словосп. Клесівська рівни
на [ГЕУ 2, 166].

Клпва — численні гори в Укр. Карпатах [Габорак, 176—177]. Ороніми виникли 
семант. способом від діал. ГТ клйва «гора, гірська вершина», етимологія 
якого неясна [ЕСУМ 2, 460]. Судячи з варіантів оронім. основ Клив- /  
К лев-, твірний апелятив має таке саме походження, як і основа ойконіма 
Клевань (див.), гідроніма Клевень (див.), етимол. -ъ- у структурі яких 
давав у рефлексах голосні різної якості; пор. ще д.рус. Кловъ [ЕСЛГНПР, 
68] (огляд відомих етимологій апелятива клйва див. у [Габорак, 177]), 
похідну від ороніма назву Клйвський заказник [ГЕУ 2, 166].

Клбмівське бзеро — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин. обл. [ГЕУ 2,
166]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ бзеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське з топоосно- 
вою Климов-, похідною від імені Клим; пор. 2 нп Климове [АТП, 640].

Княгпня — компл. пам’ятка природи держ. значення, Піщан. р-н Вінниц. обл.; 
Урочище Княгиня [ГЕУ 2, 172]. Назва пам’ятки виникла внаслідок тран- 
сонімізації назви суміж. урочища, в основі якої, очевидно, апелятив кня- 
гйня в перен. (культовому) значенні або відповідний ергонім; пор. с. Кня
гиня у Великоберезн. р-ні Закарпат. обл. [АТП, 158], р. Княгйня пр. Дні
стра, назву якої пов’язують з етнограф, традицією у слов’ян порівнювати
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воду з княгинею: вода (річка) — княгиня — р. Княгиня; пор. відповідні 
гідроніми в Білорусі, Росії, Польщі [Вербич 2009, 78—79].

Кніждвірський закбзник — бот. заказник держ. значення, Коломий. р-н Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 2, 172], Княждвір [Янко, 178]. Назва виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ський зі складноскор, основою суміж. 
ойконіма Княждвір (< княжий двір); пор. кол. сусід, с. Княждвірка, поле 
Княждбірськву куток Княждвір у с. Шепарівці цього р-ну, ліс Княждвірсь- 
кий у Надвірн. р-ні [Габорак 2013, 358—359].

Кн&кпільський заказник — ландш. заказник держ. значення, Кам’янець-По- 
дільськ. р-н Хмельниц. обл. [ГЕУ 2,172]. Назва виникла внаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у 
формі відн. прикм. на -ський з основою ойконіма Княжпіль [АТП, 484]; 
пор. с. Княжпіль у Старосамбір. р-ні Львів, обл [АТП, 296], ін. ойконіми 
[АТП, 640] і гідроніми [СГУ, 255] з основою Княж- у різних регіонах 
України.

Коб£-К&я — гірський масив на Пд. бер. Криму, побл. смт Новий Світ [ГЕУ 2, 
172]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації ізафетної 
конструкції з двох ГТ: коба «печера, гірська долина, улоговина, яр» і кая 
«скеля, круча» [Мурзаев, 280, 267].

Кобеліки — місто, Полтав. обл. [АТП, 350]; відоме з поч. XVII ст. [ГЕУ 2, 172], 
Kobielaki, Kobelakiy Kobylaki (1883) [SGKP 4, 202], Кобиляк, Кобиляки 
[Лисенко КД, 96], Кобеляки (1981) [СЭС, 601]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації назви р. Кобеляка, вона ж Kobilah (1665), Кобилячок, яка 
впадає у Ворсклу в Кобеляц. р-ні [СГУ, 256—257]. Форма мн. зумовлена, 
очевидно, скупченням кількох топонімів з основою Кобеляк- /  Кобиляк- у 
цій місцевості [СГУ, 256—257], утворених за допомогою суф. -як від коби
ла в геогр. значенні (див. Кобила). Можливо, ойконім постав від родової 
назви людей на прізв. Кобеляк /  Кобиляк з основою діал. кобиляк (ент.) 
«гнойовик» [ЕСУМ 2, 476].

Кобйла — 1) назви гір, горба, хребта в Укр. Карпатах [Габорак, 179—180; ГЕУ 
2, 173]; 2) річки (2) в бас. Прип’яті й Тетерева на Житомирщині [СГУ, 
256]. Топоніми виникли семант. способом від апелятива кобила з псл. 
*kobyla «кобила; знаряддя або предмети, схожі на коня», геогр. значення 
якого збереглося в різних слов, мовах; пор. укр. кобила «круглий або 
кубічний шматок глини» [Грінч. 2, 259], пол. kobyła «купа сіна, стіг», 
«місце, де була дерев’яна застава, яка забороняла вхід до міста, городу; 
рогатка (місце, де дорога перетинала кордони міста і брали мито» [NMP 5, 
н і .  рос. пд.зх. ГТ кобылка «яр з переломом рельєфу в руслі» [Мурзаев, 
281]. Поєднання сем «самиця коня» і «щось велике, зігнуте» в апелятиві 
могло відбутися в результаті контамінації caballus «кінь, шкапа» мало
азійського або фрак, походження [ЕСУМ 2, 477] і псл. *(s)kob- «щось 
зігнуте, гак, гакоподібне з’єднання» [Лучик, 130—131] у зв’язку зі спіль
ною і.є. основою *kabh- «щось велике, зігнуте; підвищення; впадина»; 
пор. похідні з основою ГТ кобил- гідроніми ЗакобйллЯу Кобйлець (4), Коби- 
лиха, Кобилиця (2), Кобилка (4), Кобйлля9 Кобилдра [СГУ, 203, 256], оро- 
німи Кобилиця, Кобилка [Габорак, 180] (огляд основних етимологій твір
ної основи ороніма Кобила див. у [Габорак, 179—180]), а також утворені 
від назви самиці коня гідроніми Кобйлій, Кобиляча (2), Кобилячий [СГУ, 
256], пол. ойконіми Kobyle [NMP 5, 16—17] та ін.

Кобилёцька Поліна — с-ще міськ. типу, Рахів. р-н Закарпат. обл. [АТП, 163]; 
відоме з XV ст. [ГЕУ 2, 173]. Ойконім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ поляна й означенням у формі відн. 
прикм. на -ська /  -цька з основою суміж. топоніма Кобйлець (назви долини
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й річки в ній [СГУ, 256]), що є демін. утворенням від ороніма Кобила 
(назви гори висотою 1680 м [ГЕУ 2, 173; СГУ, 256]).

Кбвель — місто, Волин, обл. [АТП, 43]; відоме з 1310 р.; ъХКовлиъ (1536), «w 
KowlU (1545), «с Ковълл* (1552), «подъ Ковлемъ» (1559), Ковел (1569) 
[Шульгач 2001, 64]. Ойконім не має однозначної етимології. В. П. Шуль- 
гач, узагальнивши попередні пояснення, виводить його від апелятива 
*kovblb9 похідного із суф. -ьі- від основи *kov-, значення якої випливає з 
болг. ковелъ «ковиль», рос. діал. ковель «кульгава людина», укр. діал. 
новела «в’яла, слабка людина», блр. діал. навёль «протез для ноги» та ін. 
[Шульгач 2001, 64]. Омонім, ойконім Kowel у Польщі пояснюють як утво
рення від особ, назви Kowel, в основі якої апелятив nowel «коваль» [NMP
5, 220]. Кожна з цих версій спирається на надійний апелят. та онім. мате
ріал, але не пояснює можливості семант. утворення ойконімів від власної 
чи загальної назви особи. З огляду на це ймовірнішим є виникнення назви 
як посесива з суф. *-уь, який приєднався до антропоніма Ковель або Кове- 
ла до письм. згадок про поселення.

Коврбй — річки: 1) л. Ірклію л. Дніпра; Коврай, Каврай (1913), Кавраецъ 
(1848); пор. с. Коврай Чорнобай. р-н Черкас, обл.; 2) л. Річища л. рук. 
Дніпра; Коврай, Каврай (1913), Ковраецъ (XIII ст.), Золотоніс. р-н Черкас, 
обл.; 3) л. Супою л. Дніпра ̂ Коврай (1848); пор. нп Коврай, Коврайські 
хутори в тому ж р-ні [СГУ, 259]. Гідроніми реконструюють в етимол. гніз
ді *verti /  *vbrti як характерні для Сер. Наддніпрянщини архаїч. утворен
ня, що виникли складанням займен. преф. ka- /  ko- й основи *vbr-ajb із суф. 
у топонім, функції [Трубачёв, 254]; пор. парал. *vbreti «кипіти», до якого 
належить д.рус. в(ь)рутьць «джерело, ключ» [Фасмер 1, 362], укр. діал. 
вріти «кипіти, вирувати, клекотіти», що має паралелі в ін. слов, мовах і 
пов’язане з псл. *иігь «вир», *variti «варити», лит. uiirti «кипіти, варити
ся», versme «джерело», лтс. viH «кипіти, варитися» [ЕСУМ 1, 433], uirags 
«водоворот» [Фасмер 1, 362]; пор. однокореневі гідроніми в серб, мові 
Вруя9 Uruja (< серб, хорв. еру ja «водне джерело (звичайно сильне)», хорв. 
Vrulia (< серб., хорв. vrula «джерело») [Іліаді, 325] і високу продуктив
ність деривативів з преф. *Ка- /  *Ко- в псл. антропонімії [Шульгач 2008, 
55—68]. Можливо, спорід. є мікрогідронім Kóeep на Львівщині (< ГТ 
ковир «територія, для якої властиві пасма-смуги горбкуватої землі» [Вер- 
бич, 38]), в основі якого ін. ступінь вокалізації і.є. *иег- /  *иог- /  *иг-. Най
давніша фіксація Ковраецъ містить демін. суф. -ецъ, що вказував на неве
ликі розміри притоки Річища.

Ковсуг — річка, л. Євсугу л. Сіверськ. Дінця, п. Дону (1778); Ковсухъ (1930), 
Ковсюгъ (1781), Ковсюга (1766), Койсугъ (1774), Койсюгъ (1792), Койсюга 
(1766), Ковчугъ (1903), Койсу (1792); пор. кол. нп Койсугъ (1880) на тери
торії суч. Луган. обл. [СГУ, 259]. Гідронім тюрк, походження, очевидно, 
його перенесено з Центр. Азії, де в р-ні Кунгея (гірського хребта Тянь-Ша
ню) беруть початок шість річок з назвою Койсу, букв, «овеча вода» [Мур- 
заев 1974, 219]. На його центр.-азійські витоки вказує ГТ суг9 який у 
тюрк, мовах Сибіру є варіантом загальнотюрк. су (у) «вода, ручай, річка, 
озерце» і відбиває д.тюрк. suv /  sug «вода, річка» [Мурзаев, 528]. Чергу
вання -j- /  -в- у першій основі зумовлене впливом тур. мови; пор., напр., 
тур. діал. гойем і гувем «сорт кислої дикої сливи» [Севортян 1980, 65].

Ков’іги — с-ще міськ. типу, Валк. р-н Харків, обл. [АТП, 439]; засн. наприкін.
XVII — на поч. XVIII ст. [ГЕУ 2,175], Kowiagi (1883) [SGKP 4, 518]. Назва 
ізольована в укр. і слов, ойконімії. Очевидно, вона виникла від антропоні
ма *Ков’яга у формі мн. як вказівка на рід першопоселенців. Щодо основи 
твірного слова, то вона етимол. неясна. Можливо, незафіксоване *Ков’яга 
утворено за архаїч. моделлю із займен. преф. *ko- і втраченим *vęga9 яке 
спорід. з діал. в9яка «гавкіт» [Чабаненко 1, 212], що, імовірно, пов’язане з
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с.перс, vang «крик, шум, галас» і могло виникнути в гнізді *vękati, *vęćeti 
«в’якати, в’ячати» [ЕСУМ 1, 443]; пор. прізв. Кавяза, похідне від апеля- 
тива кавяза «вяз» (< псл.*£о- й *vęza) [ЭССЯ 12, 13].

Когпльник — річка, вп. в лим. Сасик (Кундук) в Одес. обл.; Кундук (1957), 
Когилъникъ (1807), Кагилъникъ, Кундукъ (1850), Когальникъ (1863), 
Cogalnik (1960—1965),Агалінг9Агалинкус (1971), Гогонликъ, Кагальникъ 
(XIX ст.) [СГУ, 259]. Гідронім тюрк, походження, однозначного пояснен
ня не мае. На думку О. С. Стрижака, він виник як *Каганлик за допомо
гою суф. -лик у релят. функції від назви особи з титулом каган з наступною 
метатезою -н- і -л-9 яка характерна для молд.-слов. засвоєння тюркізмів 
[Стрижак, 91; Трубачёв, 200—201]. Імовірнішим видається семант. утво
рення назви від субстант. відн. прикм. kógenli (вар. kógenlik) «терновий» з 
основою ног. kógen, кр.тат. kógem, тур. kógem «терен»; пор. у Криму 
сс. Коґенлі (2), Коґенлі-Кият [Бушаков, 111] і численні гідроніми з осно
вою Тернов- на пд. та сх. України [СГУ, 559—562]. Зміна притаманного 
для тюркізмів кінц. наголосу на сучасний зумовлена впливом слов, сло- 
вотв. моделі на -ник з характерним для неї наголосом перед формантом 
(пор. могильник, будильник тощо). Розвиток -а- на місці давн. -и- (в Coga- 
Inik) відбувся в молд. мовленні через стадію -ап- > ап- [Трубачев, 200], 
голос, -и- в такому разі постав на місці ненаголош. -е- в *Kógelnik (< kógen
lik). Парал. гідронім Кундук виник способом трансонімізації назви суміж. 
лиману, в основі якої тюрк, кун- «день, сонце» й варіант архаїч. суф. -дик 
у локат. функції, що зазнав сингармонійного впливу з боку корен, голо
сного. Твірною ознакою цього топоніма була «сонячна, південна сторона».

К0дима — 1) річки в бас. Сіверськ. Дінця, Інгульця, Пд. Бугу, Інгулу; 2) балка, 
п. Бахмуту п. Сіверськ. Дінця п. Дону [СГУ, 259—260]; 3) місто, Одес. обл. 
[АТП, 329]; засн. 1754 р. [ГЕУ 2,175]; город Кодома (XVIII ст.) [СГУ, 259], 
Кодыма (1981) [СЭС, 603]. Етимологія цих топонімів з наголосом на пер
шому складі та досить стійкою основою, яка має лише варіанти Кодем- /  
Кудым-у залишається остаточно не з’ясованою. О. С. Мельничук убачає 
зв’язок основи Кодим- з удм. діал. куд «болото; річка, що протікає болоти
стою місцевістю», стверджуючи тим самим фін. походження гідроніма у 
зв’язку з назвами річок на пн. Росії Кодыма9 Кодьма [Мельничук, 55]. На 
користь такого твердження свідчить поширеність топонімів на -ма (Вязь
ма, Клязьма, Колима тощо) перев. на землях фін. та фін.-угор. племен і 
народів, а також непритаманний тюркізмам (див. далі) початк. наголос. 
Уразливим у такому поясненні назв є територіальний аспект, а саме укр. 
степ, землі, де фін. топоніми не виникали. Можливо, це перенесення або 
запозичення відповідної основи від носіїв фін.-угор. мов часів гун. навали. 
Щодо тюрк, походження топонімів у зв’язку із назвою р. КатунЬу Kadyn 
[Фасмер 2, 276], то воно не знаходить надійного підґрунтя в апелят. лек
сиці й сумнівне з акцентуаційного погляду. З відн. певністю можна ствер
джувати лише семант. утворення від гідронімів суміж. ойконімів на 
Донеччині та Одещині у бас. pp. Кодима.

Кбдра — 1) річка, п. Тетерева п. Дніпра (1957); Корда (1892), Кодра (1864); 
2) с-ще міськ. типу, Макарів. р-н Київ. обл. [АТП, 218]. Назви ізольовані 
в топонімії України й не мають переконливої етимології. Можливо, вони 
перенесені у бас. Тетерева зі сх.ром. регіону, де функціонує ГТ кодру «ліс, 
лісисті гори, особливо зрілий ліс із буком, плющем, моховим покривом, 
добре зволожений», що має алб. відповідник koder «горб, підвищення»; 
пор. хоронім Кодриу топоніми Кодру у Кодрянкау Кодряни9 Кодрень, Кодру- 
Ноу в Молдові, Кодру в Румунії [Мурзаев, 181—182]. У такому разі заміна 
нетипового для укр. мови ром. закінч, -у на -а зумовлена узгодженням 
топоніма з номенкл. іменем річка, місцевість тощо. О. М. Трубачов убачає
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в гідронімі Кддра рефлекс і.є. основи дослов. походження, що має зв’язки 
з давн. сх.балкан. (фрак.?) реліктами і сягають праформи *1гиепйкг- /  
*Киопйкг- «болотна рослина; рогіз» [Трубачев, 160—161]. Ойконім постав 
способом трансонімізації суміж. гідроніма або спільного для них дрімоніма.

Кбжанка — 1) с-ще міськ. типу, Фастів, р-н Київ, обл.; засн. XIV ст. [ГЕУ 2, 
176], КогапИа (1883) [вЄКР 4, 576]; 2) річка, л. Жилі, п. Роськи п. Росі 
п. Дніпра; Кожанка (1864); пор. нп Кожанка Липовец. р-ну Вінниц. обл. 
[СГУ, 260], суміж. с. Кожанка [АТП, 20]. Топоніми виникли за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від відн. прикм. кджаний з геогр. значенням 
«порепаний, подібний до зморщок кожі, шкіри» (про поверхню землі, 
річки) або за допомогою -анка від *кджа, що міг відбитися в назві р. Кожа 
між Житомир, і Хмельниц. обл. [СГУ, 260]; пор. семант. бл. короста «гор
бувате, нерівне місце; шкірка на сухих глинистих ґрунтах» (див. Коро
стень).

Козб-Берёзина — болот, масив у Володимирец. р-ні Рівн. обл. [ГЕУ 2,176—177]. 
Гелонім виник складанням суміж. назви ур. Коза й гідроніма Березина 
[ГЕУ 2,176]. Перший компонент виник способом онімізації ГТ коза «огріх 
при косінні», «пропуск у косінні» (пор. болг. коза «ділянка поля, залише
на недожатою»), значення якого розвинулося з псл. *ког- «щось нерівне, 
опукле», яке є іменник, основою, утвореною від і.е.*ке§- «гнути» [Шуль- 
гач, 128—129]. Другий компонент є семант. утворенням від ГТ березина 
«березовий гай, ліс; березник, березняк» [СУМ 1, 160].

Козакбва Долйна — ландш. заказник держ. значення, Тисмениц. р-н Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 2, 177]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ долйна й означенням у формі посесива на 
-ов(а) з основою прізв. Козак; пор. в Івано-Франків, обл. 2 ороніми Коза
кова Гора [Габорак, 181], с. Козакова Балка на Кіровоградщині [АТП, 245].

Коз&рка — 1) річки, в бас. Росі, Прип’яті, Серету; 2) потік, у бас. Дністра, 
Надвірн. р-н Івано-Франків. обл. [СГУ, 260]; 3) гора, Рожннятів. р-н Івано- 
Франків. обл. [Габорак, 183]. Топоніми виникли внаслідок онімізації 
діал. ГТ козарка «місце, де випасають, утримують кіз» [Габорак, 182], 
«загін, хлів для кіз» [ЕСУМ 2, 494]; пор. оронім Козарівка, утворений 
семант. способом від синонім. ГТ козарівка «місце, де випасають, утриму
ють кіз» [Габорак, 181], в основі якого (як і в козарка) апелятив козар 
«пастух кіз» [ЕСУМ 2, 494]. Можливо, деякі назви походять від відповід
ного антропоніма або етноніма козар «хозар»; пор. колонію Козарє побл. 
гирла р. Почайна в давн. Києві [ЕСЛГНПР, 68—69], нп Козари> Козарі, 
Козарівка (2), Козаровичі [АТП, 641].

Коз&цьке — с-ще міськ. типу, Берислав. р-н Херсон, обл. [АТП, 462]; засн. 1782 р. 
[ГЕУ 2,177]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду відн. прикм. козацький з основою назви суміж. р. Козак [СГУ,
260], в основі якої як залишок тюрк, ізафету апелятив козак, що називав 
вільних людей перев. на пд. землях України, які боролися проти тат.-тур., 
пол. і рос. загарбників; пор. відапелят. гідроніми Козацька (3), Козацьце
(3), Козацький (5) [СГУ, 260—261], ойконіми Козацьке (7) [АТП, 641].

Козацький Вал — компл. пам’ятка природи держ. значення, Лисян. р-н Черкас, 
обл.; збудовано як фортифікаційну споруду в IX ст. [ГЕУ 2, 177]. Топонім 
виник способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ вал й 
означенням у формі відн. прикм. на -ський /  -цький з основою апелятива 
козак у зв’язку з козац. поселеннями та визвольними війнами, що 
охоплювали землі суч. Черкащини в XV—XVIII ст. Сам вал, який є 
пам’яткою природи лише з 2-ї пол. XX ст., був насипаний за часів заро
дження Київської Русі д.рус. племенами й, очевидно, до його використан
ня укр. козаками не мав власної назви.
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Козбча Лбпань — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. у
XVII ст. [ГЕУ 2, 177], Лопань (1787) [СГУ, 326], Казачья Лопань (1981) 
[СЭС, 530]. Суч. ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення у формі посесиву Козача (< козак -І- -ja) до первинної назви пос. 
Лопань, що постала шляхом трансонімізації суміж. гідроніма Лопань 
(див.); пор. ойконіми Козаче (8), Козачий [АТП, 642], гідроніми (5) Козача 
[СГУ, 261].

Козелёць — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 537]; відоме з поч. XVII ст. 
[ГЕУ 2, 177], Когіеіес (1883) [SGKP 4, 547], Козелец (1981) [СЭС, 604]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -ець у демін.-релят. функції від збереже
ного в зх. регіоні Росії ГТ козел «глибока яма у воді, вир у річці» [Мурза- 
ев, 282] (с-ще лежить на р. Остер) або від відповідного гідроніма; nop. pp. 
Козёл (3) у Сх. Поліссі, одна з яких у Чернігів, обл., де було с. Козел [СГУ,
261]. Менш імовірним є походження ойконіма та спорід. назв від апеляти- 
ва козёл «цап», з яким пов’язують омонім, ойконіми Kozielec [NMP 5, 240].

Козёлыцина — с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 352]; засн. у 2-й пол.
XVIII ст. [ГЕУ 2, 178]; кол. Демидівка [Лисенко КД, 98], Kozelszczyna 
(1883) [SGKP 4, 548], Козёльщина (1981) [СЭС, 604]. Суч. ойконім виник 
за допомогою суф. -щин(а) в релят.-збір. функції від мікротопоніма з 
основою прізв. П. С. Козельськогоу який володів цими землями [Лисенко 
КД, 98], або ін. представника цього роду [Янко, 182]. Первинна назва, 
якщо вона достовірна, постала за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від особ, імені Демйд або з суф. -к(а) від прізв. Демидів.

Козйн — с-ще міськ. типу, Обухів, р-н Київ. обл. [АТП, 220]; відоме з XI ст. [ГЕУ 
2, 178], Kozyn (1883) [SGKP 4, 575]. Ойконім виник як посесив на -ин від 
прізв. Коза, в основі якого назва тварини коза; пор. яр і р. Козйн та відапе- 
лят. гідроніми Козйна (3), Козиний (2) [СГУ, 261]. Можливо, окремі поліс, 
і центр.укр. топоніми з основою Козйн- мотивовані ГТ коза (див. Коза- 
Берёзина), а пд.укр. — тюрк, гёз, кёз «джерело, струмок» (див. Велйкі 
Сірогози).

Козлів — с-ще міськ. типу, Козів. р-н Тернопіл. обл. [АТП, 420]; уперше згаду
ється 1467 р. [ГЕУ 2,179], Kozłów, укр. Kozliw (1883) [SGKP 4, 561—562]. 
Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) з основою прізв. Козёл, похідного 
від апелятива козёл із зоол. або ін. значенням [ЕСУМ 2, 494—495, 497— 
498]; пор. яр. Козлів, Козловъ (1863) у Харків, обл. [СГУ, 262].

Козовб — с-ще міськ. типу, Тернопіл. обл. [АТП, 420]; відоме з 1440 р. [ГЕУ 2, 
179], Kozowa (1883) [SGKP 4, 573], Козова (1981) [СЭС, 605]. Походження 
ойконіма затемнене. Формально він має будову посесива на -ов(а)9 похід
ного від незасвідченого антропоніма *Коз з основою втраченого апелятива 
*козъ на позначення цапа, що співвідносився з коза як давні курь 
«півень» і кура «курка» [ЕСУМ 3, 150]. Цьому висновку певною мірою 
суперечить нехарактерний для посесивів наголос на закінченні та повна 
форма ймовірно спорід. назви яру Козовйй у Дніпропетров. обл. [СГУ,
262]. У зв’язку з цим такі топоніми могли постати внаслідок субстантива
ції та онімізації відповідної форми відн. прикм. *козовйй «стос, до ГТ 
коза* 9 «той, що має відношення до пропущеної ділянки землі при косінні» 
(див. Коза-Берёзина).

Козітин — місто, Вінниц. обл. [АТП, 18]; засн. у 70-х pp. XIX ст. [ГЕУ 2, 179], 
Koziatyn, давн. Hujwa, на рос. картах Kazatin, на рум. — Kosatino (1883) 
[SGKP 4, 543]. Ойконім виник як посесив на -ин від незасвідченого 
прізв. *Козята; пор. Козятин у Волин. обл. [Шульгач 2001, 65]. Очевид
но, твірний антропонім *Козята з варіантом *Козата становив зменш.- 
пестл. форму від д.рус. особ, імені типу Козопасъ; пор. прізв. Козопас < 
козопас [Чучка, 276], Козигора [Худаш-Демчук, 218] (див. Пирятин).



Коломак 273

Істор. назва Нщюа постала способом трансонімізації суміж. гідроніма 
(див. Гуйва).

Кокбзька Долйна — міжгірна дол. на пд. зх. Кримськ. гір, у межах Бахчисарай, 
р-ну в Криму [ГЕУ 2,180]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ долйна й означенням у формі відн. прикм. 
на -ськ(а), похідного від основи кол. ойконіма Кокози або суміж. гідроні
ма Кокдзка [СГУ, 262], що постали від кр.тат. кок «голубий, синій» і тур. 
коз «яма, басейн» [Севортян 1980, 60—61, 66—67], на етиці яких відбуло
ся накладання кінц. та початк. фонеми -к- (див. Велйкі Сірогдзи).

Коктбш — скеляста гора побл. с. Синьокам’янки, Білогірськ. р-н у Криму [ГЕУ 
2, 180]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації композита з 
основами кок «голубий, синій; зелений» і таш «камінь, скеля; нерідко 
підвищення, гора» [Мурзаев, 547]; пор. назву суміж. с. Синьокам’янка, яка 
є слов, калькою тюрк, ороніма, с-ще Кокташ у Киргизії [Никонов, 199].

Коктебёль — 1) кол. (до 1944 р.) назва емт Планерського; 2) бухта Чорн. моря, 
на сх. Кримськ. п-ва; Коктебельська бухта [ГЕУ 2, 180]. Топонім тюрк, 
походження. У його основі прикм. кок «голубий, синій; зелений» та огуз.- 
кипч. лексема депел /  тебел «складка, морщина», «біла пляма», яка, оче
видно, виникла за допомогою приіменного показника -л від тепе /  тобе 
«верх, вершина, маківка» [Севортян 1980, 199—200]. Похідним від топо
німа е складений гідронім Коктебельська бухта, що виник способом лек- 
салізації та онімізації словосп. з опорним ГТ бухта; пор. суміж. назву 
Коктебельська долйна [ГЕУ 2, 180].

Кблки — с-ще міськ. типу, Маневиц. р-н Волин, обл. [АТП, 48]; «до Колковъ» 
(під 1332 р.), Колокъ (1545), Коїку (1518) [Шульгач 2001, 66]. Ойконім 
виник семант. способом від ГТ колкй «невеликі лісові масиви на рівнинах 
лісостепової, рідше степової зон» [ГЕУ 2, 181], діал. колок «заросле лісове 
озеро» [Шульгач 2001, 66]. Наголос на першому складі назви свідчить про її 
формування у зв’язку з діал. колок у мн.; пор. поширеність ГТ колок, колки 
й похідних топонімів у євразій. просторі [Мурзаев, 285—286].

Колбдниця — річки: 1) л. Дністра у Львів, обл.; Клодница, Коїойпіса (1917), 
Колддницьча, Клддниця (1960—1965); 2) п. Дністра у Львів, обл.; Клодни- 
ца, Незаховка, Кіосіпіса, иіісгапка, Шеїискоьика, Шегаскдіика (1979), 
Колодниця (1848), Колодниц9(ч*)а (1979), Клодниця (1957), Клодница 
(1960—1965) [СГУ, 263]; 3) заплавне оз., Козелец, р-н Чернігів, обл. 
[ГЕУ 2,181]. Назви виникли за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції 
від ст.укр. колодный в словосп. з є м л а  колодная «ділянка землі в лісі з 
колодами (пнями), відведена для розведення бджіл» [ССУМ 1, 395,490], 
що має псл. походження: *коШъпъ(]ь) «колодный» < *коЫа «колода» + 
-ьпъ [ЭССЯ 10, 127, 122—123]; пор. гідроніми Колодна (2), Колддистий, 
Колодний, Колоднйстий [СГУ, 263]. Поширення відповідних слов, гідро
німів (див. [Іліаді, 208]) дозволило С. О. Вербичу припустити функціону
вання ГТ *коМътса «річка з глибоким руслом», що має спорід. семантику 
з укр. діал. колодина «яма, в якій брали торф» [Вербич, 39—40]; пор. 
слвн. ст. кіайіса «маленьке озеро», укр. діал. колодиця «колодязь» (< псл. 
*коШіса < *коШа -І- -іса [ЭССЯ 10, 125]), рос. колода «зруб, вимощений 
колодязь із колод; видовбана колода для водопою», в яких розвинулося 
значення «холод», «лід», колодник «ділянка лому з крупних дерев, які 
вже осіли на землю та втратили гілки, тобто перетворилися в колоди» 
[Мурзаев, 284—285].

Коломік — 1) річка, л. Ворскли л. Дніпра; Коломак (1571), Коломакь (1848), 
КоломакЪу Коломокъ (1913), Коломок (XVII ст.), Коіотак (1665) [СГУ, 
264]; 2) с-ще міськ. типу, Валк. р-н Харків, обл. [АТП, 439]; відоме з 
1571 р. [ГЕУ 2, 182], Коіотак (1883) [ввКР 4, 282]; пор. с. Коломак на
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річці в Решетилів. р-ні Полтав. обл. [СГУ, 264]. Гідронім тюрк, походжен
ня [Стрижак, 46—47], виник у тур. діал. середовищі внаслідок онімізації 
ГТ колмж /  колемек «невелике скупчення води, ставок», утвореного від 
дієсл. основи gól-e /  *кол-е «скупчуватися (про воду)» за допомогою суф. 
-мек /  -мак у демін. функції; пор. спорід. д.тюрк. еквівалент kólman «неве
лике озеро, водойма» [Севортян 1980, 69]. Очевидно, саме цей ГТ закрі
пився в Новгород, говорах рос. мови, де колмак функціонує в значенні 
«хисткий, торф’яний острівець на озері, порослий очеретом та осикою» 
[Мурзаев, 284]. Ойконіми постали способом трансонімізації суміж. гідро
німів Коломак з характерним для тюрк, мов сингармонізмом основ.

Коломпя — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 194]; «има Коломыю» (1240), 
Коломия (б. д. у Сп. руськ. міст XVI ст.), «подъ Коломіею» (XVII ст.), Ко- 
łomyia (1486), «до Коломыи» (1489), Коломию — замок у Галицьк. землі 
(1395); пор. притоки Пруту Kołomyjka й Kołomyjski в м. Коломиї, стр. 
Коломийка й рр. Коломийка в бас. Сер. Дністра, с. Kołomyjówka в кол. Він- 
ницьк. пов., cc. Kołomyja, Kołomyjka, Kołomia в Польщі [ЕСЛГНПР, 69]. 
Ойконім виник способом онімізації укр. діал. ГТ Коломия «глибока вибої
на, наповнена водою», що має паралелі в деяких слов, мовах (пол. діал. 
kołomyja «тс.», серб., хорв. діал. kolómija «колія», слвн. kolomija «тс., слід 
від коліс») і походить від псл. діал. * kołomyj а «вибій, наповнений водою» 
(букв, «те, що колесо миє») < *kolo «коло, колесо» і *myti «мити» [ЕСУМ 
2, 519]. Ареал поширення онімів з композитною основою Коломий- (див. 
[Вербич 2009, 81]) свідчить про діал. характер твірного апелятива в псл. 
мові; пор. ще похідні від ойконіма Коломия апелятиви коломийка «укра
їнська народна пісня типу частівки; гуцульський масовий танець», який 
закріпився в зх.- та ін. сх.слов. мовах, укр. діал. коломйєць «солевар» (в 
епоху середньовіччя Коломия була центром видобування солі) [ЕСУМ 2, 
519]. З огляду на семантику композита ймовірною є мотивація ойконіма 
втраченою безаф. назвою р. *Коломйяу яка в суч. вигляді постала за допо
могою -к(а) в релят.-демін. функції з метою протиставлення суміж. омо
нім. топонімам (пор. р. Уманка — м. Умань), .

Колочбва — с-ще міськ. типу, Міжгір. р-н Закарпат. обл.; засн. в 1-й пол. XV ст. 
[ГЕУ 2, 183]; угор. Kalocsa; пор. похідні прізв. Колочавйн, Колочавський, 
Колочай [Чучка, 278]. Ойконім ізольований в укр. і слов, топонімії. Його 
етимологія затемнена. Очевидно, він виник як архаїч. утворення з і.є. за 
походженням суф. -ав(а) в топонім, функції (пор. Морава, Сучава та ін.) 
від первинного *Колоча (пор. угор. Kalocsa) з основою дієприкм. 
колочений, діал. колочатий [Онишкевич 1, 369], який характеризував 
ґрунт на узбережжі або воду в р. Тереблі, де лежить поселення, за значен
ням дієсл. колотити «розмішувати що-небудь рідке; каламутити; бити, 
завдавати ударів; викликати неспокій тощо»; пор. діал. колочанка «вид 
страви з засмаженого на олії картопляного пюре, змішаного з пшоном і 
борошном» [ЕСУМ 2, 522—523] і потік Колотнйй у Рахів. р-ні Закарпат. 
обл. [СГУ, 264].

Кбльчине — с-ще міськ. типу, Мукачів. р-н Закарпат. обл.; відоме з 1430 р. [ГЕУ 
2, 184]; місц. Кольчино [Чучка, 278]. Ойконім виник як посесив на -ин(е) 
від поширеної в Закарпатті форми Колька — здріб.-пестл. варіанта чол. 
імені Коля (< Микола, Никола) або антропоніма Кольча, основа якого 
могла відбитися в закарп. прізв. Кольчин, -на [Чучка, 278].

Комарівщина — ландш. заказник держ. значення, Новомосковськ, р-н Дніпро- 
петров. обл. [ГЕУ 2, 184]. Топонім виник за допомогою суф. -щин(а) в 
релят.-збір. функції, очевидно, від мікротопоніма з основою антропоніма 
Комарів-; пор. нп Комарів (6), Комарівка (27), Комарівці (3), Комарове (3) 
з такою основою і смт Козёльщина (див.) аналог, словотв. типу.
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Комбрне — місто, Городоц. р-н Львів, обл. [АТП, 278]; засн. у XII—XIII ст. [ГЕУ 
2, 184], Котато (1883) [SGKP 4, 301], Комарно (1981); пор. м. Котагпо в 
кол. Чехословаччині [СЭС, 614]. Ойконім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації форми сер. роду заст. прикм. *комарний «комариний; наси
чений комарями» (< псл. *komarnbjb), який зберігся в серб., хорв., рос. 
мовах, відбився в д.рус. комарно «багато комарів», укр. комарня— збір, 
від комар, блр. діал. комарня «тс.», у топонімах: хорв. Komami Do(l), чес. 
Котагпо (на бер. р. Лаби), слвц. Котагпо (звідки утор. Komarom) [ЭССЯ 
10, 171], пол. Komarne, Котагпо [NMP 5, 77], укр. р. Комарня в бас. 
Прип’яті [СГУ, 265] та ін. Імовірною є трансонімізація назви оз. Комарне, 
що в заплаві р. Верещиця неподалік від міста [Янко, 183].

Комишбни — с-ще міськ. типу, Комсомольська р /  р м. Херсона [АТП, 461]; 
відоме з 1795 р. [ГЕУ 2, 184], кол. Арнаутка [Янко, 184]. Суч. ойконім 
виник унаслідок онімізації групової назви людей комишани «ті, що 
живуть у комишах» (с-ще лежить у дельті Дніпра на бер. озера з комиша
ми) або «переселенці з Комиша чи Комишанки» (населені пункти з таки
ми назвами є в Чапл. і Кахов. р-нах Херсон, обл. [АТП, 469, 472]). Істор. 
назва постала за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від етноніма арна- 
ути «албанці», який указував на перших поселенців.

Компш-Бурун — мис на сх. Керченськ. п-ва [ГЕУ 2,184]. Назва тюрк, походжен
ня, виникла внаслідок лексикалізації та онімізації ізафетної конструкції, 
що складається з опорного ГТ бурун «мис, гірський виступ, віднога гори, 
піщаний насип, піщаний горб, коса, круча» [Мурзаев, 103] й апелятива в 
ролі означення комиш «очерет» (давнє запозичення з тюрк, мов [ЕСУМ 2, 
537]); пор. Комйш-Бурунська коса, Комйш-Бурунське озеро [ГЕУ 2, 184].

Комишёва бухта — вузька бухта на узбережжі Гераклійськ. п-ва в Криму [ГЕУ 
2, 184]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ бухта «частина моря, невелика затока, закрита від впливу 
штормів» [Мурзаев, 105] й означенням у формі відн. прикм. на -ев(а), 
похідного від апелятива комиш; пор. численні гідроніми з основою 
Комиш- перев. на пд. і сх. України [СГУ, 266].

Компш-Зор£ — с-ще міськ. типу, Куйбишев. р-н Запоріз. обл. [АТП, 176]; засн. 
1905 р. [ГЕУ 2, 184], кол. х. Комиш (до 1935 р.) [Янко, 185]. Назва вини
кла як складена внаслідок об’єднання в 1938 р. в одне с-ще х. Комиш і пос. 
Зоря. Ойконім Комиш, який є первинним, походить від апелятива комиш, 
що вказує на характер місцевості за рослинністю. Компонент Зоря — 
відерг. походження: він постав у 1935 р. на позначення новозбудованого 
елеватора та МТС [Янко, 185].

Компшна — річка, п. Повної л. Деркулу л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); 
Камышная (1778), Камышня (1792), Камышна (1850), Камышина (1850), 
Камышевая (1786), Камышный (1653) [СГУ, 266]. Назва виникла унаслі
док субстантивації та онімізації відн. прикм. з суф. -н(а) та основою 
комиш-, яка відбита в чиленних гідронімах України [СГУ, 266—267].

Компшня — с-ще міськ. типу, Миргород, р-н Полтав. обл. [АТП, 357]; засн. до 
XIV ст., лежить на р. Комишанці [ГЕУ 2, 185], Komysznia (1883) [SGKP 4,
318]. Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. 
на -н(я) з основою апелятива камйш, що характеризує рослинні особливо
сті місцевості на узбережжі р. Комишанки.

Комінтбрнівське — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 329], місц. Комінтерно- 
во, Комінтер; засн. 1802 р. як Антоно-Кодинцовка, Антоно-Кодинцова, 
Кодинцево, Коденець, Кодинца (1820), Колмогорово (поч. XIX ст.), Кар- 
нагорова [ТПнСО, 37—38]. Суч. ойконім виник 1933 р. внаслідок субстан
тивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. на -ський з основою 
ергоніма «Комінтерн» (назва сільгосп. артілі, утвореної 1930 р.). Сло- 
вотв. варіанти Комінтерново, Комінтер функціонують у розм. мовленні
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як усічені форми громіздкого офіц. ойконіма; пор. нп Комінтерн (8) і 
Комінтернове в ін. обл. України [АТП, 643]. Істор. назва Антоно-Кодин- 
цовка постала за відношенням до імені та прізв. поміщика Антона Кодин- 
цева, варіант Кудинца, а пізн. Колмогорово — від прізв. капітана Колмого
рова, який придбав тут землю [ТПнСО, 38].

Комісбрівка — с-ще міськ. типу, Перевальськ. р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 
1765 р., до 1917 — Голубівка [ГЕУ 2, 186]. Суч. ойконім виник за допомо
гою суф. -івк(а) в релят. функції від апелятива комісар «посадова особа, 
наділена урядом особливими повноваженнями» [СУМ 4, 246]. Мотивац. 
ознакою для перейменування поселення стала важлива роль комісарів у 
встановленні радян. влади на місцях; пор. ще 6 нп Комісарівка й Коміса- 
рове на пд. та сх. України, де революц. події та підтримка радян. влади 
мали найбільший розмах. Істор. назва Голубівка є релят.-посес. похідним 
на -івка від прізв. Голуб.

Комісбрівський заказник — ліс. заказник держ. значення, П’ятихат. р-н Дні- 
пропетров. обл. [ГЕУ 2, 186]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою назви суміж. с. Комісарівка [АТП, 90].

Компановка — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 241]; засн. в сер.
XVIII ст. [ГЕУ 2,186—187], Компановка (Титово) [ВТКР], Компанеевка 
(1981) [СЭС, 621]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят. функ
ції від прикм. компанійський (у поселенні стояв такий полк) з основою 
апелятива компанієць «на Україні в XVII—XVIII ст. — козак легкокінно- 
го гетьманського полку» [СУМ 4, 248]; пор. поширене в Кіровоград, обл. 
прізв. Компанієць.

Комсомбльськ — місто, Полтав. обл.; засн. 1960 р. [ГЕУ 2, 190], смт Комсо
мольське (1973) [АТП, 343], Комсомольск (1981) [СЭС, 622]. Первинною, 
очевидно, є назва Комсомольське, яка виникла внаслідок субстантивації 
та онімізації форми сер. роду відн. прикм. із суф. -ськ(е)9 приєднаним до 
основи апелятива комсомольці, що вказував на осіб відповідного віку й 
сусп. статусу, які відіграли провідну роль у заснуванні с-ща під час будів
ництва Кременчуцької ГЕС подібно до забудовників Комсомольська-на- 
Амурі; пор. смт Комсомольське в Зміїв, р-ні Харків, обл., де зводили Змі- 
ївську ГЕС (рос. Комсомольское [СЭС, 623]), і ще бл. 25 таких нп у різних 
регіонах України [АТП, 643], назви яких узгоджуються в сер. роді з 
номенкл. іменем селище або село (див. Комсомольське). Суч. форма ойко
німа зазнала морфологізації шляхом усічення флексії під впливом назв 
типу Дніпропетровську Донецьк, Луганськ, Комсомольськ-на-Амурі, що 
узгоджувалися з рос. номенкл. іменем чол. роду город або поселок; пор. 
гасло гідробудівників, які закладали поселення: «Тут буде споруджено 
місто Комсомольськ-на Дніпрі* [Янко, 185].

Комсомбльське — місто, Старобешів. р-н Донец. обл. [АТП, 122]; засн. 1933 р., 
до 1949 — Каракуббуд; пор. суміж. зал. ст. Каракуба [ГЕУ 2, 190], Ком
сомольское (1981) [СЭС, 623]. Суч. ойконім, на відміну від попереднього, 
виник унаслідок трансонімізації назви місц. рудоуправління «Комсо
мольське» [ГЕУ 2, 190], з якого починалося місто. Істор. назва постала як 
гібридний композит на основі суміж. тюрк. Каракуба (< кара «чорний, 
темний» + тур. hübe «купол, склепіння» [Бушаков, 137]) та укр. -буд, що 
функціонує в складноскор, словах як суфіксоїд у значенні «будівельна 
організація» (у місті 3 кар’єри з будматеріалами).

Комсомбльський — с-ще міськ. типу, Свердловська м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; 
засн. 1905 р., до 1943 — Центросоюз [ГЕУ 2, 190]. Суч. ойконім виник у 
роки Другої світової війни як радян. мемор. назва внаслідок субстантива
ції та онімізації відн. прикм. комсомольський «стос, до комсомол, комсом
ольці* у формі чол. роду, яка узгоджується з рос. поселок. Істор. назва
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постала способом трансонімізації ергоніма «Центросоюз» (< централь
ний союз); пор. на території с-ща шахту «Центросоюз*, з якої воно почи
налося, а також збагачувальну фабрику «Центросоюз» [ГЕУ 2,190].

Комунбрськ — місто, Луган. обл. [АТП, 54]; засн. наприкін. XIX ст., Алчевськ 
(до 1931 p.), Ворошиловськ (до 1961) [ГЕУ 2, 190], виникло 1895 р. як 
Алчевск, Ворошиловы, Коммунарск [СЭС, 617]. Назва постала як меморі
альна за допомогою суф. -ськ у релят. функції від апелятива комунари — 
члени радян. комуни, «що об’єдналися для спільного життя на засадах 
спільності майна та праці» [СУМ 4, 254]; пор. нп Коммуна (5), Коммунар
(4), Комунарівка (6), Коммунарка (2), Комунарне, Комунарське (2) [АТП, 
643—644]. За аналог, моделлю утворено попередній ойконім Ворошилов
ськ, в основі якого антропонім Ворошилов (див. Луганськ). Істор. назва 
Алчевськ, яку місту нещодавно повернуто, виникла способом усічення 
закінчення в прізв. гірничого мецената О. К. Алчевського [Янко, 24] та 
наступної конверсії основи на -ськ, яка функціонально уподібнилася ойко- 
німам відповідної моделі.

Конгрбсів Яр — геол. пам’ятка природи держ. значення, Попасн. р-н Луган. 
обл. [ГЕУ 2, 191]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ яр й означенням у формі нерегулярного відн. 
прикм. на -ів з основою ергоніма з компонентом «Конгрес» або відповідно
го антропоніма, який міг бути прізв. одного з місц. жителів, що був уча
сником якогось з’їзду чи наради з широким представництвом (конгресу).

Конопёлька — річки: 1) п. Стоходу п. Прип’яті п. Дніпра; 2) п. Стиру п. Прип’я
ті п. Дніпра (1913); Konopelka (1886), Конопля (1913), Konopla (1884), 
Конопелька (1887), «при р. Колопелькі»; пор. с. Конопелька Ківерц. р-ну 
Волин, обл. [СГУ, 268]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від апелятива коноплі «однорічні трав’янисті рослини, зі 
стебел яких виготовляють прядиво, а з насіння видобувають олію» [СУМ
4, 262] або від первинної форми Konopla приєднанням -к(а) в демін. функ
ції. Мотивац. ознакою для назв були або зарослі конопель у бас. річок, або 
вимочувані у воді річки чи ставка скріплені між собою в’язки горсток 
конопель з метою легшого видобування з них волокон для прядіння і ткац
тва; пор. гідроніми Конопляна (2), Конопляний (2), Конопляниця, 
Коноплянка (8) [СГУ, 268].

Конотбп — річки: 1) п. Єзусу л. Сейму л. Десни л. Дніпра; Конотопъ (1737), 
Конотопь (1931), Конотіп (1967); пор. м. Конотоп Сум. обл. на річці; 
2) п. Церему л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1913); Конотопъ 
(1729—1730), Конотоп (1967), Конотопка (1859) [СГУ, 268]; 3) місто, 
Сум. обл. [АТП, 393]; засн. як фортеця 1638 р. [ГЕУ 2, 191], Konotop 
(1883) [SGKP 4, 351], Конотбп (1981) [СЭС, 627]. Гідроніми виникли 
семант. способом від поліс. ГТ конотбп «болотисте, грузьке, непроїзне 
місце» [Мурзаев, 288], який зберігся в блр. діалектах як канатбп «боло
то, драговина» (< псл. *konotopb) [ЭССЯ, 10,193— 194]. У його основі псл. 
*konb «кінь» і Норь < *topiti «топити, занурювати в рідину». Мотивац. 
була ознака «труднопрохідна грузька місцевість чи водна переправа на 
шляху пересування (звичайно на конях) людей». Топоніми з основою 
Конотоп- поширені на старожитніх слов, землях в Україні, Росії, Білору
сі, Польщі, Словаччині, Чехії, що свідчить про псл. походження твірного 
апелятива (див. [ЭССЯ 10, 193—194; Лучик, 120; Шульгач, 123; NPM 5, 
111—112]; пор. назву р. Конотбпи в бас. Горині п. Припяті п. Дніпра і 
с. Конотопи на ній, рук. Дніпра Конотопка, Конотопь (1594) на Кірово- 
градщині [СГУ, 268], р. Конотбп, місц. Кунотбп, у с. Новий Двір Турій. 
р-ну Во лин. обл., яку пояснюють — у якій топилися коні [СММПЗУ 1, 
359]. Ойконіми Конотбп і Конотбпи постали способом трансонімізації 
су між. гідронімів.
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Контурне — с-ще міськ. типу, Шахтарська м /  р, Донец, обл. [АТП, 102]; засн. 
1932 р. [ГЕУ 2,193]. Ойконім виник флект. способом за допомогою закінч. 
-е, що узгоджує назву з номенкл. іменем селище чи село, від назви суміж.
б. Контарна, Контарная (1853) [СГУ, 268]. Твірний гідронім постав унас
лідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. з суф. 
-ний, похідного від заст. д.рус. контарь «міра ваги [у два з половиною 
пуди]; ваги» (< тур. kantar «вага, безмін») [Фасмер 2, 313].

Кбнча-Збспа — курортна місцевість держ. значення, лежить за 27 км на пд. від 
Києва на першій надзаплавній терасі Дніпра у хвойно-широколистому 
лісі [ГБУ 2,193]. Топонім виник складанням назв озер Конча й Заспа [ГБУ 
2,193]. Походження гідроніма Заспа прозоре. Це семант. утворення від ГТ 
заспа «поширена в Україні назва мілководних, зарослих водяною рослин
ністю заплавних озер» [ВТССУМ, 329], діал. заспа «насипи піску або 
снігу, піскові дюни, снігові замети, кучугури; ячмінна крупа для засипан
ня страви», яке мотивоване дієсл. засипати (< псл. *sypati «сипати» 
<*soupti> *върд < *sup- < і.є. *suep- /  *sup- [ЕСУМ 5, 239—240]; пор. спорід. 
топоніми Наспа, Вис па, Перёспа, Заспа з відповідними ГТ в основі [Шуль- 
гач 1993, 29—ЗО]. Етимологія гідроніма Конча затемнена і не має надійно
го апелят. підґрунтя в слов, мовах. Очевидно, його основа, як і назва 
правого рук. Дніпра Конта в Обухів, р-ні на Київщині та с. Конта в кол. 
Кременецьк. пов. Волинськ. землі, генет. пов’язані з назвою оз. Konta в 
Словенії, р. Konta в Польщі, топонімом Konta в пн.-сх. Італії та пн.-зх. 
Словенії, фрак, гідронімом Kontä-destos, герм, топонімом Contio-magus, 
франц. гідронімом Cantache (< Cantapia), які пояснюють у зв’язку з і.є. 
*kanta «кам’яний ручай, струмок», рефлекси якого поширені на балкано- 
альп. теренах [ГУ, 37—38]; пор. ще слвн. Konta9 Cukova kónta, мотивовані 
субстр. апелятивом konta «ущелина, заглиблення на високогір’ї, де трива
лий час лежить сніг і назбирується вода» [Snoj, 199]. В і.є. гідронімії 
давн. є фіналь *-ntia, яка зазнала поступового переходу в *-nta, у зв’язку з 
чим гідронім Конча (< *Kontia), очевидно, було перенесено із зх.балкан. 
мов (можливо, за кельт, посередництва) ще до переходу (депалаталізації) 
*-ntia >*-nta [ГУ, 38]. З певною ймовірністю гідронім Конча міг виникну
ти на слов, мовному ґрунті від незафіксованого псл. *konbća «кінцева, 
крайня» (<*konbCb «кінець, початок» 4- -ja); пор. укр. конче «обов’язково, 
неодмінно», букв, «край як (необхідно)», діал. скінча «кінець» [ЕСУМ 2, 
447], заст. кончий «кінцевий».

Коньбк — гірський хребет на Голови, пасмі Кримськ. гір, лежить на пд. сх. від 
Кебітськ. перевалу [ГБУ 2, 194]. Оронім виник семант. способом від запо
зиченого з рос. мови апелятива коньок «гребінь (на даху)» [ЕСУМ 2, 563], 
ужитого в перен. значенні «гребінь вершини, гірського хребта».

Копййгород — с-ще міськ. типу, Бар. р-н Вінниц. обл. [АТП, 10]; засн. 1624 р. 
як Новогород [ГЕУ 2,194], Kopajgród (1883) [SGKP 4, 369]. Назва виникла 
складанням суміж. ойконіма Копай [АТП, 10] (пор. б. Копайгорина в Київ, 
обл.) [СГУ, 268] з ГТ городу ужитим у структурі кол. назви поселення. 
Істор. ойконім Новогород постав за продукт, моделлю на основі словосп. 
новъ городъ (див. Новгород-Сіверський, Новоград-Волйнський та ін.).

Копилпш — кілька гір в Укр. Карпатах, назви яких пояснюють у зв’язку з 
реконструйованим карп. ГТ в рум. оформленні copila§ «окрема гора, що не 
вписується в хребті» [Габорак, 186—187].

Копйчинці — місто, Гусятин, р-н Тернопіл. обл. [АТП, 416]; відоме з 1-ї пол. 
XIV ст. [ГЕУ 2, 194], Kopeczńce, Kopyczyńce (1883) [SGKP 4, 377], 
Копьтинцы (1981) [СЭС, 636]. Назва ізольована в укр. ойконімії. Її струк
тура свідчить про семант. утворення від групової назви людей копйчинці 
«жителі, вихідці з нп *Копиця» (пор. пол. с. Kopicą < kopicą «копа сіна, 
збіжжя» [NMP 5, 128]) або «жителі, переселенці з нп *Копичі» (пор. пол.
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cc. Kopice < kopa, kopicą чи від kopiec «узгір’я, пагорб» [NMP 5, 128]). З 
огляду на ойконім. паралелі першопоселенці міста могли бути вихідцями 
з пол. земель, де ойконіми Kopicą, Kopice фіксуються з XIII ст. 
[NMP 5,128].

Корабёльна — річка, п. Ниж. Дніпра (1913); Карабельное (1697), Карабельна 
(1850—1853), Карабелное, Корабелное (1697), Корабельна (1890), Корабка
(1890) [СГУ, 270]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. з суф. -н(а), що сформувався в сх.слов. мовному середовищі 
на основі тюрк, композита, утвореного поєднанням тур. kara «чорний» і 
bal /  bel «горб, ущелина, вузький прохід в горі». Основа первинного Кара- 
бель(ное) зазнала фонет. зміни -а- на -о- під асоціат. впливом актив, в укр. 
і рос. мовах прикм. корабельний, похідного від апелятива корабель; пор. 
рр. Велика Корабельна й Мала Корабельна в бас. Пд. Бугу на Кіровоград- 
щині та Миколаївщині [Лучик 1999, 43]. Варіант гідроніма Корабка, в 
основі якого діал. кораби (мн.) «корзина для носіння на спині» [БСУМ З, 
11] в метафор, значенні, перенесено на річку з суміж. правого рук. Дніпра 
[СГУ, 270].

Корець — місто, Рівн. обл. [АТП, 377]; Корьчьскъ, Корческъ, «до Коречьска» 
(1150), «оу Корчева» (1151), «оу Кочерьска» (1154), «на Кореики (Корец- 
ку)> (1258); пор. р. Корчик, нп Новий Корець, Корчик [ЕСЛГНПР, 72], 
Корец (1981) [СЭС, 637]. Суч. ойконім виник унаслідок онімізацї апеляти
ва корець «кухоль чи ківш із держаком» (< псл. *korbCb «посудина з кори 
(для черпання, міряння)» [ЕСУМ 3, 16]), який розвинув геогр. значення 
^«заглибина, западина; яма», або від утраченого мікрогідроніма; пор. ети
мологію лімноніма Корець на Волині, колод. Koree, ліс Когс у Словенії 
[Шульгач, 127—128]. Очевидно, саме цей апелятив лежить в основі варі
анта назви нп «оі/ Корчева» (< *Корьць + -евъ) і суміж. гідроніма Корчик 
(< *Корьць + -1къ). Мотивац. ознакою топоніма міг послужити побудова
ний на річці водяний млин із жолобами на колесі; пор. діал. корець 
«кожна пара з’єднаних під кутом поперечних дощок на колесі водяного 
млина», мн. кірці «жолоби на колесі водяного млина», коречник «водяний 
млин із наливним колесом», корчак «тс.» [ЕСУМ 3, 16], пол. с. Korzecko 
(< korzec «різновид черпака чи ковша на ободі колеса водяного млина» 
[NMP 5, 152]. Д.рус. форма Корьчьскъ /  Корческъ постала як релятив на 
-ьскъ від незасвідченого *Корьць. Твірну основу ойконіма ще пов’язують з 
апелятивом «корч», пов’язаним з д.рус. корь /  корекъ «корчів’я, роз
чисть, розчищене під ріллю місце» [ЕСЛГНПР, 72].

Корптна — 1) річки (3) в бас. Дністра, Ямпіл. р-н Вінниц. обл., бас. Тетерева 
Київ, обл., бас. Прип’яті; 2) балка, п. Вислої п. Сіверськ. Дінця п. Дону 
[СГУ, 271]. Гідроніми виникли способом субстантивації та онімізації відн. 
прикм. з суф. -н(а) й основою апелятива корито «русло річки, міжгірна 
долина», який функціонує в геогр. значенні в різних слов, мовах і відбив
ся в їхній гідронімії [Желєзняк, 32; Мурзаев, 292; Шульгач, 127; Вербич 
2009, 82]; пор. б. Корито, потік Корйтний, потік і р. Корйтниця, 
р. Корйтня [СГУ, 271].

Кбрмин — річка, п. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Корминъ, Карминъ 
(1913), Kormin (1885) [СГУ, 271]. Назву етимологізують як семант. утво
рення від реконструйованого *къгттъ9 похідного від псл. ГТ *къгта /  
*къгтъ «згин, виступ, кривизна, заокруглення» (< і.є. *(s)ker- «гнути, 
кривити; крутити, вертіти»), що відбилося в гідронімах Корма, Корміца, 
рос. Кормица, Кармин, блр. Кормица, у слвн. мікротопонімі Кгтіп, босн. 
топонімі Кгтіпе, пол. топонімі Karmin [Шульгач, 147—148], у назві горо
дів Корма, сінокосу Кормин на Волині [СММПЗУ 1, 364], потоку Корму- 
ватий Звір на Закарпатті [СГУ, 271].
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Кбрнин — с-ще міськ. типу, Попільн. р-н Житомир, обл. [АТП, 148]; відоме з 
1550 р. [ГЕУ 2,197], Kornin (1883) [SGKP 4, 407]. Ойконім виник як посе- 
сив на -ин від антропоніма Корна з коренем корн (< *кьгп-)9 що в прикм. 
покірний; пор. пол. прізв. Korn, Korna, пов’язані з kornik «хрущ, який 
гризе дерево», korny «покірний» [Rymut 1, 440]. Етимол. корінь в ойконі- 
мі той самий, що й у Кормин, але з ін. детермінативом — *къг-п-; пор. 
Корнинське родовище граніту [ГЕУ 2, 197], потоки Корнёць на Буковині, 
Корний в Івано-Франків. обл. [СГУ, 271—272], назву якого пояснив
С. О. Вербич [Вербич 2009, 83], корн «пік, гостра вершина гори», букв, 
«ріг» (молд.), «загострення; рукав річки; мис; коса», відбитий у зх.європ. 
топонімії [Мурзаев, 291].

Корніїв — бот. пам’ятка природи держ. значення, Овруч, р-н Житомир, обл.; 
Урочище Корніїв [ГЕУ 2,197]. Назва виникла як посесив на -ів від особ, 
імені Корній. Спочатку вона стосувалася урочища, яким був об’єкт з 
номенкл. іменем чол. роду на зразок хутір, яр, ліс, підлісок.

Королёве — с-ще міськ. типу, Виноградів, р-н Закарп. обл. [АТП, 158]; відоме з 
1262 р. [ГЕУ 2, 197]. Ойконім виник як посесив на -еве від антропоніма 
Король або відповідного апелятива, який пов’язують з угор. королем Сте
фаном V [Янко, 187]. В Україні це єдина така назва; пор. у сусід. Польщі 
понад ЗО ойконімів з основою Królew- [NMP 5, 340—343].

Kópon — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 539]; відоме з 1153 р. [ГЕУ 2, 
197 ]; Коропъ (Коробь) (XIVct.), Хороборь (1153) [ЕСЛГНПР, 170], Короп 
(1981) [СЭС, 641]. Етимол. зв’язок суч. Короп з д.рус. Хороборь визнається 
непевним, але можливим. За достовірності первинного ойконіма Хоро
борь, що є посесивом на *-уь від антропоніма Хороборь (пор. р. Хоробор на 
Чернігівщині) [ЕСЛГНПР, 170—171], суч. назва могла етимол. віддалити
ся від архаїч. імені, спочатку розвинувши асоціат. зв’язок з апелятивом 
короб, а потім з короп, хоч письм. підтверджень такого процесу немає. 
Непереконливим видається пов’язування ойконіма і спорід. укр. гідроні
мів Коропець (5), пол. ойконіма Karp [NMP 4, 352] та ін. з назвою риби 
короп (< псл. *korpb). Очевидно, в основі цих назв псл. *korpa /  *korpb з 
ознакою «вигин, випуклість», «нерівна, горбиста поверхня», мотивоване
і.є.*^з)ker- «гнути, згинати; крутити, вертіти; плести» зр-розширювачем» 
(з покликанням на P. М. Козлову [Вербич 2009, 83—84]); пор. похідне від 
ойконіма Короп означення в лімнонімі Коропська Стариця з опорним ком
понентом, утвореним від ГТ стариця «заплавне озеро», «старе русло 
річки» [СУМ 9, 657].

Коропёць — потоки (3), річки на Закарпатті (2), Тернопільщині (2) і Чернігів
щині [СГУ, 272—273]; 2) с-ще міськ. типу, Монастирськ. р-н Тернопіл. 
обл.; засн. 1421 р. [ГЕУ 2,198]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -ець 
у демін. функції від незафіксованого ГТ *korpa /  *korpb «вигин, випу
клість», «нерівна, горбиста поверхня» (див. Короп). Ойконім постав спо
собом трансонімізації назви суміж. річки, на якій лежить с-ще.

Кбростень — місто, Житомир, обл. [АТП, 137]; д.рус. Коростьнь, «изъ Изькорь- 
стінлі*, «оу ИскорьстЬнл», «на ИскоростЬнь» (під 945), «изъ града uc 
Коростеня», «на Коростень градь» (під 945) [ЕСЛГНПР, 70]. Ойконім 
виник семант. способом від д.рус ГТ *коростьньу збереженого в говорах 
рос. мови як коростень «болотне купиння», в основі якого короста «гор
бувате, нерівне місце; шкірка на сухих глинистих ґрунтах» [Мурзаев, 
291]; пор. серб., хорв. краста «ряска, зелень на стоячій воді», блр. діал. 
кароста «ряска», укр. корост «коріння і т. ін. на полі» [Лучик, 161]. 
Мотивац. для ойконіма і спорід. гідронімів була ознака «нерівна місце
вість або купиння та ряска на воді» (м. Коростень лежить на р. Уж), яка 
широко відбилася в слов, топонімії. Парал. д.рус. форма Искоростінь
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розвинулася з ИзъкоръстЬнь унаслідок занепаду редук. -ъ- та асиміляції 
-з- до -с- перед глух. -к-. Афікс Изь- /  Ись- прийм. походження, в ойконімі 
виконував функцію, подібну до ін. префіксів у назвах-орієнтирах на зра
зок Заліс, Під гора. Припускають, що поштовхом для формування назви 
Искоростінь послужила характерна для д.рус. синтаксису конструкція з 
повторенням прийменника, яка зафіксована літописом: из града ис Коро- 
стпіня [ЕСЛГНПР, 70].

Коростйшів — місто, Житомир, обл. [АТП, 139]; засн. 1499 р. [ГЕУ 2, 199], за 
ін. джерелами — відоме з XIII ст., суч. Коростьшев (1981) [СЭС, 641]. 
Ойконім виник як посесив на -ів (< -овь) від антропоніма Коростиш, утворено
го за допомогою суф. -иш в атрибут, функції від прізв. Короста [Чучка, 287]; 
пор. суміж. назву Коростйиіівськеродовище граніту [ГЕУ 2, 200].

Коростовёцький заказник — ландш. заказник держ. значення, Гайсин, р-н. Він- 
ниц. обл. [ГЕУ 2, 200]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі- 
зації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. 
на -ський /  -цький, утвореного від основи топоніма Коростовець або Коро- 
стівці; пор. с. Коростівці в Жмерин. р-ні Вінниц. обл. [АТП, 15].

Коростінка — 1) річка, бас. Турії п. Прип’яті п. Дніпра у Волин. обл. (1563); 
Коростанка (1914); 2) ручай, вп. в оз. Люб’язь у с. Люб’язь Любишів. р-ну 
Волин. обл.; Коростенька (1979), Коростинька (1957), Коростынька 
(1913), Korostynka (1892),Своротва (1953) [СГУ, 273]. Гідроніми виникли 
за допомогою суф. -янк(а) в атрибут.-релят. функції від ГТ короста «гор
бувате, нерівне місце; ряска» або суф. -к(а) в релят. функції від відн. 
прикм. коростяний з основою апелятива короста в геогр. значенні (див. 
Коростень). Парал. назву ручая Своротва пояснюють як семант. утворен
ня від незасвідченого *sbvortbva «згин, відгалуження», пов’язаного з псл. 
*szvortiti, *sbvortngti < i.e.*(s)uer- /  *(s)ur- «гнути, крутити» [Шульгач,
287]; пор. рос. ГТ свора «обрив, крутий схил» [Мурзаев, 499].

Корбтич — 1) с-ще міськ. типу, Харків, р-н. і обл. [АТП, 455]; засн. у 2-й пол.
XVII ст. [ГЕУ 2, 200]; 2) річка, п. Уди п. Сіверськ. Дінця п. Дону в Харків, 
обл. (1773) [СГУ, 273]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації суміж. 
назви річки. Гідронім постав або семант. способом від незафіксованого ГТ 
*коротич «щось короткої форми, укорочене» (див. Короткан), або за 
допомогою суф. -ич у топонім, функції (див. Тікич) від прикм. короткий 
чи його досуфіксальної форми *1гогЬъ (пор. діал. ент. кдрот «коротко- 
крил» [ЕСУМ 3, 42]), що вказує на невеликі розміри річки.

Короткій — 1) гора, між Богордчан. і Надвірн. р-нами Івано-Франків, обл.; 
Korotkan (2006), Боярин, Bojaryn (2006); 2) хребет, на якому найвища 
гора Короткан [Габорак, 188]. Оронім виник семант. способом від діал. 
короткан «низький, невисокий об’єкт», утвореного за допомогою архаїч. 
суф. -ан у значенні «носій ознаки» від прикм. короткий [Габорак, 188]. 
Мотивац. ознакою була незначна або коротша порівняно з ін. довжина 
об’єкта. Парал. назва Боярин постала внаслідок перенесення на гору назви 
суміж. хребта (див. Боярин).

Корс&к — річка, вп. в Азовське море; Курзакъ (1782), Курсакъ (1792), Буюк- 
Курзакъ, Bujuk Kurzak Fl. (1784), Карзатколе (1760), Буюкъ Карзакъ 
(1781), Соленая Корсакъ Ачилъ (1799), Корсакъ Ачилъ (1787), Карсанъ 
Тетъ (1743), Карасантепе (XVIII ст.), Солянка (1778), Курсактечъ 
(1769), Солоная (1799); пор. Корсакъ, Корсак — могила у верхів’ї річки 
(1786), г. Корсак у Приазовськ. р-ні Запоріз. обл. [СГУ, 273—274]. Гідро
нім тюрк, походження. На думку С. С. Отіна, суч. форма Корсак /  Карсак 
розвинулася на основі ГТ карасук < кара су «чорна вода» (тобто джерело, 
вода з ґрунтовим живленням) під впливом тюрк, карсак «лисиця, степова 
лисиця» [Отін, 68]. Похідною від цього композита є істор. назва Карасан-
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тепе, яка містить додаткову основу тур. ГТ тепе «вершина» [Севортян 
1978, 197—198]. Компонент Ачилъ постав від дієприкм. ачіли «солоний, 
гіркий» < д.тюрк. асі- «киснути, бродити» (див. Аджамка); пор. слов, 
кальки Солоная, Солянка. Означення Ви]ик — від тур., кр.тат. буйук 
«великий» [Севортян 1978, 289]).

Кбрсунка — річки: 1) л. Росі п. Дніпра (1878—1882); Когзипка (1789), Когвипка 
(1792), Корсунка (1883), Коросунка (1892), Кдрсунка (1979); пор. м. Кор- 
сунь-Шевченківський у Черкас, обл.; 2) п. Кринки п. Міусу, вп. в Азовське 
море (1930); Корсунь (1863), Корсунъ (1850), Кдрсунська (1963—1973), 
Корнус (1850); пор. с. Корсунь (1863), Корсунъ (1866), смт Корсунь Єнакі- 
їв. м /  р Донец, обл. [СГУ, 274]. Суч. гідроніми виникли за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від ойконіма Корсунь (1-а назва) або від первинної 
форми Корсунъ (2-а назва), що має двояке пояснення (див. Кдрсунь- 
Шевченківський і Корсунь).

Корсунь — 1) д.рус. назва міста («градъ») на Гераклейськ. п-ві в Криму; суч. 
руїни Херсонес у м. Севастополі; «в Корсунь» (у зв’язку з «подіями» 30-х 
рр. І ст. н.е.), «къ Корсуню» (під 945), «градъ Греческій Корсунь (під 982), 
«в Корсуни» (під 989), «стража Кърсуня* (1097), «ис Корсуняь (XIII ст.), 
д.гр. Хєраоутіаах;, Херсонес: 1) Фракійський (суч. п-в Галліполі); 
2) Таврійський, суч. Крим (Геродот), Херсунь, Хорсунь та ін. (літописні) 
[ЕСЛГНПР, 70—71]; 2) с-ще міськ. типу, Єнакіїв. м /  р Донец, обл. [АТП, 
102]; засн. 1622 р. [ГЕУ 2, 200]. Майже одностайною є думка про Корсунь 
як д.рус. трансформацію д.гр. Хєрооут|<п)<;, яке зазнало зміни початк. X- 
на природніше для сх. слов’ян К- та переходу довгого -о- в -и- певною мірою 
під тюрк, впливом. Палатальність кінц. -нь спричинена суф. *-уь у посес. 
або структуральній функції. Д.гр. назва виникла семант. способом від 
апелятива %єра6-УТ|аг)<; (%єрр0УТ|<п)<;) «півострів», який називав частину 
Криму й місто, що було засн. вихідцями з Гераклії-Понтійської та проіс
нувало з V ст. до н.е. до XIV ст. н.е. [ЕСЛГНПР, 71]. Ойконім Корсунь у 
Донец, обл. перенесено переселенцями з наддніпрян. Корсуня, суч. 
Кдрсунь-Шевченківський (див.), які 1622 р. заснували слободу на 
р. Кбрсунка (див.) у бас. Міусу [Янко, 189]. Висновок Р. М. Козлової про 
те, що «грец. Скегзопевов може бути розглянуто як догрецька (слов.) 
назва, яка зазнала еллінізації в період гр. колонізації відповідної ділянки 
Криму» [Козлова, 192] не підтверджується істор. свідченнями та літоп. 
пам’ятками.

Кбрсунь-Шевчбнківський — місто, Черкас, обл. [АТП, 506 ]; «оу Корсунь* 
(1172), Корьсоуша (1195), Корсоунь (1195), «у Корсуня» (1170), Корсунь 
(1196) «с Карасунъ» (XV ст.), «подъ Корсуномъ» (XVII ст.), Когяип (1650), 
Корсунь (1767), Корзунъ (XVIII ст.) [ЕСЛГНПР, 71]. Суч. ойконім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання 1944 р. до істор. назви Корсунь 
означення Шевченківський [ГЕУ 2, 201], що вказувало на відношення до 
видатного земляка Т. Г. Шевченка і протиставляло місто ін. нп з назвою 
Корсунь. Первинний ойконім не має загальноприйнятої етимології. Поши
реною є думка про те, що це д.рус. форма назви м. Херсонес у Криму, через 
який ішла торгівля Київської Русі з Візантією та поширилося християн
ство [Никонов, 207; ЕСЛГНПР, 72]. Однак не можна пояснити походжен
ня всіх апелятивів та онімів з основою Корсун- /  Карсун- на сх.слов. 
землях впливом крим. Херсонесу; пор. рос. діал. корсун «судно для очи
щення водойм», корсунка «вітрильне судно на 2—3 особи», корсун «паляниця 
з товчених ягід черемхи», корсунський «сильний, витривалий, крупний 
(про людину або тварину)», антропоніми Корсун, Корсун, Корсунев (< Кор- 
сунь), кілька топонімів з основою Карсун- /  Корсун- у Білорусі, зокрема 
два ойконіми Корсунь на Брестщині та Гомільщині, і в європ. частині Росії 
[Козлова, 191—192]. Це дало підстави Р. М. Козловій реконструювати на
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основі таких апелятивів та онімів псл. *kvrsunb «кам’янистий виступ, 
півострів» з коренем *къгв- «звивина, виступ», «кам’яна гряда; мис» 
тощо, що є континуантами i.e. *(s)ker- «гнути, згинати; кривити; крути
ти, вертіти» [Козлова, 192, ЗО] і можуть бути спорід. з лит. Karśis, Karśe, 
Kars-upisy лтс. Karsa, Karś-upe, д.прус. Carsow, Korslauken [ЕСЛГНПР,
71—72]. У XV ст. ойконім зазнав тур. впливу, уподібнившись композиту 
Карасунъ за асоціат. зв’язком з кара «чорний, темний» і су(н) «вода».

Кбрчик — річка, л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Курчикъ (1913), 
Корчикъ (1888), Korczyk, Kurczyk (1883); пор. суміж. нп Корець і Новий 
Корець у Рівн. обл., Корчик у Хмельниц. обл. [СГУ, 274]. Гідронім виник за 
допомогою суф. -ик (< *-ікь) у демін. функції від суміж. ойконіма КорёцЬу у 
якому відбулося чергування -ц- / -ч- перед -и- з етимол. -і- (див. Корець).

Корібківка — місто, Чернігв. обл. [АТП, 540]; засн. 1657 р. [ГЕУ 2, 202], Кару- 
ківка [Янко, 189], Корюковка (1981) [СЭС, 643]. Ойконім виник за допомо
гою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Карук9 який нале
жав одному з першопоселенців (козаку Омеляну Каруку) [Янко, 189]).

Кос&рське бзеро — солоне оз., Генічеськ. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 2, 202]. Див. 
Зяблівське озеро.

Кбсів — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 196]; відоме з 1424 р. [ГЕУ 2, 202], 
Koszow oppidum (1579), Kosow oppidum (1658), Kosów (1787), Kossow 
(1880), Ryków (1564) [Габорак 2011, 268], Косое (1981) [СЭС, 645]. Ойконім 
спочатку стосувався суміж. с. Старий Косіву назва якого виникла як посе- 
сив на -ів /  -ов від антропоніма Косъ з основою апелятива кос «чорний 
дрізд» [Габорак 2011, 522]; пор. прізв. Кос на Закарпатті [Чучка, 289]. Істор. 
назва Ryków у укр. Риківу також є посесивом на -ов /  -ів з основою антропоні
ма Рик, похідного від ст.укр. рык з основою місц. укр. рьїкати «вигукувати, 
кричати» [Чучка, 483]; пор. похідні назви р. Косівська, що протікає на межі 
Закарпат. та Івано-Франків. обл., потік Кдсівський на Закарпатті з основою 
ойконіма Косів Верх у Міжгір. p-ні [СГУ, 275; АТП, 161].

Костбпіль — місто, Рівн. обл. [АТП, 378]; відоме з кін. XVIII ст. [ГЕУ 2, 204], 
засн. 1792 p., Kostopol (1883) [SGKP 4, 476], Костополь (1981) [СЭС, 646]. 
Назва виникла складанням основ іменників кості (у мн.) та поле за озна
кою «поле, покрите кістьми»; пор. д.рус. пасти костию «полягти на полі 
бою», на костехъ «на полі битви (яка тільки що закінчилася)», де кость з 
псл. *kostb «кість, труп забитого або його частина» [ЕСУМ 2, 450], нп Лісо- 
пілЬу Хмизопіль у Рівн. обл., понад 70 ойконімів на -піль у різних обл. Укра
їни [Бучко, 317—318], суміж. назву Костопільська рівнина [ГЕУ 2, 204].

Кострижівка — с-ще міськ. типу, Заставн. р-н Чернівец. обл. [АТП, 521; ГЕУ 2, 
205]; кол. Голоднівка [Янко, 190]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від поширеного в Чернівец. обл. прізв. 
Костриж [СПЧ, 190], в основі якого діал. костриж «окунь» [ЕСУМ 3, 54]. 
На думку М. Т. Янка, назва постала від прізв. першого поселенця
О. Костриша [Янко, 190], у зв’язку з чим постає питання про природу 
пригол. -ж- в ойконімі.

Кострйця — гора, Верховин, р-н Івано-Франків. обл. [Габорак, 190]. Оронім 
виник семант. способом від апелятива костриця «залом, товсті гілки, 
обрубки, обломки» [Габорак, 190], який характеризує гору за станом 
дерев на ній; пор. гідронім Костриця, Kostryca там само [СГУ, 276], а 
також спорід. ороніми Кострич і Кострйча в цьому регіоні [Габорак, 
190—191].

Костянтйнівка — міста: 1) Донец. обл. [АТП, 117]; засн. у сер. XIX ст. [ГЕУ 2, 
205], рос. Костантйновка; с-ща міського типу: 2) Арбузин. р-н Миколаїв, 
обл.; відоме з 2-ї пол. XVIII ст. [ГЕУ 2, 205]; 3) Краснокут. р-н Харків, обл. 
[АТП, 449]; засн. 1780 р. [ГЕУ 2, 205]. Ойконіми виникли за допомогою
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суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від особ, імені Костянтин; пор. 38 
таких назв в Україні [АТП, 646—647], окремі з яких постали від прізв. 
Костянтинів, рос. Костантинов.

Котельвб — 1) річка, л. Ворскли л. Дніпра; Котенва (XVII ст.), Мокрая Котель
ва, Катильва, Большая Котилевка, Kotelna (1913) [СГУ, 276]; 2) с-ще 
міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 352]; засн. в XVI ст., лежить на р. Котель- 
ві [ГЕУ 2, 206]. Гідронім виник за допомогою непродукт. суф. -ва в збір, 
функції від апелятива котел у геогр. значенні «яма, заглиблення, впади
на, котловина, глибоке місце на дні водойми» [Мурзаев, 294], похідні 
топоніми від якого поширені на різних слов, землях [Трубачев, 75]. 
Суміж. ойконім постав способом трансонімізації гідроніма.

Котлуй — річка, п. Росі п. Дніпра; Коллуй, Koluy (XIV—XVII ст.), Kotłuj (1765), 
Котлуя (1892), Котлуй (1864), Котлуй (1979), Котлуга (1955), Ступка 
(1883), Крживъ (1892); пор. с. Крива Таращ. р-ну Київ. обл. [СГУ, 277]; 
Kotłuj (1616) [Железняк, 81]. Гідронім пояснюють як тюрк, утворення, в 
основі якого алт. кут «душа, животворна сила» і -лей з варіантом -луй 
«річка» (пор. семант. відповідники Живець, Животік, Душа) або ж відоме 
ще з літописів прізв. вождя Темирь-Кутлуй, який 1399 р. розбив на Вор
склі Вітольда і взяв Київ [Железняк, 81—82]. Антропонім Котлуй /  Кут- 
луй і відповідна первинна форма гідроніма, що виникли внаслідок онімі- 
зації експрес, утворення на -й [Гарипов, 112] від тур. кутлу «щасливий» 
[Радлов II/1, 966], очевидно, є кол. означенням у структурі тюрк, ізафету; 
пор. болг. Кутлуджана, Кутлуджан < Кутлу Аджан < тур. kutłu Асат 
«щасливий Аджам» [Дим.-Тодорова, 456]. Слов, оформленням гідроніма 
може бути варіант Котлуга з експрес, суф. -уга. Парал. назва р. Крживъ 
передає кирилицею пол. Krzywy < krzywy «кривий», що стосувалося 
суміж. с. Крива; пор. численні ойконіми та гідроніми в Польщі з основою 
Krzyw- [NMP 5, 408—420].

Котбвськ — місто, Одес. обл. [АТП, 330]; відоме з 1779 р. як Бірзула (до 1935) 
[ГЕУ 2, 207], Бірзолове, Бірзулове [Янко, 190], за ін. джерелами — засн. на 
поч. XIX ст. як Бирзула, суч. Котовск; пор. міста з такою назвою в Там
бов. обл. Росії та в Молдові [СЭС, 648]. Ойконіми виникли способом усі- 
чення закінч, прізв. радян. героя громадянської війни Г. І. Котовського 
під впливом продукт, в ойконімії моделі на -ськ у релят. функції; пор. нп 
Котовське, Котовського, Котовці перев. на пд. України [АТП, 647]. Істор. 
назва є формою род. належності до особи з молд. прізв. Бірзул.

Коцюбйнське — с-ще міськ. типу. Ірпін. м /  р, Київ. обл. [АТП, 207]; до 1941 р.
— Берковець [ГЕУ 2, 207]. Назва виникла способом конверсії прізв. відо
мого укр. письменника М. М. Коцюбинського під впливом продукт, в ойко
німії моделі із суф. -ськ(е) в релят. функції. Істор. назва постала, очевид
но, за допомогою суф. -ець у демін.-релят. функції від топооснови Берков-, 
мотивованої антропонімом Берко; пор. стр. Берківський Кут у Васильків, 
р-ні Київ. обл. [СГУ, 46], відантроп. ойконім Berkowo, Borkowo, Borków в 
Польщі [NMP 1, 122, 290—292].

Кочетбк — с-ще міськ. типу, Чугуїв, р-н. Харків, обл. [АТП, 456]; відоме з 
1641 р. [ГЕУ 2, 207], Кочетокъ (1710—1712); пор. суміж. руч. Кочеток, 
«до верху колодязя Кочетка и вниз по колодязю Кочетку» (1647) [СГУ, 
278]. Первинною, мабуть, була назва колодязя, тобто джерела [ССУМ 1, 
490], вода з якого тече струмком, річечкою. Мікрогідронім виник семант. 
способом від рос. демінутива кочеток з основою кочет «флюгер із жестя- 
ним півнем або іншим зображенням» [Даль 2,181] за ознакою «колодязь з 
жестяним флюгером у вигляді півня у центр, частині поселення на підви
щенні». Згодом мікрогідронім поширився на все с-ще.

Кошбрський заказник — ландш. заказник держ. значення, Городоц. р-н Хмель- 
ниц. обл. [ГЕУ 2, 207]; Кошарня [Торч.-Торч., 248]. Топонім виник спосо-
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бом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й озна
чениям у формі відн. прикм. на -ський, в основі якого назва ур. Кошара, 
мотивована апелятивом кошара «загорожа або хлів для овець, кіз; вівчар
ня» [Торч.-Торч., 248]. Варіант Кошарня постав як морфологізована 
форма топоніма за допомогою суф. -н(я) у релят. функції.

Кошбча — 1) річка, пр. Великого Куяльника, вп. в Чорне море; Кошечья, Фон
таны (1850), Кошківка (1957), Кошка, «при ... Кошачьей» (1863); пор. 
суміж. б. Кошкова, Кошковая (1868); 2) балка, л. Вербової л. Грузької л. 
Кальміусу, вп. в Азовське море (кін. 50-х поч. 60-х рр. XIX ст.) [СГУ, 278]. 
Суч. гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми жіц. 
роду посесива кошачий за асоціат. зв’язком з відповідною назвою домаш
ньої тварини. Справжнім мотивом номінації, очевидно, була ознака, вира
жена кр.тат. кош «притулок пастухів, які пасуть овечі отари; місце, куди 
на ніч збирають тварин», тюрк, кош «ставка, табір; військо, юрта тощо» 
(див. Кішка), що відбився у слов’янізованому варіанті гідроніма Кошка.

Коіське бзеро — солоне оз., Ленін, р-н у Криму; Опуцьке озеро [ГЕУ 2, 208]. Лім- 
нонім виник способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське, очевидно, з основою 
кр.тат., тур. kóy «село, селище» [Бушаков, 113], кді «село», «сусідство, 
близькість, сторона» £Радлов ІІ/2, 1216], розширеного іменним архаїч. 
суф. -(а)с. Парал. лімнонім постав аналог, способом. У його структурі 
означення з основою назви суміж. г. Опук (див.).

Кравёцька Б&лка — геол. пам’ятка природи держ. значення, Костянтинів, р-н 
Донец, обл. [ГЕУ 2, 208]. Топонім виник унаслідок трансонімізації складе
ної назви балка Кравецька [СГУ, 1279], яка зазнала інверсії компонентів, 
з яких опорним є ГТ балка, а означенням відн. прикм. на -цька /  -ська з 
основою антропоніма Кравець або назви професії кравець.

Крпйня БалаклШка — річка, п. Балаклійки (Балаклії) л. Сіверськ. Дінця 
п. Дону (1957); Крайняя Балаклейка (1845), Крайняя Балыклейка (1863), 
Кривая Балаклейка (1871), Балаклейка (1786) Чугуевская (1782), Balakla 
R. (XVIII ст.) [СГУ, 279]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок при
єднання означення Крайня (< крайній «який міститься скраю, на межі 
чогось; кінцевий» [СУМ 4, 321]) до істор. Балаклейка з основою Балаклія 
(див.); пор. гідроніми Крайній (5), Крайня (4), Крайня Іршава, Крайня 
Поточина, Крайня Ріка [СГУ, 279]. Означення Кривая в істор. гідронімі 
вказує на форму річки, а субстант. назва Чугуевская — на відношення до 
м. Чугуїва, де вона протікає.

Краматбрськ — місто, Донец, обл. [АТП, 99]; засн. 1868 р. [ГЕУ 2, 209], Кра
маторск (1981) [СЭС, 652]. Ойконім виник спобом усічення закінч, -ий в 
означенні ергоніма Краматорський завод (< франц. crematoire «велика 
піч») [Никонов, 212] під впливом продукт, ойконім. моделі на -ськ у релят. 
функції (місто починалося з відповідного заводу).

Красйлів — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 485]; Krasne (1386), Krasilow na Slu- 
czy (1444), dwor Krasilow nad Sluczem, Crasylow (1497), дворъ Красиловъ 
(1497), Krasilow (1765), м-ко Красилів (1926) [Торч.-Торч., 248—249]. 
Суч. ойконім виник у XV ст. як посесив на -ів (< -овь) від антропоніма Кра
сило, похідного від діал. красило «оздоблювальний, прикрашувальний 
засіб»; пор. прізв. Красиля, Красіля(Чучка, 301) (див. [Торч.-Торч., 249]). 
Істор. назва Красне постала способом субстантивації та онімізації форми 
сер. роду прикм. красний «гарний» (див. Красна, Красне); пор. ойконіми 
Красилівка (9) [АТП 648] й омонім, гідроніми (3) [СГУ, 280].

Крбсна — балки (23) [СГУ, 280—281], річки (2) [ГЕУ 2, 210] у різних регіонах 
України. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації 
прикм. красний «гарний; прекрасний, чудовий» [СУМ 4, 327] у формі жін. 
роду, яка узгоджує назви з номенкл. іменами балка, річка; пор. назви
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потоків, ярів, рукавів, ставів з компонентом Красний (17) [СГУ, 281], сіл 
та с-щ у формі Красне (44) [АТП, 648], гір у формі Красна [Габорак, 192— 
195] тощо.

Крбсне — с-ще міськ. типу, Буськ. р-н, Львів, обл. [АТП, 277]; відоме з 1476 р. 
[ГЕУ 2, 210], Krasne (1883) [SGKP 4628]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації форми сер. роду прикм. красний «гарний», що 
узгоджується з номенкл. іменами село, селище; пор. д.рус. назву м. Кра- 
сьнъ в Київськ. землі на р. Красна, похідну від красьныи «прекрасний, 
красивий, приємний» [ЕСЛГНПР, 73] < псл. *krasbnb «гарний, прекрас
ний; червоний» < *krasa «краса» [ЕСУМ 3, 76, 77], гідроніми Красна, 
Красний [СГУ, 280—281].

Крбсне бзеро — 1) оз. лагунного походження, Бердянськ, р-н, Запоріз. обл.; 
2) солоне оз., Красноперекопськ. р-н у Криму; 3) заплавне оз., Новгород- 
Сіверськ. р-н Чернігів, обл.; Красна Тоня [ГЕУ 2, 210—211]. Лімноніми 
виникли внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
озеро й означенням у формі сер. роду прикм. красний (див. Красна, 
Красне). Парал. назва Красна Тоня містить опорний компонент, похідний 
від ГТ тоня «ділянка водойми, звичайно з розчищеним дном для ловлен
ня риби неводом» [СУМ 10, 194].

КрАсний Кут — с-ще міськ. типу, Антрацит, р-н Луган. обл. [АТП, 61]; засн. 
1775 р. [ГЕУ 2, 211], рос. Красный Кут; пор. місто з такою назвою в Сара
тов. обл. Росії [СЭС, 656]. Ойконім виник способом лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ кут «частина якої-небудь території, місце
вості» [СУМ 4, 417] й означенням, похідним від прикм. красний «гарний; 
прекрасний, чудовий» (див. Краснокутськ).

Крйсний Лим£н — місто, Донец. обл. [АТП, 118]; засн. 1667 р., до 1938 — 
Лиман [ГЕУ 2, 211], Красный Лиман (1981) [СЭС, 656]. Суч. ойконім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання до істор. назви Лиман 
означення Красний, мотивованого рос. прикм. красный у значенні «черво
ний, революційний, більшовицький, радянський». Первинний ойконім 
постав способом трансонімізації назви оз. Лиман, на узбережжі якого 
лежить поселення [ГЕУ 2, 211]; пор. суміж. яр Лиманець, він же Більмі- 
нець, Вільмінський Яр [СГУ, 313].

Крйсний Луч — місто, Луган. обл. [АТП, 54]; засн. у 80-х рр. XIX ст., кол. Крин- 
дачівка [Янко, 193], до 1920 — Криндачівка [ГЕУ 2, 211], Криндачёвка, 
Красный Луч (1981) [СЭС, 656]. Суч. ойконім постав як мемор. назва, оче
видно, способом трансонімізації ергоніма (назви шахти) «Красний Луч», 
що сформувалася внаслідок лексикалізації та онімізації рос. словосп. 
красный луч у перен. (ідеол.) значенні «революційний, радянський про
мінь». Істор. ойконім Криндачівка утворено за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від антропоніма Криндач — прізв. власника відкри
тому 80-і рр. XIX ст. на місці поселення шахти [Янко, 193].

Крбсні Окни — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 331]; засн. наприкін.
XVIII ст., до 1919 — Окни [ГЕУ 2, 211], Окны, суч. Красные окны (1981) 
[СЭС, 655]. Суч. ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
до істор. назви Ó k h u  означення Красні, мотивованого рос. прикм. красный 
«червоний, революційний, більшовицький, радянський». Первинний 
ойконім постав способом трансонімізації романізованої назви суміж. 
р. Окны, Okny (інваріант Вікна) л. Дністра в Одес. обл. [СГУ, 107], утворе
ної семант. способом від загальнослов. ГТ окно «відкрита вода в зарослім 
болоті; джерело, озерце тощо», який в одес. говорах має значення «річка, 
що бере початок з відкритої ділянки болота» [Мурзаев, 410].

Красноармійськ — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; засн. на поч. 80-х рр. XIX ст., 
Гришине (до 1934), Постишеве (1934—1938) [ГЕУ 2, 211], кол. Гришино,
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Постишевву Красноармійське (до 1964), з 1938 — Красноармёйск (1981) 
[СЭС, 653]. Суч. назва виникла як меморіальна складносуф. способом 
(суф. -ськ у релят. функції) на основі рос. Красная армия. Попередній 
ойконім також постав як мемор. назва способом конверсії прізв. відомого 
радян. і парт, діяча 77. 77. Постпишева. Первинний ойконім перенесено із 
суміж. сл. Гришине, назва якої постала як посесив на -ине від Гриша — 
неофіц. форми чол. імені Григорій.

Красногвардійське — с-ще міськ. типу в Криму [АТП, 263]; відоме з сер.
XIX ст.; Курман-Кемельчі (до 1945) [ГЕУ 2, 212], Красногвардейское 
(1981), до 1945 — Курман-Кемельчи [СЭС, 654]. Суч. ойконім постав як 
мемор. назва внаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ське, 
утвореного складносуф. способом від рос. Красная Гвардия в рік масових 
перейменувань поселень у Криму. Істор. назва — тюрк, походження. Вона 
виникла складанням тюрк, курман (кермен, карман) «фортеця, місто» 
[Радлов ІІ/2 1108; Суперанская, 163] і тур., кр.тат. kemanci «скрипаль, 
майстер, що виготовляє скрипки» [Бушаков, 109] чи відповідного антро- 
поніма за ознакою «місто, фортеця, що належить Кемельчі» або «місто, 
фортеця скрипаля, майстра, що виготовляє скрипки».

Красногбрівка — місто, Мар’їн. р-н Донец, обл. [АТП, 119]; засн. в 70-х рр.
XIX ст., Красногоровка (1981) [СЭС, 654]. Ойконім виник складносуф. 
способом за допомогою~пс(а) в релят. функції на основі рос. словосп. з 
означенням красная «гарна» або «червона» й ГТ гора.

Красногруд — місто, Харків, обл. [АТП, 448]; засн. 1731 р.; Костпянтиноград — 
до 1922 [ГЕУ 2, 212], Красноград (1981), кол. Константпиноград [СЭС, 
654]. Суч. назва виникла як меморіальна складанням основ ГТ град у сти
лізованому ц.слов. звук, оформленні та рос. красный «революційний, 
радянський». Істор. ойконім також виник як меморіальний складанням 
ГТ град та особ, імені онука імператриці Катерини II — Костянтина Пав
ловича [Абдула, 80].

Краснодбн — 1) місто, Луган. обл. [АТП, 63]; засн. 1910—1914 рр.; кол. Сороки
не (до 1938) [ГЕУ 2, 213], Сорокино, суч. Краснодбн (1981) [СЭС, 654]; 
2) с-ще міськ. типу, Краснодон, м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; засн. 1910 р.; 
Єкатеринодон (до 1922) [ГЕУ 2, 213—214], Катеринодон [Янко, 194]. 
Суч. назва с-ща виникла як меморіальна складанням основи рос. красный 
«революційний, радянський» до відгідр. компонента -дон у структурі 
істор. ойконіма Єкатеринодон, що, у свою чергу, постав таким самим спо
собом на поч. XX ст. на честь імператриці Катерини 77. Згодом радян. 
назву с-ща було перенесено на райцентр, відомий за діяльністю «Молодої 
гвардії», який до 1938 р. мав ойконім Сорокине, рос. Сорокино, утворений 
за допомогою закінч, -е від прізв. землевласника Сорокіна, що зазнало 
конверсії.

КрасноІльськ — с-ще міськ. типу, Сторожинец. р-н Чернівец. обл. [АТП, 525]; 
Красноільськ (1946), молд. Краснойльск, Красноильски, Красна Ільського 
(кін. XIX ст.); Krasna liski (1883—1914), Красна луй Ілски (1909—1931), 
Crasna- Ilschi (б. р.), Красне, Krasne (з XV ст.), Красна (1696, 1751) 
[ТГРЧО, 40]. Суч. назва сформувалася складанням основ істор. ойконіма 
Красна Ільського, суф. -ськ- у структурі якого почав виконувати іменник, 
релят. функцію. Твірна форма виникла синтакс. способом унаслідок при
єднання до первинного Красна, Красне (< красний «гарний») означення 
Ільський, що є прізв. пол. капітана з Гродно, який 1696 р. викупив поло
вину с. Красне (ін. половина отримала назву Красна Путни за прізв. її 
власника) [ТГРЧО, 40].

Краснокутськ — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 449]; засн. 1651 р., до 
1780 р. — Красний Кут [ГЕУ 2, 215], Krasnokucky Krasny Kąt (1883)
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[SGKP 4, 636], Краснокутск (1981) [СЭС, 654]. Суч. ойконім постав склад- 
носуф. способом за допомогою -ськ у релят. функції на основі старої назви 
нп — Красний Кут, що виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з означенням красний «гарний» і ГТ кут «частина якої-небудь 
території, місцевості» (див. Красний Кут).

Краснопйвлівка — с-ще міськ. типу, Лозів. р-н Харків, обл.; засн. 1869 р. [ГЕУ 
2, 216], Krasnopawłowka (1883) [SGKP 4, 636]. Ойконім виник способом 
основоскладання означення, вираженого прикм. красний «гарний», і назви 
с. Павлівка; цор. суміж. складений гідронім Краснопавлівське водосховище 
[ГЕУ 2, 216] і 65 нп Павлівка, з яких 6 у Харків, обл. {АТП, 692].

Красноперекбпськ — місто в Криму [АТП, 264]; засн. 1932 р. [ГЕУ 2, 216], Крас- 
ноперекопск (1981) [СЭС, 654]. Ойконім виник способом складання основ 
рос. прикм. красный «революційний, радянський» та означення з релят. 
суф. -ськ- у назві Перекопський перешийок (див.), на якому лежить місто. 
Імовірним є складносуф. утворення ойконіма за допомогою -ськ у релят. 
функції на основі прикм. красный і назви суміж. с. Перекоп [АТП, 264]).

Краснопілля — с-ще міськ. типу, Сум. обл. [АТП, 395]; засн. 1640 р. [ГЕУ 2, 
217], Krasnopole (1883) [SGKP 4, 637]. Ойконім виник складносуф. спосо
бом за допомогою -bj(а) в локал. значенні на основі прикм. красне «гарне» 
і ГТ поле «безліса рівнина, рівний великий простір» [СУМ 7, 61]; пор. блр. 
м. Краснополье [СЭС, 654], пол. ойконіми Krasnopol, Krasnopole [NMP 5,289].

Красноріченське — с-ще міськ. типу, Кремін. р-н Луган. обл.; відоме з 1701 р., 
Кабаннє (до 1973) [ГЕУ 2, 217], рос. Краснорёченское; пор. смт Крас- 
норёченский у Приморськ. краї Росії [СЭС, 654]. Суч. ойконім постав унас
лідок трансонімізації назви суміж. с. Красноріченське в кол. Кабанська 
с /  р [АТП, 64], яка виникла шляхом субстантивації та онімізації відн. 
прикм. на -енське, утвореного складносуф. способом від словосп. Красна 
річка (с-ще лежить на р. Красна л. Сіверськ. Дінця [ГЕУ 2, 217]). Істор. 
назва Кабаннє постала, очевидно, як посесив на *-j'е від апелятива кабан 
(пор. рос. кабаній «кабану належний, відносний до нього» [Даль 2, 70]) за 
ознакою «кабаняче місце, поле».

Краснінка — річки: 1) п. Пд. Бугу (1917); Красненка ( 1975), Краснянская 
(1825), Kraśnianka (1883), Krasnowky (XVII ст.); с. Красне Тиврів. р-ну 
Вінниц. обл.; 2) п. Сможанки п. Стрия п. Дніпра, між рр. Красна і Мохна
та; Kraśnianka (1883), Краснянка (1960—1965); cc. Красне і Мохнате в 
Турк. р-ні Львів, обл.; 3) пр. Ромна п. Сули л. Дніпра; с. Красний Колядин 
Талалаїв. р-ну Чернігів, обл. (1785) [СГУ, 282]. Назви виникли за допомо
гою суф. -янк(а) в релят. функції від суміж. ойконімів або гідронімів з 
основою Красн-. Гідронім у бас. Пд. Бугу міг постати від варіанта Крас
нянская (< с. Красне) приєднанням суф. -к(а).

Кременець — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 421]; відоме з 1226 р., Кременець [ГЕУ 
2, 219]; д.рус. Крємлньць у Волинськ. землі, «ко Кремінцю* (1226), Кре- 
маніщь (1240), КреміКнЬчь (1261), Кременца же града (XV— XVI ст.), Кре
менець (XVI ст.), Кременець (1418), Крімянец Волынский [ЕСЛГНПР, 73]; 
2) Кременець — підвищення на пд. сх. Харків, обл., побл. м. Ізюма [ГЕУ 2, 
218—219]. Ойконім виник унаслідок онімізації незафіксованого д.рус. 
апелятива *крем*ньць «кремінь, дрібний кремінь» псл. походження; пор. 
укр. кремінець, зменш, від кремінь, слвн. kremenec «гірська порода з кре
менем, кварцит», пол. krzemieniec «кам’яниста дорога, кременистий 
камінь, кварцит» < псл. *кгетепьсь — демінутив із суф. -ьсь від основи 
*kremen- [ЭССЯ 12, 116]. Оронім Кременець пізн. походження, постав від 
укр. кремінець /  кременець за ознакою «місцевість, яка характеризується 
наявністю дрібного кременя, насичена кремінцем»; пор. гідроніми Кре
менець, Кременистий, Кременйця, Кремінна, Кремінний, Крем*янка [СГУ,
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282—283], ороніми Кремениста, Кременйця, Кременна, Кременоса [Габо- 
рак, 194—195], Кременецькі гори, або Кременецький кряж на Тернопіль
щині, відойк. назву Кременецько-Дубнівська рівнина в межах Рівн. і 
Львів, обл. [ГЕУ 2, 220].

Кременчук — місто, Полтав. обл. [АТП, 353]; засн. 1571 р. [ГЕУ 2, 220], Кге- 
mieńczuky Krzemieńczuk (1883) [SGKP 4, 662], Кременчуг (1981) [СЭС, 658]. 
Формально основа ойконіма збігається зі слов, кремен- «кремінь», що дає 
підстави вбачати в назві відповідну мотивац. ознаку. З огляду на морф, і 
словотв. будову ойконіма є більше підстав уважати його похідним від 
тюрк. ГТ кермен (керман, кермень, кирман, курман, кырман) «фортеця, 
місто» [Мурзаев, 271; Радлов ІІ/2, 1108; Суперанская, 163] за допомогою 
продукт, в тюрк, топонімії суф. ćik /  ćuk у демін. функції; пор. у Криму 
ойконіми Керменчік, Юхари-Керменчік [Бушаков, 110], Аргинчик, Арган- 
чуКу гідроніми Алачук,Алачюк,Алачьок [Суперанская, 194], в ін. регіонах 
Балайчук, Самарчук, Турунчук [Трубачев, 204]. У твірній основі назви 
відбулася закономірна метатеза керм- > крем- [Никонов, 215] або ж під 
впливом слов, кремень спростилося -е- в початк. складі д.рус. керемень 
«укріплення», що розвинуло повноголосся в запозиченому тюрк, кермен, 
кермень «фортеця, місто». Відповідні слов, демінутиви в топонімії тво
ряться перев. за допомогою суф. -ець (див. Кременець) та -ик; пор. ойконі
ми Ржавчик, Болеславчик, Станіславчик, Кривчик, Вербівчик, Жванчик, 
Сланьчик, Підкамінчик, Тростянчик та ін. [Бучко, 274—275], у яких 
суф. -чик виник унаслідок взаємодії -ик (< пел. * Шъ) з твірними словами 
на -ець (< *-ьсь)у і ойконіми на -ук /  -чук перев. тюрк, походження: Базав- 
лук, Бур лук, Балайчук, Лиманчук, Таранчук тощо [Бучко, 278]; пор. Кре
менчуцьке водосховище [ГЕУ 2, 221].

Кремінн& — місто, Луган. обл. [АТП, 64]; відоме з 2-ї пол. XVII ст. [ГЕУ 2, 222], 
Кременная (1981) [СЭС, 658]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -н(ий), утвореного від апеляти- 
ва кремінь за ознакою «місцевість, насичена кременем».

Кремінні — болот, масив, Рокитн. і Сарн, р-ни Рівн. обл. [ГЕУ 2, 223]. Гелонім 
постав унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. з суф. -н(е) й 
основою апелятива кремінь, форма якого узгоджується з номенкл. іменем 
болото або місце.

Кріхівка — річка, п. Дністра (1957); Креховка (1917), Krechówka (1883), Крехіу, 
Крехіука (1979), «до ріки до великого крихова» (1430), малый криховець 
(XIV—XV ст.); пор. нп Крехів Жидачів. р-ну Львів, обл [СГУ , 283]. Суч. 
гідронім постав як релятив на -ка від суміж. ойконіма Крехъ [Вербич, 41]; 
пор. серб, прізв. Креха [Чучка, 303], пол. Krech (< krechy «крихкий») 
[Rymut 1, 462]. Судячи з фонет. оформлення основи, твірний ойконім 
виник під пол. впливом. Описові назви XIV—XV ст. містять корінь крих-, 
який свідчить про їхні укр. витоки; пор. криха, крихкий, крихітний < псл. 
*krbxa «крихта» [ЕСУМ 3, 96].

Кривё — бот. заказник держ. значення, Ямпіл. р-н Вінниц. обл. [ГЕУ 2, 224]. 
Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду 
прикм. кривий «непрямий, вигнутий, покручений» [СУМ 4, 339] (< псл. 
*krivb «кривий, вигнутий та ін.» < i.e.*(s)ker- «вигинати, кривити, крути
ти» [ЕСУМ 3, 88]), що узгоджується з номенкл. іменем поле, озеро, місце 
тощо; пор. численні гідроніми з основою Крив- [СГУ, 283—288], для моти
вації яких ознака кривизни позначуваних водних об’єктів є одною з най
актуальніших .

Криві бзеро — с-ще міськ. типу, Миколаїв, обл. [АТП, 313]; засн. у 50-х рр.
XVIII ст. [ГЕУ 2, 224], Кривое озеро (1981) [СЭС, 661]. Ойконім постав 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й озна
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ченням криве, що вказує на неправильну форму водного об’єкта (стариці) 
в руслі р. Ко дими, на якій лежить с-ще. Імовірним є виникнення назви від 
відповідного втраченого гідроніма, на що вказує семантика твірних слів.

Кривё урочище — бот. заказник держ. значення, Заліщиц. р-н. Тернопіл. обл. 
[ГБУ 2, 224]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ урочище «те, що становить природну межу (яр, гора
і т. ін)», «ділянка, яка вирізняється серед навколишньої місцевості при
родними ознаками (ліс серед поля, лука, болото серед лісу і т. ін.)» [СУМ 
10, 483] й означенням у формі сер. роду прикм. кривий, що вказує на 
форму об’єкта.

Кривйй Ріг — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 82]; засн. 1775 р. [ГЕУ 2, 224], 
Кривой рогъ (1859) [ЕК], Кривой Рог (1981) [СЭС, 661]. Ойконім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ ріг «те саме, 
що мис» [СУМ 8, 554], тобто «частина суходолу, яка гострим кутом вріза
ється у водний простір (море, озеро, річку і т. ін.)» [СУМ 4, 716], й озна
ченням кривий, яке вказує на форму мису між Інгульцем та Саксаганню, 
де зароджувалося місто; пор. ойконіми Кривий Ріг у Херсон, обл., Рогань, 
Роги (2) [АТП, 650, 710], ороніми Роги, в яких ГТ ріг має ін. значення — 
«гостра вершина» [Габорак, 325], хоронім Криворізький залізорудний 
басейн (Кривбас) [ГЕУ 2, 225—226].

Кривйй Торёць — 1) річка, п. Казенного Торця п. Сіверськ. Дінця п. Дону 
(1957); Кривой Торецъ (1743), Кривой Торъ (1772—1774), Торецъ (1769), 
Красный Торецъ ^1930), Торець (1963—1973), Кг. Гог (2-а пол. XVIII ст.); 
2) балка в бас. Кривого Торця [СГУ, 287]. Гідронім виник синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання означення Кривйй до первинного Торецъ з осно
вою демінутива торець (див. Казенний Торёць) для протиставлення річки 
Казённому Торцю. Означення Красный в істор. назві характеризує річку 
як гарну, красиву. Назва балки постала внаслідок трансонімізації суміж. 
гідроніма.

Кривуля — балка в бас. Самари, потоки (5) в бас. Дністра, Тиси, Сяну, річки (6) 
в бас. Пд. Бугу, Дністра, Прип’яті [СГУ, 287—288]. Гідроніми виникли 
внаслідок онімізації апелятива кривуля «непряма, покручена лінія; зви
вина, закрут» [СУМ 4, 341], що характеризує форму водних об’єктів; пор. 
закарп. кривульи «плавний поворот русла річки» (з покликанням на 
М. Грицака [Вербич, 41]), ороніми Кривуля (3) [Габорак, 196].

Крижбпіль — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 19]; засн. 1866 р. [ГЕУ 2, 
227], Кгугорої, Кггуіорої (1883) [ввКР 4, 820], Крыждполь (1981) [СЭС, 
668]. Ойконім виник складанням основ апелятива криж «хрест» (< д.рус. 
крижь «хрест», яке, очевидно, запозичено через посередництво зх.сл. і 
слвн. мов з пн.сх. Італії, де діал. кгдге «хрест» [ЕСУМ 3, 89]), і ГТ поле за 
ознакою «поселення в полі на перехресті доріг або де стояв хрест»; пор. 
поліс. ГТ крижова дорога «роздоріжжя» [Данилюк, 48], ойконіми Кри- 
жик, Крижі, Крижова [АТП, 650], гідронім Крйжик у бас. Десни [СГУ,
288], мікротопоніми Криж, Крижа, Крижева, Крижеві дороги, Крйжик, 
Крйжики, Крижйща, Крйжівки в пн.-зх. частині України [СММПЗУ 1, 
379—380], назви нп із синонім, семантикою основ Хрестище (2), Хреща
те (3), Хрещатик (4) [АТП, 743], гідроніми Хрест, Хрестова, Хрестовий, 
Хрещатий, Хрещатик [СГУ, 594].

Крим — назва Крймського півострова, що на зх. та пд. омивається Чорним 
морем, а на пн. сх. — Азовським, територія кол. Крим, обл., нині Кримсь
ка АР України [ГЕУ 2, 228—234]. Хоронім не має загальноприйнятої 
етимології. Були спроби пояснити його на слов, ґрунті у зв’язку з крома 
«границя, межа», кремінь [Никонов, 217], пізн. — Крым з Кырмъ < 
Къгтъ < пел. *Къгтъ < *къгт- < і.є. (з)кг- «гнути, згинати; кривити; кру
тити, вертіти», в рефлексі якого відбулася метатеза Кырмъ > Крымъ
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[Козлова, 297] (пор. у зв’язку з цим мікротопонім Кримдк на Чернігівщи
ні [Черепанова, 152] та ін. перев. поліс, утворення з основою крим-). Але 
історія цього топоніма не підтверджує його псл. чи навіть д.рус. похо
дження. У документах Крим уперше згадується в XIII ст, коли на п-ві 
володарювали монг.-тат. племена й турки. Ця назва з’явилася на позна
чення кол. м. Салхат у формі Eski Qirim, Ескі Крим, а в мові українців і 
росіян — Старий Крим. З часом опорний компонент ойконіма Крим 
поширився на весь Кримськ. п-в і став його основною назвою [Никонов, 
217; Суперанская, 97; Булгаков, 32]. Отже, найімовірнішим джерелом 
топоніма є якась сх. (очевидно, одна з тюрк.) мова. Припускають, що твір
ним могло бути тюрк, кырым «рів, вал» з огляду на те, що вузький пере
шийок, який відділяє п-в, був перекопаний рвом (див. Перекдпський пере
шийок). Звідси реконструюють тюрк. Кегіт «фортеця» [Стрижак 1991, 
58], що має монг. відповідник херем «фортечна стіна, вал» [Никонов, 
217]. Можливим є походження хороніма від тур. і кр.тат. карім «милости
вий» [Радлов II/2,1097]. Є й ін. ймовірно твірні тюрк, основи, але всі вони 
мають два відкриті склади, перший з яких не міг перетворитися у зву- 
косп. Кр- у панівному кр.-тат. й тур. мовленні. Проаналізувавши топоніми 
й антропоніми з «неповноголосною» основою Крим- (ойконіми Крымча, 
Крым-Шибань, Крым Эли в Криму, Крым у Малій Азії, антропоніми 
Крым, Кърым у караїмів, Крымса в туркменів, Крымхожа в узбеків-кип- 
чаків, Крымтаевы у крим. мурз), дослідники дійшли висновку про пд.- 
сх. (очевидно, поширені аж до укр. полісся караїмські) впливи на вини
кнення топоніма, основа якого є генонімною, тобто була родовим іменем 
[Суперанская, 97—98]; пор. тюрк, етноніми крымса «туркмени», крымхо
жа, крымходжа «узбеки (кипчаки)» [Лезина-Суперан. 2, 257]. Похідними 
від хороніма Крим є назви Кримський півострів, Кримські гори, Кримсь
кий шлях, карст, порожнина Кримська [ГЕУ 2, 228—241], Кримський 
заповідник [ГЕУ 3, 476], прізв. Кримський, Кримська тощо.

Кринйчки — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 83]; засн. у кін.
XVIII ст. [ГЕУ 2, 244], Кринйчки (1981) [СЭС, 662]. Ойконім виник семант. 
способом від демінутива кринйчка в мн. з основою ГТ кринйця «глибоко 
викопана й захищена цямринами від обвалів яма для добування води з 
водоносних шарів землі; колодязь» [СУМ 4, 348], «джерело» [Мурзаев, 
304] або способом трансонімізації відповідного топоніма; пор. гідроніми 
Криничкй (6), Кринйчка (8), Кринйчна (16) та ін. [СГУ, 290], ойконіми 
Кринички (20), Криничне (14) в різних регіонах України [АТП, 650], смт 
Кринйчна в Донец, обл. (засн. 1879 р.) [ГЕУ 2, 244], назва якого постала 
(можливо, через гідронім, посередництво) способом субстантивації та оні- 
мізації форми жін. роду відн. прикм. кринйчний «стос, до кринйця», 
мікротопоніми Кринйця, Кринйчина, Кринйчка, Криничкй, Кринйчна, 
Кринйчне [СММПЗУ 1, 381—382].

Крйнка — балка, потік, річки (4) [СГУ, 290], чашеподібна низина [Черепанова, 
153], Крйнька (4) — пасовище, джерело, урочище, поле [СММПЗУ 1, 
382—383]. Гідроніми виникли семант. способом від укр. діал. ГТ крйнка 
«природне джерело» [Аркушин 1, 255], «місце, звідки витікає вода», 
крйнька «місце, де беруть воду» [Данилюк, 49] (рос. кринка, крынка «гли
боке місце в річці; невелике озеро біля річки» [Мурзаев, 304]), що є мета
форою до апелятива кринка «глиняний посуд для молока»; пор. укр. діал. 
рйнка «висока глиняна миска для випікання бабок і под.» [ЕСУМ 3, 93] з 
усіченим початк. приголосним, паралелі в ін. слов, мовах, які зводяться 
до псл. *krina /  *кгіпь «посуд, сосуд» < і.є. *(s)ker- «різати» [ЭССЯ 12, 
156—158].

Кристальна — 1) карст, печера на лівобережжі р. Циганки, Борщів, р-н Терно- 
піл. обл.; Кривченська; 2) геол. пам’ятка природи держ. значення, там
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само; Карстова печера, 3) карст, порожнина (шахта) на гірському масиві 
Ай-Петрі в Криму; Максимовича печера [ГЕУ 2, 245]. Ороніми виникли 
внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на 
-ний, утвореного від апелятива кристал «тверде тіло, що має природну 
форму багатогранника й внутрішню впорядковану будову» [СУМ 4, 349] 
(для обох печер характерні гіпсові кристали). Парал. назва першої печ. 
Кривченська постала таким самим способом на основі ойконіма Кривче 
[АТП, 414], а оронім Максимовича печера — внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з означенням у формі род. належності антропоніма 
Максимович. Назву геол. пам’ятки природи утворено шляхом трансонімі- 
зації суміж. ороніма, а парал. спелеонім — способом лексикалізації та оні
мізації словосп. карстова печера з прозорою етимологією компонентів.

Кріпеиський — с-ще міськ. типу, Антрацит, м /  р Луган. обл. [АТП, 57]; засн. 
1777 р. [ГЕУ 2, 245], КрЬпинской (1837—1839) [СГУ, 291], рос. Крипен- 
ский. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. 
на -ський з основою суміж. гідроніма Кріпенька (див.). Форма чол. роду 
назви узгоджена з рос. номенкл. іменем посёлок.

Кршёнька — балка, л. Міусу, вп. в Азовське море (1957); Крепенькая (кін. XVIII 
ст.), КрЬпенка (1799), КрЬпинская (1846), Большая Крепинская (1923), 
Кріпка (1963—1973), КрЬпкая (1749), Штеровка (у верхів’ї, 1875) [СГУ, 
291], як річка [ГЕУ 2, 245]. Назва виникла способом субстантивації та оні
мізації здріб.-пестл. форми жін. роду прикм. кріпенький «досить міцний, 
сильний» [СУМ 4, 357], яка постала на основі вихідного кріпкйй за асоці- 
ат. зв’язком із спорід. суміж. гідронімом Кріпка, що має іншу мотивац. 
ознаку (див.). Парал. назва Штерівка постала внаслідок трансонімізації 
суміж. ойконіма [АТП, 58] (див. Штерівка).

Кріпка — річка, л. Тузлового п. Дону; Крепкая (1934); с. Карпове-Кріпенське 
Свердловськ. р-н Луган. обл. [СГУ, 291]. На перший погляд гідронім, 
який виявляє ад’єкт. ознаки, функціонує як субстант. та онімізована 
форма жін. роду прикм. кріпкйй «міцний». Водночас з огляду на розвиток 
геогр. значення в його основі первинною може бути втрачена іменник, 
форма, утворена за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від основи 
сх.укр. і рос. діал. ГТ крепь «непрохідні місця, лісові, пустинні, болотні 
кущі, зарослі, хащі; суцільні комиші, дрімуче очеретиння; півд. заплави» 
[Даль 2, 207; Мурзаев, 302], пов’язаного з д.рус. кріпь «міцність, укрі
плення» < пел. *1ггёрьу яке співвідн. з *krepb, *krepbto(jb) «сильний, кріп- 
кий, могутній; рухомий, проворний» < «жорсткий, твердий» [ЭССЯ 12, 
134—139]; пор. бб. Крепи в бас. Сіверськ. Дінця на Луганщині, Кріпкйй 
Яр на Київщині [СГУ, 283, 291]. Відапелят. походження гідрооснов пев- 
ною мірою підтверджує наголос на першому складі, притаманний ГТ і 
похідним від нього.

Кролевёць — місто, Сум. обл. [АТП, 395]; засн. 1601 р. [ГЕУ 2, 246], Królewec 
(1883) [SGKP 4, 686], Кролевёц (1981) [СЭС, 665]. Неповноголосна основа 
ойконіма свідчить про можливий пол. вплив на його формування. Імовір
ним є утворення назви за допомогою суф. -ець у релят. функції від пол. 
królewski «королівський» або її перенесення з пол. земель у Сх. Полісся; 
пор. пол. ойконіми Królewiec (4) з основою апелятива król «король» [NMP
5, 341], у Чернігів, обл. Кролевець-Слобідка [АТП, 544], закарп. прізв. 
Крольович, Круль, Крулько [Чучка, 307].

Кроппвна — річки (8), перев. на Поліссі, частково в центр, лісостепу [СГУ, 291]. 
Гідроніми виникли за вказівкою на рослинні особливості узбережжя внас
лідок субстантивації та онімізації форми жін. роду поліс, кропйвний, те 
саме, що кропйв’яний — такий, що з кропиви [Аркушин 1, 256]; пор. 
зх.поліс, ліс Кропйвний, де росте кропива [СММПЗУ 1, 384], поліс, 
рр. Кропйвня (5) [СГУ, 292].
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Кроппвник — річки: 1) л. Колодниці п. Дністра у Львів, обл. (1957); Мошова (у 
пониззі), Струга, Kropiwnik, Moszowa, Struga (1883), Кропивник, Мошова 
(1917); 2) л. Сівки п. Дністра (1957); Кропивникъ (1917), Kropiwnik (1883), 
Кропиуйан9с9кий (1979), «nad potokem Kropiwnikiem» (1964); пор. нп Кро
пивник в Івано-Франків, обл.; 3) потоки в бас. Верх. Дністра [СГУ, 292]. 
Топоніми виникли семант. способом від укр. діал. кропивник «зарослі 
кропиви» [Габорак, 197]; пор. поліс, ур. і ліс Кропивник, назви яких вини
кли за ознакою «у якому росте кропива» [СММПЗУ 1, 384]. Парал. гідро
німи Мошова та Струга походять відповідно від *мошовий «тс., що мохо
вий» (див. Мошногірський кряж) і діал. струга «проточний рукав річки; 
потік; центральна течія річки» [Вербич 2009, 106, 153].

Кр^бера шпхта — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., 
на Каарабі-яйлі [ГЕУ 2, 247]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ шахта й означенням у формі род. належ
ності прізв. відомого дослідника карсту в Криму та в ін. регіонах першої 
пол. XX ст. О. О. Крубера [ГЕУ 2, 247].

Кругле 0зеро — солоне оз., Красноперекопськ. р-н у Криму; Адаман [ГЕУ 2, 
247]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду прикм. круглий, що вка
зує на конфігурацію гідрооб’єкта. Парал. назва Адаман тюрк, походжен
ня. У її основі тур., кр.тат. ада «острів, півострів» [Радлов 1/1, 476] і -ман 
«поселення» [Суперанская, 167].

Круглий — о-в у пн. частині Чорн. моря, Миколаїв, обл., лежить між Кінбурн- 
ськ. п-вом і о-вом Довгим [ГЕУ 2, 247]. Інсулонім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації прикм. круглий, що вказує на форму о-ва; пор. 
залежні від морфол. ознак номенкл. імен назви Кругла, Кругле, Круглий у 
гідронімії [СГУ, 292—293], оронімії [Габорак, 198—199], ойконімії [АТП, 
651], мікротопонімії [СММПЗУ 1, 385—386] тощо.

Круглик — 1) заплавне оз. на пд. від м. Херсона; 2) балки (17), перев. в 
Сх. Україні [СГУ, 293]; 3) населені пункти (11) в різних регіонах України 
[АТП, 651]. Назви виникли внаслідок онімізації апелятива круглик, що 
називає різні геогр. об’єкти круглої форми; пор. діал.'круглик «ліс круглої 
форми» [СНГТК, 101], «заглиблення земної поверхні круглої форми; гора 
(без докладного опису)» [Марусенко, 233].

Круті, Крутпй, Крутёнька, Крутёнький — численні гідроніми в різних регіонах 
України [СГУ, 294—297]. Назви виникли внаслідок субстантивації та оні
мізації відповідних форм прикм. крутий «майже прямовисний, стрімкий; 
урвистий, прямовисний (про берег, стіну урвища)» [СУМ 4, 373].

КріЬків — річка, п. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Крюківка, Дирчин- 
ка (XIX ст.), Крюкова, Дума (1898), Крюковъ, Руда, Мокроусовка (1913) 
[СГУ, 298]. Гідронім виник, імовірно, через посередництво мікротопоніма 
як посесив на -ів від антропоніма Крюк. Нульове закінчення й корен, наго
лос не дозволяють пов’язувати його з формою відн. прикм. на -овъ або -ова, 
похідного від ГТ крюк «звивина, меандра, поворот річки» [Мурзаев, 307]. 
Істор. назва Дума має ту саму основу, що й Думка (див.). Заст. гідронім 
Дирчинка, очевидно, утворено за допомогою суф. -инк(а) від дієсл. дирка
ти, дирчати «деренькотіти» з основою вигука дир> що імітує відповідний 
прир. звук [ЕСУМ 2, 74]. Кол. назва Мокроусовка постала внаслідок 
трансонімізації втраченого мікротопоніма або ойконіма з суф. -овк(а) в 
релят.-посес. функції та основою антропоніма Мокроус. Гідронім Руда є 
семант. утворенням від ГТ руда (див. Руда).

Крючбк — 1) заплавне оз., Мен. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 2, 247]; 2) струмки в 
бас. Псла й Сіверськ. Дінця [СГУ, 298—299]. Гідроніми виникли семант. 
способом від демінутива крючбк з основою ГТ крюк «звивина, меандра, 
поворот річки» [Мурзаев, 307].
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Кубал&ч — 1) найвища точка Внутрішн. пасма Кримськ. гір, Білогір. р-н у 
Криму; 2) бот. заказник держ. значення, що охоплює зх. схил та верши
ну масиву Кубалач [ГЕУ 2, 248]. Оронім тюрк, походження. Його 
пояснюють як суф. утворення від кр.тат. киЬе «купол, склепіння» 
[Бушаков, 137]. Назва бот. заказника постала способом трансонімізації 
суміж. ороніма.

Кугурлуй — заплавне оз., Ізмаїл, р-н Одес. обл [ГЕУ 2, 248]. Формальні показ
ники назви свідчать про її сх.ром. походження. Очевидно, вона виникла 
за допомогою молд.-рум. форманта -луй у релят.-посес. функції від рум. 
сисоагй «журавель» (див. [Чучка, 311]), в основі якого відбулася сингар- 
монізація голосних і перехід -к- /  -г-.

Кудбшівське родбвище граніту — родовище, Криничан. р-н Дніпропетров. обл. 
[ГЕУ 2, 248]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з етимол. прозорими ГТ й означенням у формі відн. прикм. на -ське, 
утвореного від суміж. відантроп. ойконіма Кудашівка [АТП, 84].

Кудрівцівка — с-ще міськ. типу, Веселинів. р-н. Миколаїв, обл.; засн. 1910 р., 
до 1920 — Колосівка [ГЕУ 2, 248]. Суч. ойконім виник за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від прізв. Кудрявцев, що належало місц. ентузіасту- 
землеміру [Янко, 201]. Істор. назва Колосівка мотивована апелятивом 
колос «суцвіття злаків» або відповідним антропонімом.

Кузшський заказник — ландш. заказник держ. значення, Рахів. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 2, 249]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-■ський, похідного від назви потоку Кузій [ГЕУ 2, 249]; пор. ще потік Кізій / 
Кузій у Хуст. р-ні на Закарпатті [СГУ, 262].

Кузнецбвськ — місто, Рівн. обл.; засн. 1977 р. у зв’язку з будівництвом Рівн. 
АЕС на місці с. Вараш [ГЕУ 2, 249]. Ойконім виник як мемор. назва за 
допомогою суф. -ськ у релят. функції від прізв. відомого радян. розвідни
ка М. /. Кузнецова, який діяв і загинув на Рівненщині. Назва с. Вараш, 
яке передувало місту, очевидно, є семант. утворенням від запозиченого з 
угор. мови укр. діал. варош «місто», що могло зазнати антропонім. впли
ву; пор. прізв. Вараш на Буковині [СПЧ, 66], назву к. с. Варашівка в 
с. Хімчин Косів. р-ну Івано-Франків. обл. [Габорак 2011, 73].

Куйбишеве — с-ща міськ. типу: 1) Запоріз. обл. [АТП, 176]; засн. 1782 р. під 
назвою Кам'янка, у 1926—1930 — Першотравненве [ГЕУ 2, 249], Куйбы- 
шево (1981) [СЭС, 674]; 2) Бахчисарай, р-н у Криму [АТП, 259]; Албат (до 
1935) [ГЕУ 2, 249], рос. Куйбышево. Ойконіми виникли як мемор. назви 
через можливе посередництво відповідних ергонімів унаслідок конверсії 
прізв. відомого радян. діяча В. В. Куйбишева. Тимчасова радян. назва 
с-ща на Запоріжжі постала також як меморіальна способом субстантива
ції форми сер. роду відн. прикм. Першотравнёвий (< Перше Травня), а 
первинний ойконім — унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма 
Кам'янка [ГЕУ 2, 249]. Істор. ойконім Албат у Криму тюрк, походження. 
У його основі етнонім албат — назва середньовічного народу кереїтів з 
монг. витоками, що є залишком означення в структурі кол. ізафету; пор. 
монг. аІЬаґ «кріпосний, данник», монг., д.тюрк аІЬап «повинність, шарва
рок» [Бушаков, 77].

Куквйнський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Пирятин. р-н Пол- 
тав. обл. [ГЕУ 2, 250]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза- 
ції словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-(ин )ський з основою незафіксованого топоніма.

Кукул — 1) гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків. обл.; Куку ль, Кикиї
(1882), Кукул (1899); 2) хребет, там само; Кукуль, Кикиї, Кикиї (1882) 
[Габорак, 200—201]. Назву гори кваліфікують як оронім рум. походжен
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ня, утворений семант. способом від ГТ сисиі (< сиса «одинокий пагорб, що 
підноситься на площині» + суфікс-артикль -ul) [Габорак, 200]. Назва 
суміж. гірського хребта постала способом трансонімізації зазнач, ороніма; 
пор. віддемін. оронім Кукулик у Верховин, р-ні [Габорак, 201].

Куликів — с-ще міськ. типу, Нестеров, р-н Львів, обл. [АТП, 286]; відоме з кін. 
XIV ст. [ГЕУ 2, 250], Kulików, укр. Kulykiw (1883) [SGKP 4, 863]. Ойконім 
виник як посесив на -ів від антропоніма Кулик; пор. нп Кулики (3), ще
2 сс. Куликів, Куликівка (7) [АТП, 652].

Куликівка — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 541]; відоме з 2-ї пол. 
XVII ст. [ГЕУ 2, 250], Куликовка (1981) [СЭС, 676]. Ойконім виник за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Кулик.

Кулйничі — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. 1679 р. [ГЕУ 
2, 251]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації родової назви людей на 
прізв. Кулйнич.

Кульиб — річка, п. Чорної л. Тростянця п. Ягорлика л. Дністра; Киїпа, Тораіа 
(1883), Кульна, Topola (1960—1965); пор. нп Топали і кол. с. Кульна Крас- 
ноокн. р-ну Одес. обл. [СГУ, 301]; як Кульна п. Тростянця; Монзеловка 
[ГНП, 55]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
жін. роду відн. прикм. з суф. -н(ий), в основі якого апелятив куль «обмо
лочений сніп жита або пшениці, що використовується для покрівлі», діал. 
«в’язка комишу», поширений у сх.слов. мовах [ЕСУМ 3, 136]. Молд. (від 
колуни «дикі коні» ) або тюрк, (від кулан «дикий осел», іноді «дикий 
кінь») походження назви малоймовірне [ГНП, 55; Янко, 201]. Парал. 
назва Тораіа постала способом трансонімізації суміж. відантроп. ойконіма 
Топали (< тюрк, топал «каліка» [Радлов III/2, 1222]). Місц. Монзеловка 
трактують як відантроп. утворення на -овка [ГНП, 55; Вербич 2013, 70], 
яке могло бути первинним мікротопонімом.

Кум* — річки (3) на Поділлі, Запоріжжі та Полтавищині [СГУ, 301]. Гідроніми 
сформувалися внаслідок слов’янізації за допомогою закінч. -а тюрк, за 
походженням назв, що виникли семант. способом від загальнотюрк. ГТ 
кум «пісок» [Радлов II/1,1043]; пор. паралелі в ін. мовах [Мурзаев, 313— 
314]. Зміна грам, ознак гідронімів зумовлена їхнім узгодженням з 
номенкл. іменем річка, а також асоціат. зв’язком із загальновживаним 
апелятивом кума.

Куп’янськ — місто, Харків, обл. [АТП, 450]; відоме з 1655 р. [ГЕУ 2, 251] як сл. 
Купенка (до 1756) [Абдула, 82], сл. (м.) Купянка (1773), Купянскъ (1786) 
[СГУ, 303], як відоме з 1685 р., Купянск (1981) [СЭС, 680], Купецький, 
Купчинка, Купенка, Куп9янка, Купенськ; пор. ур. Купенка [Янко, 201], р. 
Куп’янка п. Осколу л. Сіверськ. Дінця, на якій лежить місто [СГУ, 303]. 
Суч. ойконім виник за допомогою суф. -ськ у релят. функції від істор. 
назви м. Купенка /  Купянка, що постала способом трансонімізації назви 
суміж. ур. Купенка або р. Купянка (1773) [СГУ, 303], в основі якої ГТ 
купина «горбик на луці чи болоті, порослий травою або мохом, зелень на 
ньому; кущ»; пор. діал. куп9е, куп9я (зб.) «купини на болоті», бот. діал. 
купена «купина» [ЕСУМ 3, 146, 147]. Варіанти ойконіма зумовлені вико
ристанням різних словотв. афіксів з можливим асоціат. впливом похідних 
від купувати.

Куп’янськ-Вузловйй — Куп'янськ. м /  р Харків, обл. [АТП, 433]; засн. 1895 р. 
[ГЕУ 2, 251]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання до 
опорного Куп9янськ (див.) означення у формі відн. прикм. вузловий з осно
вою апелятива вузол «місце, де сходяться, перехрещуються колії, лінії 
тощо» [СУМ 1, 784] (с-ще належить до основних зал. вузлів України).

Курахівка — с-ще міськ. типу, Селидів. м /  р Донец. обл. [АТП, 103]; засн. 1924 р. 
[ГЕУ 2, 252]. Ойконім перенесено із суміж. с. Курахівка (суч. с. Зоряне). У
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його основі прізв. землевласника Курахова [Янко, 202], до якого приєдна
но суф. -к(а)> що разом з -ів- виражає релят.-посес. значення.

Курбхове — місто, Марі’їн. р-н Донец, обл. [АТП, 119]; засн. 1936 р. у зв’язку з 
будівництвом ДРЕС; Курахівдресбуд (до 1943), Курахівдрес (до 1956) [ГЕУ 
2, 252], рос. кол. Кураховстрой, Кураховгрес [Янко, 202], суч. Курахово 
(1981) [СЭС, 681]. Суч. ойконім виник унаслідок усічення попереднього 
Курахівдрес і приєднання до його основи закінч, -е (рос. -о), що оформило 
назву поселення за моделлю посесивів на -ове. Істор. назви постали як 
складноскороч. утворення від основи ойконіма Курахівка (див.) унаслідок 
приєднання відповідно відабревіатурного -дрес (< ДРЕС) і кореня -буд (у 
первинній назві); пор. Курахівське водосховище, Курахівська ДРЕС [ГЕУ
2, 252].

Кург&н Мечётний — вершина Донецьк, кряжу в межах Луган. обл., на пн. зх. 
від м. Ровеньки [ГЕУ 2, 252]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ курган «горб, гірка, що нагадують 
насип» [СУМ 4, 407] й означенням у формі відн. прикм. на -ний, похідним 
від апелятива мечеть «молитовний дім у мусульман» [СУМ 4, 697].

Курйлівка — с-ще міськ. типу, Царичан. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 95]; засн. 
у сер. XVIII ст. [ГЕУ 2, 252], Куриловка (1859) [ЕК]. Ойконім виник за допо
могою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Курило, який 
пояснюють як д.укр. варіант офіц. імені Кирило [Чучка, 315], хоч не менш 
імовірним є зв’язок прізв. з діал. курило «курільні речі» [ЕСУМ 3,153].

Куриця — річка, л. Терна п. Сули л. Дніпра в Сум. обл.; Курочка, Цыпка, Кочка, 
Щелковица (1913) [СГУ, 303]. Назва ізольована в гідронімії України. Оче
видно, вона пов’язана з численними гідронімами, що мають основу Кур- і 
поширені на пн.рос. та сибір. землях: р. Кур, на якій лежить м. Курськ, 
кілька назв pp. Курья в різних регіонах РФ, Курейка, Курка, Курица, 
Курица Большая, Курица Малая, Курица Гнилая, які виводять від д.рус. 
курья «затока, заплава» нез’ясованого походження, спорід. з рос. курей
ка, курка — «загальні назви безіменних річок» [Мурзаев, 321—322]. 
Зміна акцент, моделі твірного ГТ курья в гідронімі Куриця з суф. -иц(я) в 
топонім, функції зумовлена асоціат. впливом назви птаха курка, куриця 
(пор. Цыпка). Менш імовірне виникнення назви р. Куриця від апелятива 
кура «курява, завірюха», пов’язаного з дієсл. курити «палити; димити; 
підіймати пил; мести (про сніг) тощо» [ЕСУМ 3,153].

Куркул&к — балка; п. Чингулу п. Молочної, вп. в оз. Молочне в Запоріз. обл. 
(1792); Куру Кулакъ (1786); пор. с. Верхній Куркулакъ (1864) і х. Курку- 
лакъ (сер. XIX ст.) [СГУ, 303]; як річка Куркулак [ГЕУ 2, 252]. Назва 
тюрк, походження, виникла складанням основ тур. куру «сухий, порож
ній, виснажений» і тур. кулак «вухо; частина предмета, що видається, 
виступає» [Радлов II/1, 926, 970] (пор. варіант Куру Кулакъ) за ознакою 
«подібна до вуха або у формі виступу балка (річка), що пересихає»; пор. 
характеристику особливостей річки як такої, що влітку на значній части
ні течії пересихає [ГЕУ 2, 252].

Куруш&н — балка, п. Крульмана л. Молочної, вп. в Азовське море; Курашанъ
(1883), Куру Джуюшанъ (1787); пор. с. Курошани Токмац. p-ну Запоріз. 
обл. [СГУ, 304]; як річка Курушан [ГЕУ 2, 253]. Назва тюрк, походження. 
У її основі тур. куру «сухий, порожній, виснажений» і шан = jan «сторо
на» [Радлов IV/1, 21].

Кутёйникове — с-ще міськ. типу, Амвросіїв. р-н Донец. обл. [АТП, 111]; засн. 
1898 р. [ГЕУ 2, 253], рос. Кутейниково. Ойконім виник як посесив на 
-ов(е) від антропоніма Кутейник (< рос. жарт, кутейник «церковник, що 
полюбляє кутю», новг., пек. «дитина, народжена під час різдвяних свят») 
[ССРФ, 265] або способом конверсії за допомогою -е прізв. Кутейников.
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KfrA — с-ще міськ. типу, Косів. р-н Івано-Франків, обл. [АТП, 196]; відоме з 
1448 р. [ГЕУ 2, 253], Кути, Kuty (1710) [Габорак 2011, 288]. Вважають, 
що назву перенесено на с-ще на поч. XVIII ст. із суміж. села, що нині має 
назву Старі Кути; Kuty (1427), Kuthi (1578), Kuty stare (1787), Старі 
Кути (1947) [Габорак 2011, 524], у зв’язку з чим саме воно належить до 
нп XV ст. Первинний ойконім Кути виник унаслідок онімізації ГТ кут (у 
мн.) «вугол, тупик», «гора або віднога гори, що виступає» [Мурзаев, 322], 
«частина якої-небудь території, місцевості» [СУМ 4, 417]; пор. хороніми 
Покуття (див.), Буджак (див.), гідроніми Інгул (див.), д.рус. Уголь, суч. 
Оріль (див.).

Кутлпцька долйна — дол. на сх. Кримськ. гір, Судац. р-н у Криму [ГЕУ 2, 253]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ долйна й означенням у формі відн. прикм. на -ська /  -цька, похідного 
від тюрк, топоніма Кутлак < кр.тат. кутлак «пасовище» < кутл- «пасти, 
охороняти» [Севортян 1980, 108] + суф. -(л)ак на позначення місця дії.

Кутнє — загальнозоол. заказник держ. значення, Овруц. р-н Житомир, обл. 
[ГЕУ 2, 253]. Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. з суф. -н(е), похідного від ГТ кут «вугол, тупик; частина якої-не- 
будь території, місцевості» (див. Кути); пор. два ойконіми Кутище в 
Любар. і Малин, р-нах Житомир, обл. [АТП, 141]. Імовірним є її утворен
ня способом трансонімізації незафіксованого суміж. мікротопоніма 
Кутнє.

Куч^к-Карасу — див. Мала Карасівка.
Кучург&н — річка, л. Турунчука, вп. в. лим. Дністра (1957); Кучурганг (1917), 

Kurczahan (1708), «на урочищі КучурганЬ» (1667), Курчагай (1774), 
Kurtschagan (1788), Курчагань (1878—1882), Кучугуран (1960—1965); 
пор. нп. Кучурган у Роздільн. і Великомихайлів. р-нах Одес. обл. [СГУ, 
306]. Назва тюрк, походження, виникла за допомогою суф. -ган (< -gart) на 
позначення опредметненої ознаки, вираженої твірним gögür-, квчур- «пере
міщати, переселяти» [Севортян 1980, 91]. Первинно вона стосувалася уро
чища, в якому протікає річка і могли зупинятися тур. переселенці, тому 
важко визначити напевно, чим конкретно мотивований топонім: проточ
ним характером води, що переміщається, рухається, чи місцем, де відбу
валося переселення кочівників; пор. похідні складені топоніми 
Кучурганська рівнинау Кучурганський лиман [ГЕУ 2, 254]. Походження 
гідроніма від тюрк, курча «опоясати, оточити», яке виділяють на підставі 
варіанта Курчаган'ь за ознакою «межове значення річки» [ГНП, 56], вида
ється менш імовірним з огляду на пізн. фіксації похідних з основою 
Курча- порівняно з конструкцією «на урочищі КучурганЬ» (огляд ін. ети- 
мологій див. у [Вербич 2013, 71]).

Куш-Кія — гірська вершина Голови, пасма Кримськ. гір, на сх. Бабуган-яйли в 
Криму [ГЕУ 2. 254]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з компонентами куш «птах» [Радлов II/1, 
1022], що виконує роль означення, і кая «скеля» (див. Бешка) за ознакою 
«пташина скеля».

Кушугум — 1) с-ще міськ. типу, Запоріз. р-н і обл. [АТП, 175]; засн. 1770 p.; кол. 
Кушугумівка, Велика Катеринівка [ГЕУ 2, 254]; 2) річка, л. Дніпра в 
Запоріз. обл.; Коиіугум, Кошогум, Кучугум (1913), Кутучума (1913), 
Кучу гумка, Кучугумовка (1779), Корцювате, Різничка, як назви окремих 
частин річки Велйкий Кушугум, Гнилий Кушугум, Малйй Кушугум, Кри- 
вйй Кушугум (1967); пор. суміж. оз. Кушугум, Кошуум, лим. Кушугумів- 
ський, нп Кушугум, Кушугумівська дорога [СГУ, 307]. Гідронім виник за 
допомогою тюрк, іменного суф. -ум від кушук /  кошук «змішаний» з осно
вою кушу «з’єднання» [Радлов II/1, 1028] за ознакою «місце злиття
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річок». О. С. Стрижак уважає первинним незафіксований варіант *Куиіум /  
*Кошуму утворений від тюрк, куш «додавати, добавляти, приєднувати» за 
допомогою афікса -уму а Кушугум — народноетимол. формою зі встав. 
-г- на місці зіяння перед -ум- за зближенням з ум «розум» [Стрижак 1967, 
36—37], що видається менш імовірним. Ойконім постав способом трансо- 
німізації суміж. гідроніма.

Куюкт^к — один з найбільших о-вів у зат. Сиваш, Херсон, обл. [ГЕУ 2, 254]. 
Інсулонім тюрк, походження, виник складанням основ кр.тат. kuyiik 
«горілий» і tup «султан, бунчук», д.тюрк. «прапор» [Бушаков, 114, 153], 
очевидно, за ознакою «пожежа, яка сталася на о-ві, де стояла свита султа
на з відповідними атрибутами».

Куільник — лим. закритого типу на пн. бер. Чорн. моря, Одес. обл. і межі 
Одеси; Куяльницький лиман; у нього вп. р. Великий Куяльник [ГЕУ 2, 
254]. Гідронім Куяльник виник, очевидно, як спільна назва на позначення 
лиману і бас. р. Великий Куяльник, яка впадає в лиман. Його походження 
остаточно не з’ясоване (див. Великий Куяльник).

л
Лбдан — с-ще міськ. типу, Прилуц. р-н Чернігів, обл. [ АТП, 545]; засн. 1619 р. 

[ГЕУ 2, 255]; кол. Ладин [СГУ, 308]. Ойконім не має певної етимології та 
широких зв’язків в укр. і слов, топонімії. Спорід. виглядає назва с. Ладан
ці Перемишлян. p-ну на Львівщині [АТП, 288], що походить від катойко- 
німа ладанці «вихідці з Ладана» (можливо, чернігівського). Суч. його 
форма, очевидно, виникла за асоціацією до апелятива ладан «ароматна 
смола» на основі відантроп. назви Ладин (< Лада + -ин)9 яка, імовірно, є 
первинною. З нею може бути спорід. назва с. Ладинь на Волині, яку 
пояснюють як давнє похідне на -инь від багатозначного кореня Лад- /  лад- 
без указівки на його семантику та мотивац. ознаку [Шульгач 2001, 76]. За 
умови первинності нині актив, варіанта Ладан мотивац. могла бути озна
ка, виражена прикм. ладний «гарний, красивий, акуратний і т. ін.», що 
зазнав пд.слов. впливу: серб., хорв., макед. мовам притаманний встав, -а- 
на місці етимол. -ь- у прикм. на зразок серб, хладан «холодний» (< псл. 
*хоШьпъ); пор. с. Ладне Близнюк, p-ну Харків, обл. [ АТП, 437], cc. Ładna, 
Ładne < ładny «велике, гарне (село)» в Польщі [NMP 6, 257—258]. Онома- 
сти звертають увагу на поширеність у сх.слов. гідронімії архаїч. основи 
Лад- < псл. *Ol-da < і.є. *elda- /  *oldo- «текти; потік», що могла відбитися 
в пол. ойконімі Łada [NMP 6, 257; Babik, 161] і в назві смт Ладан, кол. 
Ладин; пор. суміж. р. Ладинка в бас. Сули, р. Ладиця в бас. Прип’яті й 
с. Ладинка в бас. Десни в Чернігів, обл. [СГУ, 308].

Ладпжин — місто, Тростянец. р-н Вінниц. обл. [АТП, ЗО]; відоме з 1362 р. [ГЕУ
2, 255], Ładyżyn (1884) [SGKP 5, 569], Ладьіжин (1981) [СЭС, 691]. Ойко
нім виник як посесив на -ин від прізв. Ладйга з основою діал. ладйга «вели
ка скибка (хліба)» [ЕСУМ 3, 181], рос. ладыга «щиколотка»; безпосеред
нім мотивац. значенням антропоніма було вживане в рос. діал. ладыга 
«ледарь; брехун» [ССРФ, 271]; пор. суміж. Ладйжинське водосховище, 
Ладйжинська ДРЕС [ГЕУ 2, 255], нп Ладижинське, Ладижинські Хутори 
у Вінниц. обл., Ладижинка в Черкас, обл. [АТП, 655], с. Ладиги і 
р. Ладйжка в Хмельниц. обл. [СГУ, 308].

Лазурне — с-ще міськ. типу, Скадовськ. р-н Херсон, обл.; відоме з 1803 р.; кол. 
Новоолексїївка (до 1975) [ГЕУ 2, 256], рос. Лазурное. Суч. ойконім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду поет, лазурний 
«яскраво-синій, блакитний» [СУМ 4, 437]; пор. с. Лазурне Алушт. м /  р у
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Криму [АТП, 257], Лазурний берег на Середземн. морі у Франції [СЭС, 
691]. Істор. ойконім утворено складанням основи прикм. новий, що вказу
вав на час заснування поселення, й назви с. Олексіївна; пор. 57 таких 
ойконімів в Україні, з яких 4 в Херсон, обл. [АТП, 689].

Ланівці — с-ще міськ. типу, Тернопіл. обл. [АТП, 422]; відоме з 1444 р. [ГЕУ 2, 
259], Лановцы (1981) [СЭС, 695]. Ойконім виник семант. способом від 
катойконіма ланівці з основою назви пос. Лани чи Ланівка [АТП, 655] або 
від групової назви людей ланівці «ті, що поселилися в лані*; пор. р. Ланна 
(див.) і суміж. с-ще Ланна в Карлів. р-ні Полтав. обл. [СГУ, 309—310].

Лбнна — річка, л. Орчика л. Орелі л. Дніпра; Ланная (1782), Ланка (1913); пор. 
с-ще Ланна Карлів. р-ну Полтав. обл. [СГУ, 310]. Гідронім виник унаслі
док субстантивації та онімізації форми жін. роду незафіксованого відн. 
прикм. *ланний «лановий» з основою ГТ герм, походження лан «поле, 
нива», ст. ланъ «одиниця виміру орної землі (1386—1418); орна земля 
(1443)» [ЕСУМ 3,189—190]. Варіант назви р. Ланка постав від апелятива 
лан за допомогою суф. -к(а) в релят. функції або є наслідком граф, помил
ки в основній формі гідроніма.

Лбнчин — с-ще міськ. типу, Надвірн. р-н Івано-Франків, обл.[АТП, 197]; відоме
з X ст. [ГЕУ 2, 260], Lanczin (1400), Lanczyn (1658), Łanczyn (1787), Лан- 
чин (1947) [Габорак 2013, 448]. Походження ойконіма пов’язують з 
назвою ур. Ланок, у якому лежить с-ще [Янко, 205]. Така етимологія при
ваблива з мотивац.-семант. погляду, але сумнівна з формального і з 
урахуванням відсутності в місц. матеріалах відповідної назви урочища в 
смт Ланчин (див. [Габорак 2013, 448]). Ойконіми на -ин виникають від а- 
основ, тому твірний топонім повинен був мати форму *Ланка, похідну від 
ГТ лан, яка, можливо, існувала, але не зафіксована; пор. р. Ланка, Ланна 
(див.). Імовірнішим видається відантроп. походження назви, що могла 
постати як посесив на -ин від прізв. Ланка, яке утворено на основі однієї з 
неофіц. форм давн. слов, імені Ланьо або Лань, Ланъ, співвідн. з Милан, 
Харлан та ін.; пор. антропоніми Янъ Ланка, Waszil Lan, Vanjo Lanko, 
лемк. прізв. Ланко, пд.слов. Ланьо, Ланко, угор. Lancza тощо 
[Чучка, 326] (див. ще [Габорак 2013, 448]).

Лапбта — найвища вершина Ялтинської яйли в Криму; пор. на сх. від вершини — 
перевал Лапата-Богаз [ГЕУ 2, 260]. Оронім пояснюють як іншомовну 
назву, утворену за посередництвом тур. lapada «щавель туполистий» від 
н.гр. X,ót7KXTo[v] [Бушаков, 114], суч. наголос якого закріпився під впливом 
прикм. лапатий «великий, широкий». Назва суміж. перевалу виникла 
синтакс. способом унаслідок приєднання до ороніма Лапата кр.тат, тур. 
bogaz «горло; ущелина, гірський прохід, перевал; протока» [Бушаков, 88].

Лйрине — с-ще міськ. типу, Пролетарська р / р .  Донец. обл. [АТП, 103], нині 
Будьоннівська р /  р.; засн. 1872 р. [ГЕУ 2, 260]. Ойконім виник унаслідок 
конверсії посес. основи прізв. Ларин та приєднання закінч, -е для її узго
дження з номенкл. іменем село, селище.

Лбспі — скелі на узбережжі Ласпинської бухти, на зх. Пд. бер. Криму; Ілляс- 
Кая [ГЕУ 2, 260]. Оронім гр. походження, у його основі н.гр. ГТ Х(хатгг| 
«грязь, твань, болото, мул» [Бушаков, 67], семантика якого вказує на те, 
що первинно назва стосувалася відповідної частини узбережжя або й усієї 
Ласпинської бухти, яка нині має похідну складену назву з опорним ГТ 
бухта; пор. думку А. О. Білецького, який вважає оронім первинним гідро
німом, що виник від гр. топоніма Ласпі «багно» [Білецький, 40]. Парал. 
оронім сформувався на основі тюрк, кая «скеля» (див. Бёшка) й, очевид
но, антропоніма Ілля, який може бути залишком від імовірно гр. назви 
ц. чи мон. Св. Іллі на одній із скель (див. Ай-Петрі).

Лбториця — річка, л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю; Latharcha (1248), Lotrucha, 
Loturcha (1270), Laturcha (1282—1379), Latorica, Латорица (30-і pp.
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XX ст.), Латориц’а (1972); пор. ур. Sucha Latorica, Суха Латорица (сер.
XIX — поч. XX ст.) [СГУ, 310]. Різні погляди на походження гідроніма 
ЛаторицЯу що має рідковживаний відповідник у бас. Стиру, проаналізу
вав В. П. Шульгач, який пояснює назву як архаїч. слов’янізм, що виник 
за допомогою суф. *-іса в демін. функції від топооснови Латор- /  Лотор- /  
Лотр- або в гідронім, функції від відповідного апелятива з основою псл. 
Hotiti /  *latiti /  Heteti «летіти; швидко, стрімко рухатися (про воду); 
гнати, переслідувати» за допомогою експрес, іменник, суф. *-аг- /  *-ог- /  
*-иг- /  *-ьг- /  *-уг-; пор. рум. топоніми Łotrul, Łotritta, Łatorifa, гідроніми 
ЛьіторицЗу OltUj ст. Alutus, геогр. назви Латара, Латера (суч. Lattes) на 
території Франції, pp. Лотара, Лотарь, Лотирка, ойконім Латорь у 
європ. частині Росії [Шульгач 1993, 60—62], що є ром.-кельт.-слов. пара
лелями з можливими і.є. витоками.

Лебедпн — місто, Сум. обл. [АТП, 396]; засн. 1652 р. [ГЕУ 2, 261], за ін. джере
лами згадується як сл. Лебединь під 1651 р. [Іваненко, 109], Лебедин 
(1981) [СЗС, 701]. Ойконім пояснюють як посесив на -ин від антропоніма 
Лебеда, відомого в укр., рос., пол. мовах [Іваненко, 109]; пор. ще 3 нп 
Лебедин, Лебединка (2), Лебединське (2), Лебединці (2) в різних обл. Укра
їни [АТП, 655].

Лебедячі островй — група намивних о-вів уздовж пн.-зх. узбережжя Кримськ. 
п-ва, у мілководній частині Каркінітськ. зат. Чорн. моря [ГЕУ 2, 262]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ острів у мн. й означенням у формі присв. прикм. лебедячий (< лебідь).

Лелія — компл. пам’ятка природи держ. значення, Царичан. р-н Дніпропетров. 
обл.; Урочище Лелія [ГЕУ 2, 263]. Назва, очевидно, виникла способом оні
мізації апелятива лелія «лілія», варіант лілея [ЕСУМ 3, 218] за тією озна
кою, що в заплаві р. Орелі, де знаходиться пам’ятка, переважає лучно-бо- 
лотна рослинність, у якій чільне місце займають лілеї. Парал. назва Уро
чище Лелія постала внаслідок лексикалізації та онімізації відповідного 
словосп.

Лбніне — с-ще міськ. типу, в Криму [АТП, 264]; засн. у кін. XIX ст.; Сім Коло
дязів (до 1957) [ГЕУ 2, 264]. Назва виникла як меморіальна внаслідок кон
версії псевдоніма вождя Жовтневої революції В. І. Леніна за допомогою 
закінч, -є, яке узгоджує ойконім з номенкл. іменем селище. Істор. назва 
постала способом лексикалізації та онімізації словосп. з числ. сім у сим
вол. значенні «множинність» і ГТ колодязь у мн. Можливо, Сім Колодязів — 
це калька втраченого тюрк. Джеті-Кудук < jeti /  джеті «сім» і кудук 
«колодязь» [Мурзаев 1996, 94, 219].

Ленінське — с-ще міськ. типу: 1) Свердловська м /  р Луган. обл. [АТП, 61]; засн. 
1900 p., до 1936 — селище шахти № 9, до 1944 — селище шахти ім. Лені
на [ГЕУ 2, 264], Ленинское (1981) [СЗС, 710]; 2) Дзержинська м /  р Донец. 
обл. [АТП, 103]. Ойконіми виникли внаслідок субстантивації форми 
сер. роду відн. прикм. на -ське з антропонім. основою ергоніма «шахта 
ім. Леніна». Топоніми та ергоніми з основою Ленін- належать до найпро
дуктивніших ВН радян. доби [АТП, 656]. Описова назва поселення на 
Луганщині первинно функціонувала як указівка на його належність 
шахті №9.

Лбнківці — с-ще міськ. типу, Кельменец. р-н Чернівец. обл.; згадується 1488 р. 
як Ленцовичеве село [Янко, 207]; за ін. джерелами відоме з XVI ст. з двома 
назвами: Макарева Лука (1559), нині х. Макарівка, і Линкова (1584); 
Ленкзуць (1670), Ленкпьуцьй (1817), Ленковцьі (1859) [ТСРЧО, 33]. Суч. 
ойконім виник унаслідок онімізації катойконіма ленківці «жителі або 
вихідці з хутора, луки Линкова» (< чол. імені Линко або Линок), у назві 
якого ненаголош. -и- перетворився в артикуляційно бл. -е-. Посесив на -еве- 
в складеній назві 1488 р. постав на основі патроніма Ленцович(і) з твір-
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ним антропонімом J I u h k o  /  Ленко; пор. закарп. прізв. Ленько, Линько, 
Ленко, що виникло від здріб.-пестл. Ленько (< Лень, ЛеньОу Лен) [Чучка, 
334]. Парал. назва XVI ст. Макарова Лука постала внаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ лука і посесивом на -ова від чол. 
імені Макар.

Лёств — гірська вершина Покутсько-Буковинських Карпат, у межах Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 2, 265]. Оронім виник, очевидно, як посесив на -ів з 
основою Лесн- зх.укр. або пол. антропоніма; пор. пол. Leśny (< leśny «лісо
вий»), Lesn-ow, Lesn-ów [Rymut 2, 9]. Можливо, форма чол. роду посесива 
узгоджена з ГТ пік, горб, хребет або з апелятивом пункт (тригометрич- 
ний), що називає відповідну споруду на вершині (на ній стоїть тригоме- 
тричний пункт).

Лёта — річка, л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра; Лета (1888) [СГУ, 312]. Гідронім 
пояснюють як семант. утворення від пслMeta «потік, рух (води)», що 
парал. з *Шъ /  Heto є віддієсл. ім’ям з основою псл. Heteti «летіти, швид
ко текти» [Шульгач 1993, 84—85]; пор. фразеологізм канути в Лету 
«швидко і назавжди зникнути».

Летйчів — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 486]; Летичев (1378), Lathi- 
czow (1446), Letyczow (1493), Latyczow (1548), Leticzow (1630—1650), 
Летичевъ (1653), Лятичів (1926), Летичів (1938) [Торч.-Торч., 273]. 
Ойконім виник як посесив на -ів (< -евъ) від прізв. Летич з основою поши
реного в Зх. Україні імені Лета [Чучка, 335]; пор. суміж. Летйчівська 
рівнина [ГЕУ 2, 265].

Лешнівський заказник — бот. заказник держ. значення, Бродів, р-н Львів, обл. 
[ГЕУ 2, 266]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ський, 
похідного від суміж. ойконіма Лешнів [АТП, 276].

Лйбідь — річка, п. Дніпра в м. Києві; Лыбедь (під 968), Либедь (1878), Лыбедъ, 
Лыбядь (1892), Лыбидь (1802), Lebeda, ЛебЬдь (1878—1882), Łybed9 (1870) 
[СГУ, 313], д.рус. ЛыбЬдь, Лыбедь (1151) [ЕСЛГНПР, 83]. Гідронім виник 
унаслідок онімізації псл. Hybedb «багнисте місце» (< псл. *lyb- «вода» + 
суф. * edb), що має генет. зв’язки з ін. і.є. мовами [ЕСЛГНПР, 83—84], де
і.є. Чи(Ь)- «бруд, сміття; забруднити» [Желєзняк 2014, 69]. Літоп. пов’я
зування гідроніма з іменем дівчини є наслідком пізн. переосмислення, 
зумовленого персоніфікацією річки; пор. біля її гирла підвищення з 
назвою Дівич-гора [ЕСЛГНПР, 83—84; Желєзняк 2014, 78—80].

Лим&н — 1) заплавне оз., Зміїв, р-н Харків, обл.; 2) с-ще міськ. типу, Зміїв, 
р-н Харків, обл.; відоме з 1682 р. [ГЕУ 2, 266]. Лімнонім постав унаслідок 
онімізації ГТ лиман «затока з морською водою в гирлі річки або озеро 
поблизу моря» [СУМ 4, 485], а суміж. ойконім — способом трансонімізації 
назви озера.

Лимбнське — с-ще міськ. типу, Роздільн. р-н Одес. обл. [АТП, 334]; засн. напри- 
кін. XVIII ст., до 1944 — Зельці [ГЕУ 2, 266]. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ське з основою ГТ лиман 
(с-ще лежить на бер. Кучурганського лиману). Істор. назва постала спосо
бом трансонімізації форми мн. родової назви людей на прізв. Зельц, в осно
ві якого апелятив нім. походження зельц «вид ковбаси» [ЕСУМ 2, 258].

Лпменська долйна — міжгірна дол. у пд.-зх. частині Пд. бер. Криму [ГЕУ 2,
266]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ долйна й означенням у формі відн. прикм. на -ська з основою 
назви с. Лімена або укріплення Лімена-Кале на г. Кішка [Бушаков, 67], 
похідної від ст.гр. A,i|iev(ov), Xijievou; «бухта» [ЕСУМ 3, 233].

Линовёць — оз. карст, походження в групі Шацьких озер, Любомл. р-н Волин. 
обл. [ГЕУ 2, 266]; Лйновець [СММПЗУ 2,13]. Лімнонім пояснюють за озна
кою «озеро, у якому водяться лини» [СММПЗУ 2, 13]. Імовірнішим є його
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походження у зв’язку з назвами pp. Линовиця п. Удаю п. Сули л. Дніпра, 
Линка пр. Самари л. Дніпра, потоків Лйневець, Лйнівчик на Закарпатті 
[СГУ, 313—314], апелятивами линовище «скинутий під час линяння верх
ній покрив деяких живих істот», діал. ліновіще «тс.; старий поношений 
одяг», ліновиня «скинута гадюкою шкіра», ліновйсько «суха шкіра змії», 
які виникли в псл. гнізді Hinjatiy *linatiy H in eti “тратити сили, слабнути; 
втрачати шерсть» [ЕСУМ 3, 236—237] від відн. прикм. на *-оиь з основою 
ГТ Чтъ /  Чёпъ або Чіпа /  Чёпа «місце збирання талої води, що стрімко 
сходить зі схилів»; пор. укр. діал. полинь «вода під тонким шаром снігу 
або льоду», линкйй «від сирі лий, вологий», линкуватий «вологуватий», 
ст.пол. (з укр.) łynąć «потекти струменем; виливати», гідроніми Ліна 
(ЛЪна)у Лінина та ін. [Лучик, 34—37].

Линбвиця — с-ще міськ. типу, Прилуц. р-н Чернігів, обл. [АТП, 545]; відоме з 
1629 р. [ГЕУ 2, 266]. Ойконім виник способом трансонімізації назви 
суміж. р. Ліновйця [СГУ, 314]. Перенесення наголосу з гідронім, суфікса 
на твірну основу зумовлене впливом акцент, моделі спорід. апелятивів 
линовище, ліновище, ліновиня (див. Линовёць).

Лйпа — річки: 1) л. Дністра; Lippa (1477, 1501), Lypa9 Lipaczarni (1504); 
2) л. Розтоки п. Лужанки пр. Сірки п. Дністра; пор. нп Липа Долин, р-ну 
Івано-Франків. обл.; 3) л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, і Рівн. 
обл.; Липа (1887) «при р. Липі* (1890) [СГУ, 314]. Гідроніми та ін. розря
ди топонімів з основою Лип- поширені в різних слов, мовах. Перев. їх 
пояснюють як семант. утворення від назви дерева лйпа (< псл. Чіра 
«липа»), яке служило орієнтиром на місцевості [Шульгач, 155; Іліаді, 
222; NMP 6,122—124]. Окремі гідроніми Лйпа на слов, землях могли бути 
зумовленими функціонуванням у псл. мові Чіра як нечленного прикмет
ника [Вербич 2009, 89], що вказував на липкий ґрунт дна або бер. річки 
(див. Лйпець). Пояснення топонімів Лйпа як іллір. назв у зв’язку з i.e. 
Чеир- /  Чоир- /  Чир- «рвати, драти» [Трубачев, 154—155; ЕСЛГНПР, 81] 
непереконливе з погляду на поширення відповідних назв далеко за межі 
іллір. впливу, але перетворення i.e. Lupa на псл. *Lipay укр. Липа можли
ве [Железняк, 156].

Лйпець — річка, л. Харкова л. Уди п. Сіверськ. Дінця п. Дону; Липец (1721), 
Липцы (1850), Липник (1787), Липчанка <1968—1973); пор. м-ко (сл.) 
Липец біля гирла річки (1680), Липцы (1787), суч. с. Липці [СГУ, 314]. 
Назва постала за допомогою суф. -ець у топонім, функції від апелятива 
лйпа за наявністю відповідних дерев або від архаїч. неч ленного прикм. 
лйпа (< псл. Чіра «липуча, липка») за відповідною властивістю ґрунту; 
пор. ниж.наддніпр. лйпка «трав’яниста рос лина-липучка» [Чабаненко 2, 
253], рос. діал. лйпа «надокучлива і невідчепна людина» [Даль 2, 253]. 
Первісно топонім, очевидно, стосувався місцевості на узбережжі річки, де 
виникло пос. Липец. Форма Липцьі у мн. може свідчити про ймовірність 
функціонування в місц. говірках твірного апелятива *липець у геогр. зна
ченні; пор. укр. діал. лйпець «липовий мед» [СУМ 4, 488], рос. лйпець 
«білий душистий мед, який збирають бджоли з липового цвіту» [Даль 2,
253], демін. назву р. Липник л. Липця, бб. Лйпнина, яр. Липнаний, прот. 
Лйпка в бас. Сіверськ. Дінця, р. Лйпка л. Сзуча на Сумщині, р. Лйпецька 
п. Тилігулу [СГУ, 316, 314].

Лппівський заказник — орніт. заказник держ. значення, Золотоніс. р-н Черкас, 
обл. [ГЕУ 2, 267]. Назва постала внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою ойконіма Лйпівське (1799—1801) [Гонца, 144]; пор. 
численні назви нп Липівка9 Липове [АТП, 657], гідроніми з цією основою 
[СГУ, 314—315].
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Лйпова Долпна — с-ще міськ. типу, Сум. обл. [АТП, 398]; засн. у 1-й пол. XVII ст. 
[ГЕУ 2, 267], Липовая Долина (1981) [СЭС, 723]. Ойконім пояснюють як 
похідний від мікротопоніма Липова Долина [Іваненко, 111]. Імовірним є 
його безпосереднє утворення способом лексикалізації та онімізації сло- 
восп. липова долина за характеристикою місця заснування поселення.

Лпповёць — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 20]; уперше згадується 1545 р. 
[ГЕУ 2, 267], Лйповец (1981) [СЭС, 723]. Ойконім постав унаслідок онімі
зації ГТ лйповець «липовий гай, ліс», утвореного за допомогою суф. -ець у 
топонім, функції від прикм. липовий «обсаджений, порослий липами»; 
пор. мікротопоніми, ойконіми, ороніми Лйповець перев. на Правобереж
ній Україні [СММПЗУ 2, 16; АТП, 657; Габорак, 208; СГУ, 315].

Липовіцьке бзеро — оз. вулкан, походження, Хуст. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 2,
267]. Лімнонім постав унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним компонентом озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське /
-цьке, похідного від суміж. ойконіма Лйповець [АТП, 167].

Лип’бнка — річки: 1) л. Товмача п. Великої Висі л. Синюхи л. Пд. Бугу; 
Липянка; пор. с. Лип'янка Шпол. p-ну Черкас, обл.; 2) л. Старовірівки 
л. Орелі л. Дніпра; Липянка (1848), Lipanka (1665); 3) у с. Олександрів- 
ка Красноград. p-ну Харків обл.; Липянка (1863); 4) в Андрушів. р-ні 
Житомир.обл.; Lypiąka (1789) [СГУ, 316]; 5) населені пункти на Полтав
щині, Харківщині, Черкащині [АТП, 657]. Топоніми виникли за допо
могою суф. -анк(а) /  -янк(а) в релят. функції від збір, лип9я «липи» 
[ЕСУМ 3, 237]. Спочатку вони стосувалися порослої липами місцевості 
на бер. річок, а потім закріпилися за самими річками і суміж. поселен
нями.

Лпса горі — 1) вершина горбогірного пасма Гологори, біля с. Червоне Золочів. 
p-ну Львів, обл. [ГЕУ 2, 268]; 2) численні гори (45) в Івано-Франків, обл. 
[Габорак, 209—210]. Ороніми виникли внаслідок онімізації словосп. з 
опорним ГТ гора й означенням у формі прикм. лйса з геогр. семантикою 
«позбавлена рослинності; гола (про землю, гори тощо)» [СУМ 4, 490]; пор. 
пасмо Гологори. Регулярність уживання твірного словосп. спричинилася 
до його лексикалізації на апелят. рівні й функціонування як складеного 
ГТ: пор. народний ГТ на Кіровоградщині лйса гора «горб без рослинності», 
похідні від нього композити лисогір «горб без рослинності», лисогір9я 
«горб, підвищення без рослинності», лисогора «гора без рослинності» та 
синонім, вживання означення цього словосп. лйса «місце в полі, де нічого 
не росте», «горб без рослинності» [СНГТК, 110—111]. Відповідні терміни 
й топоніми поширені в різних слов, мовах [Мурзаев, 353; Займов 1977, 
127—128; NMP 6, 414], що свідчить про псл. витоки перен. геогр. значен
ня прикм. лйсий (< псл. Чузъ «лисий; без волосся, з білою плямою» [ЕСУМ
З, 241], який у поєднанні з назвами геогр. об’єктів (найчастіше гір) нази
вав місця, де колись були язичн. святилища, а згодом (з прийняттям хри
стиянства) — поганські місця, де відбуваються збори відьом, чортів та ін. 
нечистої сили; пор. поєднання геогр. і міфол. ознак у поясненні назви 
вул. Лйса в с. Соснина на Волині — «де не селяться жителі і не ростуть 
дерева» [СММПЗУ 2,17], негативно-міфол. семантику в бойк. лйсе молоко 
«прокисле молоко» [Онишкевич 1, 410].

Лисёць — с-ще міськ. типу, Тисмениц. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 192]; відо
ме з 1491 р. [ГЕУ 2, 268], давнє Мочар, Мочар-місто у формі Moczar 
(1628), Moczarmiasto, Moczar (1649), Lisiec alias Moczar Miasto (1649), 
Lisiec (1649), Moczar seu Łysieć (1699), Łysieć (1717), Лисець (1947) [Габо
рак 2013, 459—460]. Суч. ойконім виник за допомогою суф. -ець у релят.- 
демін. функції від прикм. лйсий (про гору, горб без рослинності) або ж від 
ороніма *Лисець на позначення підвищення без рослин, де засн. поселення;
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пор. пол. ойконім Łysieć [NMP 6, 417]. Істор. назва постала семант. спосо
бом від ГТ мочар «мокра заболочена низина» [СНГТК, 124].

Лисичпнськ — місто, Луган. обл. [АТП, 64]; засн. 1795 р. [ГЕУ 2, 268], 
Лисичанск (1981) [СЭС, 724]. Ойконім виник за допомогою суф. -анськ у 
релят. функції від назви б. Лисича в бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 316—317], 
кінц. -а в якій спричинилося до «притягування» саме інтерф. -ан- у струк
турі форманта. Припускають, що колись тут була сл. Лисичий Байрак, яка 
лежала в однойменному урочищі, звідки й пішла назва міста [Янко, 209].

Лисогір — річка, л. Удаю л. Сули л. Дніпра; Лисогорь (1687), Лисица, Leysokor, 
ЛЬсогоръ (1886), Лисогорка (1913); пор. с. Лисогори Ічн. р-ну Чернгів. обл. 
[СГУ, 317]. Гідронім виник унаслідок онімізації ГТ лисогір «горб без рос
линності» [СНГТК, 111], який стосується одного із суміж. підвищень. Від 
цього самого ГТ у формі мн. семант. способом постав ойконім Лисогори. 
Словотв. варіант гідроніма Лисица утворено способом онімізації діал. ГТ 
лисиця «гола вершина гори», що також виник від прикм. лисий з геогр. 
семантикою [ЕСУМ 3, 241]; пор. оронім Лисогірка [Габорак, 212], назву
б. Лисогірська [СГУ, 317].

Лис0к — гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Долин, р-н Івано-Франків. 
обл.; Болото Лисок [ГЕУ 2, 269]. Назва постала внаслідок онімізації діал. 
лисок «частина болота, острівець, на якому нічого не росте»; пор. волин. 
Лисок з відповідною мотивацією [СММПЗУ 2, 20]. Складений лімнонім 
Болото Лисок указує на заболочений характер місцини, на якій немає 
рослинності.

Листувпта — вершина Гринявських гір, у межах Івано-Франків. обл. [ГЕУ 2, 
269]. Оронім постав унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. 
роду діал. листоватий «з листям» [ЕСУМ 3, 243], що вказує на наявність 
рослин на вершині гори.

Лпсянка — 1) с-ще міськ. типу, Черкас, обл. [АТП, 507]; відоме з 1593 р. [ГЕУ, 
269], Łysiańka, Lisianka (1884) [SGKP 5, 302], Лысянка (1981) [СЭС, 741]; 
2) річки (3) Лисянка в Черкас. (2) і Київ. (1) обл. [СГУ, 317]. Назви вини
кли способом онімізації діал. лисянка «гола вершина гори» [ЕСУМ 3, 241].

Литбвський півбстрів — рівнинний п-в у зх. частині зат. Сиваш Азовськ. моря, 
в межах Криму [ГЕУ 2, 269]. Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ півострів й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський, похідного від хороніма Литва, або заст. етноніма литва 
«білоруси» [ЕСУМ 3, 245].

Лпхівка — с-ще міськ. типу, П’ятихат. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 90]; засн. 
1740 р. [ГЕУ 2, 270], Омельникь-Лиховка (1750) [Феодосій, 318]. Ойконім 
виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. Лихий 
або Лихо. Наголос на першому складі ойконіма свідчить про ймовірніше 
його походження від другого антропоніма. Істор. назва Омельникь-Лиховка 
постала способом складання ойконіма з суміж. гідронімом Омельник (див.).

Лівйдія — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р у Криму [АТП, 255]; до XVIII ст. включно 
на місці Лівадії було гр. пос. Ай-Ян [ГЕУ 2, 270], Ливадия (1981) [СЭС, 
717]. Суч. ойконім гр. походження, виник семант. способом від ГТ 
A,iP<x8iov «лука, зрошена рівнина», звідки укр. левада «присадибна ділян
ка землі з сінокосом, городом чи садом», діал. «площа біля церкви», діал. 
лівада «квітник на городі» [ЕСУМ 3, 206]. Істор. назва Ай-Ян також має 
гр. походження. У її основі гр. ’'aYioę «святий» і особ, ім’я Ян (< Іоан) 
[Білецький, 41], яке було надано місц. монастирю (див. Ай-Петрі).

Лівобер0жна Україна — істор.-геогр. назва частини укр. земель на лівому бер. 
Дніпра (разом з Києвом), яка після 1654 р. перебувала на автономному 
становищі у складі Російської держави; Гетьманщина, Малая Росія, 
Малоросія, з 1796 р. — Малоросійська губернія [ГЕУ 2, 270]; Лівобереж- 
жя9 сх. частина Гетьманської держави (1648—1764) [ЕУ 4, 1307]. Хоро
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нім постав синтакс. способом унаслідок приєднання означення у формі 
складносуф. релятива з суф. -н(а) й основами прикм. лівий та ГТ берег до 
опорного компонента Україна (див.). Мотивац. ознака атрибутива пов’я
зана з тим, що названа ним частина України лежить на лівому березі Дні
пра. Синонім, композит Лівобережжя виник складанням зазнач, основ і 
приєднанням до них суф. -bje в локал. функції. Парал. назви також мають 
прозору етимологію: Гетьманщина < гетьманська (держава) + -ина, на 
етиці яких сформувався міжморф. вузол -щ- унаслідок фузії суф. -ськ- і 
-ин-; Малая Росія — як менша частина Російської імперії, хоч у топонімії 
основа Мал- за наявності відповідної назви з основою Велик- має ще зна
чення «давня, первинна».

Лі'зна — річки: 1) л. Деркулу л. Сіверськ. Дінця л. Дону; Лйзная (1979), Лізна 
(1965), Лдзна (1963—1973), Лозная (1928), Лезная (1850), Литная
(1900), Лозовая (1850), Большая Лизна (1863); пор. х. Лізний (1965); 
2) п. Айдару л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1782); Лозная (1900), Лозняна, 
Лознянка (1963—1973), Лиственная (1934); емт Лозно-Олександрівка 
Білокуракин. р-ну Луган. обл.; 3) п. Айдару; Лозная (1934); 4) яр, 
л. Кам’янки п. Айдару (1979) [СГУ, 319]. Гідроніми виникли внаслідок 
субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. лізний «той, що 
має стосунок до лози», в основі якого відбулося закономірне чергування 
-о- /  -і- в новозакритому складі; пор. назву г. Лізна [Габорак, 212], назви 
рр. Лізниця (6) з основою Лізн- і топоформантом -иця, які містять корінь 
апелятива лоза, на що вказують варіанти Лозница [СГУ, 319], ур. Лізники 
в Івано-Франків. обл. [Габорак 2011, 301] < *лізники «зарості лози».

Лімниця — річки: 1) п. Дністра; Lemnica (1884); 2) п. Дністра; Ламница (1917), 
Ламниця (1957), Лімниц’а, Лдмниц’а (1979), Łomnica (1884), Lomnicza
(1901), Lomicai (1804); 3) п. Колодниці пр. Дністра; Łomnica (1884) [СГУ,
319]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від 
прикм. ломний «такий, що має відношення до лому, поламаного хмизу, 
гілля, каменю тощо»; пор. діал. лім «уламки; сушняк» [ЕСУМ 3, 188], 
поширені в Польщі ойконіми Łomna, Łomnica, Łomnik, Łomno [NMP 6, 
356—358]. Припускають, що в псл. мові існував ГТ Чотьпіса «така, що 
ламає», від якого семант. способом постали гідроніми [Вербич 2009, 90; 
ЭССЯ 16, 31—32].

Лісні, Лісн0, Ліснпй — численні гідроніми [СГУ, 320], ойконіми [АТП, 658], 
мікротопоніми [СММПЗУ 2, 27—28] тощо. Назви виникли внаслідок суб
стантивації та онімізації відповідної форми відн. прикм. лісний (< ліс), 
яка узгоджується з номенкл. іменем річка, балка, село, яр і т. ін.; пор. спо- 
рід. назви Ліски, Лісковий, Лісова, Лісове, Лісовець, Лісок [АТП, 658— 
659; СГУ, 320—321].

Літин — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 21]; відоме з 1431 р. [ГЕУ 2, 285], 
Lityn (1884) [SGKP 5, 352], Лйтин (1981) [СЭС, 726]. Ойконім постав як 
посесив на -ин від незафіксованого антропоніма *Літа /  *Лета; пор. назву 
с. Літин на Волині, яке також з’явилося в XV ст. [Шульгач 2001, 78], що 
може свідчити про заснування поділ, та поліс, поселень одним і тим самим 
власником (князем, поміщиком тощо) на ім’я *Літа /  *Лета, закарп. 
прізв. Лета з перев. пд.слов. параллелями, серб, і хорв. апелятив лёта 
«метушлива, нетямуща жінка», [Чучка, 335], укр. діал. лёта «плетуха, 
балакуха» неясного походження [ЕСУМ 3, 226], можливо, спорід. є укр. 
лет «літ, політ», діал. літовець «чорт в образі милого, злий дух, що пору
шує сімейний спокій», літавиця «казкова жіноча істота, що спокушає 
чоловіків» та ін., які виникли в псл. гнізді Heteti «летіти», *letati «літа
ти» [ЕСУМ 3, 226—227], назва р. Літмир у Львів, обл., Литмижъ, Літ- 
міш [СГУ, 321], пол. варіанти якої свідчать про неї як про посесив на *-уь 
від антропоніма *Литомирь.
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Літнінка — річка, п. Дністра; пор. нп Летня Дрогобиц. р-ну Львів, обл., пас. 
Літниці (Letynka), Letnianka (1884) [СГУ, 321]. Гідронім виник за допомо
гою суф. -янк(а) в релят. функції від суміж. ойконіма Летня, в основі 
якого відбулося чергування -е- /  -і- в новозакритому складі. Його походжен
ня залишається не з’ясованим [Вербич 2009, 46]. Спорід. пол. ойконім Let
nica пояснюють як утворення на -іса від прикм. letni «літній» [NMP 6, 84].

Лозівський — с-ще міськ. типу, Слов’яносербськ. р-н Луган. обл. [АТП, 70]; 
засн. 1949 р. [ГЕУ 2, 288], рос. Лозовский. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -ський, який утворено від назви 
суміж. р. Лозова п. Лугані [ГЕУ 2, 323] і узгоджувався з рос. ГТ посёлок.

Л6зно-Олекс£ндрівка — с-ще міськ. типу, Білокуракин. р-н Луган. обл. [АТП, 
62]; відоме з XVII ст. [ГЕУ 2, 288]. Ойконім виник способом складання 
основ назви пос. Олександрівна [АТП, 688—689] і назви суміж. р. Лізна, 
місц. Лозна (див. Лізна), на якій лежить с-ще.

Лозовй — 1) численні балки (22) і річки (20), перев. у Лівобережній Україні 
[СГУ, 322—323]; 2) місто, Харків, обл. [АТП, 451]; засн. наприкін. XIX ст. 
[ГЕУ 2, 288], Лозова (Катеринівка) (1863) [СГУ, 322], як засн. у 2-й пол.
XIX ст., Лозовая (1981) [СЭС, 732]. Гідроніми постали внаслідок субстан
тивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. лозовий «стос, лоза», 
яка узгоджується з номенкл. іменами балка або річка. Ойконім утворено 
способом трансонімізації назви суміж. балки, на якій лежить місто. Істор. 
назва пос. Катеринівка, що нерегулярно вживалася в XIX ст., виникла за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма/Сате/нша; 
пор. ще бл. 50 нп Катеринівка в Україні [АТП, 637].

Лозув£тка — балки (6), річки (14), населені пункти (19) перев. у центр, і пд. 
частині України [СГУ, 324; АТП, 659]. Топоніми виникли за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від відн. прикм. лозуватий «такий, що харак
теризується наявністю лози» або від суміж. назв на зразок Лозувата, 

„ Лозуватий [СГУ, 324]). Подекуди за аналогією до цієї моделі міг приєдна
тися складний суф. -уватк(а) в релят.-атрибут, функції до апелятива лоза.

Локачі — с-ще міськ. типу, Волин. обл. [АТП, 44]; відоме з 1542 р. [ГЕУ 2, 289], 
«въ Локачохъ» (1543), Łokaczi (1545), «зъ Локачъ», «до Локачъ» (1565), 
«мє(с)то локачи» (1595), Łokacze (1765) [Шульгач 2001, 79]. Ойконім 
виник унаслідок трансонімізації антропоніма Локачъ у мн., що має парале
лі в ін. слов, мовах [Шульгач 2001, 79]. В основі прізв. втрачене * локач 
«той, хто жадібно й багато п’є, хлебтаючи», похідне від д.рус. локати 
«хлебтати, жадібно пити, втягуючи рідину язиком» (< псл. Hokati) [ЕСУМ
З, 282].

Лбкня — річки (8) у Сх. Поліссі (Сум. обл.) [СГУ, 325]. Назви виникли за допо
могою продукт, в сх.поліс, гідронімії суф. -н(я) в релят.-атрибут, функції 
від д.рус. локы «калюжа», в ін. слов, мовах — локва «калюжа; невеликий 
став, озеро», що має паралелі в багатьох і.є. мовах [Фасмер 2, 515]. Заст. 
ГТ локы «невелике болото, калюжа» відбився в топонімії перев. сх.- і 
пд.слов. мов [Мурзаев, 346; Никонов, 241]; пор. похідні від основи локн- 
зх.- й центр.поліс. гідроніми Локниця [СГУ, 325], а також ойконім Локни- 
сте в Мен. р-ні Чернігів, обл. [АТП, 542], основи яких вказують на функ
ціонування в місц. говорах незбережених прикм. *локний «болотний, 
калюжний», *локнистий «насичений калюжами, болотом». Ойконіми 
Локня, Локниця в Сум. і Рівн. обл. [АТП, 660] постали від назв суміж. 
річок способом трансонімізації.

Лбпань — річка, л. Уди п. Сіверськ. Дінця п. Дону; Лопань (1655), «наЛопани» 
(кін. XVII ст.), Лбпань (1957), Лопин (1979), «от Лопина» (1629), «от 
Лопиноиь (XVII ст.), Lopanis R. (1650), Lopan (2-а пол. XVIII ст.); пор. нп 
Лопань, Козача Лопань, Весела Лопань, Залопань у Харків, обл. [СГУ,
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325—326]. Гідронім постав унаслідок онімізації діал. ГТ лопань «коло
дязь на болоті», що, ймовірно, виник за ознакою «вода, яка б’є, прори
вається назовні» від дієсл. лопати (ся) [Фасмер 2, 518].

Лопбтин — с-ще міськ. типу, Радехів. р-н Львів, обл. [АТП, 291]; відоме з 1366 р. 
[ГЕУ 2, 290], Łopatyn (1884) [SGKP 5, 720]. Ойконім виник як посесив на
-ин від антропоніма Лопата, похідного від апелятива лопата; пор. поши
рене в Зх. Україні прізв. Лопата [Чучка, 346], суміж. ліс. заказник держ. 
значення Лопатинський заказник [ГЕУ 2, 290], потік Лопатин у Закарпат. 
обл. [СГУ, 326] і назву р. Лопатина в Сум. обл., мотивовану місц. ГТ Лопа
тина «заглиблення в грунті невизначеної форми» [Черепанова 1984,127].

Лоп^шна — гора, на межі Богородчан. і Рожнятів. р-нів Івано-Франків, обл.; 
Łopuszna, Близниця, Bliźnica, Blyznycia [Габорак, 215]. Оронім постав 
унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. лопу- 
шний «вкритий лопухами; з лопухами». Назва могла стосуватися й 
суміж. потоку [СГУ, 326]; пор. аналог, етимологію гідроніма Лопушна 
[Вербич, 47]. Парал. оронім Близниця виник за подібністю вершини гори 
до вершини суміж. г. Сивуля [Габорак, 215].

Лоспнівка — с-ще міськ. типу, Ніжин, р-н, Чернігів, обл. [АТП, 542]; відоме з 
1627 р. [ГЕУ 2, 290], Łosinówka (1884) [SGKP 5, 734]. Ойконім виник за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. Лосина [Веселов
ский, 184]) з основою апелятива лосина «лось» [ЕСУМ 3, 291]. Приєднан
ня -івк(а) до а-основи зумовлене впливом високопродукт. моделі з цим 
суфіксом.

Лбсова — група гірських хребтів Покутсько-Буковинських Карпат, у межах 
Чернівец. обл. [ГЕУ 2,290]. Оронім виник унаслідок субстантивації та оні
мізації форми жін. роду втраченого відн. прикм. *лосовий> похідного, імо
вірно, від ГТ *лосо «гладка поверхня; блискуча смуга», який можна 
реконструювати на основі рос. лоса «гладка поверхня води, освітлена сон
цем», лосо «тихо, безвітряно», сх.слов. ласа «пляма, смуга, що блистить» 
[Фасмер 2, 520], рос. арх. лосо «дорідно, добре (або «гладко, рівно»)» [Даль 
2, 268].

Лостун — гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків, обл.; Лустун, Великий 
Лостун, Łostun [Габорак, 215]. Оронім пояснюють як посесив на *-уь від 
антропоніма Лостун [Габорак, 215], однак зазнач, суфікс давно втратив 
продуктивність і мав би пом’якшити основу. Наявність гідронімів Лустун /  
Лостун у сусід. Чернівец. обл. [СГУ, 331] дає підстави пов’язувати оронім 
із зх.укр. луста «шматок; скибка; великий шматок хліба» (< псл. діал. 
Huśta «луска, шкіра, лушпина; скибка; шматок» < і.є. Чей- «відділяти, 
відривати, відрізати» [ЕСУМ 3, 311]), яке могло мотивувати назву гори за 
ознакою «та, що складається з шарів ґрунту, каменю, піску»; пор. діал. 
зх.укр. лустиш «який складається з шарів» [ЕСУМ 3, 311]. Поява -о- на 
місці -у- зумовлена впливом молд. ластун, лостун «ластівка, стриж» 
[Карпенко, 149].

Л0тикове — с-ще міськ. типу, Слов’яносербськ. р-н Луган. обл. [АТП, 70], рос. 
Лотиково; засн. на поч. XX ст.; Іванівськийрудник (до 1912), Густав (до 
1923) [ГЕУ 2, 290]. Суч. ойконім виник як посесив на -ове від прізв. Лотик
з основою апелятива лотік «жолоб для стікання води, для зсипання чого- 
небудь» [ЕСУМ 3, 292]. Попередню назву утворено від зх.європ. антропо
німа Густав герм, походження [Rymut 1, 285] подібно до мемор. ойконіма 
Готвальд (див. Зміів) без використання морфол. засобів. Первинний ойко
нім постав у зв’язку з лексикалізацією та онімізацією словосп. з опорним 
ГТ рудник й означенням у формі відн. прикм. на -ський, похідного від 
назви пос. Іванівка; пор. З нп Іванівка в Луган. обл. [АТП, 632].

Лбхвиця — 1) річка, п. Сули л. Дніпра; Лохвица (XVII ст.); Лоховица (1590); 
пор. м. Лохвиця [СГУ, 327]; 2) місто, Полтав. обл. [АТП, 354]; відоме з
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1320 р. [ГЕУ 2, 290], Лохвица (1981) [СЭС, 736]. Назву річки утворено за 
допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції від заст. ГТ локва «невелике 
болото, калюжа»; пор. його відповідники Локвица в Хорватії, Істрії та ін. 
[Мурзаев, 346] і укр. гідроніми зі спорід. основою Локня (див.). Ойконім 
постав унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма. Можливо, назва 
Лохвиця виникла на позначення болот, місцевості з калюжами й пошири
лася на річку та поселення одночасно.

Лубнй — місто, Полтав. обл. [АТП, 355]; д.рус. ЛХбьнОу «к Лубьну* (1096), 
«школо Лубьна» (1107), «къ Лубну», «у Лубіа» (1106), «около Лоубнаь 
(1107), земъля Лубни (1552), «подъ Лубнами* (1597), «m(iasto) Lu&ni albo 
Alexandrow nazwane» (1617), «въ Лубняхъ» (1632), Лубни Лубни (1666), 
літ. Лубнй, місц. Лубні [ЕСЛГНПР, 81—82]. Суч. ойконім у формі мн. фік
сується з XVI ст. як залишок кол. двоїни Лубні від д.рус. ЛІЇбьно, що 
постало внаслідок субстантивації та онімізації відповідного відн. прикм. 
зі значенням «луб’яне, дощане, дерев’яне», в основі якого д.рус. лІЇбь 
«деревинна кора» (< псл. *lub- /  *ljub-); пор. спорід. апелятиви й топоніми 
в ін. слов, мовах [ЕСЛГНПР, 82]. Істор. форма сер. роду узгоджувалася з 
номенкл. іменем поселення, урочище у яке вказувало на місце відповідного 
обробітку дерев; пор. спорід. гідроніми Лубна, Лубний, Лубня, Луб'яна, 
Луб'янка, Лубенёць, Лубёнка [СГУ, 328].

Луг, Лугй — балки, потоки тощо [СГУ, 328—329; СММПЗУ 2, 38]. Топоніми у 
формі Луг у Лугй виникли внаслідок онімізації відповідної форми ГТ луг 
«поросла травою і кущами лука; (заст.) низина, поросла лісом», діал. 
«пасовище біля річки; сінокісна низина» < псл. *lggb «кривизна, знижен
ня поверхні землі; низький ліс, прибережні зарості; болото» [ЕСУМ З, 
297—298].

Л^га — річка, п. Зх. Бугу п. Вісли у Волин, обл. (1957); Ługa, Ług, Łuh (1965), 
«до реки Луга» (1569) [СГУ, 328]. Гідронім виник унаслідок онімізації 
місц. ГТ *луга «луг, лука» (див. Луг). Форма твірного апелятива, напевно, 
є нерегулярним рефлексом псл. *lęga «низина, яма», яке чергуванням 
голосних пов’язане з *lęgby що могло вплинути на вокалізацію голос, -у- в 
основі. Рефлексами псл. *lęga є рос. діал. ляга «калюжа, яма з водою, 
болото; низьке вологе місце в заростях», пол., кашуб. діал. lega «низина» 
[ЕСУМ 3, 298]. Поширення ГТ луга «болото, калюжа, став, яма на дні 
річки», «заболочений рукав річки» в балт. мовах і в гідронімії цих та ін. 
мов дало підстави для висновку про його і.є. походження та можливий 
зв’язок з ест. Іаихаап «грузький, трясовинний» [Мурзаев, 350]. Закрі
пленню форми жін. роду гідроніма Луга могло сприяти його узгодження з 
номенкл. іменем річка.

Лугбнськ — місто, Луган. обл. [ГЕУ 2, 292]; засн. 1795—1796 рр. у зв’язку з від
криттям Катеринославськ. чавуноливарн. заводу, перейменованого 1797 р. 
на Луганський; з 1935 р. — Ворошиловограду з 1958 — знову Луганську з 
1970 — знову Ворошиловоград [АТП, 54], з 1991 — знову Луганську рос. 
Луганску кол. Ворошиловоград [СЭС, 737, 249]. Суч. ойконім виник за 
допомогою суф. -ськ у релят. функції від назви р. Лу гань (див.), на якій 
лежить поселення. Неодноразове перейменування міста на Ворошило
воград пов’язане з ушануванням одного з лідерів СРСР К. Є. Ворошилова, 
до прізв. якого приєднано в меморіал, назві стилізований ГТ град.

Луганське — с-ще міськ. типу, Артемів. м /  р Донец. обл. [АТП, 103]; засн. 1701 р., 
до 1922 — П'ятнадцята Рота [ГЕУ 2, 292]. Ойконім виник способом суб
стантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. на -ський, утворено
го від назви р. Лугань (див.), на якій лежить с-ще. Істор. назва постала 
внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом 
рота «військовий підрозділ, що входить до складу батальйону» [СУМ 8, 
888] й означенням у формі жін. роду відн. прикм. (т. зв. порядкового
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числ.) п'ятнадцятий, який указує на порядок послідовності військ, 
підрозділу при лічбі (у 1754 р. тут стояла п'ятнадцята рота Бахмутськ. 
гусарськ. серб, полку [Янко, 214]); пор. суміж. (за 8 км) зал. ст. Роти [ГЕУ
2, 292].

Луганський заповідник — заповідник НАН України у Луган. обл. [ГЕУ 2, 292]. 
Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ заповідник й означенням у формі відн. прикм. на -ський, що вказує на 
знаходження геогр. об’єкта на території Луганськ. обл.

Лугбнчик — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону; Мокрый Луганчик (1793), Малой 
Луганъчик (XVII ст.) Луганчук (1913), Луганчак (1863); пор. сл. Луган- 
чик (1880) [СГУ, 328]. Гідронім виник за допомогою суф. -чик у демін. 
функції від назви р. Лугань (див.), яка є значно більшою від Луганчика, 
що бере початок з джерел на схилах Донецьк, кряжа, як і р. Лугань. Озна
чення в структурі істор. складених назв характеризують річку за відповід
ними властивостями.

Лугбнь — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1598); Луганъ (1708), Луганка 
(1846), Білая Лугань (1784) — з притокою Білою; р. Білая (1783) — назва 
стосується верхів’я Лугані; пор. нп. Луганъ (1707), Лугань (1737), 
Луганск (1861) [СГУ, 328—329]. Гідронім пояснюють як перенесений на 
річку хоронім слов, походження, утворений за допомогою суф. -ань у 
релят.-атрибут, функції від ГТ луг «заливна заплавна долина, яку викори
стовують під пасовище та сінокіс» [Отин 2005, 233]; пор. належні до цього 
словотв. типу назви Березань, Лебедянь, Лопань, Лушпань, Кубань, Оль- 
шань, Рогань9 Форостань (Хворостань) та ін. [Отин 2005, 225—226]. 
Складений гідронім Білая Лугань постав синтакс. способом унаслідок 
приєднання до його основної форми означення, у ролі якого була назва пр. 
Білая у верхів’ї р. Лугань.

Луга-Свинорпйка — річка, п. Луги п. Зх. Бугу п. Вісли (1957); Ługa. Ług, Świno- 
ryjka, Świnorojka (1965) [СГУ, 328]. Суч. назва постала внаслідок злиття 
двох суміж. гідронімів — Луга й Свинорййка [СГУ, 328, 490], що почерго
во функціонували як самостійні назви річки (див. Луга й Свинорййка).

Лугпни — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 140]; відоме з 1606 р. [ГЕУ 2,
294], Ługiny, Łuhiny (1884) [SGKP 5, 804, 806], Лугинй [Янко, 215], Лугйны 
(1981) [СЭС, 737]. Ойконім виник унаслідок онімізації діал. лугйна в мн. 
«лугова трав’яниста рослинність» [ЕСУМ 3, 297], що характеризує місце
вість, де лежить с-ще; пор. суміж. р. Лугинка й с. Лугинки [СГУ, 329].

Лужбни — с-ще міськ. типу, Кіцман. р-н Чернівец. обл. [АТП, 522]; відоме з 
1453 р. як Лужане, Лужаны; романізовані форми Lujeni (1662), Лужэни 
(1667), Лужени (1785) [ТЦРЧО, 41]. Ойконім пояснюють як безпосередній 
дериват від ГТ луг «заросла лісом низина біля річки» [ТЦРЧО, 41], що 
неточно відбиває його походження. Суф. -ани9 який утворює назви за міс
цем проживання та етноніми, свідчить про його семант. утворення від гру
пової назви людей *лужани «ті, що живуть на лузі»; пор. аналог, за спосо
бом творення ойконіми Бережани (< бережани), Горяни (< горяни), Доли- 
няни (< долиняни), Зарічани (< зарічани «ті, що живуть за річкою»), 
Зарожани (< зарожани «ті, що живуть за рогом»), Подоляни (< подоляни), 
Поляни (< поляни) тощо [АТП, 581, 611, 619, 628, 701, 702].

Лужйнка — річки: 1) л. Свічі п. Дністра; Łużanka, Łuszańka, Łuszka (1884);
2) п. Тересви п. Тиси л. Дунаю; Лужанска Ріка, Лужанка, Luh (1929), 
Luźanka (1935); 3) пр. Сівки п. Дністра; Lużanka (1917) [СГУ, 329]. Гідро
німи виникли за допомогою суф. -анк(а) (< *-janka) в релят. функції від 
ГТ луг (див. Луг). Імовірним є утворення таких назв способом онімізації 
діал. лужанка «галявина; прибережний луг» [ЕСУМ 3, 297] (див. [Вербич 
2009, 93]).
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Лужкй — ландш. заказник держ. значення, Вижниц, р-н Чернівец. обл. [ГЕУ 2,
295]. Топонім виник способом онімізації ГГ лужок у мн., що є демінути
вом до апелятива луг (див. Луг); пор. ойконіми Лужки (7), Лужок (4) 
[АТП, 660], мікротопоніми Лужкй (8), Лужок (7) у пн.-зх. частині Украї
ни [СММПЗУ 2, 39—40], потоки й потч. Лужкй (4) [СГУ, 329] та ін.

Лука — оз. льодовик, походження, Ратнів. р-н Волин, обл. [ГЕУ 2, 295]. Лімно- 
нім постав унаслідок онімізації загальнослов. ГТ лука «рівна місцевість, 
вкрита травою, луг; вигин річки або берега моря», діал. «сінокісна низина 
у вигині річки» (< псл. 4ęka «кривизна; затока; вигин річки; місцевість у 
вигині річки; луг», пов’язане чергуванням голосних з Hękti «гнути, кри
вити») [ЕСУМ 3, 302]; пор. гідроніми Лука, Лукава, Лукавець, Лукавиця, 
Лукавка [СГУ, 329—330], ороніми Лукавець, Луковець, Луковиця [Габо- 
рак, 217].

Л^ква — річка, п. Дністра в Івано-Франків. обл.; Łukwa, Łukiew (1884), «nad 
Łukwią» (1556) [СГУ, 330]. Більшість ономастів визнає утворення гідроні
ма семант. способом від архаїч. апелят. Hęky (-ъие) з імовірним значенням 
«кривизна течії», відбитим у діал. луквиця «лука, луковина», «вигин, 
дугоподібний вигин» [Вербич 2009, 94]; пор. назву р. Луквиця п. Лукви 
[СГУ, 330], яка могла постати від суміж. гідроніма Луква за допомогою 
-иц(я) в демін.-релят. функції або семант. способом від ГТ луквиця.

Л^ки — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин. обл.[ГЕУ 2, 296]. Лімнонім 
виник унаслідок онімізації ГТ лука в мн. (див. Лука).

Луків — с-ще міськ. типу, Турій. р-н Волин. обл. [АТП, 52]; відоме з 1537 р., до 
1946 — Мацеїв [ГЕУ 2, 296], «до Мацєева» (1582), «въ местечку 
Матіеві» (1586) [Шульгач 2001, 80]. Суч. ойконім, очевидно, постав як 
посесив на -ів від рідковживаного зх.укр. й пол. антропоніма Лук, що 
виник на основі апелятива лук або особ, імені Лукаиі чи Лука [Rymut 2, 
44], хоча імовірним є походження назви від чол. імені Лука (для зх.укр. 
говорів характерним є утворення посесивів за допомогою суф. -ов /  -ів від 
чол. імен з а-основами); пор. пол. нп Łukowa (5), Łukowo (6), Łuków (4) 
[NMP 6, 399—401], потоки (2) Луків на Буковині, потч. Луків Потік у 
Закарпат. обл. [СГУ, 331]. Істор. ойконім Мацеевъ, МатЬевъ утворено 
таким самим способом від особ, імені Матій /  Мацей [Шульгач 2001, 80], 
яке, очевидно, зазнало пол.мовн. або блр. впливу.

Лукуул — мис на зх. узбережжі Кримськ. п-ва, у гирловій частині р. Альми 
[ГЕУ 2, 296]. Оронім має затемнену етимологію і не виявляє паралелей у 
топонімії Криму та ін. регіонів України. Очевидно, він є видозміненою 
формою тюрк. Улукул (пор. назви дол. Улукул, м. Улукол, с. Улукул у 
Криму), яка виникла складанням кр.тат., тур. ulu «великий; величезний; 
високий» [Бушаков, 155] і тюрк, кол, кьол, коол «річка, протока, рукав 
річки, улоговина, долина» [Мурзаев, 283]. Причиною такої трансформа
ції, на думку дослідників топонімії Криму, було прагнення в усьому 
незрозумілому на пд. України бачити антич. назви, у зв’язку з чим тюрк, 
форма Улукул (на мисі були пос. Улуколь-Єклез, Улукул-Аджибулат, Улу- 
коль-Тюече) набула подібного до гр. топонімів вираження Лукуул [Супе- 
ранская, 81].

Лумшбрський водоспад — водосп. у верхів’ї р. Турички (права пр. Тур’ї бас. 
Тиси), Перечин. р-н Закарпат. обл.; Партизан [ГЕУ 2, 296; ГЕУ З, 13]. 
Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ водоспад й означенням у формі відн. прикм. на -ський, похідного від 
суміж. ойконіма Лумиїори. Парал. назва Партизан, очевидно, постала 
внаслідок перенесення на водосп. суміж. ергоніма «Партизан», що міг 
називати базу відпочинку, об’єкт туризму тощо за відношенням до уча
сників місц. партизанського руху.
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Лунгул — вершина Покутсько-Буковинських Карпат, у межах Чернівец. обл. 
[ГЕУ 2, 296]. Оронім виник унаслідок субстантивації та онімізації рум. 
lung «довгий», до якого приєднано означений артикль іменників чол. роду 
-ул7 що узгоджував оронім з номенкл. іменем верх (рум. virf [DRR, 40]) або 
горб (рум. muscel; deluąor, dimb [DRR, 32]).

Лунківський закбзник — ліс. заказник держ. значення, Сторожинец. р-н. Чер
нівец. обл. [ГЕУ 2, 297]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. 
на -івськийу утвореного, очевидно, від ойконіма Лунка (< лунка «невелика 
заглибина») [ЕСУМ 3, 305]; пор. у сусід. Глибоц. p-ні с. Лунка [АТП, 520].

Лутугине — місто, Луган. обл. [АТП, 65]; засн. 1896 p., до 1925 —Шмідтівка 
[ГЕУ 2, 297], Лутугино (1981) [СЭС, 740]. Суч. ойконім виник унаслідок 
приєднання закінч, -е до прізв. видатного рос. геолога, дослідника вугіль
них бас. Донбасу та ін. регіонів Л. І. Лутугіна. Істор. назва Шмідтівка, 
яка функціонувала з 1914 до 1925 р. [Янко, 216], постала за допомогою 
суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. Шмідт, що могло належати 
одному з власників місц. металообробного заводу чи вугільної шахти або 
входити до ергоніма на зразок шахта ім. Шмідта.

Луцьк — місто, Волин. обл. [АТП, 35]; Лучьскъ (1085), «к Лучъску» (1097), «въ 
Луческъ» (1151), «(о Лоуцеска* (1150), «ко Лоуцкоу*, «в Лоуцки*, «из 
Лоуцкаь (1287), «до Великого Лучскаь (1400), «къ Лучсъку* (1085) таін. 
[ЕСЛГНПР, 82—83]. Ономасти одностайні у поясненні ойконіма як 
семант. утворення від субстант. відн. прикм. на -ьскъ з основою д.рус. ГТ 
лІЇка «кривизна, вигин, затока» [ЕСЛГНПР, 83; Шульгач 2001, 80] (див. 
Лука).

Ліббань — оз., біля с. Замшани Ратнів. p-ну Волин. обл. [ГЕУ 2, 299]. Лімно- 
нім виник за допомогою суф. -ань у топонім, функції від основи д.рус. 
прикм. любь «любий» (< псл. *ljubb «милий, приємний, коханий» [ЕСУМ
З, 320]). Імовірним є утворення назви як посесива на *-уь від антропоніма 
Любан подібно до пол. ойконімів Lubania, Lubanie, Lubań [NMP 6, 183— 
184]; пор. поле Любані на Волині, оз. Любань на Берестейщині [СММПЗУ 
2, 43].

Ліббар — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 141]; засн. у сер. XIV ст. [ГЕУ
2, 299]; первісна назва Любартів [ЕУ 4, 1390], Любар (1981) [СЭС, 742]. 
Істор. ойконім виник як посесив на -овъ від імені лит.-рус. князя Любарта 
Гедиміновича (сина Гедиміна), який 1340 р. побудував на території посе
лення замок, що носить його ім’я. Спочатку в розм. мовленні відбулося 
усічення форманта разом з кінц. пригол. -т в основі антропоніма, можли
во, під впливом давн. похідних із суф. *-/ь, приєднаним до чол. імен на -р 
(пор. Житомиру Володймир)у або за аналогією до ойконімів на -ар на зра
зок Шумар, Привар, Бровар, поширених у Зх. Україні [Бучко, 293]. З 
часом усічена форма Любар закріпилася як офіційна.

Любашівка — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 332]; засн. наприкін. XVIII ст. 
[ГЕУ 2, 300]; Любашовка, Любаиіевка (1859), с. Любашевка (Чорномор- 
ское, Довгенька) — 1886 р. [ТПнСО, 37]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в посес.-релят. функції від антропоніма Любаш. Є припущення про 
можливе перенесення назви з Поділля, звідки перев. йшло заселення пра
вого бер. Кодими [ТПнСО, 38], але такого ойконіма не виявлено ні в 
Хмельниц. обл. [Торч.-Торч., 288], ні в Україні загалом [АТП, 661]. 
Парал. назву Черноморское утворено способом субстантивації та оніміза
ції відн. прикм. в словосп. войсько черноморскову що називало визволите
лів поселення від тур. завойовників (певний час чорномор. військо квар- 
тирувалося на цих землях), а Довгенька постала внаслідок трансонімізації 
назви суміж. балки [ТПнСО, 37].
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ЛіЬбеч — с-ще міськ. типу, Ріпк. р-н Чернігів, обл. [АТП, 547]; Любець (882), 
Любеч (907), «к Любичю* (1015), «града Любча* (1051), чЛюбечь» (1154), 
«ниже Любца (1154), Любескъ (1159) та ін. [ЕСЛГНПР, 86]. Ойконім 
виник як посесив на *-уь від д.рус. антропоніма Любько з основою псл. 
*ljub- «дорогий, милий, любимий» [ЕСЛГНПР, 86], очевидно, через ста
дію: Любомирь або Любославъ > Любько + *-уь > Любець чи Любечь; пор. 
закарп. і д.слов. чол. ім’я Любко, утворене від двоосновних Любомир, 
Любослав [Чучка, 251], Любогост, псл. *Euboćędo, Eubojedb, *Eubonegb, 
Euboradb, *Eubovidb [Шульгач 2008, 396].

Любепгів — с-ще міськ. типу, Волин, обл. [АТП, 46]; відоме з 1484 р. [ГЕУ 2,
301], «и Любешова» (1494) [Шульгач 2001, 80]. Ойконім виник як посесив 
на -евъ (суч. -ів) від чол. особ, імені Любешь; пор. ст.пол. Lubiesz, серб., 
хорв. Л>убеша, ЛуубешкОу чес. ойконім Libeśou [Шульгач 2001, 80].

Лібблинець — с-ще міськ. типу, Ковел. р-н Волин, обл.[АТП, 43]; відоме з 2-ї 
пол. XVIII ст. [ГЕУ 2,301], за ін. джерелами — відоме як Люблин (1663), 
воно ж Lubliniec (1765) [Шульгач 2001, 81]. Суч. ойконім виник за допомо
гою суф. -ець у демін.-релят. функції від основи Люблин- чи то польської, 
чи то істор. форми, яку пов’язують зі згадкою 1663 р. Твірний ойконім і 
форма Люблин постали як посесив на -ин (< *-тъ) від особ, імені *Любля — 
гіпокористики композитів на зразок Любомирь, Любославъ (див. Любеч); 
пор. пол. Lubliny похідне від особ, назви *Lubla /  *Lubelb [NMP 6, 207], 
відантроп. назву х. Люблятин на Волині [СММПЗУ 2, 44].

Люббвель — оз. карст, походження, Ратнів. р-н Волин. обл. [ГЕУ 2, 301]; пор. 
волин. мікротопоніми Любове, Любовень, Любівська, пд.пол. Любовний 
[СММПЗУ 2, 44]. Етимологія лімноніма затемнена. Можливо, у назві 
озера відбилася основа, яка збереглася в укр. діал. любовйй «пісний, 
нежирний (про м’ясо)», рос. діал. любавий «нежирний, смачний», блр. 
діал. любівьі «нежирний (про м’ясо)», пол. діал. Ubawy «повільний, ліни
вий; худий (про м’ясо)» та ін. і зводиться до псл. *libovby ЧіЬаиь, ЧіЬіиь, 
діал. 4jubovb «худий, без жиру» < ЧіЬь «слабий, худий» [ЕСУМ 3, 321— 
322]. Архаїч. суф. -ель приєднано до неї в гідронім, функції на позначення 
об’єкта, який характеризувався відповідною якістю, формою або «пове
дінкою» води.

Люббмль — місто, Волин. обл. [АТП, 47]; відоме з 1287 р. [ГЕУ 2, 301], «в 
Любомль... из ЛюбомиЛіа»(1287), « в о  Любомлиь (1288) [ЕСЛГНПР, 86]. 
Ойконім пояснюють як посесив на *-уь від чол. імені *Любомъ, що є фор
мою композита типу Любомилъ> Любомирь [ЕСЛГНПР, 86; Шульгач 2001, 
81]. Розвиток плавного -л- на місці -j- після губних є закономірним для 
сх.слов. мов.

Люботпн — місто, Харків, р-н і обл. [АТП. 455]; засн. у сер. XVII ст. [ГЕУ 2,
302], Lubotyń (1884) [SGKP 5, 448], Люботпйн (1981) [СЭС, 743]. Ойконім 
виник як посесив на -ин від давн. імені Любота, що відоме в різних групах 
слов, мов і частково відбилося в ойконімії [Шульгач 2001, 81]; пор. похід
ну назву суміж. р. Люботинка [СГУ, 333].

Лібб’язь — заплавне оз., Любешів. р-н Волин. обл. [ГЕУ 2, 302]; пор. суміж. с. 
Любязь [АТП, 46]. Назва ізольована в укр. і слов, топонімії, належить до 
етимол. темних. Фіксації відомого з XIV ст. ойконіма у формах Lubiąż, 
Lbiaż, Ilbiaź (1663) та похідного від нього антропоніма (Олблзского (род. 
відм.) [Шульгач 2001, 82] спонукають до реконструкції праформи на зра
зок ЧьЬ-ędzb /  ЧъЬ-ędzb- (< і.є. *£&-), однак рефлексів такої основи не вия
влено. Можливо, цей рідкісний топонім пов’язаний з трансформованим 
псл. Ч’иЬегь, відбитим в укр. люб'язний «милий, приємний» [Шульгач 
2001,82], яке П. Я. Черних реконструює як 4jub-bz-j що відбилося в д.рус. 
любжа (< Hjubbzja) — «любовний засіб; приворотний корінь» [Черных 1,
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497]. Така семантика основи не дозволяє однозначно визначити первин
ність гідроніма чи ойконіма, для яких назва могла бути спільною.

Лібта — річки: 1) л. Івотки л. Десни; Лютая (XVII ст.); 2) пр. Убеді п. Десни;
3) балка, п. Дніпра в Дніпропетров. обл.; Лютая [СГУ, 333]; 4) річка, 
л. Ужа в бас. Тиси [ГЕУ 2,302]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації 
та онімізації форми жін. роду прикм. лютий «надзвичайної сили вияву 
(про мороз, негоду тощо)» [СУМ 4, 574] за характером водних об’єктів та 
наслідками від їхньої течії; пор. назву р. Лютёнька л. Псла л. Дніпра 
[СГУ, 333] з пестл. суф. -еньк(а), що виражає пом’якшувальну оцінку 
характеру річки, гідронім Лютиця в бас. Стиру п. Прип’яті, основа якого 
має паралелі в апелят. лексиці: хорв. діал. Ijiitica «піщана неродюча 
земля» [Шульгач, 159].

Люцпмир — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин, обл. [ГЕУ 2, 302]; 
Lyczimir (1664)9 Лицемірь (1855), Люцемірь (1902), Лицемир (1986), 
Люцимир (1969) [Шульгач, 159]. Лімнонім виник як посесив на *-уь 
(можливо, через ойконімне посередництво) від чол. імені Лютомирь
< псл. *L’utomerb9 *L*utomirb; пор. слвн. топонім Ljutomer [Шульгач, 
159], пол. ойконім Lucimierz, Lućmierz, який пов’язують з антропонімом 
Lutomir [NMP 6, 229].

Лі&чка — річка, л. Пістинки п. Пруту л. Дунаю; утворюється злиттям Великої 
Лючки й Малоі Лючки; Л’учка (1979), Luczka (1950), Лючка (1884) [СГУ, 
334]; пор. с. Люча в Косів. р-ні Івано-Франків. обл. [АТП, 196], через яке 
протікає річка. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
суміж. ойконіма Люча. Назву Люча має також притока Лючки [СГУ, 334]. 
Вважають, що топонім Люча постав як посесив на *-j(а) від антропоніма з 
основою Лют- і мав праформу *Lutja [Вербич 2005, 222; Габорак 2011,310].

Львб — річка, л. Ствиги п. Прип’яті п. Дніпра; у ниж. течії — Моства (1957); 
Lwa (1884); пор. кол. нп Льва і Рудня-Лева Рокитн. р-ну Рівн. обл., торф. 
Льва [СГУ, 335]. Назва річки, яка має паралелі в гідронімії різних слов, 
мов, виникла від утраченого апелятива *лева, льва «річка, злива», утворе
ного за моделлю на -а від псл. ітератива *leuati «ливати» дієсл. *liti /  
Hbjati «лити, лляти» [Трубачев, 75—76; Карп. 1993, 20—29; Лучик, 37— 
40], у зв’язку з чим ін. назви походять від гідроніма. Парал. назва Моства 
постала від апелятива *моства «поміст, настил» або за допомогою суф. 
-(т)ва від дієсл. мостити (< псл. *mostiti); пор. поліс, діал. підмоства 
«поміст, настил на дереві для вулика» [Карп., 134—135].

Львів — місто, Львів, обл. [АТП, 271]; засн. у XIII ст. [ГЕУ 2, 303]; «съ лвова» 
(1259), Левъ, Лвовъ (1261), «на Львовы► (1287), Лвовъ Великій (XVI ст.), 
«we Lwowe» (1412); пор. літоп.: «1246-го великий князь Данила Романо
вич... взя сыну своєму Льву в жену дщерь вельми короля венгерского. И 
сей Лев созда великий град Львов, нарекши его от своего имени» 
[ЕСЛГНПР, 84—85]. Ойконім виник як посесив на -овь від д.рус. чол. імені 
Львь9 яке належало синові князя Данила Галицького [ЕСЛГНПР, 85].

Лягушка — заплавне оз., Голопристан. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 2, 302]. Лімнонім, 
очевидно, виник як образна назва внаслідок онімізації рос. лягушка 
«жаба; болотна земноводна четверонога тварина, яка пересувається приж- 
ками» [Даль 2, 286] за тією ознакою, що озеро замулене, заросле очеретом 
та ін. і в ньому водиться багато жаб, чим нагадує лягушатник «мілке 
місце, насичене жабами». Імовірним є утворення назви від відповідного 
апелятива способом його метонім. перенесення з суміж. ергоніма або 
рекламного щита, на якому було зображено жабу із закликом берегти при
роду, озеро (див. Зайчик).

Лідова — річка, л. Дністра на пд. Вінниц. обл.; Ladowa, Ładowa (1880), Ljadowa 
(1788), Ледава, Лядава (1863—1885), Лпдова (1965); пор. ще гідроніми
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Ляда, Ляденка, Лядська [СГУ, 334]. Назва виникла внаслідок субстанти
вації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. лядовий, утвореного від 
загальнослов. ГТ ляда «грядка в низовинній місцевості; місце в лісі, обро
блене під посів», «сінокісний острівець на болоті» тощо (< псл. *lędo 
«необроблена земля» < i.e. Hendho- «пустище, степ») [ЕСУМ 3, 335—336]. 
Твірний ГТ і похідні топоніми поширені в різних слов, мовах (див. [Мур- 
заев, 354—355; Шульгач, 154—155; Карп., 123—125; Вербич 2009, 97]).

м
Магарпч — ур. на схилах Ялтинськ. амфітеатру, побл. м. Ялти в Криму [ГЕУ 2, 

313]. Назва тюрк, походження, виникла за допомогою непродукт. суф. -ач 
у топонім, функції від кр.тат. ГТ маеара «печера», запозиченого з араб, 
мови [Радлов IV/2, 2001].

Магдалпнівка — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 84]; засн. у кін. 
XVIII ст. [ГЕУ 2, 313], Магдалиновка (1859) [ЕК], Магдалйновка (1981) 
[СЭС, 747]. Ойконім виник за допомогою суф. -івка в релят.-посес. функції 
від антропоніма Магдалйна, який міг входити до складу назви 
ц. Св. Марії-Магдалини.

Магбрів — с-ще міськ. типу, Нестеров, р-н. Львів, обл. [ АТП, 286]; відоме з кін. 
XIV ст. [ГЕУ 2, 314], Magierów, укр. Maheriw, Mage га (1884) [SGKP 5, 
895]. Ойконім виник як посесив на -ів від прізв. Яна Маг ери, що належа
ло місц. землевласнику [Янко, 219]; пор. закарп. антропоніми Маґерау 
Маґеревич, Маґерович, пол. Magier, Mager [Чучка, 352].

Магура — гірські вершини в Укр. Карпатах; Магора [ГЕУ 2, 314], Маґура — 
гори (12), хребет на Івано-Франківщині [Габорак, 220—222]. Ороніми 
виникли семант. способом від діал. магура, маґура «висока гора» [ЕСУМ
З, 356], «гора, що виділяється; вершина, яка виділяється в ланцюгу гір; 
одинокий високий горб» [Мурзаев, 357], запозиченого з молд. або рум. 
мови; пор. молд. м$гурэ «горб», рум. magurä (magulä) «гора, горб, височи
на», яке походить від псл. *mogyla «могила»; зіставляється з алб. magulle 
[ЕСУМ 3, 356]. Поширення апелятива і відповідних оронімів перев. на 
Балканах і в Карпатах дозволило зробити припущення про його дако- 
фрак. (П. Скок) або доі.є. (І. Хубшмід, Ю. Карпенко) походження (огляд 
етимологій ГТ маґура див. у [Габорак, 220—221]); пор. похідні ороніми 
Магура-Лімнянська на Львівщині, Магурський покрив на Закарпатті [ГЕУ 
2, 314], Маґура Івана, Маґурівка, Маґурка, Маґурки, Маґурочка, Маґур- 
чик на Івано-Франківщині [Габорак, 222].

Майдпн — 1) с-ще міськ. типу, Міжгір. р-н Закарпат. обл.; відоме з XVI ст. [ГЕУ 
2, 315]; 2) пагорби в Укр. Карпатах на Івано-Франківщині [Габорак, 222]. 
Назви виникли внаслідок онімізації апелятива майдан «площа», діал. 
«лісова галявина; стародавня могила, розкопана зверху; рівне поле, низи
на, оточена лісом або будівлями», «смолярня», який запозичено з тюрк, 
мов, де maidan «вільне, рівне місце» походить від перс, meidan «площа, 
арена» або від араб, maydan «віддаль; обсяг, царина; місце для гри» 
[ЕСУМ 3, 361]. Численні топоніми з основою ГТ майдан поширені в тюрк., 
Іран., слов., кавказ., араб, мовах на відповідних територіях Євразії [Мур
заев, 358—359]; пор. невисокі гори Майданське низькогір’я на Івано- 
Франківщині [ГЕУ 2, 315] з основою ороніма Майдан, урбанонім Майдан 
Незалежності в Києві та ін.

Макбрів — с-ще міськ. типу, Київ. обл. [АТП, 218]; відоме з поч. XVII ст. [ГЕУ 
2, 315], Makarów (1884) [SGKP 5, 922], кол. Вороніне [Янко, 219], 
Макаров (1981) [СЭС, 755]. Суч. ойконім виник як посесив на -ів від чол.



Мала Виска 315

імені Макар; пор. спорід. назви нп Макарівка (11) і Макарове (6) 
[АТП, 663]. Істор. ойконім також має відантроп. походження, проте 
конкретна ВН, яка мотивувала його, невідома. Нею могло бути 
прізв. Ворона або Воронін, але в кожному разі ойконім оформлено як посе- 
сив на -іне.

Макіївка — місто, Донец, обл. [АТП, 99]; відоме з 1777 р. [ГЕУ 2, 316], Макеев- 
ка, Дмйтриевск (1920—1931) [СЭС, 404, 756]. Ойконім, який спочатку 
стосувався сл. Макіївка, на місці якої розвинувся промисловий центр, 
виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від особ, імені 
Макій (припускають, що це ім’я першопоселенця козака Мокея [Янко, 
220]) або за допомогою суф. -к(а) від антропоніма Макїів /  Мокіів; пор. ще 
6 нп Макіївка, Макієве, Макіївське, Мокіївка (2), Мокіївці [АТП, 663, 
674]. Істор. ойконім постав унаслідок усічення закінчення назви робітничо
го с-ща Дмитрієвське (рос. Дмитриевское), яке було прилеглою частиною 
м. Макіівки [Янко, 220], під впливом продукт, для назв міст моделі на -ськ.

Макітра, Макітри — мікрогідроніми, перев. на сх. України [СГУ, 337], хребет 
Макітри, с. Микуличин Яремч. м /  р Івано-Франків, обл. [Габорак, 223]. 
Назви виникли внаслідок онімізації відповідної форми діал. макітра 
«улоговина, поросла лісом; гора, поросла лісом», що розвинуло геогр. зна
чення на основі апелятива макітра, «глиняний посуд» (від мак і терти, 
тру) за схожістю форми [ЕСУМ 3, 366]; пор. гідроніми Макітрина, Макі- 
трища, Макортёт, Макортёть, Макорти, Макотёртина, Макотёрть 
[СГУ, 337] з основами спорід. апелятивів [ЕСУМ 3, 365—366], які постали 
за подібністю форми водних об’єктів до глиняного посуду, Макортівське 
водосховище [СГУ 2, 316] неподалік від ур. Макорти на Дніпропетровщи
ні [СГУ, 337].

М&ковиця — 1) одна з найвищих вершин Вулканічн. хребта в межах Закарпат. 
обл. [ГЕУ 2, 316]; 2) гори (5), Івано-Франків, обл. 3) потік, полон., присі
лок [Габорак 2011, 314—315]. Ороніми виникли внаслідок онімізації діал. 
маковйця «вершина, верх» [ЕСУМ 3, 366] за схожістю гір на голівки мака. 
Назви потоку, полон., присілку постали способом трансонімізації суміж. 
ороніма Маковйця; пор. р. Маковёць л. Зх. Бугу п. Вісли [СГУ, 337].

Макбшине — с-ще міськ. типу, Мен. р-н Чернігів, обл. [АТП, 541]; засн. на поч.
XVII ст. [ГЕУ 2, 316], Маковгуп (1884) [ввКР 5, 928]. Ойконім виник як 
посесив на -ине від прізв. Макдша, що має язичн. міфол. витоки [ЕСУМ З, 
367].

Максймёць — 1) гірський хребет Укр. Карпат, Путил. р-н Чернівец. обл.; Мак- 
симець [ГЕУ 2, 317]; 2) гори (2), хребет на Івано-Франківщині [Габорак, 
223—224]; 3) річка в Чернівец. обл., потік в Івано-Франків, обл.; Максй- 
мець [СГУ, 337—338]. Назви пояснюють як первинний ойконім або топо
нім на позначення місцевості, утворений за допомогою суф. -ець у релят. 
функції від антропоніма Максим [Карпенко, 149; Габорак, 223—224].

Макшйболото — річка, л. Гірського Тікичу п. Тікичу п. Синюхи л. Пд. Бугу; 
«Три ручья, называемых Макшиболотом..., соединяясь... с четвертым, 
впадают одним рукавом... в Горный Тикич» (1864), Макшйболдта (1979), 
Макші-Болото (1957), Макшйболото, Макшиболотыу Маско/ ВоШо 
(1917), МокэгуЬоШо (1892) [СГУ, 338]. Гідронім виник як композит на 
основі словосп. мокре болото. Опорний компонент має укр. фонет. струк
туру з повноголоссям, а означення зазнало пол. впливу, у зв’язку з чим 
сонор. -р- перед голос, перед, ряду -е- або -і- змінився на -ш- (пол. -82-); пор. 
варіант Макші-Болото.

Мал& Вйска — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 242]; засн. у 1-й пол. XVIII ст. [ГЕУ 
2, 317], Мал. Выська (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Малая Вйска [СЭС, 759]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від назви р. Мала 
Вись (див.), на якій лежить місто.
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Малі Вись — річка, л. Великої Висі л. Синюхи л. Пд. Бугу в Кіровоград, обл.; 
Мала Вйська (1957), Малая Высь (1913), Малая Вись (1868); пор. м. Мала 
Виска [СГУ, 339]. Гідронім утворено синтакс. способом від опорного Вись 
унаслідок приєднання означення Мала для протиставлення меншої за 
розмірами притоки річці Велика Вись (див).

Малі Данйлівка — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. 
1714 р. [ГЕУ 2, 317]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Мала, що вказувало на розміри поселення, до відантроп. 
ойконіма Данилівна; пор. 15 таких назв на території України, одна з яких 
у Харків, обл. [АТП, 615].

Малі Дівйця — с-ще міськ. типу, Прилуц. р-н Чернігів, обл. [АТП, 545]; відоме 
з 1628 р. [ГЕУ 2, 317]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Мала до відгідр. компонента Дівйця (див.) для вказівки 
на розміри поселення та його протиставлення назвам суміж. нп Салтико- 
ва Дівиця й Володыкова Дівица [СГУ, 171].

Малі Карасівка — річка, п. Карасівки п. Салгиру бас. зат. Сиваш; кол. Кучук 
Карасу, Мала Карасу, Малая Карасёвка (1957), Малая Кара-Су [СГУ, 
339—340]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Мала до назви р. Карасівка для протиставлення суміж. Карасівка

ч Велйка і Карасівка (див.). Первинний опорний компонент Карасу розши
рено продукт, сх.слов. топоформантом -івка /  -евка, а означення Мала є 
перекладом ін. тюрк, компонента — Кучук (< тур. кучук «маленький, нез
начний, нижчий, молодший» [Радлов II/2, 1493]).

Малі Каскідна — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., 
на масиві Карабі-яйла [ГЕУ 2, 317]. Оронім виник синтакс. способом за 
допомогою означення Мала, приєднаного до назви суміж. порожнини 
Каскадна (див.).

Малі Корабёльна — річка, л. Великої Корабельної л. Пд. Бугу в Миколаїв, обл.; 
Малая Корабельная [СГУ, 340]. Гідронім постав синтакс. способом за 
допомогою означення Мала від назви Корабельна (див.); пор. р. Мала 
Корабельна в сусід, р-ні Дніпропетров. обл. [СГУ, 340].

Малі Тернівка — річка, п. Самари л. Дніпра; М(алая) Терновка (1776), Куцая 
Терновая (1979), Терновка (1856), Терновка Нижняя (1743) [СГУ, 342]. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Мала 
до назви р. Тернівка (див.). Парал. складені назви різняться означеннями 
Куцая (синонім до Мала) і Нижняя, що вказував на простор, ознаку 
річки.

Малі Терсі — балка, л. Вовчої л. Самари л. Дніпра; Малая Терса (1787), Мала 
Терса (1957); пор. суміж. с. Терсянка Новомиколаїв. р-ну Запоріз. обл. і б. 
Терсянка [СГУ, 342, 562]; як річка Мала Терса, що утворюється злиттям 
Нижньої Терси й Середньої Терси [ГЕУ 2, 318]. Гідронім виник синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення Мала до опорного Терса для 
протиставлення річок з компонентом Тирса в назвах (див. Верхня Терса).

Малі Чучёль — гора на пн. відрогах Бабуган-яйли, у Криму [ГЕУ 2, 318]. Оро
нім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Мала до 
опорного компонента Чучёль тюрк, походження, в основі якого апелятив 
дйдйі «чубок; гора; вершина, пік, маківка»; пор. г. Чучель [Бушаков, 99], 
суміж. Чучёльський перевал [ГЕУ 3, 438].

Малі Шопурка — річка, п. Шопурки [ГЕУ 2, 318]. Назва постала синтакс. спо
собом за допомогою означення Мала від гідроніма Шопурка (див.).

Маліхів кургін — вершина на пд. сх. м. Севастополя [ГЕУ 2, 318]. Оронім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ курган 
«горб» тюрк, походження (< полов, \iurgan «твердиня, насипний вал, фор
теця; курган, висока могила» [ЕСУМ 3, 152]) й означенням у формі посе- 
сива на -ів від прізв. відомого шкіпера М. М. Малахова [Янко, 221].
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Малё блькинське бзеро — солоне оз., Ленін, р-н у Криму [ГБУ 2, 318]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро 
й двома неоднорідними означеннями, перше з яких (Мале) вказує на неве
ликі розміри водного об’єкта, а друге — на його відношення до скелі у 
формі вітрила Єлкен-Кая (< кр.тат., тур. yelken «вітрило») [Бушаков, 161].

Малё Згорбнське бзеро — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин, обл. [ГБУ 
2, 318]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й двома неоднорідними означеннями, перше з яких ука
зує на невеликі розміри водного об’єкта, а друге — на його відношення до 
суміж. с. Згорани [АТП, 47], в основі назви якого *згорани «погорільці»; 
пор. зх. згораний «згорілий» [ВТССУМ, 358] або *згорани «найменування 
мешканців /  жителів із гір» [Шульгач 2001, 56].

Малё Піщпнське бзеро — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин. обл. 
[ГБУ2, 318]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ озеро й двома неоднорідними означеннями, перше з 
яких указує на незначні розміри об’єкта, а друге — на його відношення до 
с. Піщане Камінь-Каширск. p-ну Волин. обл. [АТП, 41].

Малё Полісся — прир. обл., яку зараховують до Поліської фізико-географічної 
провінції зони мішаних лісів, Львів, і Рівн. обл. [ГБУ 2, 318]. Хоронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Мале, що вка
зує на частину території, яку охоплює назва Полісся (див.).

Малпй Аджалйк — річка в Одес. обл., вп. в Малий Аджалицький лиман у бас. 
Чорн. моря між Великим Аджаликом і Тилігулом; Малый Аджелыкъ 
(1850), Малый Аджалыкъ (1850), Кючюкъ Аджалыкъ (1913); лим. Adżałyk 
Mały [СГУ, 343]. Первинним є гідронім тюрк, походження Кючюкъ Аджа- 
лыкЪу який виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним компонентом Аджалыкъ, в основі якого аджа — «гіркий» (див. 
Аджамка) і суф. -лыкъ у релят. функції, й означенням Кючюкъ (< тур. 
крчрк «маленький, незначний» [Радлов ІІ/2, 1993]). У суч. назві річки 
тюрк, атрибутив Кючюкъ замінено рос. калькою Малый9 укр. Малий; пор. 
похідне онімізоване словосп. Малий Аджалицький лиман [ГБУ 2, 319].

Малпй Ґорґпн — гори: 1) на межі Надвірн. p-ну і Яремч. м /  р Івано-Франків. 
обл.; Горган-Малий, Mały Gorgan (1881); 2) с. Микуличин Яремч. м /  р; 
Горган М. [Габорак, 229]. Ороніми виникли синтакс. способом за допомо
гою означення Малййу яке вказує на меншу протяжність гори, а не висоту 
(nop. п висоту 1592,5 м. проти 1015 м. г. Великий Ґорґан) і приєднане до 
назви суміж. г. Ґорґан (див. Ґорґани, Великий Ґорґан).

Малпй Кбльчик — річка, л. Нальчика (Головного) п. Кальміусу; Східний Каль- 
чик (1928), Восточный Кальчикъ (1890), Кальчикъ (1897), Шагара, 
Шаг аров, Шагарів (1963—1973), Шагарова (80—90-і pp. XVIII ст.), Шеве- 
рова (1923), Шиверова (1904), Шевирева (1778), Севірова ("1963—1973) 
[СГУ, 345]. Суч. назва виникла синтакс. способом за допомогою означення 
Малий, приєднаного до гідроніма Кальчик (див.). Парал. назва з означен
ням Східний вказувала на простор, ознаку річки. Істор. гідроніми Шага- 
рова9 Шеверова, Севірова постали, очевидно, семант. способом від незбере- 
жених ойконімів чи мікротопонімів, що є посесивами на -ова від відповід
них антропонімів, якщо це не варіанти однієї основи; пор. закарп. прізв. 
Шевера, ШевёрЯу пол. Szewera, Sewera, хорв. Sever з основою лат. Severus 
(букв, «суворий»), укр. відповідником якого є Северин [Чучка, 620], 
с. Шаварі у Львів, обл. [АТП, 301].

Малпй Катлббуг — річка, л. Великого Катлабугу9 вп. в оз. Катлабуг між Пру
том і Дністром; Малий Катлабух [СГУ, 345]. Гідронім виник синтакс. спо
собом за допомогою означення Малйй9 приєднаного до назви Катлабуг 
(див. Великий Катлабуг і Катлабуг).
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Малпй Конусік — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-н Івано-Франків, обл.; Кону- 
сяк-Малий, Канюс, Канусяк Малий, Kaniusiak Mały [Габорак, 231]. Оро- 
нім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Малий до 
Конусяк для розрізнення гір з однаковим компонентом у назвах (див. 
Великий Конусяк).

Малпй Ку&іьник — річка, вп. у Хаджибейський лим. [СГУ, 346]. Гідронім 
виник синтакс. способом від Куяльник (див. Великий Куяльник).

Малпй Салгпр — річка, п. Салгиру бас. зат. Сиваш [СГУ, 347]. Назва виникла 
синтакс. способом від гідроніма Салгйр (див.).

Малпй Серёт — річка, п. Серету л. Дунаю в Чернівец. обл.; Seret Mały (1882), 
«гдЬ... СирЬтоеЬ» (1517), «на Білом Cupemi», Siretele mic (1754), «in den 
kleinen Seret (1793), ML Seret (1886) [СГУ, 347]. Гідронім виник синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення Малий до Серет (див.).

Малпй Утлібк — річка, вп. в Утлюкський лим., пн. бер. Азовськ. моря (1782); 
Орта Утлюгъ (1799), Мала Утлюка (б. р.), Верхшолной Утлюкъ (1745), 
Крамолной Утлюкъ (1775) [СГУ, 348]. Гідронім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Малий до назви Утлюк, яка стосується 
суміж. річки [СГУ, 581] (див. Великий Утлюк). Ін. атрибутиви в складе
них гідронімах характеризують річку за її простор, ознакою (Верхшол
ной)і, негативною оцінкою (Крамолной) або обгорілим узбережжям — 
Орта < тур. діал. örde /  örte «полум’я; обгорілий, згорілий; згар»; пор. 
чаг. orty ört «пожежа; лугова пожежа» [Севортян 1974, 550].

Малин — місто, Житомир, обл. [АТП, 141]; засн. в XI ст. [ГЕУ 2, 319], «Зъ 
Малиньской земли» (1415), «у Малинахъ» (1545), «з села Малина» 
(1650), «we wsi Malinie» (1691), «ze... Malina» (1710) [Карп. 2008, 76], 
Малин (1981) [СЭС, 760]. Ойконім виник як посесив на -ин від заст. жін. 
антропоніма Мала, що належав д.рус. княгині — дочці древлян, князя на 
ім’я Малъ [Карп. 2008, 76; Пура, 191]; пор. прізв. Малин у Чернівец. обл. 
[СПЧ, 223], пол. Mał-yn [Rymut 2, 61]), ойконіми з цією основою в різних 
слов, мовах [Карп. 2008, 76—77], а також спорід. рос. діал. малина «мале, 
мала кількість чогось», «мала на зріст людина», д.рус. малина «незначна 
кількість, незначний за обсягом», чес. malina «потік води, який б’є час від 
часу із землі», основу яких О. П. Карпенко вбачає в структурі гідронімів 
на зразок Малинау Малиниця [Карп., 126—127].

Малйнівка — с-ще міськ. типу, Чугуїв, р-н Харків, обл. [АТП, 456]; засн. 1652 
р. [ГЕУ 2, 320], кол. с. Малиново (1864) [СГУ, 349]. Суч. ойконім виник за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від істор. назви Малиново або спо
собом трансонімізації назви XIX ст. суміж. р. Малиновка; пор. у межах 
с-ща р. Малиновой колодязь (1669), пізн. Малиновка (1864), суч. Малино
вий (1979) [СГУ, 349]. Словотв. варіант ойконіма Малиново, форма якого 
узгоджується з номенкл. іменем село, постав способом трансонімізації 
означення в структурі складеної назви р. Малиновой колодязь, яке є реля- 
тивом на -овой (укр. -овий), утвореним від назви рослини малина; пор. 
понад ЗО ойконімів Малинівка в різних регіонах України [АТП, 666], 
абсолютна більшість яких виникла за допомогою -івк(а) в релят. функції 
від зазнач, апелятива і лише окремі з них є релят.-посес. дериватами від 
прізв. Малина, що належало чоловікові; пор. антропонім Малина на 
Лубенщині [Кравченко, 188].

Малі — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків, обл.; Mały (1880), Małe 
(2000), Мала (2006) [Габорак, 235]. Оронім пов’язують з рум. таї «берег, 
узбережжя, побережжя», алб. malj «гора», яке в укр. мовленні зазнало 
впливу різних форм прикм. малий (див. [Габорак, 235]).

Малі Стайкп — гора, с. Зелене Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Стайки-Ма- 
лі, Stajki Małe [Габорак, 236]. Оронім постав синтакс. способом унаслідок
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приєднання означення Малі, яке вказує на розміри об’єкта, до назви 
суміж. г. Стойки, що є семант. утворенням або від назви полон, на горі, 
або безпосередньо від апелятива стайкй — демінутива в мн. з основою 
діал. стая «постійне або тимчасове житло на полонині, де живуть пастухи 
влітку і переробляють молочні продукти» [Габорак, 359].

Малокатерйнівка — с-ще міськ. типу, Запоріз. р-н і обл. [АТП, 175]; засн. 1775 p.; 
до 1780 — Краснокутівка [ГЕУ 2, 320]. Назва виникла способом осново- 
складання ойконіма Катеринівка й означення Мала з основою прикм. 
малий «невеликий розміром, незначний величиною»; пор. 45 нп Катери
нівка в різних регіонах України [АТП, 637]. Істор. ойконім постав склад- 
носуф. способом за допомогою -івка на основі словосп. красний кут9 де 
красний «гарний».

Маломикол&ївка — с-ще міськ. типу, Антрацит, р-н Луган. обл. [АТП, 61]; засн. 
на поч. XVIII ст. [ГЕУ 2, 321], рос. Малониколаевка. Назва виникла скла
данням основ означення Мала й ойконіма Миколаївка; пор. бл. 100 назв 
нп Миколаївка в різних регіонах України [АТП, 671].

Малоперещёпинський заказник — бот. заказник держ. значення, Новосанжар. 
р-н Полтав. обл. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на
-ський з основами суміж. ойконіма Мала Перещепина [АТП, 359].

Малоряз&нцеве — с-ще міськ. типу, Попасн. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн. 
1780 p., до 1917 — Новоолексіївка [ГЕУ 2, 321]. Назва виникла способом 
основоскладання означення Мале й ойконіма Рязанцеве. Істор. ойконім 
постав аналог, способом на основі словосп. Нова Олексіївна; пор. 57 нп 
Олексіївна в Україні, з яких 4 у Луган. обл. [АТП, 689].

Мамонтова — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Карабі-яйла [ГЕУ 2, 321]. Спелеонім, очевидно, виник флект. спо
собом за допомогою закінч, -а від поширеного прізв. Мамонтов. Можли
во, у шахті виявлено рештки мамонта, назва якого мотивувала оронім; 
пор. одну з найбільших у світі карст, печ. Мамонтова печера (Mammoth 
Cave) у США [СЭС, 764].

МАН — карст, печ. в Гірсько-Кримській карст, обл., на масиві Демерджі-яйла 
[ГЕУ 2, 321]. Спелеонім виник способом абревіації від словосп. Мала ака
демія наук у зв’язку з участю членів відповідної шкільної організації 
м. Сімферополя в Комплексній карст, експедиції 1960 р. [ГЕУ 2, 321].

Мангуп — гірська вершина на пд. зх. Внутрішн. пасма Кримськ. гір, Бахчиса
рай. р-н у Криму; Мангуп-Кале [ГЕУ 2, 321]. Оронім, очевидно, є семант. 
відетн. утворенням, в основі якого назва монг. племені мангуд /  мангут, 
яка поширювалася і на ногайців [Бушаков, 116]. Заміна кінц. -д або -т на 
-п відбулася, ймовірно, в сх.слов. мовному середовищі у зв’язку з артику
ляційною подібністю зімкн.-прор. і затемненою етимологією іншомовного 
етноніма. Можливо, це граф, неточність у передачі назви. Парал. назва 
постала внаслідок онімізації ізафетного словосп. з опорним кале < кр.тат., 
тур. kala «фортеця, укріплення» [Радлов II/1, 235] й означенням мангут, 
мангуп «ногайський» (на вершині в VI—XV ст. існувало печерне місто — 
столиця князівства Феодоро, яке було зруйновано 1475 р. турками, але 
збереглися два пояси оборонних стін, башти, підземні приміщення військ, 
призначення); пор. суміж. компл. пам’ятку природи держ. значення Ман
гуп-Кале і печ. Мангупська в її межах [ГЕУ 2, 321—322].

Манбвичі — с-ще міськ. типу, Волин. обл. [АТП, 48]; засн. у кін. XIX ст. [ГЕУ 2, 
322], Маневичи (1981) [СЭС, 765]. Ойконім постав унаслідок трансоніміза- 
ції назви кол. присілка с. Чернеч-городок Маневичі (1545), Manewiczy, в 
основі якої форма мн. патроніма Маневичь /  Моневичь [Шульгач 2001, 
83—84].
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Манченкй — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. у XVII ст. 
[ГЕУ 2, 322], Манченкй [Янко, 222]. Ойконім виник унаслідок трансонімі- 
зації родової назви людей на прізв. Манченко в мн., що належало заснов
никам кількох хуторів на місці теперішнього с-ща.

Манівське низькогір’я — невисокі гори в межах Івано-Франків. обл. [ГЕУ 2, 
322]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ низькогір’я — тип гірського рельєфу з відносними висотами в кіль
ка сотень метрів [ГЕУ 2, 415] й означенням у формі відн. прикм. на -ське з 
основою назви р. Манявка п. Бистриці-Солотвинської у бас. Верх. Дні
стра; пор. утворені таким способом суміж. назви Манявський скит в Іва- 
но-Франків. обл. та Манявський водоспад у Закарпат. обл. [ГЕУ 2, 322].

Маньківка — с-ще міськ. типу, Черкас, обл. [АТП, 508]; відоме з кін. XVI ст. 
[ГЕУ 2, 322]; г. Манковка (1653), Mankowka (1766), Маньковка (1834), 
Маньківка (1926) [Гонца, 157]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) 
в релят.-посес. функції від антропоніма Манькд, що належав одному з 
першопоселенців; пор. назву суміж. р. Маньківка [СГУ, 352], утворену 
семант. способом від ойконіма, 7 нп Маньківка в ін. регіонах України 
[АТП, 667].

Марганець — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 76]; засн. наприкін. XIX ст. [ГЕУ 
2, 323]; кол. Комінтерн [Янко, 223], Марганец (1981) [СЭС, 769]. Ойконім 
виник унаслідок онімізації апелятива марганець у зв’язку з заснуванням 
поселення як одного з промислових центрів Нікопольськ. марганцевого 
басейну. Тимчасова назва м. Комінтерн постала як меморіальна на честь 
Комуністичного Інтернаціоналу від його абревіатури Комінтерн.

Маріуполь — місто, Донец, обл., засн. на поч. XVI ст.; Жданов (1948—1989) 
[ГЕУ 2, 324]; Мариамполь, Марианполь, Мариопул, Марнополь 
(Марндпіль), Марнополье (Марнопілля), Маруполь, Шеер, Жданов, Марі- 
юпіль, Мариуполь (1779), до 1779 р. — крепость Кальмиус (XVI—
XVIII ст.) [Отин 2000, 89—91]. Суч. ойконім виник у зв’язку з переселен
ням на околиці запороз. займища Дамаха, Адамаха (див. Домаха)у що на 
узбережжі Азовськ. моря, з Криму греків, які зазнавали там усіляких 
утисків з боку турків-османів. Його було перенесено крим. греками з 
назви частини Бахчисараю у формі Марианполь, варіант Мариамполь 
(під впливом сакр. жін. імені Маріам)у яка у слов, середовищі закріпила
ся як Маріуполь, рос. Мариуполь (у плані земель 1779 р. і в указі Катери
ни I I1780 р. — Мариу-поль) [Отин 2000, 90—95]. Твірний крим. ойконім 
Мариамполь постав поєднанням основи бібл. жін. імені Маріаму якому 
поклонялися православні румеї та уруми, і гр. ГТ тгоА,ц «місто», який від
бився в кількох назвах надчорномор. міст, засн. у період «грецької моди» 
2-ї пол. XVIII ст. Назва фортеці Кальмиусу на місці якої закладено 
м. Маріуполь, виникла способом трансонімізації суміж. гідроніма. Ойко
нім Шеёр (букв, «місто») тюркомовний [Отин 2000, 93]. Штучну мемор. 
назву повоєнних років Жданов було присвоєно місту способом трансонімі
зації прізв. радян. діяча А  О. Жданова (уродженця Маріуполя), що стало 
можливим завдяки посес. суф. -ов в антропонімі.

Марічейка — оз. льодовик, походження, на пн.-сх. схилі г. Шутин-Гропа, 
Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 2, 325]; Маричейкау J. Mariczejka (1933); 
пор. полон. Маричёйка у Верховин, р-ні Івано-Франків. обл., на якій 
лежить оз., потік Маричёйка в тому самому р-ні [Габорак 2011, 332—333]. 
Топонім має затемнену етимологію. Можливо, він виник за допомогою 
суф. -ейк(а) в релят. функції від основи Марич- /  Мариш- невідомого похо
дження. Ю. О. Карпенко припускає, що вона є рефлексом д.європ. (чи 
фрак.) основи *тог «море, болото», в якій на фрак, мовному ґрунті відбу
лося подовження [о] в [а] [Карпенко 2001, 41], характерне для вживаної в



Мартьін 321

регіоні рум. мови. З огляду на наявність оронімів з відповідною основою 
M. М. Габорак схильний вбачати у відповідних назвах мотивацію рум. 
прикм. тагісеїу що є демінутивом від таге «велика» (для Маричейка), або 
від похідного на -ц з основою таге «великий, високий, крупний» [Габорак 
2011, 332—333].

Mäplimca — місто, Донец, обл. [АТП, 119]; засн. у 40-х pp. XIX ст. [ГЕУ 2, 325], 
за ін. даними — у 1791 р. [Янко, 224], Марьинка (1981) [СЭС, 776]. Ойко- 
нім виник за допомогою суф. -інк(а) в релят.-посес. функції від жін. імені 
Марья (рос.мовн. варіант офіц. Марія), що, як вважають, належало дру
жині засновника поселення Семена Жебуньова [Янко, 234].

Мбрківка — 1) с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 66]; засн. 1690 р.; Марківка 
[ГЕУ 2, 326], Марковка (1981) [СЭС, 772]; 2) річка, л. Дністра; бере поча
ток біля с. Марківка Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.; Марковка (1825), Mar
kow (б. р.), Марковская (1901), Шумиловка (1965), Kouczemecka (1917), 
Марковка (1957), Markowka, Szumilöwka (1885), Шумйлівка, Марківка 
(1975) [СГУ, 353]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) або -к(а) в релят.- 
посес. функції від антропоніма Марко або Марків, Марков; пор. сс. Марківка 
в різних регіонах України [АТП, 668]. Назва річки постала способом трансо- 
німізації суміж. ойконіма Марківка. Парал. назва р. Шумйлівка є відойко- 
німною; пор. с. Шумите у Бершад. р-ні Вінниц. обл. [АТП, 12].

Мбрксова Дубйна — ліс. заказник держ. значення, Немирів. р-н Вінниц. обл. 
[ГЕУ 2, 326]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ дубйна «дубовий ліс, гай; дубова памолодь» [СУМ 2,
429] й означенням у формі посесива на -ова з основою антропоніма Маркс, 
можливо, наявного в структурі місц. мемор. ергоніма.

Мармарбський масйв — 1) гірський масив у Сх. Карпатах, лежить перев. в 
Румунії, в межах України — його пн.-зх. відроги в Чернівец., Івано-Фран- 
ків. і Закарпат. обл.; 2) геол. структура Карпатської покривно-складча
стої споруди, на території України збігається з Чивчинами й Рахівськ. 
горами [ГЕУ 2, 327]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ масйв «гірська височина без яскраво вираженого 
гребеня або вершини, однорідна з погляду геологічної будови» [СУМ 4, 
636] й означенням у формі відн. прикм. на -сь/шй, похідного від рум. 
Maramure§, угор. Märamaros, що називає істор.-геогр. край у бас. Тиси 
(укр. Мармарощина); пор. Мармароська котловина, Мармароський 
Сигіт, Мармаросько-Буковинська верховина [ЕУ 4, 1475—1476], Мар- 
мардське брйлове середньогір'я [ГЕУ 2, 326].

Мартйнячий бстрів — о-в у центр, частині зат. Сиваш Азовськ. моря [ГЕУ 2, 
327]. Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ бстрів й означенням у формі посесива на -ячий, похідного від 
апелятива мартйн «водоплавний птах родини мартинових, що живиться 
рибою, комахами та дрібними гризунами» [СУМ 4, 633].

Мартьбн — мис на Пд. бер. Криму, між м. Ялтою та смт Гурзуфом; Нікітський, 
Нікітин, Нікіта-Бурун; пор. заповідник Мис Мартьян [ГЕУ 
2, 328]. Оронім гр. походження, виник від чол. імені св. Мартьяна 
(< н.гр. nxxptiavos «березневий» [Бушаков, 68] < лат. Martius, Мартин) 
[Скрип.-Дзятків, 67], яке, очевидно, входило до структури назви монасти
ря на мисі. Парал. назви Нікітський, Нікітин постали або безпосередньо 
від антропоніма Нікіта, або під впливом суміж. ороніма Нікітська яйла 
(див.). Складена назва Нікіта-Бурун сформувалася в кр.тат. мовному 
середовищі внаслідок приєднання Нікіта у функції означення (пор. 
Нікітський, Нікітин) до опорного Бурун, похідного від тюрк, бурун «ніс, 
клюв», що розвинуло геогр. значення «мис; гірський виступ, відріг гори; 
коса, круча та ін.» [Мурзаев, 103]. Назва суміж. заповідника Мис Мар
тьян є семант. дериватом від ороніма.
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Мйрфівське бзеро — солоне оз., Ленін, р-н у Криму; Марфівка [ГЕУ 2, 328]. Лім- 
нонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське з основою суміж. ойконі- 
ма Марфівка [АТП, 265]. Варіант лімноніма Марфівка постав способом 
трансонімізації назви поселення.

Мар’інівка — с-ще міськ. типу: 1) Горохів. р-н Волин, обл. [АТП, 39]; засн. на 
поч. XX ст.; 2) Баранів, р-н. Житомир, обл.; засн. наприкін. XVI ст. [ГЕУ 
2, 328]. Ойконіми виникли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функ
ції від чол. імені Мар’ян або жін. Мар’яна під впливом продукт, моделі на
-івка; пор. понад 70 нп Мар’янівка в різних регіонах України [АТП, 668].

Маспндра — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р у Криму [АТП, 258]; відоме з 1-ї пол.
XVIII ст. [ГЕУ 2, 328]; первинне Марсанда [Суперанская, 92], Массандра 
(1981) [СЭС, 778]. Ойконім гр. походження, виник як композит унаслідок 
складання основи Мар(а)са з араб, витоками, де відповідний апелятив 
має значення «причальний канат; пристань, порт, гавань» [Белецкий, 
115], і н.гр. ’ '(xvxpo[v] «печера, грот; барліг, лігво» < д.гр. "śvxpov «пече
ра»; пор. н.гр. цєааухра «стінна шафа для постелі» [Бушаков, 62], вироб- 
ничо-аграрне об’єднання «Масандра» і пам’ятку садово-парк. мистецтва 
Масандрівський парк [ГЕУ 2, 328].

Масьбк — бот. пам’ятка природи держ. значення; урочище Масьок, Городенк. 
р-н Івано-Франків. обл. [ГЕУ 2, 328]. Топонім виник способом трансонімі
зації назви суміж. ур. або горба Масьбк [Габорак, 239], що постала внаслі
док онімізації демінутива масьбк, похідного від діал. мась «мазь; дьоготь» 
[Онишкевич 1, 432], яке вказує на якісні властивості ґрунту.

Матвіївна — с-ще міськ. типу, Миколаїв, центр, р /  р і обл.; відоме з 1778 р. 
[ГЕУ 2, 328]; Матвеевка (1778), Матвеево (1790,), Матьфеевка (1798), 
Червона (XIX — поч. XX ст.), Матвеевка (Червоная) (1855), Матвеевка 
(Червоное), село (1926) [Лобода, 122]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Матвій (рос. Матвей), яке 
могло входити до словосп. день Св. Матвія; пор. однойменну церкву в селі 
з 1786 р., 14 нп Матвїівка перев. на Лівобережній Україні [АТП, 669]. 
Парал. назву Червона, що постала внаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду прикм. червоний, яка узгоджувала ойконім з рос. номенкл. 
іменем деревня, пов’язують з т. зв. червоними козаками [Лобода, 122].

Мбшівка — с-ще міськ. типу, Полтав обл. [АТП, 356]; відоме з 1859 р. [ГЕУ 2, 
331], Машевка (1981) [СЭС, 784]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Майї, що є гіпокористи- 
кою імен на зразок Матвій, Мартин, Маломир, можливо, під пол. впли
вом; пор. пол. прізв. Masz, Masz-aj, Masz-ak, Masz-ało, Masz-ko, Masz-ow, 
Masz-yk, Mas [Rymut 2, 75], ойконіми Maszewo (4) [NMPG 6, 552—553], 
укр. нп Mauieee, Marnie, Машкове [АТП, 669] (про етимологію назви 
Машів див. [Шульгач 2001, 85]).

Маіцька Д£ча — бот. пам’ятка природи держ. значення, Слов’янськ, р-н Донец. 
обл. [ГЕУ 2, 332]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ дача «лісова ділянка — самостійна господарська 
одиниця» [СУМ 2, 215], який уважається запозиченням з рос. мови [ЕСУМ
2, 15], й означенням у формі відн. прикм. на -ська /  -цька, похідним від 
суміж. ойконіма Маяки [АТП, 122]; пор. утворену аналог, способом назву 
Маяцьке бзеро в Криму [ГЕУ 2, 332].

Ма£чка — річки (5), балки (2) в пд.-сх. частині України [СГУ, 356]. Гідроніми 
виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від місц. маяки «бугри 
нагорнутої землі», які насипали через кожні 100—200 м уздовж дороги, 
зокрема Чумацького Шляху, щоб наводити подорожнього в темноті під 
час буранів [Стрижак 1967, 63]; пор. ойконіми Маячка в цій місцевості 
[АТП, 669].
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Меганбм — мис на сх. Пд. бер. Криму, на пд. сх. від м. Судака [ГЕУ 2, 333]. 
Оронім гр. походження, виник як композит складанням основ |хєта<;, ціуа 
«великий, численний» і vo|Lir| «фураж; пасовище, вигін» < д.гр. vop,o<; 
«пасовище; область, країна, округ» [Бушаков, 68, 69].

Медбничі — с-ще міськ. типу, Дрогобиц. р-н Львів, обл.; відоме з 1395 p., Меде- 
ниця (1946—1989) [ГЕУ 2, 333]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
патроніма Медёнич у формі мн., яка вказувала на рід першопоселенців, з 
основою прізв. Мединь (< псл. *МесІупь [Шульгач, 2008, 195]) або Медень 
з основою збереженого в діалектах медений, медєний «дорогий; солодень
кий» (у звертаннях) [Онишкевич 1, 435], медіннйй «медовий» (< мед < 
псл. *medb) [ЕСУМ 3, 427]. Тимчасова назва Медениця, очевидно, створе
на штучно за допомогою суф. -иц(я) для витіснення істор. ойконіма 
Меденичі або за аналогією до топонімів відповідного типу.

Меджйбіж — с-ще міськ. типу, Летичів. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 486]; Межи- 
божье, Межибье (межибоуже) (1146), Мечибие (межибоуже) (1147), 
Межибжие (1148), Межибожие (1227), Можебожь (1148), Межьбожие 
(1148), Межибож (1332), «в городе Межибожье» (1649), «w Miqdzybozu» 
(1670), «pod Mi^dzybozem» (1687), Miqdzyboz (1702) [ЕСЛГНПР, 88]. Суч. 
ойконім постав як пол. або укр. діал. форма д.рус. Межибож з усіченим 
*-bje та африкатою -дж- (< пол. -dz) в основі на місці сх.слов. -ж-. Істор. 
варіант виник преф.-суф. способом унаслідок приєднання до гідрооснови 
Бог- афіксів межи-, що вказував на знаходження нп між р. Богъ (Буг 
Південний) та її притокою Божькъ (.Бужок), і *-bje з локал. значенням 
[ЕСЛГНПР, 88; Нерознак, 107].

Медоббри — держ. заповідник, Гусятин, і Підволочиськ. p-ни Тернопіл. обл. 
[ГЕУ 3, 476]. Хоронім виник унаслідок трансонімізації ороніма Медоббри, 
що є парал. назвою Подільських Товтр (див. Товтри).

Медоббрський заказник — геол. заказник держ. значення, Гусятин, і Підволо
чиськ. p-ни Тернопіл. обл. [ГЕУ 2, 335]. Топонім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ськийу похідного від суміж. ороніма Медоббри (див.).

Медбва — карст, печ. в Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Петринській яйлі 
в Криму [ГЕУ 2, 335]. Оронім виник унаслідок субстантивації та оніміза
ції форми жін. роду відн. прикм. медовий «стос, до мед» (очевидно, побл. 
печери роїлися бджоли або стояла пасіка для добування меду).

Межовй — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 85]; засн. 1884 р. [ГЕУ 2, 
336], Межевая (1981) [СЭС, 792]. Ойконім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації форми жін. роду відн. прикм. межовий з основою ГТ межа 
«лінія поділу якої-небудь території; границя» [СУМ 4, 666]; пор. р. і 
бб. Межова на Лівобережній Україні [СГУ, 358], нп Межове (6) [АТП, 670].

Мекензієві гбри — гірський масив у Внутрішн. пасмі Кримськ. гір, побл. м. 
Севастополя [ГЕУ 2, 337]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ гора в мн. й означенням у формі посесива на 
-євіу похідного, очевидно, від прізв. англ. мандрівника А  Макензі (англ. 
Mackenzie), іменем якого названі річка, по якій він пройшов, затока, гори 
й кілька нп у Канаді [Никонов, 251]. Мотивац. ознакою ороніма могла 
бути подібність Мекензієвих гір у Криму до відповідних гір у Канаді.

Мел&нка — річка, л. Тилігулу пр. Тилігул. лим., між Дністром і Пд. Бугом 
[СГУ, 358]. Формально гідронім збігається з укр. діал. маланка «вечір 
напередодні Нового року; новорічний обряд з переодяганням у тварин і 
фольклорних персонажів і т. ін.», меланка «переддень Нового року», яке 
пов’язане з Маланка «Меланія»; переддень Нового року є днем святої 
Меланії [ЕСУМ 3, 370], але семант. спосіб номінації річки, як і приєднан
ня суф. -к(а) до імені Меланія, є малоймовірним, хоч і можливим. Імовір
ніше, що назва виникла за допомогою суф. -к(а) в гідронім, функції від
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гр. |ietaxę, род. відм. |ietaxvoę «чорний», що мотивувало ім’я MeAxxvia 
(букв, «чорнота») і зіставляється з д.інд. malinah «брудний», таїат 
♦бруд», лтс. mains «чорний» [ЕСУМ 3, 432].

Мелітбполь — місто, Запоріз. обл.; засн. 1784 р. [ГЕУ 2, 340], яке, на пропози
цію Потьомкіна, планували назвати Мелітополем; наприкін. XVIII ст. 
(після рос.-тур. війни) — Олександрівна [Янко, 226], Новоолександрів- 
ська слобода (поч. XIX ст.) [АТП, 169], Ново-Александровка [Никонов, 
264], Новоалександровская Слобода (до 1841), Мелитополь (1981) [СЭС, 
796]. Ойконім виник стос, проекту поселення ще при Катерині II у систе
мі «модних» антич. топонімів від д.гр. (хеЛг, род. відм. [xekixoq «мед» 
[ЕСУМ 3, 433], і noXiq «місто-держава» [СІС, 450], але лише 1841 p., коли 
Новоолександрівська слобода, вона ж Ново-Олександрівка, стала містом і 
центром Мелітопольського повіту, за нею закріпили суч. назву [Никонов, 
264]. Е т и м о л о г ія  істор. ойконіма Новоолександрівська слобода, Ново-Олек- 
сандровка прозора. Він мотивований істор. назвою пос. Олександрівна, яку 
пов’язують з іменем Олександра Суворова [Янко, 226], й атрибут. Ново-, що 
вказує на характерне для пд. України пізнє заселення місцевості.

Мёльниця — річки (3) у бас. Прип’яті п. Дніпра [СГУ, 359]. Гідроніми мають 
діал. характер, виникли за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від 
архаїч. ад’єктива *теІьпь(іь) «дрібний, мілкий, піщаний»; пор. д.рус. 
мільньїй «належний до виробництва крейди», рос. діал. мельной «належ
ний до мілини», серб., хорв. теїап «піщаний», чес. теїпу «пухкий, роз- 
сипчастий», в.луж. mjelny «м’який, пухкий; дрібний», н.луж. теїпу, 
тіїпу «дрібний, хороший, ніжний» та ін. [Карп., 151—152]. Територі
ально відірвана від поліс, гідронімів назва потоку Мельниця в бас. Пруту 
на Івано-Франківщині [СГУ, 359] може бути мотивована апелятивом мёль
ниця «млин»; пор. етимологію назви с. Мельниця (Мільница, 1247) на 
Волині [Шульгач 2001, 85].

Мбльииця-Подільська — с-ще міськ. типу, Борщів, р-н Тернопіл. обл. [АТП, 
414]; відоме з поч. XVII ст.; до 1940 р. Мельниця-над-Дністром [ГЕУ 2, 
341], до XVII ст. Мельниця [Янко, 226]. Суч. назва постала синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання означення Подільська «стос, до Поділля» до 
компонента Мельниця, який виник шляхом онімізації апелятива мель
ниця «млин (водяний)»; пор. нп. Мельниця (2) і Млин (2) у Зх. Україні 
[АТП, 670, 673]. Істор. ойконім Мельниця-над-Дністром постав синтакс. 
способом на основі первинного Мельниця внаслідок приєднання неузго- 
дженого означення, яке вказує на узбережжя р. Дністер, де лежить посе
лення. Структура цієї назви належить до непродукт. давн. моделі назв- 
орієнтирів, яка зберігає активність у мікротопонімії; пор. похідні від 
апелятива мельниця «млин» д.рус. м. Мільницм у Волинськ. землі, нині 
це село в Ковел. p-ні [ЕСЛГНПР, 91], зх.укр. мікрогідроніми Мельничний 
(4) [СГУ, 359] (див. Мельниця).

Мёна — 1) річка, п. Десни л. Дніпра; Мена (1742), Мена (1964); пор. м. Мена; 
2) місто, Чернігів, обл. [АТП, 541]; відоме з 1066 р. [ГЕУ 2, 342], Мена 
(1981) [СЭС, 798]. Гідронім належить до псл. утворень з і.є. витоками. У 
його основі псл. *теп- /  *тіп- «зміна; те, що міняється» < і.є. *тоі-п- /  
*теі-п- /  *ті-п- «міняти(ся)», яке відбилося в пол. назвах р. і нп Mienia 
[NMP 7, 77], опосередковано в пол. ойконімі Mińsk Mazowiecki, у нім. 
гідронімі Main [Rospond, 228], у блр. назві оз. Мена, р. Менька й відгідр. 
назві м. МінсКу літоп. МЬньскь (1067), МЬнескъ (1104) [Нерознак, 118; 
Лемцюгова, 246—248]; пор. лтс. main «болото» [Никонов, 268], незафік- 
сованою паралеллю до якого є псл. *тоу-пі «те, що змінюється» > «боло
то» [Babik, 172—173].

Мёнчул — назва багатьох вершин й окремих полонин, головним чином у пд.-сх. 
частині Укр. Карпат; Мунчел, Менчелик (Сколівські Бескиди), Мунчелик
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у верхів’ї р. Пістиньки на Івано-Франківщині [ГЕУ 2, 342], гори (11) 
Мунчёл, Мунчель, Мінчол, Менчил, Менчіл та ін. [Габорак, 252]. Первин
ною є місц. форма Мунчёл, яка виникла внаслідок онімізації рум. типсеї 
«горб», що має широкі ром.-герм. зв’язки [Габорак, 252]. Варіант ороніма 
Мёнчул, який рідше вживається в місц. мовленні й джерелах, зазнав 
метатези голосних під впливом продукт, в рум. мові артикля -улу що при
єднується до іменників чол. роду в постпозиції.

Мерёфа — 1) місто на р. Мерефа, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; відоме з XVII ст. 
[ГЕУ 2, 343], Мерефа (1863) [СГУ, 360], Мерефа (1981) [СЭС, 800]; 
2) річка, п. Можу п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1653); Марефа (1639), 
Марехва (1668), Мерехва (1779) [СГУ, 360]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації суміж. гідроніма Мерефа, етимологія якого неясна. Топо
німи на -фа, -хва, -ава належать до архаїч. похідних, які тяжіють до 
зх.європ. (перев. герм.) ареалу, що ускладнює пояснення «ізольованого» 
сх.укр. гідроніма Мерефа, Марефа. Імовірно, він постав від псл. *mbrks-
♦ меркнути» (парал. лит. mirksnis «моргання»), рефлексами якого є укр. 
мерехтіти «світити тремтливо, миготіти; ледь виднітися» з розвиненим 
другим повноголоссям в основі, діал. мёрхоть «брижі на воді від бистрої 
течії» [ЕСУМ 3, 445, 440—441], блр. мёрхаць, мёрхоть «рябизна на воді 
від швидкої течії» [ЭСБМ 7, 21], можливо, етимол. затемнене рос. діал. 
олон. мерёховица «брюхо, пузо і т. ін.» [Даль 2, 320]. Менш імовірним є 
виникнення гідроніма від укр. діал. мороква «болото», в якому могло від
бутися поширине чергування у фіналі -ква /  -хва та зміна голос, -о- на -е- 
під впливом укр. діал. мерёча «лісові хащі; густий чагарник у заболоченій 
низині», рос. діал. мерёча «болото», меречь «грузьке болотисте місце, 
поросле чагарником і дрібним лісом», блр. діал. мяр§ча «тс.», в основі 
яких псл. * merkja «заболочене місце», співвідн. *morkva, що утворені від 
*mek- /  *mok- «мокнути, мокрий» з інфіксом -г-; пор. лит. merkti «мочи
ти», лтс. merkt «мочити», marks «невеликий ставок на лузі» [ЕСУМ З, 
441], блр. мёрхалаць, мерхолоць «грязь, дригва» з основою балт. merk- 
[ЭСБМ 7,21].

Мёрло — річка, л. Ворскли л. Дніпра; Мерлъ (1183), Мерля, Мерла (1620), 
Мерла, Мерло (1852), Мёрло (1972), Merlo (1685); пор. с. Мерла Богодухів. 
р-ну Харків, обл. [СГУ, 360]. Гідронім виник як псл. назва за допомогою 
суф. *-(d)lo від архаїч. основи *тег- /  *тог- /  *таг- «море; калюжа, боло
то», що має і.є. та ностратичні зв’язки [ЕСЛГНПР, 90—91]. Суміж. ойко
нім Мерло постав унаслідок трансонімізації гідроніма; пор. р. Мерляк на 
Чернігівщині [СГУ, 360].

Мертвовід — річка, л. Пд. Бугу в Кіровоград, і Миколаїв, обл.; Мертвовод 
(1957), Мертвоводь (1697), Мертвыя воды (1773), Мертвые Воды, Мер- 
твоводье, Miartwowod (1917) [СГУ, 360]. Гідронім виник унаслідок онімі
зації діал. ГТ мертвовід «стояча вода» [СУМ 4, 681], який указує на мало- 
рухомість течії і, як наслідок, на зіпсованість та непридатність для вжи
вання води степ, річки; пор. фолькл. мертва(я) вода й жива(я) вода, 
основи яких широко відбилися в укр. гідронімії [Лучик, 72—73, 148].

Мёрчик — річка, л. Мерла л. Ворскли л. Дніпра; Merlik (1665), Мерчик 
(XVII ст.), Мерчикъ (1913) [СГУ, 360]. Гідронім виник як демінутив на 
-(ч)ик від назви р. Мёрло, в яку впадає Мерчик. Можливо, твірним було 
утрачене *Мегьсь; пор. р. Мерць у бас. Ворскли, де течуть Мёрло і Мерчик 
[СГУ, 360].

Месір — солоне оз. в Криму, у групі Керченських озер. Див. Чокрацьке озеро 
[ГЕУ 2, 344].

Мизунка — річка, л. Свічі п. Дністра в Івано-Франків. обл.; Mizuńka (1885), 
Вишків (1979), Мігипіа (1804), Мизунка, Mizuńka (1917) [СГУ, 361]. Суч. 
гідронім постав за допомогою суф. -к(а) в релят. або демін. функції від
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первинного Мігипіа, яке вважають посесивом на *-уа від антропоніма 
Мізун < *тёгипъ «малий, незначних розмірів»; пор. укр. мизун, «пестун» 
[Вербич 2009, 102—103], псл.*тёгтъ «найменший, наймолодший» 
[БСУМ 3, 473]. Таке походження гідроніма свідчить про його виникнення 
в д.рус. добу, коли суф. *-уь ще зберігав продуктивність. Можливо, д.рус. 
назва *Мізунь або *МЬзунл спочатку стосувалася поселення чи ін. об’єк
та, який належав власникові з іменем МЪзунъ; пор. у бас. річки ойконіми 
Старий Мізунь і Новий Мізунь Долин, р-ну Івано-Франків, обл. [СГУ, 
360]. Імовірність такої трансонімізації підтверджує парал. назва р. Вит
ків, яка утворена семант. способом від суміж. ойконіма Витків [СГУ, 360] 
з основою антропоніма Вишко.

Миколаїв — міста: 1) Миколаїв. обл. [АТП, 302]; засн. 1788 р., назва з 1789 р. 
[ГЕУ 2, 34] у формі Николаев [Лобода, 124], Николаев (1981) [СЭС, 898]; 
2) Львів, обл. [АТП, 284]; відоме з 1570 р. [ГЕУ 2, 347], Николаев (1981) 
[СЭС, 898]. Ойконіми виникли як посесиви на -ів від чол. імені Миколай, 
але перший з них є українізованою формою рос. Николаев, яку пов’язу
ють з іменем Св. Николая і спуском на воду фрегату «Се. Николай» у день 
проголошення міста [Лобода, 124], а другий є власне укр. похідним від 
антропоніма Миколай; пор. сс. Миколаїв у Львів., Хмельниц.,Чернігів, 
обл. і бл. сотні нп Миколаївка [АТП, 671] з основою цього особ, імені або 
прізв. Миколаїв (рос. Николаев).

Микол&ївка — с-ща міськ. типу: 1) Царичан. р-н Дніпропетров обл. [АТП, 95]; 
засн. у 2-й пол. XVIII ст. [ГЕУ 2, 348]; 2) Широків. р-н Дніпропетров. обл. 
[АТП, 96]; засн. в 2-й пол. XIX ст., до 1901 — Велике Сіромашине, до 1957 — 
Козельське [ГЕУ 2, 348]; 3) Слов’янська м /  р Донец, обл.; засн. у 1-й пол.
XVIII ст. [ГЕУ 2, 348], Николаевка (1981) [СЭС, 898]; 4) Харцизька м /  р 
Донец. обл. [АТП, 103], рос. Николаевка; 4) Сімферопол. р-н у Криму; 
засн. 1857 р. [ГЕУ 2, 348]; 5) Одес. обл. [АТП, 332]; засн. в кін. XVIII ст.; 
Николаевка (1812), Николаевка (Жидовская) (1856), Николаевка Вто
рая (Жидовская) (1896) [ТПнСО, 44], Николаевка (1981) [СЭС, 898]. Суч. 
ойконіми виникли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
чол. імені Миколай, у рос.мовн. середовищі з суф. -евк(а) від Николай. 
Повторюваність поселень Миколаївка (рос. Николаевка) спричинилася до 
появи означень з метою диференціації нп; пор. Николаевка (Жидовская), 
Николаевка Вторая (Жидовская) і Миколаївка Перша, Миколаївка 
Третя [ТПнСО, 44]. Первинну назву дніпропетров. Миколаївки Велике 
Сіромашине утворено синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Велике до ойконіма Сіромашине, що є посесивом на -ине від прізв. запоріз. 
козака Сіромаха. Наступна назва Козельське постала внаслідок трансоні
мізації прізв. нового власника поселення Козельського, утвореного за 
допомогою суф. -ськ(ий) від топооснови Козел-; пор. рр. Козёл [СГУ, 261], 
ойконім Козельщина [АТП, 642].

Микулєска — гора, с. Дземброня Верховин, р-ну Івано-Франків. обл. [Габорак, 
242]. Оронім рум. походження, виник за допомогою суф. -евЩа) в релят.- 
посес. функції від чол. імені Микула д.рус. походження, поширеного в 
рум., ст.серб. і зх.слов. мовах [Чучка, 381]; пор. ороніми Микулинка (2) 
на Івано-Франківщині [Габорак, 242], ойконім Микулинці (див.).

Микулинці — с-ще міськ. типу, Теребовл. р-н Тернопіл. обл. [АТП, 425]; упер
ше згадують під 1096 р. [ГЕУ 2, 354]; Микулинъ (1144), «оу Микулина» 
(1202), Мікиїіпсе (1675), Мікиїіпсе (1765) [ЕСЛГНПР, 88]. Суч. ойконім 
постав у 1387 р. [ГЕУ 2, 354] унаслідок онімізації катойконіма микулин
ці «жителі м-чка Микулинъ». Первинна форма виникла як посесив на 
-инъ від д.рус. чол. імені Микула, що є формою канон. Николай 
[ЕСЛГНПР, 88].
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Мпргород — місто, Полтав. обл. [АТП, 357]; засн. у сер. XVI ст. [ГЕУ 2, 354]; за 
свідченнями М. Зубковського, зафіксоване на карті 1411—1514 рр. як 
Миргородокъ, з 1575 — полкове місто Миргородъ [Лисенко КД, 140], Мир
город (1981) [СЭС, 819]. Ойконім виник способом основоскладання апеля- 
тивамир «згода, спокій», що розвинуло значення «громада, народ» (< псл. 
*тігь «світ, народ, мирний народ» < *тігг «мир, згода») [ЕСУМ 3, 463], і 
ГТ город «місто» (< д.рус. городь «огорожа, паркан, фортеця; місто; мур» 
[ЕСУМ 1, 570—571]) за ознакою «мирне, громадське місто»; пор. утворену 
за аналог, моделлю назву с. Івангород на Кіровоградщині [АТП, 246] з пер
шим іменник, компонентом в атрибут, функції, а також композити на зра
зок Білгород, Вишгород, Новгород з прикм. основою у функції означення.

Мпрівське — с-ще міськ. типу, Тернів, р /  р м. Кривого Рогу Дніпропетров. обл. 
[АТП, 78; ГЕУ 2, 356]. Назва виникла внаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми сер. роду відн. прикм. на -ське з основою ойконіма Мирове 
[АТП, 671], похідного за допомогою суф. -ов(е)в релят.-посес. функції від 
мир «громада, народ».

Мйрна Долйна — с-ще міськ. типу, Лисичан. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн.
1773 р., нині Попасн. р-н [ГЕУ 2, 356]. Ойконім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ долйна й означенням у формі 
жін. роду прикм. мирний «спокійний, тихий»; пор. у с-щі відділок кол. 
радгоспу «Мирна долина» [ГЕУ 2, 356], сс. Мирна Долина в Донец. і Хар
ків. обл. [АТП, 671].

Мпрне — с-ща міськ. типу: 1)Тельманів. р-н Донец. обл. [АТП, 123]; засн. 1951 р., 
до 1958 — Каранський Кам'яний Кар'єр [ГЕУ 2, 356]; 2) Мелітопол. р-н. 
Запоріз. обл.; засн. 1951 р. [ГЕУ 2, 356]; 3) Краснодон, р-н. Луган. обл. 
[АТП, 63]; засн. 1929 р. [ГЕУ 2, 356]; 4) Каланчац. р-н Херсон, обл. [АТП, 
468]; засн. 1950 р. [ГЕУ 2, 356]. Ойконіми виникли в радян. час унаслідок 
субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. мйрний з осно
вою апелятива мир «згода, спокій» за ідеол. ознакою, яка була актуальна 
в умовах холодної війни 2-ї пол. XX ст.; пор. бл. півсотні ойконімів Мирне 
в Україні [АТП, 671] і відсутність аналог, назв у Польщі [NMP 7, 153], де 
апелятив mir відн. недавно заступився суч. pokój «мир, спокій», продов
жуючи функціонувати в діалектах [Borys, 330] (див. Мйргород). Окремі 
ойконіми можуть походити від відповідних ергонімів радян. доби. Парал. 
назва смт в Донец. обл. постала внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з трьома компонентами, перший з яких утворено за допомогою 
суф. -ськ(ий) у релят. функції від основи кол. назви суміж. с. Старока- 
рань (на р. Карансу), суч. с. Гранітне [СГУ, 240], а два інші мають прозору 
етимологію.

Мирбнівка — місто, Київ. обл. [АТП, 220]; засн. у 1-й пол. XVII ст. [ГЕУ 2, 356], 
Мироновка (1981) [СЭС, 821]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від чол. імені МироНу яке належало першопоселен- 
цю Миронові Зеленому [Янко, 229]; пор. ще 14 нп Миронівка в Центр, і 
Сх. Україні [АТП, 672], окремі з яких постали на основі прізв. Миронів9 
рос. Миронов.

Мирбнівський — с-ще міськ. типу, Дебальців. м /  р Донец. обл. [АТП, 107], 
засн. 1923 р. [ГЕУ 2, 356], рос. Мироновский. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ськийу утвореного від назви 
суміж. нп Миронівка в Артемівськ. р-ні [АТП, 112]; пор. Миронівське 
водосховище на р. Лугань, на якій лежить смт Миронівськийу яр. Миро- 
нівський у бас. Деркулу л. Сіверськ. Дінця п. Дону [ СГУ, 363].

Мирбпіль — с-ще міськ. типу, Дзержинськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 133]; засн. 
у 1-й пол. XVI ст. [ГЕУ 2, 356]. Ойконім виник способом основоскладання 
апелятивів мир «згода, спокій; громада, народ» і поле, який у структурі
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композитів має нульове закінчення та закономірне чергування голос, -е- / 
-і- в новозакритому складі; пор. бл. 90 назв нп в Україні на зразок Білопіль, 
Іванопіль, Зеленопіль, Краснопіль, Златопіль [Бучко, 317—318].

Мис Мартьін — заповідник у Криму [ГБУ 2, 357] (див. Мартьян).
Михайлівна — с-ще міськ. типу: 1) Запоріз. обл. [АТП, 178]; засн. на поч. XIX ст. 

[ГЕУ 2, 358], Михайловка (1981) [СЭС, 824]; 2) Ровеньк. м /  р Луган. обл.; 
засн. 1910 р. [ГЕУ 2, 358]; 3) Перевал, р-н Луган. обл. [ АТП, 68]; засн. у 
XVII ст. [ГЕУ 2, 358]; 4) річки (3) в бас. Ворскли, Десни й Прип’яті [СГУ,
364]; пор. численні нп Михайлівна в різних регіонах України [АТП, 672]. 
Назви виникли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. 
особ, імені Михайло або за допомогою суф. -к(а) в такій самій функції від 
прізв. Михайлов, Михайлів; пор. д.рус. м. Михаиловъ [ЕСЛГНПР, 89]. 
Окремі ойконіми постали від назв закладених у селах церков Св. Михай
ла або від мікротопонімів на зразок бб. Михайлова [СГУ, 364], поле 
Михайлове. Гідроніми Михайлівна мають відойк. походження.

Михайлівська цілин& — заповідник, відділ Укр. степ, заповідника держ. зна
чення, Лебедин, р-н Сум. обл. [ГЕУ 2, 358]. Топонім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ цілина, що називає єдину 
в Україні ділянку лучного степу в лісостеп, зоні [ГЕУ 2, 358], й означен
ням у формі відн. прикм. на -сьна з основою суміж. ойконіма Михайлівна 
[АТП, 397].

Михбйло-Коцюбйнське — с-ще міськ. типу, Чернігів, р-н і обл. [АТП, 551]; відо
ме з 1667 p., до 1937 — Козел [ГЕУ 2, 358]. Суч. ойконім виник унаслідок 
субстантивації композита у прикм. формі, що постав на основі імені та 
прізв. відомого укр. письменника Михайла Коцюбинського, який останні 
роки життя провів у Чернігові. Форма сер. роду узгоджує назву з номенкл. 
іменем селище. Істор. назву Козел утворено способом трансонімізації 
суміж. гідроніма Козёл [СГУ, 261], в основі якого ГТ козел (див. Козелець).

Михайлбпільський Яр — бот. пам’ятка природи держ. значення, Іванів, р-н 
Одес. обл. [ГЕУ 2, 358]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ яр й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськийу похідним від суміж. ойконіма Михайлопіль [АТП, 328].

Михнівський заказник — орніт. заказник держ. значення, Решетилів. р-н Пол- 
тав. обл. [ГЕУ 2, 358]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський9 похідного від суміж. ойконіма Михнівка [АТП, 363].

Міжгір’я — с-ще міськ. типу, Закарпат. обл. [АТП, 160]; засн. 1415 p., до 1953 — 
Волове [ГЕУ 2, 361], у сер. XIX ст. — Volova, Volovoje, Ókórmezó [Галас, 
74], Межгорье (1981) [СЭС, 789]. Суч. ойконім виник семант. способом від 
ГТ міжгір'я «місце, простір між горами» [СУМ 4, 727]. Істор. назва Волове 
постала внаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. воловий «стос, до віл» за ознакою «місцевість, де випасали, утри
мували волів» (див. Воловёць). Угор. Ókórmezó є калькою укр. Волове.

Мізбцький кряж — горбиста височина на межиріччі Горині та Ікви, пд.-зх. 
частина Рівн. обл. [ГЕУ 2, 365]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ кряж «пасмо невисоких гір, горбів; гірсь
ка гряда» [СУМ 4, 379] й означенням у формі відн. прикм. на -ський /  
-цькийу похідного від ойконіма Мізоч (див.).

Мізоч — с-ще міськ. типу, Здолбунів. р-н Рівн. обл. [АТП, 376]; Мезочь Малый 
и Великый (1332), «села Мезоча» (1564), «село Мезочь Старый... село 
Мезочь Новый» (1585), Mizocz W(ielki) albo Nowy, Miezocz (1885), 
м. Мизочь (1890), Mizocz (1915), Мізоч (1946) [Пура, 11]. Ойконім 
пояснюють як посесив на *-уь від антропоніма *Мізок < *Мезок; пор. особ, 
ім’я Мезь (1495) з основою мізиньш «молодший, менший», нп Мезин,
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Мізочок, Mizuń [Пура, 11] (див. Мизунка). Розвиток -і- в основі на місці 
етимол. -ё- (пор. пел. *тёгтъ «найменший, наймолодший» [ЕСУМ 3, 473]) 
є закономірним для укр. мови, хоч істор. варіанти ойконіма регулярно 
відбивають характерне для поліс, говірок -є- на місці -є-.

Мілов£ — річки: 1) л. Комишної п. Повної л. Деркулу л. Сіверськ. Дінця п. Дону 
(1957); Меловая (1778), Мєловська Річка (1965), Комишна (1965), Міло- 
вий (1969—1966); пор. смт Мілове Луган. обл.; 2) п. Сіверськ. Дінця; 
Міловая (1782); пор. сл. Меловая (1863), с. Мілова Балаклій. р-ну Хар
ків. обл.; 3) п. Дніпра; Melowaja (1936), Муловая, Омиловая (1890) [СГУ,
365]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації форми 
жін. роду відн. прикм. міловий (рос. меловый) з основою діал. міл «міли
на» [Чабаненко 2, 285] або діал. міл «глина білити хату» [Аркушин 1, 
315], що генет. спорід. як похідні від пел. *тё1ъ «мілкий, неглибокий», 
«прибережний пісок» (пор. рос. мел «крейда») [ЕСУМ 3, 475]. Ойконіми 
Мілове, Мілова постали внаслідок трансонімізації суміж. гідронімів з 
паралел. конверсією назви смт відповідно до грам, ознак номенкл. імені. 
Назва Комишна перенесена із суміж. річки (див. Комишна).

Micxóp — приморська курортна місцевість у смт Кореїз, за 12 км на пд. зх. від 
Ялти в Криму [ГЕУ 2, 373]. Хоронім гр. походження, виник складанням 
основ pięoę «середній» та ’'opoę «гора, узвишшя» [Бушаков, 68, 70]; пор. 
похідну назву суміж. карст, печ. Місхорська [ ГЕУ 2, 373].

Мітрід&г — гора на сх. Керченськ. п-ва, м. Керч [ГЕУ 2, 376]. Оронім пов’язують 
з ім’ям царя Понтійськ. царства Мітрідата VI Євпатора (121— 63 рр. до 
н. е.), який загинув на г. Мітрідат; пор. Мітрідатський гребінь, у скла
ді якого гора, Мітрідатські сходи, що ведуть на її вершину [ГЕУ 2, 376].

Міус — річка, вп. в Азовське море (1737); Міус (1957), Мтсъ (1556), Міюсь 
(1701), Міюзг (1662), Міюси, мн. (1698), Міюшь (1489), Мінюсь (1637), 
Мінусь (2-а пол. XVIII ст.), Міясь (1697), Кринка (1743); пор. нп Міус 
(1690), с-ще Міус Перевальськ. р-ну Луган. обл., Міуський лиман [СГУ,
366]. Гідронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації ГТ *mtijiiz /  
*тйпйг «ріг» або спорід. *mujus /  muńus «кут» за відповідною ознакою 
русла річки [Отін, 41]; фонет. варіанти мають значення «мис; звивина 
річки»; пор. спорід. топоніми на теренах Євразії [Мурзаев, 370—371]. 
Парал. назва р. Кринка походить від відповідного ГТ (див. Крйнка).

Міусйнськ — місто, Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 1923 р., до 1965 — с-ще Штер- 
грес [ГЕУ 2, 376], Миусйнск (1981) [СЭС, 823]. Суч. ойконім виник за допо
могою суф. -инськ у релят. функції від суміж. гідроніма Міус (див.). Істор. 
назва постала складноскор, способом від словосп. Штерівська ГРЕС, 
утвореного від суміж. ойконіма Штерівка [АТП, 58] з основою прізв. 
Штер(н) та абревіатури ГРЕС «гідроелектростанція» (можливо, місц. 
ГРЕС, біля якої засн. с-ще енергетиків, носила ім’я видатного фізика
О. Штерна).

Млйнів — с-ще міськ. типу, Рівн. обл. [АТП, 379]; відоме з поч. XVI ст. [ГЕУ 2, 
377], «съ Млинова*у «въ Млинові* (1545), Млиновъ (1562) [Пура, 60], 
Млйнов (1981) [СЭС, 826]. Ойконім виявляє ознаки посесива на -ів (< -овъ) 
від особ, назви *Млин [Пура, 60], але такого антропоніма не зафіксовано в 
укр. та в мовах сусід, народів [Rymut 2,109]), у зв’язку з чим аналог, пол. 
ойконіми Młynów пояснюють як похідні від апелятива młyn «млин» із 
суф. -ów [NMP 7, 182]. Таке протиріччя може означати або те, що в місц. 
мовленні функціонувало прізв. *Млин> яке було надане власникові села 
чи його першопоселенцеві за відповідними ознаками, або ж те, що ойко
нім Млиновъ постав унаслідок трансформації втраченої ст.укр. форми 
*Млиновий (< млиновий) за аналогією до продукт, у топонімії посесивів 
на -овъ чи під впливом збережених у живому мовленні форм коротких 
прикметників.
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Млинкп — 1) карст, печ. в Подільсько-Буковинській карст, обл., побл. с. Заліс
ся Чортків. p-ну Тернопіл. обл.; 2) печ. — геол. пам’ятка природи держ. 
значення [ГЕУ 2, 378]. Спелеонім виник унаслідок онімізації демінутива 
млинок «невеликий млин, віялка» (< млин) [ЕСУМ 3, 489] у формі мн., 
яка вказувала на кілька відповідних об’єктів побл. карст, печери. Назва 
суміж. пам’ятки природи постала способом трансонімізації спелеоніма; 
пор. поліс, pp. Млинок (4) у бас. Сер. Дніпра [СГУ, 368], назви яких моти
вовані деміцутивом млинок (можливо, у значенні «невеликий водяний 
млин»).

Мнбга — річка, л. Лисогору л. Удаю п. Сули л. Дніпра в Сум. обл.; Многая 
(1786), Многа9 Многи, Mnóko, Mnohe (1913) [СГУ, 368]. Гідронім нале
жить до назв на *-oga і.є. походження, які мають поодинокі балто-слов. 
паралелі, пов’язані, на думку Ю. Удольфа, з і.є. *теуп- /  *тоуп- /  *тіп- 
«болото»; пор. пол. р. Minoga, лит. p. Minaga. Цю версію, з огляду на 
зафіксовані варіанти пол. гідроніма, заперечує 3. Бабік, пропонуючи 
менш переконливу етимологію: Minoga < Mnynoga < Młynoga < Młyn 
Noga < młyn Noga, тобто «млин, що належав якомусь Ногу» [Babik, 458— 
459]. Друга гіпотеза, крім певних фонет. ускладнень, уразлива і з погляду 
мотиву номінації, адже річки як прир. об’єкти не називають за належні
стю окремій особі, тим більше що історія не знає особи на ім’я Ног (*Nogb)9 
яка б володіла землями в бас. pp. Многа, Minoga, Minaga. До етимол. гніз
да *теіп- /  *тоіп- /  */nm- «міняти(ся); те, що змінюється; болото» нале
жить також поліс, гідронім Мена9 блр. Мень(ка), пол. Міепіа9 нім. Main 
(див. Мена) з -є- в основі. Варіанти назви Многа зазнали певного впливу 
прикм. многий «численний» (пор. Многая) або похідного присл. на -о, що 
в сх.поліс, говорах зазнав акання, але етимол. зв’язок з незафіксованим 
*Мьнога < псл. *Mbnoga < і.є. *Min-oga зі ступенем і-вокалізації в основі 
зберіг за назвою ознаки субстантиву, а не ад’єктиву.

Мог&бі — гірський масив у центр, частині пд. відрогів Голови, пасма Кримськ. 
гір, на зх. від м. Ялти [ГЕУ 2, 379]. Оронім тюрк, походження, виник 
складанням основ д.тюрк. мага «змія» [ДТС, 335] і ГТ bal / bel (укр. бель, 
біль) «горб, ущелина, вузький прохід у горі» [Лучик 1999, 43] за ознакою 
«зміїна ущелина, зміїний горб». Кінц. -І у твірному ГТ bal /  bel здатний до 
усічення; пор. тюрк, ороніми в рос. мовленні Карабиль (< кара «чорний» і 
биль /  бэль «гірський хребет») таКарабияйлу в Криму [Мурзаев 1974,198].

Могйла — численні ороніми або компонент у структурі складених топонімів 
укр. [Габорак, 246] та ін. слов, мов [Мурзаев, 371—372]. Назви виникли 
семант. способом від загальнослов. ГТ могила «штучне земляне підвищен
ня; курган; височина» [Марусенко, 236—237], «горб, окрема гора, сопка 
конічної форми, насип, курган» [Мурзаев, 371], що походить від псл. 
*mogyla «купа» [ЕСУМ 3, 493]. Означення в структурі складених оронімів 
зазвичай указують на відношення горба, гори, вершини до суміж. об’єк
тів; пор. вершина МогйлаТончарйха в Донец, обл. [ГЕУ 2, 379] (< б. Гон- 
чарйха л. Мокрих Ялів л. Вовчої л. Самари л. Дніпра [СГУ, 147], назва 
якої мотивована відношенням до жінки з прізв. Гончар), височина Могй- 
ла-Мечётна в Луган. обл. [ГЕУ 2, 379] (< мечетний «стос, до мечеть»), 
вершина Могйла-Токмак у Запоріз. обл. [ГЕУ 2, 379] < р. і м. Токмак у бас. 
р. Молочна, що вп. в Азовське море [СГУ, 568].

Могилів-Подільський — місто, Вінниц. обл. [АТП, 22]; засн. наприкін. XVI ст. 
[ГЕУ 2, 379], за ін. свідченнями — у XV ст. як Могилев [Никонов, 271], 
Могилёв-Подольский (1981) [СЭС, 827]. Суч. ойконім виник синтакс. спо
собом унаслідок приєднання означення Подільський до істор. назви 
Могилів (рос. Могилёв) для протиставлення нп іншому Могильову на Дні
прі у зв’язку з входженням блр. та укр. міст до складу Російської імперії.
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Припускають, що походження ойконіма Могилів (Подільський) пов’язане 
з ім’ям молд. господаря Петра Могили (не плутати з визначним церков* 
ним і культ, діячем XVII ст.), на честь якого його зять пол. магнат воєво
да Потоцький назвав побудований у XV ст. на місці майбутнього міста 
замок Могилёв [Никонов, 271].

Мож — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1571); Можь і Можь (1786, 1803), 
Мошъ (1760), Мжа (1782), Можь (1676), Межь (1802), Межа (1875); пор. 
нп Мжа в Харків, обл. [СГУ, 369]. Гідронім виводять від первинного 
*Мьжа, пов’язаного з рос. Можа, блр. Можау слвн. Meza [Іліаді, 246], чес. 
назвою p. Mze, з основою укр. мжа «мжичка», мжити «мрячити», чес. 
mziti «тс.» та ін., що мають широкі слов, та і.є. зв’язки в етимол. гнізді 
*mei&hio «зволожувати» [Фасмер 2, 617]. У морфол. варіанті *Мьжь після 
занепаду редукованих і ствердіння -ж- відбулася втрата закінчення та 
вокалізація корен, -ь- як -е-у подовження якого дало -о-.

Мойнбцьке бзеро — солоне оз. в групі Євпаторійських озер, м. Євпаторія в 
Криму [ГЕУ 2, 381]; Мойнак [Булгаков, 89]. Лімнонім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у 
формі відн. прикм. на -ське / -цьке від первинного тюрк. Мойнак, в основі 
якого boynag /  moynag «сідловина, гірський перевал; пересип»; пор. у 
Казахстані гірські перевали, сідловини, озерні затоки з назвою Мойнак 
(< казах, тоуіп «шия; вузька смужка води або суші») [Бушаков, 89].

Мбкра Волнов&ха — річка, п. Кальміусу, вп. в Азовське море (1957); Мокрая 
Волноваха (1436), Волноваха (1603), Вольноваха, Мокрая Вольновая 
(1778), Локноваха (1784) Волненская (1745), Волнаховка (1904), Анабдй, 
Ана (1963—1973); пор. м. Волноваха [СГУ, 370]. Найдавніші фіксації 
гідроніма дають певні підстави для припущення про його виникнення як 
складеної назви у формі словосп. з опорним Волноваха, утвореним за 
допомогою суф. -ах(а) в субстант. функції від рос. волновой «який ство
рює хвилі, хвилястий» або волноватый «дещо хвилястий», та означенням 
у формі жін. роду прикм. мокрий, що вживається в топонімії із семанти
кою «водний, повноводний; більший за розмірами й запасами води від 
об’єктів з атрибутивом Сухий у назві»; пор. «означення Мокра приєдну
ється до назви річки нижче гирла Сухої Волновахи» [СГУ, 370]. З огляду 
на наявність антонім, атрибутивів у структурі су між. гідронімів і 
перев. похідність складених топонімів від одночленних з відповідним 
компонентом імовірнішим є утворення назви Мокра Волноваха синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення до первинного Волноваха, 
якому могла передувати прикм. форма *Волновата(я) І *Волнувата(я) з 
мотив, значенням «хвиляста; та, що хвилюється» [Отин 2000, 45]. У зв’яз
ку з рос.мовн. середовищем у назві р. й м. Волноваха (див.) не відбулося 
закономірного для укр. мови переходу -л- /  -в- перед -Н -; пор. укр. вовна з 
д.рус. вълна (< псл. *иьІпа «вовна») [ЕСУМ 1, 412], ниж.наддніпр. волну- 
вать «хвилювати, тривожити» [Чабаненко 1, 193]. Варіанти гідроніма 
зумовлені різними асоціат. впливами або орфоеп. пристосуванням його до 
різних мов. Зафіксовані в місц. мовленні рідковживані парал. назви 
Анабдй, Ана є тюрк, за походженням. В основі Анабдй тюрк, експрес.- 
вказ. займенник ана з атрибут.-локал. значенням «ось цей; ось там» 
[Севортян, 148] і бой «висота; довжина; смуга; берег, узбережжя (річки)» 
[Севортян 1978, 176]. На думку О. С. Отіна, назва Ана-Бой — букв, «мати- 
річка», а її типол. паралеллю є Волга-матушка, Дон-Батюшка [Отин 
2000, 46].

Мбкра Запл&вка — річка, л. Орелі л. Дніпра; Мокрая Заплавка (1913); пор. 
с. Заплавка Магдалинів. p-ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 370]; Заплавка 
[ГЕУ 2, 381]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання
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означення Мокра до демінутива на -ка9 утвореного від ГТ заплава «частина 
річкової долини, що затоплюється під час весняної повені» [СУМ 3, 261].

Мбкра Калйгірка — с-ще міськ. типу, Катеринопіл. р-н Черкас, обл. [АТП, 506]; 
відоме з поч. XVIII ст. [ГЕУ 2, 381]; «w Kaligurki Mokrej (1784), Мокрая 
Калигирка (1800), Калигорка-Мокрая (1885), Мокра Калйгірка (1924) 
[Гонца, 169]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації гідроніма, що фік
сується 1882 р. у формі Kalihorka Mokra (суч. Калйгірка) і походить від 
словосп. з означенням мокра (див. Мокра Волноваха) та опорним компо
нентом з основами апелятива кал «бруд, болото, грязь» [СУМ 4, 73] і демі
нутива гірка (< гора), про що свідчать фіксації Калигурка (під впливом 
пол. góra, górka) та Калигорка (під впливом рос. горка) (див. [СГУ, 229]).

Мбкра Лип’інка — річки: 1) п. Орелі л. Дніпра; Мокрая Липянка, Липнянка, 
Лепянка (1913); пор. с. Лип'янка Карлів. р-ну Полтав. обл.; 2) пр. Сухої 
Лип'янки пр. Орелі л. Дніпра; Мокрая Липянка (1848) [СГУ, 370]. Гідро
німи виникли синтакс. способом унаслідок приєднання означення Мокра 
(див. Мокра Волноваха) до первинної назви Лип'янка, утвореної за допо
могою суф. -анк(а) І -янк(а) в релят. функції від збір, лип'я «липи» (див. 
Лип'янка).

Мбкра Москбвка — річка, л. Дніпра; Мокрая Московка (1913), Велика Москов
ка (1884); пор. р. Суха Московка і с. Московка Вільнянськ. p-ну Запоріз. 
обл. [СГУ, 370]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Мокра (див. Мокра Волноваха) до опорного Московка для про
тиставлення більшої річки суміж. pp. Суха Московка й Московка [СГУ, 
376, 544]. Компонент Московка міг постати внаслідок онімізації пд.-сх. 
московка «міра, мірка, мализна, пудовик, четвертина» [Даль 2, 349] у 
геогр. значенні «ємність з водою, невелика водойма» або ж за відношен
ням геогр. об’єктів до пн. москов. сторони; пор. ст.укр. московъка «уро
дженка великого князівства Московського» [ССУМ 1,614], діал. московка 
«чоловіче тепле напівпальто із хутровим коміром» [Чабаненко 2, 293], 
«дружина москаля» [ЕСУМ 3, 519], рос. діал. (кур.) московскій вітерь 
«північний (вітер)», на Дону московскій «все російське, крім Дону й Укра
їни» [Даль 2, 349].

Мбкра Плотвп — річка, п. Бахмуту п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Мокр[ая]  
Плотва (1783), Дальняя Плотва (1769), Плотва (1875), Плотова, 
(1850), Долгая Плотва (2-а пол. XVIII ст.) [СГУ, 370]. Гідронім виник син
такс. способом унаслідок приєднання означення Мокра (див. Мокра Вол
новаха) до опорного компонента Плотва з метою протиставлення річки 
суміж. Плотві та Сухій Плотві [СГУ, 430, 544]. Етимологія компонента 
Плотва затемнена. Формально він збігається зі збір. іхт. плотва «плітка; 
краснопірка», яке пов’язують з псл. *рШ- /  *plot- < *plyti «плисти» [ЕСУМ
4, 449—450], етимол. значення якого актуальне і для річок з рухомою 
водою. Однак усі 14 укр. гідронімів з компонентом Плотва, а також демі
нутив Плотавка [СГУ, 370, 430, 498, 544] виявляють нехарактерну для 
іхт. плотва територіальну обмеженість винятково бас. р. Сіверськ. 
Донець, що свідчить про діал. (сх.укр.) характер твірного слова. Можли
во, ним був утрачений апелятив * плотва «плоскодонна западина; улого
вина, балка з рівним широким дном», утворений за допомогою суф. -в(а) 
в значенні -ова /  -ава від збереженого в Курськ., Воронезьк. та Орловськ. 
обл. Росії ГТ плота «улоговина, балка», «болото» [Мурзаев, 441]. У тако
му разі зазначені апелятиви можна етимологізувати в псл. гнізді *ploskz /  
*plotskb «широкий, просторий; сплющений», яке спорід. з д.інд. prathah 
«ширина», гр. 7cXm\)ę «широкий, плоский», нар.лат. *plattus «плоский, 
рівний, гладкий», звідки франц.plateau «плоскогір’я, плато, майданчик» 
і слов, плато «плоскогір’я, підвищена рівнина» [ЕСУМ 4, 452—453, 432].
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Monpś Cypś — п. Дніпра; Sura («на Surze*, 1735), Сура Мокрая (1697), Сура 
(XVII ст.) Мокрая-Сура (1890), Мокрая Сура (1859), Сура (1949), Мокра 
Сура (1957); пор. нп Сурсько-Литовське, Сурсько-Кливцеве Кринич. р-ну, 
Дніпропетров. обл. [СГУ, 370—371]. Суч. назва річки виникла синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення Мокра (див. Мокра Вол- 
новаха) до вихідного компонента Сура, що належить до групи архаїч. 
гідронімів з основою Сур- /  Шур-, яка відбилася в назвах Іран., тюрк., фін.- 
угор., слов, та ін. походження. Ця обставина ускладнює визначення 
загальноприйнятної етимології. З-поміж кількох припущень найаргумен- 
тованішим є висновок О. П. Карпенко, яка вважає, що гідрооснова Сур- /  
Сул- сягає своїм корінням зв’язків з апелятивами на позначення води, 
вологи, водойми тощо і.е. рівня й далі ностр. мови-основи; у зв’язку з чим 
проблемним залишається лише питання про етногенетичний зв’язок най
менувань Сура і Сула [Карп. 1989, 24]. Зважаючи на перев. пд.сх.слов. 
поширення відповідних гідронімів та апелятивів, найімовірнішим вида
ється виникнення цієї основи на Іран, мовному ґрунті з наступною тюрк, 
або сх.слов. адаптацією; пор., очевидно, спорід. рос. суровый, що зв’язане 
чергуванням голосних із сырой, сурошка «сира низовина, лісиста місце
вість» [Фасмер 4, 809], суродка «відкрите болотяне місце в лісі з білим 
мохом», суроток «сира моховина», суры «улоговини й балки, в яких 
жили бабаки» [Мурзаев, 531], чес. і слвц. ГТ sur «сирий болотистий луг» 
[Малько, 72], укр. діал. сурка «печера», «місце, де вода зникає під 
землею» [СНГГК, 189], гідроніми Суржа (2), Сурка, Сурова (2), Суха Сура 
(2) [СГУ, 540, 545].

Мбкрий Кагарлйк — річка, л. Росави л. Росі п. Дніпра (1957); Kaharlik (1624), 
Каралык (1643), Kahorlik mokry (1789), Кагарлыкъ (1864), Мокрый Кагар- 
лыкъ (1883), Мокрий Кагарлик (1927); пор. р. Сухйй Кагарлйк л. Мокрого 
Кагарлика, м. Кагарлйк Київ. обл. на річці [СГУ 371, 548]. Гідронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Мбкрий до вихідної 
назви тюрк, походження Кагарлйк (див.).

Мбкрий Ташлпк — річка, л. Тясмина п. Дніпра (1957); Плетеный Ташлыкъ 
(1864), Мокрый Ташлыкъ (1913), Сырой Ташлыкъ (1883) [СГУ, 371]. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання Мбкрий до 
тюрк, за походженням компонента Ташлйк9 відбитого в багатьох назвах 
геогр. об’єктів України (див. Ташлйк). Ін. атрибутиви в структурі гідроні
ма вказують на відповідні ознаки річки.

Мбкрий Ялбнчик — річка, вп. в. Азовське море; Мокрый Еланчикъ (1739), 
Іланчик (1737), Еланчикъ (1766), Мокрой Еланчукъ (1782), Уланчик 
Большой (1737), Большой Уланчикъ (1745), Мокрой Еланецъ (1792), 
Малый Еланчикъ (1778), Малой Еланчакъ (1769), Lisiankli R. (1665), 
Lisianki R. (1706); пор. с. Мокроеланчик, Новоеланчик Амвросіїв. р-ну 
Донец, обл., рр. Сухйй ЯланчиКу Яланець [СГУ, 371—372, 549, 634]. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Мбкрий для протиставлення річки ін. з компонентом Яланчику Яланець у 
назвах. Опорне Еланчикъ постало семант. способом від тюрк, демінутива 
на -cig /  -cik з основою тур. аіап «поле, територія; відкритий (про місце
вість)» [Бушаков, 77] < д.тюрк. аіатг «плоский, рівний (про місцевість)» 
[ДТС, 33], відбитою в багатьох тюрк, мовах [Лучик 1999, 51]. Варіант Ела
нецъ є слов. суф. відповідником до тюрк, демінутива.

Мокрйн — гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків, обл.; Mokryn (1885) 
[Габорак, 247]. Оронім виник способом трансонімізації незафіксованого 
ГТ * м о к р й Н у  морфол. варіантом якого є діал. м о к р й н а  «мокре місце, 
багно»; пор. його словотв. варіанти м о к р і н ь  «що-небудь мокре», м о к р е ц ь  
«злегка заболочена низина; все мокре», м о к р й ц я  «мокре місце, багно»,
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мокровйна «багнистий ґрунт, багно; злегка заболочена низовина» [БСУМ
З, 499]. Форма чол. роду назви гори зумовлена грам, ознаками твірного 
апелятива *мокрйн, стійкість яких підтримується синонім. ГТ мокрець, 
мочар або номенкл. іменем хребет; пор. потік Мокрйнець на Івано-Фран- 
ківщині [СГУ, 372].

Мбкрі Ялй — річка, л. Вовчої л. Самари л. Дніпра (1957); Мокрые Ялы (1782), 
Мокрые Яли (1837—1839), Мокрые Елы (1778), Мокрая Яма (1832), 
Мокрые Ямы (1897), Ялы Большие (1435), Нижнія Ялы (1743), Мокрі 
Терни (1963—1973), Jaelli R. (XVIII ст.) [СГУ, 372]. Гідронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання означення Мокрі в мн. до онімізова- 
ного тур., кр.тат. уаіі «берег моря або ріки», що має гр. походження: 
н.гр. yiaAó[ę] «морський берег, узбережжя, узмор’я, надмор’я; обмілина, 
мілизна; море» < д.гр. diyaAóę «морський берег» [Бушаков, 158]. Форма 
мн. означення Мокрі зумовлена кінц. тюрк. -Іі в опорному компоненті 
Jaelli, подібному до сх.слов. апелятивів та онімів pluralia tantum на зра
зок укр. граблі, коноплі, Копили, Колодязі, рос. качели. Найдавніша із 
зафіксованих назва Ялы Большие вказує на великі розміри річки та узбе
режжя (пор. б. Яли в Донец, обл. [СГУ, 635] невеликих розмірів), що під
тверджує синонімічність означень Мокрий і Великий у гідронімії. 
Ін. назви постали або внаслідок асоціат. зв’язків опорного компонента 
(Мокрые Ямы)у або за ін. актуальними ознаками об’єкта (Нижнія Ялы, 
Мокрі Терни).

Мокрінка — річка, витік Тересви п. Тиси л. Дунаю; Mokra (1638), Мокр’анка 
(1972), Мокранка (1935), Mokranka, Мокрянка (20-і pp. XX ст.); пор. нп 
Німецька Мокра, Руська Мокра, ур. Усть-Мокрянка на Закарпатті [СГУ, 
372]. Гідронім виник за допомогою суф. -янк(а) в релят. функції від пер
винної назви р. Mokra.

Молодй — 1) гора, с. Осмолода Рожнятів. p-ну Івано-Франків. обл.; Mołoda 
(1882) [Габорак, 248]; 2) річка Молода л. Лімниці п. Дністра; Молода 
(1957), Осмолода (1979), Mołoda (1884), Poharecka rzeczka, Piskawa
(1885), Молодая (1965) [СГУ, 372]. Топонім має давнє походження. Спо- 
рід. гелонім Смолод на Волині В. П. Шульгач реконструює як псл. *Smol- 
db — форма з s-mobile, парал. до *Molda /  *Moldb > укр. Молода, вбачаю
чи зв’язок топооснов з поняттям «молодий», «гнучкий», «який згинаєть
ся», д.інд. mrdus «м’який, ніжний», лат. mollis < *mldu-is «м’який, гнуч
кий» [Шульгач, 250]. У такому разі варіант гідроніма і похідний від нього 
суміж. ойконім Осмолода постали як похідні з іменним преф. *А- /  *0- або 
*а- /  *о- у твірному апелятиві; пор. д.рус. антропонім Асмолдъ, який пов’я
зують з псл.*A-smbldb зі ступенем ^-вокалізації в основі [Казлова 1, 196]. 
Проблемними в цьому поясненні залишаються малоактуальна для ороні- 
ма й гідроніма семантика «молодий» і наголос на основі, тому не втратила 
актуальності герм, етимологія топоніма Молода, який поза межами 
сх.слов. і слов, ареалу виявляє закономірні паралелі без повноголосся в 
основі: пор. відгідр. хоронім Молдова < рум. Moldova, ст. Moldava, чес. 
гідронім Молдава < нім. Moldau [Фасмер 2, 642; Profous 3,129], які разом 
з гідронімом Молода О. Т. Трубачев пов’язує з нім. *muldan- «земля» 
(кам’яниста) [Трубачев, 79—80], а В. А. Никонов з нім. Mulde «лощина, 
видолинок» [Никонов, 272], нім. Mulde на полаб. землях як Moldaha й 
Möldawa, що оформлені і.є. за походженням суф. aha (в нім. мові), -ava 
(у слов’ян) < і.є. *-äuä [Babik, 55]. У зв’язку з цією етимологією початк. 
Ос- у варіанті гідроніма Осмолода може бути рефлексом і. є. 
*os- «гирло» [Никонов, 314] або *аїї- «гострий» [Babik, 211], кожен з яких 
називає актуальну ознаку для річки або гори; пор. назву суміж. хр. Моло- 
дйнське пасмо [Габорак, 248].
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Молодіжна — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Карабі-яйла [ГЕУ 2, 382]. Спелеонім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. молодіжний «стос, до 
молодь»; пор. смт Молодіжне в Сімферопол. р-ні Криму.

Молодіжне — с-ще міськ. типу: 1) Долинськ. р-н. Кіровоград, обл. [АТП, 238]; 
засн. 1960 р. [ГЕУ 2, 383]; 2) Сімферопол. р-н Криму; засн. 1929 р. [ГЕУ 2, 
383], рос. Молодёжное; пор. курорт Молодёжное в Ленінград, обл. Росії 
[СЭС, 833]. Ойконіми виникли внаслідок субстантивації та онімізації 
форми сер. роду відн. прикм. молодіжний «стос, до молодь» за тією озна
кою, що поселення створювали в радян. часи перев. люди молодого віку.

Молодогвардійськ — місто, Краснодон, м /  р Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 1954 р. 
[ГЕУ 2, 383]; Молодогвардійське [ЕУ 5, 1643], Молодогвардёйск (1981) 
[СЭС, 833]. Суч. ойконім виник як мемор. назва на честь молодіжної під
пільної організації «Молода гвардія» або складносуф. способом за допомо
гою -ськ у релят. функції від цього ергоніма, або внаслідок морфологізації 
парал. форми Молодогвардійське шляхом усічення -е.

Молокйш — річка, л. Дністра (1957); Moloczicze (XVII ст.), «па Molokoszu* 
(1605), Молокишъ (1825), Молокйш, Окна, Okni (1965), Molokisz, Okny> 
Francuzka (1885) [СГУ, 373]; Малокйш, Молокишъ (1798) [ГНП, 63]; пор. 
«тече мимо Молокисъких гір» у гирло нижче кол. с. Молокиш [СГУ, 373]. 
Гідронім пояснюють як слов, назву з форматом *-yśb9 подібну до похідних 
на зразок *mękyśb, *sporyśb [Трубачев, 226]. Його корен, частина має зна
чення «болото», наявне в рос. молокита «болото», укр. млака «заболоче
на низина», запозиченому з пд.слов. мов [Фасмер 2,63; ГНП, 63], діал. 
млаки «болото з іржавою водою», «мочариста місцевість, покрита болотя
ною рослинністю», блр. діал. молока «болотисте місце», «трясовина»
< псл. *molka [ЭССЯ 19, 188]. Ця основа досить широко відбита в слов, 
топонімії [Шульгач, 171—172] (огляд основних етимологій гідроніма див. 
у [Вербич 2013, 82]). Парал. назва Окна, Okni, Okny, очевидно, постала 
внаслідок онімізації молд. окнэ «копальня, кар’єр» [ГНП, 63], хоч можли
вим є її виникнення на основі спорід. укр. ГТ вікно в мн. «чиста водна 
поверхня», «місце на болоті, не заросле водоростями», «водна поверхня 
серед болота», «вир у річці» [СНГТК, 48], який міг зазнати рос. або молд. 
впливу (див. Вікно, Красні окни). Істор. гідронім Francuzka виник спосо
бом субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ський з 
основою етноніма французи, який указував на участь представників відпо
відного народу в засвоєнні краю.

Моломблинцівський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Красилів. і 
Хмельниц. р-ни Хмельниц. обл. [ГЕУ 2, 383]. Назва виникла внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням 
у формі відн. прикм. на -івський9 похідного від суміж. ойконіма Маломо- 
линці [СГУ, 493].

Молочбнськ — місто, Токмац. м /  р Запоріз. обл. [АТП, 170]; засн. 1803 р. [ГЕУ
2, 383]; Гальбштадт — до 1944 [Янко, 235], Молочанск (1981) [СЭС, 834]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -анськ у релят. функції від назви суміж. 
р. Молочна (див.), на якій лежить місто. Істор. назва постала у зв’язку з 
нім. колонією Гальбштадт [Янко, 235], букв, «напівмісто».

Молбчна — річки (3) в бас. р. Росі п. Дніпра, балка, л. Кільчені п. Самари л. Дні
пра, оз. Молочне в Запоріз. обл., у Сосниц. р-ні Чернігів, обл. [СГУ, 373]. 
Гідроніми виявляють паралелі в різних слов, мовах, основу яких пов’язу
ють з псл. *molk- /  *molka «грузьке місце на лузі, в болоті» [Шульгач, 
172], що характеризувало воду як мутну, непрозору [ЕСЛГНПР, 89] і мало 
стерту метафор, семантику, відбиту в сх.слов. фолькл. молочні ріки, 
молочні води [Желєзняк, 48]; пор. варіант гідроніма Молочные воды9 що 
стосувався водночас річки й озера на узбережжі Азовськ. моря [СГУ, 373].
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З огляду на фіксацію парал. назви азовськ. річки як Сют (XVII ст.), 
Сутінь (1103), Сутенъ (1103), Сутинъ (1497), Сут-Су (1784) [СГУ, 373], 
основа якого походить від тюрк, sót /  siit «молоко», припускають можли
вість калькування пд.-сх. гідроніма Молочна з тюрк, назви [ЕСЛГНПР, 
150; Желєзняк, 47—48].

Молбчний лим£и — 1) лим., Якимів. і Приазовськ. p-ни Запоріз. обл.; Молочне 
озеро; 2) гідрол. заказник держ. значення, там само [ГЕУ 2, 384]. Гідронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ лиман 
«затока з морською водою в гирлі річки або озеро поблизу моря, іноді бага
те на грязі з лікувальними властивостями» [СУМ 4, 485] й означенням, що 
постало способом конверсії назви суміж. р. Молочна (див.). Парал. назва 
Молочне озеро постала способом трансонімізації суміж. лімноніма. Ана
лог. від гідроніма Молочний лиман утворено назву заказника.

Монастирпська — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 423]; відоме з 1454 р. [ГЕУ 2, 
385], Монастьірйска (1981) [СЭС, 835]. Судячи з суф. -иськ- та чітко вира
женого іменник, закінч, ойконіма в рос. мові, назва виникла семант. спо
собом від апелятива *монастирисько в мн., який є відповідником (можли
во, польськомовним; пор. пол. назву м. Монастирйще у формі Monastery- 
sko) до укр. монастирйще «місце, де був монастир; місце, яке належить або 
належало монастирю» [Грінч. 2, 403]. Формальний збіг закінчення ойконі
ма з прикм. жін. роду на -ська спричинився до пояснення назви як семант. 
утворення від ад’єктива монастирська з основою апелятива монастир 
[Янко, 235]; пор. ороніми Монастйр, Монастирёцька, Монастйрик, 
Монастирська гора, Монастйрське в Укр. Карпатах [Габорак, 249—250].

Монастирйще — місто, Черкас, обл. [АТП, 509]; відоме з 2-ї пол. XVI ст. [ГЕУ 2, 
385]; Monasterysko (1765—1791), Monasteryszcze (1790—1791), Мона- 
стырища (1829), «miasta Monasteryszcz» (1890), Монастирище (1895) 
[Гонца, 170], Монастирйще (1981) [СЭС, 835]. Ойконім постав унаслідок 
онімізації ГТ монастирйще (див. Монастирйська) з основою апелятива 
монастйр «релігійна громада ченців або черниць, що з належними їй 
землями й капіталами становить церковно-господарську організацію; 
церква, будівлі й територія, належні цій громаді» [СУМ 4, 794]; пор. назву
г. Монастйрище в Рожнятів. p-ні Івано-Франків. обл. [Габорак, 251].

Монастпр-Чокрбк — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, 
обл., на масиві Карабі-яйла [ГЕУ 2, 386]. Спелеонім виник за моделлю 
тюрк, ізафету, в структурі якого опорний компонент Чокрак постав унас
лідок онімізації кр.тат. чокрак «джерело» [Мурзаев, 618], а в ролі озна
чення — Монастйр, що є семант. утворенням від монастйр, запозиченого 
з с.гр. мови, де (iovaaxnpi(ov) «монастир, келія самітника» [ЕСУМ 3, 506].

Монбх — скеля на Пд. бер. Криму, смт Сімеїз [ГЕУ 2, 386]. Оронім виник унас
лідок онімізації ГТ монах «фігура вивітрювання у вигляді одинокого стов
па» [Мурзаев, 373], що сформувався на основі апелятива гр. походження 
монах у його етимол. значенні: гр. |iovaxóę «самітній, одинокий», утворе
не від |Ltóvoę «один, сам» [ЕСУМ 3, 506]. Ознака самотності, відторженості 
в семантиці зазнач, апелятива сприяла формуванню й ін. ГТ: манах у діа
лектах укр. мови має значення «стояк водостійної труби в ставку» [ЕСУМ
З, 377], розм. «водоспуск у греблі» [СУМ 4, 794], на основі якого постали 
назви водосп. Монахи, водостоків Монах, Монох тощо [Лучик, 164—165].

Моначйнський заказник — гідрол. заказник держ. значення, Волочиськ. р-н 
Хмельниц. обл. [ГЕУ 2, 386]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськийу похідного від ойконіма Маначин [АТП, 478], який мав 
істор. варіант Моначин (1850) [Торч.-Торч., 302], що позначився на осно
ві першого компонента топоніма; пор. суміж. Моначинський став [ГЕУ 
2, 386].
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Монтодбр — мис на Пд. бер. Криму, у сх. частині Ялтинськ. затоки; Монтедор 
[ГЕУ 2, 386]. Оронім виник, очевидно, у гр. або сх.ром. мовленні. Його 
утворено складанням основи лат. mons, montis «гора» [ЕСУМ 3, 509] (пор. 
Монтевідео, букв, «бачу гору» [Никонов, 273], рос. монтаны з франц. 
montagnard, букв, «горянин» [Фасмер 2, 651]) і гр. 5ópov «дар» (букв, «гір
ський дар») або дехрц «шия, горло», 5eipaę «гірський хребет, пасмо пагор
бів, кряж»; пор. обл. готів Aopü і фортецю готів Aópoę, Aopaę у Тавриці 
[Бушаков, 63].

Мбпра скелі — геол. пам’ятка природи держ. значення, м. Кривий Ріг Дніпро- 
петров. обл. [ГЕУ 2, 386]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ скеля у мн. й означенням у формі род. відм. 
абревіатури МОПР, утвореної у рос. мовленні з ініціальних літер складе
ної назви Международная организация помощи борцам революции 
(1922—1947) [СЭС, 789]. Радян. абревіатура МОПР спочатку могла вхо
дити до структури ергоніма в системі Криворізьк. рудоуправління 
ім. Ілліча [ГЕУ 2, 386], а потім поширитися на суміж. геол. пам’ятку при
роди; пор. ойконім Мопрівське в Солон, p-ні Дніпропетров. обл. [АТП, 93] 
з основою зазнач, абревіатури.

Мбринці — село, Звенигород, р-н Черкас, обл. [АТП, 503]; відоме з 1648 p.; 
Могупсе (1764), Моринцы [Гонца, 171]. Ойконім виник унаслідок трансо- 
німізації групової назви першопоселенців на прізв. Моренець /  Моринець 
у мн. (< морений «стомлений, знесилений» [ЕСУМ 3, 510] + -ець) або 
семант. способом від катойконіма моринці «вихідці з Мориня, Морина; 
пор. пол. назви с. Moryń, Morin, оз. Moryń, похідні від псл. *ттіог- «вода» + 
*-упъ [NMP 6, 246].

Морбчне — болот, масив, Володимирец. і Дубровиц. p-ни Рівн. обл. [ГЕУ 2, 387]. 
Гелонім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду 
діал. морочний «темний» (< псл. *morkz «морок, туман, хмара») або діал. 
морочня «багно, трясовина; болото з іржавою водою» (< псл. *morkja, 
*merkja «болото») [ЕСУМ 3, 516], що зазнало конверсії під впливом грам, 
ознак номенкл. імені болото.

Мбршин — с-ще міськ. типу, Стрий, м /  р Львів, обл. [АТП, 274]; відоме з 1482 р. 
[ГЕУ 2, 391], Мориіин (1981) [СЭС, 844]. Ойконім виник як посесив на -ин 
від антропоніма Морша (пор. д.рус. Морша Жерлицын [Веселовский, 113, 
204]), в основі якого втрачене *морша «зморшка, складка»; пор. укр. діал. 
морща «складка, зморшка», моршіна, моршінє (збір.) «зморшка на сороч
ці біля шиї і на рукавах», моршінка «сорочка, зібрана в зморшки коло 
шиї; вид різьбярського орнаменту», моршень «черевик із суцільного 
шматка шкіри», рос. морх «оборки на рукавах жіночого одягу» та ін., що 
належить до псл.*тъгзсШ (< *mrs-) «морщити» [ЕСУМ 3, 518]. Припуска
ють, що в основі ойконіма може бути фін.-угор. морша «рівне місце» 
[Янко, 236], яке якщо і має стосунок до назви нп, то через посередництво 
відповідного угор. антропоніма.

Мбспине — місто, Пролетарська р /  р м. Донецька [АТП, 100]; засн. 1800 p., до 
1938 — Махорівка [ГЕУ 3,391], Моспино (1981) [СЭС, 849]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду посесиву на 
-е від пол. за походженням прізв. Моспин (< пол. Mospin < Mościpan від 
архаїч. звороту mościpan, тозрап «mości pan» [Rymut 2, 118, 119]). Істор. 
назва постала за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антро
поніма Махору який теж виявляє пол. витоки; пор. пол. прізв. Mach-or, 
Mach-ora, Mach-or-czyk, Mach-or-ek та ін. з основою гіпокористики Mach 
від Maciej, Martin і т. ін. або від дієсл. machać «махати» [Rymut 2, 49—50].

Мостйська — місто, Львів, обл. [АТП, 255]; відоме з 1244 р. [ГЕУ 2, 391], за ін. 
джерелами — з 1392 р. як Мостич [Янко, 236], Мостйска (1981) [СЭС, 
849]. Ойконім виник унаслідок онімізації актив, у пол. мові апелятива
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mościsko в мн. «великий міст» або «місце, де раніше був міст»; пор. 
численні назви поселень Mościska, Mościsko в Польщі [NMP 7, 263—265], 
зх.укр. мостйще «місце, де був міст» [ЕСУМ 3,482] (можливо, на мості 
збирали мито за проїзд по ньому), мікротопоніми Мостйська, Мостйське, 
Мостиськй, Мостйща, Мостйще в Зх. Україні [СММПЗУ 2, 104].

Мох — гідрол. заказник держ. значення, Щорс, р-н Чернігів, обл.; Болото Мох 
[ГЕУ 2, 392]. Назва виникла внаслідок онімізації ГТ мох «болото; торф’я
не болото; трясовина, поросла мохом» < д.рус. мъхъ «болото» [Мурзаев, 
377]. Таку семантику твірного апелятива підтверджує парал. топонім 
Болото Мох.

Мбшенська Діброва — компл. пам’ятка природи держ. значення, Черкас, р-н і 
обл. [ГЕУ 2, 392]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ діброва (див. Діброва) й означенням у формі відн. 
прикм. на -ська з основою суміж. ойконіма Мошни [АТП, 513], у структурі 
якого на місці етимол. -ь- у сильній позиції перед -ськ- вокалізувався -е-.

Мошногірський кряж — горбисте підвищення на Придніпровській височині, у 
межах Черкас, обл. [ГЕУ 2, 392]. Оронім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ кряж «пасмо невисоких гір, горбів; 
гірська гряда», «пагорб, узвишшя» [СУМ 4, 379] й означенням у формі 
відн. прикм. на -ськийу похідного від композита з основами утраченого 
*м0иіний «моховий, болотний», що відбите в структурі діал. MÓUIHUK  
«мохове болото» [ЕСУМ 3, 524], та ГТ гора.

Мощпнка — річка, п. Рати л. Зх. Бугу п. Вісли у Львів, обл.; Moszczanka, у вер
хів’ї — Hrabnik (1965) [СГУ, 378]. Назва виникла за допомогою суф. 
-анк(а) в релят. функції від дієсл. мостйти «настилати міст, підлогу, 
брук; класти, розміщати; влаштовувати гніздо» з основою твірного 
міст < псл. *mosfo «міст; шматки дерева, дрібні гілки, накидані на боло
то чи грузьку землю для зручності переходу» [ЕСУМ 3, 482—483]. Імовір
ним є утворення гідроніма за допомогою -ка від назви суміж. р. Мощана; 
пор. ще гідроніми Мощанйця, Мощена, Мощене Болото, Мощун [СГУ, 378].

Мужевб Долйна — річка, л. Грунь-Черкесу л. Грунь-Ташані л. Псла л. Дніпра в 
Полтав. обл.; Мужевий (1785), Мужева Балка (1859), Мужева Долина 
(1913) [СГУ, 378]. Гідронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ долйна й означенням у формі відн. прикм. на -ева> 
похідного від збереженого в діалектах рос. мови ГТ мужа, мужи «глибока 
котловина, яка навесні заливається водою» [Мурзаев, 379].

Мукбчеве — місто, Закарпат. обл. [АТП, 161]; відоме з IX ст. [ГЕУ 2, 393], за 
ін. джерелами — згадується 1196 р. і має варіанти Мукачів, Мункач, 
Мункачів [Янко, 237]; Munkacs [Галас 1957-а, 204], як відоме з XII ст., 
Мукачево (1981) [СЭС, 854]. Суч. ойконім виник в укр. середовищі як 
посесив на -ове /  -еве, варіант -ев /  -ів, від антропоніма Мукач з основою 
дієсл. мукати «мугикати», який відомий у пол. мові як Muk-acz з 1430 р. 
[Rymut 2, 124]; пор. серб., хорв. апелятив мукач «жаба-джерелянка» і 
похідний від нього топонім Mukaćije [Галас 1957-а, 204 ] із суф. -ije в посес. 
функції. Завдяки суф. -ач у структурі твірного слова ойконім міг функціо
нувати без додаткових афіксів подібно до гідронімів Головач, Рвач, Лукач, 
Тлумач, Лехач [Трубачев, 225], що відбиває угор. Munkacs, у якому зву- 
косп. -ип- постало під впливом запозиченого д.слов. munka «мука» 
(< псл. *męka), на що вказує у зв’язку з назвою Мукачеве ще Анонім; пор. 
у Потиссі угор. топонім Mukacs без нос. -ип- в основі [Галас 1957-а, 204] і 
закарп. прізв. Мунка, Мункач, Мункачі, Мункаиі, Мункович з таким 
дифтонгом в угор. джерелах [Чучка, 402].

Мукша — річка, л. Дністра в Хмельниц. обл. (1957); Muksza (1885), Велика 
Мукша, Мукша, «за р. Мукшею» (1646), «а miedzi Muxą... do Михеу а 
Миха dołem» (1374); пор. нп Велика Мукша, Середня Мукша, Мала
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Мукіиа, Мукша Боришківецька та ін. [СГУ, 378]. Гідронім не знайшов 
задовільного пояснення у зв’язку з його суч. формою [Вербич 2009, 106], 
яка насправді є латиномовним прочитанням первинного слов. Миха, де 
кирил. -х- закономірно сприймалося користувачами лат. графікою як -кс- 
(пор. лат. maximus й укр. Максим, максимум [Скрип.Дзятків., 65]), що 
після палаталізації перед структуральним -j(а) дало -кша. Імовірним є те, 
що суч. Мукша це іншомовний метатез, варіант незасвідченого укр. деміну
тива *Мушка. Вихідна назва Муха, яка фіксується за три століття до 
появи пол. чи герм, варіанта Мукша9 входить до кола архаїч. гідронімів псл. 
походження з балт. зв’язками. їхня етимологія пов’язана з псл. 
*тих- /  *тъх- «пліснява; мох, болото», яке в субстант. формі продовжує
і.є. *mu(s)- /  *meu(s)- «вогкий; трухлявий, брудний», похідне «сірий» 
(про плісняву, мох, муху, мишу); пор. укр. гідроніми Муха, Мухавець, 
Мухавець-Великий, Мухавець-Малий, Мухавка, Мухова Зворина, Мушка, 
рос. Муха, Мухавец, пол. Mucha, Muchawiec, Muchawka, Muchownica, лит. 
Muse, Musis, Mus a, ойконіми Мухи Лысые на Псковщині [Лучик, 21—24].

Мунчёл — гори (11), хребти (2) в Укр. Карпатах, Івано-Франків. обл. [Габорак, 
252]. Ороніми виникли семант. способом від рум. діал. типсеї «горб» 
[Никонов, 278], рум. munte «гора»; у процесі укр.мовн. засвоєння вини
кли різні варіанти; пор^демінутиви Мунчёлик (4) [Габорак, 252—253].

Мурпфа — річка, л. Дністра (1957); Morachwa, Morafa, Morakwa (1885), «гдЬ 
упадаетъ Морашка Сенковская у Морахву Великую» (1383), Мурахве 
(1579), «въреку Мураховъ», «рекоюМурахвоюь (1601), Murachwa (1649), 
Murakwa (XVII ст.), Мураква (1774), Мурафа (1825); пор. нп Мурафа, 
Слобода-Мурафсъка на Вінничині [СГУ, 379]. Найдавнішу форму гідроні
ма пояснюють як семант. утворення від укр. діал. мороква «багно; трясо
вина» , що на діал. ґрунті розвинулося в Мороква > Морахва > Мурахва > 
Мурафа [Вербич 2009, 106—107]. Можливими є зв’язки і вплив зх.європ. 
мов (балкан. і герм.) на корен, та суф. частину гідроніма [Трубачёв, 51, 
257], а також контамінація з загальнослов. ГТ мурава, морава «молода 
трава», що має і.є. витоки [ЕСУМ 3, 535]; пор. д.рус. Муравицл 
[ЕСЛГНПР, 90].

Мурйшка — річка, п. Мурафи л. Дністра (1957); Moraszka, Muraszka (1880), 
Морашка Сенковская (1863), «речки Мурашка и Мураховъ» (1601); пор. 
с. Мурашка Бар. р-ну Вінниц. обл. [СГУ, 379]. Гідронім пояснюють як 
видозмінену форму *Муражка з оглушенням -ж- /  -ш- перед -тс-, що є 
семант. дериватом від апелятива *муражка — відповідника укр. муражок 
«моріг; поляна, вкрита мохом; пор. пол. мікротопонім Мурага і блр. діал. 
мурага «лужок з невисокою травою», оз. Мурага [Вербич 2009, 107]. 
Можливо, суч. форма гідроніма є наслідком асоціат. впливу апелятива 
мураха, мурашка «невелика комаха», який у діалектах має варіант 
мурава [ЕСУМ 3, 535—536], на давн. форму *Морашка, похідну від пер
винної назви р. Морахва, в яку впадає Мурашка; пор. найдавнішу фікса
цію гідроніма, що називає пр. Мурафи: «гдЬ упадаетъ Морашка Сенков
ская у Морахву Великую» (1383) [СГУ, 379].

Мурбвані Курйловці — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 395]; відоме з 1493 р. 
[ГЕУ 2, 395], Мурованые Курйловцы (1981) [СЭС, 856]. Ойконім, очевид
но, виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Мурбвані 
(< мурований «побудований з каменю, цегли; камінний» [СУМ 4, 830]) до 
первинного Курйлівці (пор. с. Курилівці Жмерин. р-ну Вінниц. обл.), в 
основі якого катойконім курилівці «вихідці з Курилівки або Курилового»; 
пор. 8 нп Курилівка і с. Курилове в різних регіонах України з основою 
антропоніма Курйлоу співвідн. з офіц. Кирило [Чучка, 315] або з діал. кури
ло «курильні речі» (< псл. *kuriti «димити; палити так, щоб ішов дим» 
[ЕСУМ 3, 153—154]).
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Муром — річка, л. Харківки (Харкова) л. Уди п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1697); 
колодязь Муромъ або Муромъ-колодезь (1659), Муромь (1787), Мурамчи- 
къ (1864), Муромка (1843), Муром (1957); пор. с. Муромъ (1705), 
х. Муромъ, х. Мурамчикъ (1864) [СГУ, 380]. Назва ізольована в укр. гідроні
мії. Можливо, вона має таке саме походження, як д.рус. назва м. Муромъ 
у Моровській землі, яку пов’язують з фін.-угор. етнонімом мурома, що 
називав народ, спорід. з мордвою [Фасмер 3, 14; Нерознак, 116]; пор. 
мікроойконіми в сусід, м. Чугуєві Башкирівка, Калмицька та ін., які 
вказують на вихідців з Поволжя та Зауралля. Імовірним є зв’язок гідро
німа з рос. діал. муромъ, муромь «полива, глянець, склянувата оболонка 
на гончарному посуді тощо» [Даль 2, 359], яке могло мотивувати назву 
річки і су між. колодязя за блискучою поверхнею в них води, подібною 
до глянцю.

MmŚHŚ — 1) річка, л. Молоди л. Лімниці п. Дністра; Милана (1979), Мшана 
(1957), Mszana (1885), Емшанка (1917); перетинає ліс Мшаний [СГУ, 
381]; 2) гідрол. пам’ятка природи держ. значення на р. Мшана в Рожня- 
тів. p-ні Івано-Франків. обл.; Болото Мшана [ГЕУ 3, 396]. Гідронім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. 
(діал.) мшаний «стос, до мох*\ пор. потоки Мшанёць і р. Мшанка в 
бас. Дністра та Вісли [СГУ, 381]. Назва пам’ятки постала способом трансо- 
німізації суміж. гідроніма.

н
Нагбльна — 1) річка, л. Міусу, вп. в Азовське море (1957); Nagolnaja (1969), 

Кагальникъ (1786), Нагальная (1923), Нагульна, Нагольная, Нагульня 
(1962—1973); пор. сл. Нагольная (1828), с-ще Нагольне Шахтарськ. р-ну 
Донец. обл; 2) балка, л. Айдару л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Нагольная 
(1934), яр Нагольный (1979), Нагольный Баеракъ (1863); пор. р. Наголь- 
чик п. Нагольної [СГУ, 382], що є демінутивом на -чик від гідроніма На- 
гольна. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації збереже
ного в рос. мові відн. прикм. нагольный як синоніма до наголе, наголяхъ 
«на голому місці», «без покриву, шкірою назовні» (про хутро, шубу, 
кожух) [Даль 2, 394], що характеризував водну поверхню та берег за від
сутністю рослинного покриву; пор. суміж. Нагольний кряж [ГЕУ 2, 397]. 
Варіанти Нагульна, Нагульня сформувалися у зв’язку з підвищенням під
несення у вимові лабіал. -о-, можливо, під впливом основи діал. гуляти 
(див. Гуляйполе). Парал. назва Кагальник має основу тюрк, походження. 
Вона постала за допомогою суф. -ник у релят. функції від запозиченого з 
Іран, мови каеал «тихий, неповоротливий» [Радлов II/1, 72]. Ще один 
компонент тюрк, походження Баеракъ (< буерак «яр, рів, ритвина, улого
вина», укр. байрак «яр» [Мурзаев, 98]) закріпився в структурі назви 
Нагольный Буерак, утвореної за ознакою «яр на голому місці».

Наг0льно-Тар£сівка — с-ще міськ. типу, Ровеньк. м /  р Луган. обл. [АТП, 60]; 
засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 2, 397]. Ойконім виник складанням основ 
суміж. гідроніма Нагбльна (див.) та ойконіма Тарасівка.

Надвірна — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 197]; засн. у кін. XVI ст. [ГЕУ 2, 
397], Nadworna (1596), Nadworna (1658), Надвірна (1947) [Габорак 2013, 
542], Надворная (1981) [СЭС, 864]. Ойконім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації відн. прикм. надвірний «розміщений у межах двору, сади
би», «який службою, перебуванням зв’язаний з двором (присадибним гос
подарством землевласника, маєтком), має відношення до нього» [СУМ 5,
64] у формі жін. роду, що узгоджувалася з номенкл. іменем воля, слобода
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або заст. весь (пол. wieś); пор. р. Бистриця-Надвірнянська, на якій лежить 
місто [ГЕУ 2, 397], суміж. Надвірнянські скелі [Габорак, 254].

Наддніпрянське — с-ще міськ. типу, Дніпровська р /  р м. Херсона Херсон, обл.; 
засн. 1966 р. [ГЕУ 2, 398]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оні- 
мізації форми сер. роду відн. преф.-суф. прикм. наддніпрянський «той, що 
над Дніпром»; пор. утворену аналог, способом назву с. Наддністрянське 
Мурованокуриловец. р-ну Вінниц. обл. [АТП, 24], хоронім Наддніпрянсь
ка Україна, Наддніпрянщина.

Надія — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Пе- 
тринській яйлі, територія Севастопол. м /  р [ГЕУ 2, 398]. Спелеонім виник 
як алегорія від абстр. іменника надія «впевненість у можливості здійснен
ня чогось бажаного, потрібного, приємного; сподівання» [СУМ 5, 70] 
(печеру відкрила 1964 р. експедиція Інституту мінералогічних ресурсів, а 
дослідили її 1972 р. спелеологи станції юних туристів м. Севастополя [ГЕУ 
2, 398]); пор. відомий х. Надія на Кіровоградщині, де жив і творив Кар- 
пенко-Карий, а також села (5) у степ. обл. України [АТП, 676].

Надс&нська рівнйна — хвиляста рівнина у пн.-зх. частині Передкарпаття, 
Львів, обл. [ГЕУ 2, 398]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімі- 
зації словосп. з опорним ГТ рівнйна й означенням у формі жін. роду відн. 
преф.-суф. прикм. на -ський з основою назви суміж. р. Сан, Сян (нормам 
укр. мови відповідає варіант Надсянська рівнйна).

Нарпївка — річка, л. Гнилої Липи л. Дністра (1957); Нараевка, Нараювка, Lipi- 
са, Narajówka (1917), Narajów (1804), Lipa (1965), Верхня і Нижня Липиця 
в Рогатин, р-ні Івано-Франків. обл. (1884); пор. у бас. річки с. Нараїв 
Бережан, р-ну Тернопіл. обл. [СГУ, 383]. Гідронім виник за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від кол. назви р. Narajów, перенесеної з суміж. 
с. Нараїв, що є посесивом на -ів від антропоніма Нарай [Вербич 2009,109]; 
пор. пол. прізв. Naraj-ek, Naraj-ko, Naraj-czyh та ін. з основою ст.пол. 
narajać «радити, зобов’язувати» [Rymut 2, 398], cc. Нараїв у Рівн. і Терно
піл. обл. [АТП, 677], пол. Narajewo [NMP 7, 347].

Нарбдичі — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 143]; відоме з 1545 р. [ГЕУ 
2, 400], Народичи (1981) [СЭС, 870]. Ойконім виник унаслідок трансонімі- 
зації патроніма Народич у мн. (< Народа + -ич як Напудич від Напуда + 
-ич [Чучка, 405]), що вказував на рід першопоселенців.

Насбнова — карст, печ. у Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Петринській 
яйлі побл. м. Севастополя [ГЕУ 2, 403]. Спелеонім виник за допомогою 
закінч, -а від прізв. Насонову що, можливо, належить відомому історику 
та географу А. М. Насонову. Наявність у структурі антропоніма суф. -ов- 
сприяла входженню топоніма до типу посесивів.

Натплина — карст, печ. у Причорноморсько-Азовській карст, обл., у межах 
Одеси [ГЕУ 2, 403]. Спелеонім виник як посесив на -ина від жін. імені 
Наталя або за допомогою -а від прізв. Наталин.

Научний — с-ще міськ. типу, Бахчисарай, р-н у Криму [АТП, 259]; засн. 1946 р. 
[ГЕУ 2, 404]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації рос. 
відн. прикм. научный «стос, до наука», що зумовлено відкриттям у с-щі 
Кримської астрофізичної обсерваторії АН СРСР [ГЕУ 2, 404].

Нахімовська — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Карабі-яйла [ГЕУ 2, 405]. Оронім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ська з основою мікротопо- 
німа або ергоніма, утвореного від прізв. 77. С. Нахімова (можливо, ім’я 
видатного рос. адмірала носила секція юних туристів м. Севастополя, яка 
відкрила й дослідила шахту 1983 р. [ГЕУ 2, 405]); пор. с. Нахімове в Крас- 
ногвардій. р-ні Криму.

Небйлівська Серёдня — гора, с. Стара Гута Богородчан. р-ну Івано-Франків. обл. 
[Габорак, 255]. Оронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання
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означення у формі відн. прикм. на -ська9 утвореного від суміж. ойконіма 
Небиліву до назви Середня, що постала внаслідок субстантивації та онімі- 
зації прикм. середня з простор, значенням.

Нёгрова — гора, с. Стара Гута Богородчан. p-ну Івано-Франків обл.; Negrowa 
(1788) [ГЕУ 2, 256]. Оронім пояснюють як семант. утворення від назви 
полон. Негрова, що постала за допомогою суф. -ов(а) від сх.ром. антропо- 
німа Негру; пор. суміж. хребет Нёгровий [Габорак, 256].

Негровёцький заказник — гід рол. заказник держ. значення, у складі природно
го нац. парку Синевир (див.) [ГЕУ 2, 406]. Назва виникла внаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник і відн. прикм. на
-ський /  -цькийу утвореного від суміж. ойконіма Негровець у Міжгір. р-ні 
Закарпат. обл. [АТП, 161].

Недёя — гора, сс. Бистриця, Максимець Надвірн. p-ну Івано-Франків. обл.; 
Ґавор, Гавор, «z pod Gawora» (1881) [Габорак, 256]. Суч. оронім виник 
унаслідок онімізації діал. недея «дика вершина гори, хребта; високогір
ний хребет; хребет з найвищими вершинами» [Габорак, 256]. Парал. назва 
постала семант. способом від ГТ ґавор, Гавра, ґавора «велика яма прир. чи 
штучного походження; вирва; барлога» < рум. gaura «отвір, діра; щілина, 
шпара» [Габорак, 256] (див. Ґаври).

Нёдра — річка, л. Трубежа л. Дніпра; Nedra (1665); пор. нп. Недра Баришів. 
p-ну Київ. обл. [СГУ, 384]. Назву пояснюють як архаїч. Іран, утворення 
від *nadra «очерет», бл. до лит. nedre (очерет), svendras «рогіз» (< i.e. діал. 
*ned-r-Oy *nedo- «очерет»), що входить до словотв. типу на -га- разом з тери
торіально бл. Кодра, Шадра [Трубачев, 160—162]. Імовірним є виникнен
ня гідроніма семант. способом від недра, надра (мн.) «глибина; середина»
< д. рус. нёдро, ядра «надра, глибина, нутрощі, лоно» < псл. 
*ігьп- «в, у» + *edro /  *adro [ЕСУМ 2, 27], у якому розвинулося геогр. зна
чення, або в псл. гнізді *dbrati, *derti «здирати, дерти» [ЕСУМ 2, 41] як 
віддієсл. утворення з преф. не-; пор. сх.слов. гідроніми Выдра, Видриця 
[СГУ, 101], Здорикиу Дранка, Деруха, Дорище, Дорки, Дорка, Дорна, Доры, 
Здорец, Здериха, Здыриха, поле в Сербії Dor, слвн. Dor та ін. [Лучик, 158—
159] (див. Дрйна).

Недригайлів — с-ще міськ. типу, Сум. обл. [АТП, 399]; засн. в ЗО— 40-х pp. 
XVII ст. [ГЕУ 2, 407], Недригайлов (1981) [СЭС, 883]. Ойконім виник як 
посесив на -ів від антропоніма Недригайло; пор. похідну від ойконіма 
назву суміж. р. Недригайлівка [СГУ, 384].

Неліпівка — с-ще міськ. типу, Дзержинська с /  р Донец. обл. [АТП, 103]. Ойко
нім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. 
Неліпа [СПУ, 247], ст.укр. Неліпа, утвореного способом онімізації апеля- 
тива неліпа «ледащо, ледар», «невихована, гидка жінка, нехлюя» [Чучка, 
408].

Нембрів — 1) місто, Вінниц. обл. [АТП, 24]; відоме з 1506 р. [ГЕУ 2, 408], Немй- 
ров (1981) [СЭС, 886]; 2) с-ще міськ. типу, Яворів, р-н Львів, обл. [АТП, 
299]; відоме з 1580 р. [ГЕУ 2, 408], Немйров (1981) [СЭС, 886]. Ойконіми 
виникли як посесиви на -ів (< -овъ) від антропоніма Немир9 відомого з 
д.рус. пам’яток; пор. Немир — лит. боярин, посланик Вітовта [Веселов
ский, 217], пол. прізв. Niemir (1136), Niemira (1398) [Rymut 2, 152], укр. 
НемйрЯу Немйров у Чернівец. обл. [СПУ, 247], назву с. Немир, що є посе- 
сивом на *-jb від антропоніма Немирь /  Немірь [Шульгач 2001, 93].

Немйя — річка, л. Дністра (1957); Nemhay Німга (XVII ст.), Немія (1825), Nemi- 
ja, Niemija, Niemy ja (1886), Німія (1863—1885), Nemia (1917), Немия 
(1965), Нимйя (1979); пор. суміж. с. Немия Могилів-Поділськ. р-ну Він
ниц. обл. [СГУ, 385]. Гідронім пояснюють як назву із заперечним преф. не- 
й основою дієсл. мити (< псл. *myti)9 утворену преф. способом, або онімі- 
зацією втраченого ГТ *nemyja (огляд етимологій див. [Вербич 2009, 110]).
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Неміш&єве — с-ще міськ. типу, Бородин, р-н Київ. обл. [АТП, 211]; засн. 1900 р., 
Шевченкове — 1917—1928 pp. [ГЕУ 2, 409], Тридцять п'ята верства, 
Микуличі [Янко, 241]. Суч. ойконім виник флект. способом за допомогою 
-е від прізв. начальника місц. залізниці Неміиіаєва [Янко, 242], суф. -єв у 
структурі якого набув у назві с-ща релят.-посес. значення. Аналог, сло- 
вотв. значення має істор. назва Шевченкове, яка постала за допомогою 
суф. -ов(е) від антропоніма Шевченко. Ойконім Микуличі перенесено з 
суміж. села [АТП, 211]. Істор. описову назву Тридцять п'ята верства 
утворено шляхом лексикалізації та онімізації словосп., яке вказувало на 
відстань у верствах від Києва до створеного біля зал. ст. села.

Неполбківці — с-ще міськ. типу, Кіцман. р-н Чернівец. обл. [АТП, 522]; відоме 
з 1425 р. [ГЕУ 2, 410]; Неполоковци (1425), Неполокоуци (1652), Niepolo- 
kautze (1776), Niepolokiwci [ТЦРЧО, 47]. Ойконім виник унаслідок онімі
зації групової назви людей неполоківці, яка, можливо, через мікротопо- 
нім. посередництво постала від утраченного *неполока «місце, що непри
датне або важкодоступне для полоскання речей, промивання коней і т. ін» 
(с-ще лежить на лівому бер. Пруту при впадінні в нього Черемошу [ГЕУ 2,
410], де важко підступитися до води); пор. укр. діал. полочка «промиван
ня, купання коней», вйполоч «неглибокий водомий», підполоч «підмитий 
водою берег» з основою діал. полокати «полоскати» (< псл. *polkati «поло
скати; плескати; бити білизну об камінь») [ЕСУМ 4, 500—501].

Нерётва — річка, п. Зх. Бугу п. Вісли у Волин. обл. (1885); Neretwa (1965) [СГУ, 
388]. Назва має затемнену етимологію. Імовірно, вона виникла за допомо
гою продукт, в гідронімії преф. не- або архаїч. суф. -ва [Трубачев, 49—76, 
257—260] на основі діал. ГТ рет «рівне поле, болотисте поле, мокра 
земля», реть «заболочена низина», який уважають запозиченням з угор. 
мови невідомого походження [ЕСУМ 5, 65].

Нерушбй — річка, вп. в гирло Мурзи бас. Дунаю (1957); Neruęai (1770), 
Нерушайка, Чишма (у верхів’ї), Дереза (1971); пор. с. Нерушай Татарбу- 
нар. p-ну Одес. обл. [СГУ, 386]. Гідронім виник за допомогою архаїч. суф. 
-ай у топонім, функції від дієсл. не рушати за ознакою «нерухома вода, 
малорухома течія». Парал. назва Чишма постала способом онімізації 
тюрк, за походженням апелятива чишма /  чешма /  чешме «ключ; джере
ло, яке дає початок струмку; ручай; фонтан» [Мурзаев, 614]. Гідронім 
Дереза утворено семант. способом від назви рослини дереза «розгалуже
ний кущ родини бобових, що росте в степу, по степових схилах», «колю
чий кущ родини пасльонових, який добре вкорінюється на сухих схилах, 
скелях, обривах; повій звичайний» [СУМ 2, 247].

Нерядбва — гора, с. Липовиця Рожнятів. p-ну Івано-Франків, обл.; Неридова, 
Нерідова, Нередів, Neryedów (1880), Nerydów, Neriedów (1885), Neradowa, 
Nerydowa, Neriedowa (1939) [Габорак, 256]. Оронім пояснюють як суб- 
стант. та онімізований відн. прикм. нерядова «яка знаходиться не в одно
му ряді з іншими горами, що входять до гірського пасма» або як посесив 
від прізв. *Нерид, *Неряд [Габорак, 256]. У його основі діал. нёряд «непо
рядок» [ЕСУМ 5, 153], що вказує на гору, яка випадає з лінійно «упоряд
кованого» ряду подібних об’єктів.

Несамовпте бзеро — оз. льодовик, походження у Закарпат. обл., на г. Туркул 
масиву Чорногора [ГЕУ 2, 411]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду 
прикм. несамовитий «дуже сильний, значний силою свого вияву» [СУМ 
5, 38І], що вказує на персоніфікацію водного об’єкта.

Нестеров — місто, Львів, обл. [АТП, 286]; відоме з 1368 p., до 1951 і з 1991 — 
Жовква [ГЕУ 2, 411; ГЕУ 3, 473], Żółkiew (1895) [SGKP 14, 817], Нестеров 
(1981) [СЭС, 892]. Ойконім виник як мемор. назва внаслідок трансонімізації
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прізв. відомого рос. льотчика 77. Нестерова, що загинув у р-ні міста 
1914 р. внаслідок застосування вперше у світі тарану. При переході антро- 
поніма в ойконім посес. суф. -ов набув релят. значення. Істор. назва Жов- 
ква постала за характерною ознакою місцевості способом онімізації діал. 
ГТ жолква «болотяна рослинність жовтого кольору» (місто лежить на 
р. Свині); пор. жовклий «жовтий», діал. жовкляк «жовтяк», жовчок «жов
ток», жовчу к «тварина жовтого кольору», жовкніти «жовкнути» з осно
вою псл. *źbltz «жовтий» [ЕСМУ 2, 203], у якому суф. -в(а) приєднано в 
збір, значенні, а етимол. -л- у закритому складі закономірно перейшло у 
-в-, як в укр. жовтий. Ознака «об’єкт або його елементи жовтого кольору» 
відбилася в різних розрядах топонімів (див. Жовта, Жовті Води).

Нетішин — місто, Славут. р-н Хмельниц. обл.; відоме з 1648 р. [ГЕУ 2, 412], за 
ін. джерелами — раніше: Nietieszyn (1577), Нетешинъ (1850), Нитишинъ 
(1899), Нетишин (1926) [Торч.-Торч., 330]. Ойконім виник як посесив на 
-ин від ст.укр. антропоніма *НетЬиіа (< псл. *Neteśa) [Шульгач 2008,110] 
або *Нет,Ьха (< *Netexa); пор. прізв. Потіха, Потєха9 похідні від потіха 
«той, хто (те, що) є втіхою, відрадою для кого-небудь; забава» [СУМ 7,
411], діал. тіха «утіха», що належать до псл. *teśiti «тішити», пов’язано
го чергуванням голосних з *Ихъ «тихий» (букв, «утихомирювати») [ЕСУМ
5, 582].

Нетреба — 1) бот. пам’ятка природи держ. значення, Рокитн. р-ну Рівн. обл.; 
Урочище Нетреба [ГЕУ 2,412]; 2) річка, л. Росі п. Дніпра; Нетреба (1966); 
пор. р. Нетребка9 л. рук. Дніпра в Херсон, обл. [СГУ, 387]. Назва пам’ят
ки виникла внаслідок трансонімізації су між. назви ур. Нетреба, що 
постала, як і гідронім, за допомогою преф. не- від д.рус. тереба «розчище
на від кущів під пашню земля», відбитого в структурі відповідних топоні
мів і ГТ [Желєзняк, 39] з основою псл. Herba «потреба, необхідність», яке 
може бути пов’язаним з Herbiti «очищати від лушпиння; теребити; корчу
вати тощо» [ЕСУМ 5, 625—626]. Можливо, топонім утворено семант. спо
собом від утраченого діал. нет(е)реба «нерозчищена від кущів під пашню 
земля, неочищене від заростів місце», характерного для зх.поліс. говорів; 
пор. ліс Нетреба на Волині, с. Нетреба в Брест, обл. Білорусі [СММПЗУ 2, 
123], 2 нп Нетреба в Рівн. обл. [АТП, 678], бот. нетреба «Xanthium L.» — 
колючий бур’ян, з яким слід боротися [ЕСУМ 5, 80]. Неповноголосся в 
його корені зумовлене або іншомовним (пол.) впливом (пор. пол. trzebić 
«винищувати; проріджувати, викорчовувати», ц.слов. трЬбити «чисти
ти, корчувати» [ЕСУМ 5, 549—550]), або впливом предикатива треба 
«необхідно, потрібно, слід» чи іменника треба «жертвоприношення; релі
гійний обряд, здійснюваний священиком на замовлення вірян; плата за 
виконання такої відправи», діал. «оказія, потреба»; пор. похідний ГТ 
требище «місце, де відбувалося принесення жертви богам» [ЕСУМ 5, 625].

Нетрйус — 1) річка, л. Сіверськ Дінця п. Дону (1644); Нётрйус, Нітрйус (1957), 
Нетриуз (1963—1973), Нетригусь (1802), Нетригуз (1642), Верхній 
Нетриусъ (1689), Ближній Нетриусь (1689), Колодязь Святой (XVII ст.), 
Нетрйвус, Дерйус (1963—1973), Netrius R. (2-а пол. XVIII ст.); пор. 
нп Нетриусъ (1786); 2) єрик, л. Студенки л. Уди п. Сіверськ. Дінця 
п. Дона (1845) [СГУ, 387]. Гідронім має затемнену етимологію і не виявляє 
паралелей за межами бас. Сіверськ. Дінця. З огляду на найдавнішу фіксацію 
Нетригуз імовірним є утворення назви за допомогою продукт, в гідронімії 
преф. не- від діал. тригуза (бот.) «водянка чорна», тригузі «тс.», в основі 
яких числ. три і гуза [ЕСУМ 5, 636], що називає задню ниж. частину чого- 
небудь [ЕСУМ 1,614]; пор. б. і нп Нетригуз у бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 387].

Нечпмне — ландш. заказник держ. значення, Ковел. р-н Волин. обл. [ГЕУ 2,
412]. Назва постала способом трансонімізації суміж. лімноніма Нечймнеу 
що виник за ознакою «озеро, де багато мулу» [СММПЗУ 2, 123] унаслідок



Нижні Ворота 345

субстантивації та онімізації форми сер. роду діал. нечемний «нечистий» 
[Онишкевич 1, 487]; пор.: озеро має низькі заболочені береги, дно, яке 
вкрите шаром мулу, заростає водяною рослинністю; оспіване Лесею Укра
їнкою в «Лісовій пісні» [ГЕУ 2, 412]. Вимова -и■ на місці наголош. -е- в 
основі назви характерна для зх.поліс. говірок.

Нижбнковичі — с-ще міськ. типу, Старосамбір. р-н Львів, обл. [АТП, 296]; відо
ме з XIII ст. [ГЕУ 2, 412], Nieżankowiice, укр. Nyżankowyczi (1886), давнє 
Krasnopol [SGKP 7, 167], кол. Краснопіль, Краснопіль-Нижанковичі 
[Янко, 243]. Суч. ойконім, який певний час входив до складу істор. назви, 
виник унаслідок трансонімізації антропоніма Нижанкович у мн., що вка
зував на рід першопоселенців; пор. пол. прізв. Niźankiewicz, Niźankowicz, 
в основі яких виділяють корінь низ- /  ниж- «низький, нижній» [Rymut 2,
160]. Первинний ойконім Краснопіль утворено складанням основ прикм. 
красний «гарний, прекрасний» (див. Красне) і ГТ поле /  -піль.

Нпжнє — с-ще міськ. типу, Первомайськ. м /  р Луган. обл. [АТП, 60]; засн. 1754 р. 
[ГЕУ 2, 412], рос. Нижнєє. Ойконім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації форми сер. роду відн. прикм. нижній «міститься внизу, нижче 
від інших подібних предметів; прот. верхній», «який міститься недалеко 
від гирла річки» [СУМ 5, 409]; пор. вище за течією на Сіверськ. Дінці смт 
Верхнє, що злилося з м. Лисичанськ [Янко, 243].

Нпжнє бзеро — оз. льодовик, походження на вис. 1515 м. масиву Чорногора, 
Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 2, 412]. Лімнонім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі 
сер. роду прикм. нижній (див. Нижнє); пор. Верхнє озеро на вис. 1628 м. 
масиву Чорногора [ГЕУ 1, 161].

Нпжнє Провблля — річка, л. Великої Кам’янки п. Сіверськ. Дінця п. Дону 
(1957); Нижн[ее] Провалье (1822—1832), Нижній Провалъ (1837— 
1839), Нижне-Провалы (1923), М. Провалья (1778) [СГУ, 388]. Гідронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Нижнє до 
опорного компонента Провалля (Провалья) (< ГТ провалля) для протиста
влення річки суміж. Верхнє Провалля (див.). Первинна назва р. М. Прова
лья вказувала на менші розміри об’єкта порівняно з р. Верхнє Провалля, 
парал. назвою якої була Б. Провалья [СГУ, 98], тобто Большие Провалья.

Нпжнє Солонёцьке бзеро — дельт, оз., Голопристан. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 2,
413]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й неоднорідними означеннями солонёцьке, яке відбиває 
відношення об’єкта до солонцю, та нижнє, яке вказує на знаходження в 
ниж. частині (гирлі) Дніпра.

Нйжні Ворбта — с-ще міськ. типу, Воловец. р-н Закарпат. обл. [АТП, 159]; відо
ме з XII ст.; до 1945 — Нижні Верецьки [ГЕУ 2, 413], давнє закарп. 
Верецькі [Чучка, 115]. Суч. ойконім виник унаслідок заміни істор. компо
нента Верецьки /  Верецькі онімізованим ГТ ворота «прохід, глибока уще
лина, яка наскрізь пронизує гірську гряду», що відбився в топонімії різ
них мов на теренах Євразії [Мурзаев, 130—131], можливо, під впливом 
суміж. с. Верхні Ворота [АТП, 159] з антонім, за семантикою означенням. 
Попередню назву утворено синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Нйжні до первинного ойконіма Верецьки /  Верецькі, який постав 
семант. способом від ГТ у мн. веретки «підвищення, гриви, останці в 
долині, які не заливаються водою під час повені» [Мурзаев, 116]; пор. 
зх.укр. верета «невелике підвищення серед болота» [Аркушин 1, 49] 
(< верета «рядно» < псл. *verta [ЕСУМ 1, 354]). На фонет. структуру опор
ного Верецьки /  Верецькі вплинуло угор. мовлення (пор. угор, відойк. 
прізв. Verecki /  Верецкі [Чучка, 115]), а також похідний від ГТ верета 
відн. прикм. верётський.
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Нйжні Сірогбзи — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 469]; засн. на поч.
XIX ст. [ГЕУ 2, 413], Нйжние Серогдзы (1981) [СЭС, 896]. Ойконім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Нйжні, яке вказує на 
південніше знаходження поселення порівняно з Верхніми Сірогозами і 
зал. ст. Сірогози [ГЕУ 2. 415], до опорного відгідр. компонента Сірогбзи 
тюрк, походження (див. Велйкі Сірогбзи).

Нйжній Нагбльчик — с-ще міськ. типу, Антрацит, р-н Луган. обл. [АТП, 61]; 
засн. 1801 р. [ГЕУ 2, 413], Нагольчик (1853) [СГУ, 382]. Ойконім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Нйжній (див. Нйжнє) 
до первинного Нагбльчик, що постало шляхом трансонімізації суміж. 
гідроніма [СГУ, 382], утвореного від назви р. Нагбльна (див.); пор. назву 
суміж. смт Верхній Нагбльчик (див.) з антонім, атрибутивом в структурі.

Нижньогірський — с-ще міськ. типу, в Криму [АТП, 265]; відоме з XVII ст. як 
Сейтлер, Сегидлер [ГЕУ 2,413], Нижнегбрский (1981) [СЭС, 896]. Ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації складносуф. відн. прикм. на 
-ськийу який узгоджується з рос. посёлок і містить основи слів нйжній 
(див. Нйжнє) та гора (с-ще лежить у межах передгірної Центр.-Кримської 
рівнини). Істор. назва Сейтлер тюрк, походження. Вона постала за відно
шенням до мусульм. общини сеїдів (сеїтів) способом онімізації атрибутива 
seitler «сеїти; сеїтські», в основі якого кр.тат. seit, тур. seyit «сеїд» і суф. 
мн. -Іег /  -Іаг [Бушаков, 141, 114]. Форма Сегидлер є фонет. варіантом 
цього ойконіма.

Нйжня Дворічна — річка, п. Осколу л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Ниж. 
ДвурЬчная (1863), у верхів’ї — ДвурЬчная (1850); пор. сл. ДвурЬчная (у 
гирлі) [СГУ, 389]. Гідронім виник синтакс. способом від первинної назви 
Дворічна (див.) для протиставлення річки Верхній Дворічній [АТП, 69] 
(див.).

Нйжня Дувбнка — с-ще міськ. типу, Сватів, р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 
1732 р. [ГЕУ 2, 413]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Нйжня (див. Нйжнє) до трансонімізованої назви 
р. Дуванка, на якій лежить поселення, для його протиставлення суміж. 
с. Верхня Дуванка [АТП, 69] (див. Дуванка).

Нйжня Крйнка — с-ще міськ. типу, Совєтська р /  р м. Макіївки Донец. обл. 
[АТП, 104]; засн. 1798 р. [ГЕУ 2, 413], Нйжняя Крынка (1981) [СЭС, 896]; 
пор. у верхів’ї річки нп Крьінка (1784) [СГУ, 290]. Ойконім виник спосо
бом трансонімізації складеної назви суміж. р. Нйжня Крйнка в м. Хар- 
цизьку [СГУ, 389] або синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Нйжня (див. Нйжнє), яке вказує на відповідну частину р. Крйнка (див.), 
де лежить с-ще, до відгідр. компонента для протиставлення поселення 
кол. нп Крынка й суч. с. Верхня Крйнка [СГУ, 290].

Нйжня Тёрса — річка, л. Малої Терси [ГЕУ 2, 413], як балка, л. Малої Терси л. 
Вовчої л. Самари л. Дніпра (1957); Терся (1745), Терса (1772), Нижняя 
Терса (1779), Нижная Теръцъ (1778), Малая Терса (1776), Ниж. Терсы 
(1782), Верх. Терса (кін. 50 — поч. 60-х pp. XIX ст.) — у верхів’ї річки, 
Нйжня Терса (1957) [СГУ, 389]. Гідронім виник синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Нйжня, яке протиставляє річку Малій і Верх
ній Терсі, до вихідної назви Терса, Терся, в основі якої тюрк, терс «проти
лежний», відбите в ГТ терскей «схил гори, хребта, що знаходиться в тіні, 
північний» [Мурзаев, 551].

Низй — с-ще міськ. типу, Сум. р-н і обл. [АТП, 405]; засн. 1662 р. [ГЕУ 2, 415]. 
Ойконім виник семант. способом від ГТ низ у мн. «низька місцевість, 
низина» [СУМ 5, 410], який указує на відповідний рельєф на узбережжі 
р. Псел, де лежить с-ще.

Ніжин — місто. Чернігів, обл. [АТП, 542]; Оуненкмсь (1147), УнЬжь (1148) 
[ЕСЛГНПР, 167], Ніжин — з 1514 р. [ГЕУ 2, 416], Нежин (1981) [СЭС,
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883]. Суч. ойконім сформувався як посесив на -ин від антропоніма Ніга 
або відповідного компонента в структурі композитів на зразок МиронЪгъ /  
Миронова, похідного від д.рус. нїга «радість; ласка» (< псл. *nega)y що 
збереглося в укр. діалектах як ніга «розніженість, пестощі», ніза «пестун, 
пестуха; білоручка» [БСУМ 4, 95]. Первинна назва виникла як посесив на 
*-уь від композитного антропоніма в основі якого псл. *ипе-
(*unij-, *unej) «кращий» (пор. полаб. Unebud, Unehost, Unerady пол. Unie- 
mir) і згадане д.рус. ніга, в якому кінц. звук -г- перед -у- закономірно змі
нився на -ж'- [ЕСЛГНПР, 167]. У варіанті ойконіма Уніжь відбулася 
характерна для д.рус. мови гаплологія — стягнення одного з тотожних або 
подібних сусід, складів.

Нікггська яйл£ — гірський масив у пд.-зх. частині Голови, пасма Кримськ. гір, 
між Ялтинським і Гурзуфським пд.бережними амфітеатрами [ГЕУ 2, 
417]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ тюрк, походження яйла «безлісе плоске плато Кримськ. гір; вико
ристовується як літнє пасовисько» [СУМ 11, 631], «літнє пасовище» 
(тюрк.) [Мурзаев, 647] й означенням у формі відн. прикм. на -ськау похід
ного від назви суміж. с. Нікіта (< ц. Се. Нікіти < гр. чол. ім’я Nikiftaę 
[Бушаков, 69]) у межах смт Ботанічне [АТП, 765]; пор. побл. Нікітський 
ботанічний сад і Нікітський перевал між Ялтинською та Нікітською 
яйлою [ГЕУ 2, 417, 418].

Нікополь — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 86]; засн. на поч. XVII ст., до
1774 р. — Микитине [ГЕУ 2, 418], містечко Никитино (XVIII ст.) [Фео- 
досій, 172], Нікітіно [АТП, 76], Слов'янське (1765—1791) [Янко, 245], 
Никополь (1981), до 1782 — с. Никитино [СЭС, 899]. Суч. назва виникла 
під впливом «моди» на антич. ойконіми в Російської імперії способом 
основоскладання гр. Niicr| «в давногрецькій міфології богиня перемоги в 
боях та змаганнях» і TtóAię «місто-держава» [СІС, 387, 450]. Істор. ойконім 
постав унаслідок конверсії за допомогою закінч, -е (рос. -о) означення в 
назві переправи Микитин Ріг (1530), яке утворено як посесив від імені 
козака Микити Цигана [Янко, 245]. Назва 2-ї пол. XVIII ст. Слов'янське 
є субстант. та онімізованим відн. прикм. на -ське9 який указував на пере
важання в козац. поселенні слов'ян.

Німчич — перевал у Покутсько-Буковинських Карпатах, Вижниц. р-н Черні- 
вец. обл. [ГЕУ 2, 420]. Оронім виник або внаслідок трансонімізації антро
поніма Німчич за відношенням до людини з цим прізв. чи іменем по бать
кові, або за допомогою суф. -ич у посес.-топонім, функції від німець «люди
на німецької національності», діал. «будь-який іноземець із Західної 
Європи, який не знає слов’янських мов», діал. німча «маленький німець» 
[ЕСУМ 4, 99]; пор. гідроніми Забич, Вербич, Трубич, Удич, Правич, Кри
вич, Тікич, Смотрич [Трубачев, 225—226], Нічич у Львів, обл. [Вербич 
2009, 112].

Нічлпва — річка, л. Дністра в Тернопіл. обл. (1957); «па rzecze Noczlawie» 
(1570), Нічлява (1895—1913), Никлавъ (IX—XIV ст.), Niesława, Неслава 
(XVII ст.), Неклава (1692), Niclawa (1790), Ничлава (1917) [СГУ, 390— 
391]. Гідронім виник від утраченого ГТ *niklawa «вигнута, похилена 
річка» з основою прикм. никлий «похилений» [Вербич 2009, 112]. Моти- 
вац., очевидно, була ознака «слабка, ледь відчутна течія річки», яка від
бита в пд.-зх. никлий «слабкий, ніжний» [ЕСУМ 4, 87]. Палаталізація -к- /  
-ч- спричинена м’яким -л'- у пол. Noczlawa або відповідною вимовою скла
ду в місц. говорах.

Нішйн-Каі — гора на пд. схилі Ай-Петринської яйли, на пд. сх. від смт Сімеїз у 
Криму; Шаан-Кая, Мішень [ГЕУ 2, 420]. Оронім тюрк, походження, 
виник за ізафет-моделлю на основі кр.тат., тур. пцап «знак, ознака прикмета;
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орден; ціль, мішень» [Бушаков, 120] і тюрк, кая «скеля, круча» [Мурзаев, 
267]. Парал. сх.слов. назва г. Мішень є калькою одного із значень кр.тат. 
нішан, можливо, зумовленою подібністю звучання основ.

Нббель — 1) заплавне оз., біля с. Нобель Зарічн. p-ну Рівн. обл. [ГЕУ 2, 420]; 
2) село, Зарічн. р-н Рівн. обл. [АТП, 376]; «як городъ Нєбьль» (1262) у 
Волинськ. землі; похідне Небльскую волость (1158) [ЕСЛГНПР, 91]. 
Назва етимол. затемнена. Спроба пов’язати її з i.e. *nobhä-, *nobhaljo- 
«відросток» [ЕСЛГНПР, 91] не пояснює первинного -е- в корені. У версії 
В. Нерознака про те, що топонім Небель виник за моделлю «заперечна 
частка не- + основа -бель» < бель «болото» [Нерознак, 118—119], не з’ясо
ваною залишається природа -ь- в основі д.рус. Нєбьль, хоч саме такою була 
мотивац. ознака назви. Первинним був лімнонім, що постав унаслідок оні- 
мізації поліс. ГТ небель «один з типів болота» [Жучкевич, 253], який утво
рено за допомогою преф. не- від продукт, перев. в поліс, говорах апеляти- 
ва бель «заболочений береговий ліс», «болото з березняком; сінокіс на 
болоті; невелике болото; заболочене низьке місце в Білорусі» [Мурзаев, 
80], «болотистий луг; заплава; негрузьке болото і т. ін.», який пов’язують 
з пел. *Ьё1ъ «білий» за початк. ознакою «болото, луг білуватого кольору» 
[ЭСБМ 1, 344]. Фонет. розбіжність коренів бЬл- «білий» і -бьль у топонімі 
зумовлена тим, що вони відповідно є рефлексами псл. *bel- «білий» і Ььі- 
«бляклий, блідий», які функціонували як закономірні аломорфи, похідні 
від i.e. *bhel- /  *bhl- «білий, блідий» [ЕСУМ 1, 207]. Після занепаду реду
кованих -ь- у сильній позиції вокалізувався в -е-9 у зв’язку з чим псл. *Ььїь, 
д.рус. бьль «заболоченість, болото білявого кольору», функціонує як ГТ 
бель, а *Ьё1ъ збереглося як поліс, белий, укр. літ. білий. Розвиток -о- на 
місці -е- в преф. Не- зумовлений довготою -е- під наголосом і, можливо, 
асоціат. впливом відомого антропоніма Нобель. Ойконім Нобель, 
д.рус. Нєбьль, постав способом трансонімізації суміж. лімноніма.

Нов£ Боров£ — с-ще міськ. типу, Володарсько-Волин. p-ну Житомир, обл. 
[АТП, 132; ГЕУ 2, 420]; засн. у 2-й пол. XVII ст. [Янко, 420]. Ойконім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Нова, похідно
го від прикм. новий «який недавно виник, з’явився, не існував раніше; 
недавно зроблений, створений і т. ін.» [СУМ 5, 433], до втраченого
* Борова, що постало способом трансонімізації назви суміж. річки [СГУ,
65], утвореної від відн. прикм. борова «стос, до бір». Основа Нов- у струк
турі ойконіма вказує на пізн. заснування с-ща порівняно з суміж. 
с. Стара Борова [АТП, 133].

Нов£ Водолбга — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 452]; засн. 1675 р. [ГЕУ 
2, 420], Новая Водолага [СЭС, 903]. Ойконім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Нова (див. Нова Борова) до перенесено
го з суміж. нп Стара Водолага первинного Водолага (1686), яке є семант. 
утворенням від гідроніма (див. Водолага).

Нова Галёщина — с-ще міськ. типу, Козельщин. р-н Полтав. обл. [АТП, 352]; 
засн. 1958 р. [ГЕУ 2, 420]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Новй до назви суміж. с. й зал. ст. Галещина [ГЕУ 2, 
420], що постала як хоронім на -щина від незасвідченого мікротопоніма 
або антропоніма *Галеський; пор. прізв. Галецький [Чучка, 134], яке 
могло належати місц. поміщику [Янко, 246].

Нов* Кахбвка — місто, Херсон, обл. [АТП, 460]; засн. 1950 р. [ГЕУ 2, 420], 
Новая Кахбвка (1981) [СЭС, 904]. Ойконім виник синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Нова до назви суміж. м. Кахбвка (див.).

Новб Мабчка — с-ще міськ. типу, Цюрупинськ. р-н Херсон, обл. [АТП, 471]; 
засн. на поч. XIX ст. [ГЕУ 2, 420]. Ойконім виник синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Нова до назви суміж. с. (Стара) Маячка 
[АТП, 472], перенесеної з Полтавськ. губ. [Янко, 246] (див. Майчка).
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H o b ó  Одёса — місто, Миколаїв, обл. [АТП, 315]; засн. 1776 р. [ГЕУ 2, 420]; 
Новая Одесса (1835), Малая Одесса (1832), Федоровка-Новая Одесса 
(1820), Федоровська (1778), Федоровка (1782) [Лобода, 134—135], Новая 
Одесса (1981) [СЭС, 904]. Суч. ойконім виник після розпорядження рос. 
царя називати с. Федоровку як Малая Одесса, що вказувало на розміри нп 
порівняно з відомим м. Одеса. Означення Мала(я) не прижилося і посту
пово було витіснене більш продукт, у пд.укр. (степ.) ойконімії ад’єктивом 
Нова. Істор. назва Федоровка, яка досі функціонує в місц. мовленні парал. 
з офіційною, постала за допомогою суф. -овк(а) в релят.-посес. функції від 
імені козака Херсонськ. пікінерськ. полку Федора Осадчого [Лобода, 134].

H o b ó  Прбга — с-ще міськ. типу, Олександрій. р-н Кіровоград, обл. [АТП, 246]; 
засн. 1730 р. [ГЕУ 2, 420], заін. свідченнями — на поч. 50-х рр. XVIII ст.; 
до 1821 р. — фортеця Петприківська, Петриківка [Янко, 246], Новая 
Прага (Петриковка) (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. Суч. ойконім виник син- 
такс. способом у зв’язку з розміщенням у фортеці 1821 р. Малоросійськ. 
кінного полку, до складу якого входили чехи, що перенесли назву своєї 
столиці Прага на нове для них поселення, додавши відповідне означення. 
Істор. назва Петприківська постала унаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ська з основою відантроп. ойконіма Петриківка, що був 
парал. назвою, яку нині мають 3 нп у Дніпропетров. обл. [АТП, 696].

H o b ó  Сбрбія — адмін.-терит. військ, одиниця, утворена рос. урядом 1752 р. між 
рр. Синюхою і Дніпром [ЕУ 5, 1777—1778], проіснувала для оборони від 
турків і крим. татар до 1764 р., Новая Сербия [СЭС, 904]. Хоронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Нова до перенесеної 
на укр. землі переселеними з Угорщини перев. сербами відетн. назви кра
їни Сербія.

Новб Ушиця — с-ще місЬк. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 487]; відоме з 1439 р. 
[ГЕУ 2, 420]; Литновцы (1439), Letnbowcze (1538), Litniowcza (1630— 
1650), Litnowce, Litniowce (1784), Литневцы (XVII ст.), Нов. Ушица (сер.
XIX ст.), Новая Ушица (1867), Нова-Ушиця (1926) [Торч.-Торч., 335], 
Новая Ушица (1981) [СЭС, 904]. Суч. назва виникла синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Нова до відгідр. ойконіма Ушиця (див.) 
для протиставлення с-щу Стара Ушиця (див.). Істор. ойконім Литновцы /  
Литневцы постала способом онімізації групової назви людей *летнъовцы /  
*литневцы «вихідці з нп Летня* (пор. с. Летня в Дрогобич, р-ні Львів, 
обл.) або «люди, що належали панові на прізв. Летньов, Літньов»; пор. 
намісник Летнее Семен Борисович (1470) [Веселовський, 180].

Новгорбдка — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 242]; відоме з 1770 р., 
до 1822 — хутір Куцівка [ГЕУ 2, 421], Новгородка (Куцовка) (2-а пол.
XIX ст.) [ВТКР], Новгорбдка (1981) [СЭС, 904]. Суч. ойконім виник за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від назви Новгородського Кірасир- 
ськ. полку, який квартирувався в х. Куцівка. Істор. назва постала за допо
могою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. козака Куц [Янко, 
246—247], в основі якого нечленний прикм. до повної форми куций 
«короткий»; пор. болг. Куц < куц «кульгавий», пол. kuc «коник; безхво
ста тварина» [ Чучка, 319].

Нбвгород-Сіверський — місто, Чернігів, обл. [АТП, 543]; відоме з 1044 р. [ГЕУ 
2, 422], «за НовымъГородо(м)* (« 1096), «к Нову городу», «около Новогра- 
да> (1146), «к Новогороду Сіверьскомуь (1152), «и посадиша Новгородь- 
ци...Новігороді» (1141), «из Новагорода» (1143), «на Новъгородъ на 
Сіверьскии» (1152), Новгородъ (1164), «в НовЪгородЪ СЪверьскомъ» 
(1185), «в Новъградъ* (1140), «к Нову граду к СЪверьскому* (1144), Новго- 
родок Северский (1604) [ЕСЛГНПР, 92], Новгород-Сёверский (1981) [СЭС, 
905]. Найперша фіксація ойконіма свідчить про його походження від 
д.рус. словосп. новъ «новий» і городь «огорожа, паркан, фортеця; місто;
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мур» (< пел. догйъ «загорода») [ЕСУМ 1, 571] або від апелятива новъго- 
родъ, який відбився в основах кількох назв міст Київської Русі 
[ЕСЛГНПР, 87, 92; Нерознак, 120—125]. Ця обставина спричинилася до 
досить раннього приєднання означення Скверьскии до Чернігів, ойконіма, 
що виникло за допомогою суф. -ьский у релят. функції від хороніма Скве
ра, СЬверо, Скверь «земля, населена сівер(ян)ами» або до етноніма сквери 
[ЕСЛГНПР, 152—154]; пор. похідні від ойконіма назви Нбвгород-Сіверсь- 
ке князівство, Нбвгород-Сіверське Полісся [ГЕУ 2, 421].

Новгорбдське — с-ще міськ. типу, Дзержинська м /  р Донец, обл. [АТП, 104]; 
засн. у кін. XVIII ст.; Нью-Йорк (до 1951), за ін. свідченнями — Нью-Йорк 
до 1938 р., до 1951 — Фенольна [Янко, 247], Новгородское (1981) 
[СЭС, 905]. Суч. назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ське, утвореного від ойконіма Новгород, можливо, кальки 
попередньої назви Нью-Йорк, яка перенесена на донец. поселення за образ* 
ною подібністю (очевидно, за величиною) до американськ. міста. Істор. 
ойконім Фенольна, що зберігається за суміж. зал. станцією, постав спосо
бом субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. фенольний 
«стос, до фенол»; пор. наявність у с-щі фенольного заводу [ГЕУ 2, 423].

Новё — с-ще міськ. типу, Кіровська р /  р м. Кіровограда Кіровоград, обл.; засн. 
1977 р. [ГЕУ 2, 423]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза
ції форми сер. роду прикм. новий (див. Нова Борова).

Новйй Бйків — с-ще міськ. типу, Бобровиц. р-н Чернігів, обл. [АТП, 533]; відо
ме з 2-ї пол. XVI ст. [ГЕУ 2, 423]. Назва виникла синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Новйй до відантроп. ойконіма Бйків, що 
називав суміж. с. Старий Биків [АТП, 533].

Новйй Буг — місто, Миколаїв, обл. [АТП, 314]; засн. у 2-й пол. XVIII ст. як Куца 
Балка, пізн. Семенівка, Новопавлівка, з 1832 — суч. назва [ГЕУ 2, 423]; 
Куца, Куца Балка, Ново-Павловка, Куцая Балка (1848), Новый Буг 
(Куцая) (1855), Новопавлівка, Семенівка, Руський куток, Новопавловка 
(Новий Буг) (1820) [Лобода, 135—137]. Суч. ойконім відомий з 1817 р., 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним трансоні- 
мізованим гідронімом Буг (Південний) й означенням Новйй. Первинний 
ойконім, на думку дослідників, постав у зв’язку з контамінацією двох 
мотивац. ознак: за відношенням до прізв. запорожця Якова Куца, зимів
ник якого 1778 р. поклав початок поселенню Новий Буг, і за відношенням 
до суміж. гідроніма Куца Балка [Лобода, 136]. Парал. назви мають прозо
ру етимологію: Ново-Павловка містить опорний відантроп. компонент на 
-овка в релят. функції (за відношенням до переселенця Павла Тріски), а 
Семенівка перенесена з Хотин, пов. Курськ, губ. після підселення звідти 
казенних селян-однодвірців [Лобода, 136]. Одночасно з ойконімом Семе
нівка за відношенням до переселенців з Курськ, губ. Росії вживали скла
дену назву Руський куток.

Новйй Роздбл — місто, Миколаїв, р-н Львів, обл. [АТП, 284]; засн. 1953 р. [ГЕУ 
2, 423], Новый Роздбл (1981) [СЭС, 908]. Ойконім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Новйй до назви суміж. смт Роздбл (див.) 
у зв’язку з будівництвом Роздольського виробничого об’єднання «Сірка».

Новйй Світ — 1) с-ще міськ. типу, Старобешів р-н Донец. обл. [АТП, 122]; засн. 
1954 р. у зв’язку з будівництвом Старобешівської ДРЕС [ГЕУ 2, 423], 
Новый Свет (1981) [СЭС, 908]; 2) бот. заказник держ. значення, Судац. 
р-н Криму [ГЕУ 2, 423], рос. Новый Свет. Алегоричний ойконім перене
сено з суміж. х. Новий Світ, який існував ще до радян. часів і злився з 
новоствореним с-щем [Янко, 247]. Назва заказника постала способом 
трансонімізації ін. суміж. ойконіма Новий Світ у Судац. с /  р Криму 
[АТП, 258].
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Новпй Яричів — с-ще міськ. типу, Кам’янсько-Буз. р-н Львів, обл. [АТП, 283]; 
відоме з 1370 р. [ГЕУ 2,423], Jaryczów, по укр. Jaryczew (1882) [SGKP З, 
463]. Суч. ойконім постав синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Новий до давн. опорного компонента *Яричевъ, що виник як посе- 
сив на -ів (< -евъ) від відомого в Зх. Україні та в зх.- і пд.слов. мовах антро- 
поніма Ярйч з основою гіпокористики Яра (від чол. імені на зразок Яро
слав) або діал. ярйч «їжак» [Чучка, 646]; пор. у цьому ж р-ні с. Старий 
Яричів [АТП, 284].

Нові Білокорбвичі — с-ще міськ. типу, Олевськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 147]; 
засн. 1901 р. [ГЕУ 1, 423]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Нові до назви суміж. нп Білокоровичі [АТП, 147], 
що постала шляхом трансонімізації відповідного антропоніма в мн.

Нові Білярп — с-ще міськ. типу, Комінтерн, р-н Одес. обл.; засн. на поч. XX ст., 
до 1914 —Ананталь [ГЕУ 2, 423], як с. Нові Білярі Григорів. с /  р Комін
терн. р-ну [АТП, 330], Нові Білярі [ТПнСО, 50]. Суч. ойконім виник син
такс. способом унаслідок приєднання означення Нові до відантроп. назви 
суміж. с. Білярі [АТП, 329], хитання флексії -и / -і в якій зумовлене ствер
дінням сонор. -р у кін. слів укр. мови. Істор. ойконім Ананталь, Аннен- 
таль (1883), належить до нім. утворень, букв, «долина Анни», що сто
сувалося суміж. с. Білярі, воно ж Старі Білярі з відантроп. опорним ком
понентом у назві [ТПнСО, 8].

Нові Санжпри — с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 358]; засн. у 1-й пол.
XVII ст. [ГЕУ 2, 423], Nowe Sanżary (1886) [SGKP 7, 232], Новые Санжары 
(1981) [СЭС, 908]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднан
ня означення Нові до назви суміж. нп Санжари, Старі Санжари 
(суч. Решетники) [Янко, 248] з метою їхнього протиставлення. Опорний 
компонент має тюрк, походження, він постав семант. способом від тур. 
сацар «вал, бастіон» [Радлов IV/1, 456], форма мн. якого у сх.слов. 
мовленні вказувала на кілька укріплених захисних споруд; пор. діал. 
заст. санджарівка «назва пісні; нісенітниця», санжарівка, санжарка 
(народна пісня і танець), похідні від назви нп Санжари Новосанжар. р-ну 
[ЕСУМ 5,177], сс. Санжари на Харківщині, Санжарівка на Дніпропетров
щині, Санжариха на Черкащині [АТП, 715].

Нові Стрілища — с-ще міськ. типу, Жидачів. р-н Львів, обл. [АТП, 280]; відоме 
з 1513 р. [ГЕУ 2, 423], Strzeliska Nowe, по укр. Striłyska (1890) [SGKP 11,
463], кол. Стрільчичі [Янко, 248]. Ойконім виник синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Нові до назви нп Стрілища, суч. Старі Стрі
лища [АТП, 280], утвореної шляхом онімізації форми мн. втраченого ГТ 
*стрілище «місце, де була притока річки» < стріла, стрілка «притока 
річки» [Черепанова 1984, 212]; пор. діал. ГТ стрілиця «стрімка течія 
річки» [СНГТК, 188], поліс, стрелка «місце, де один канал впадає в 
інший» [Данилюк, 92], гідроніми Стрілина, Стрілиця, Стрілка, Стріль- 
на [СГУ, 534] (див. [Вербич 1999, 152—153]).

Новоазбвськ — місто, Донец. обл. [АТП, 120]; засн. 1849 р. [ГЕУ 2, 423], за ін. 
джерелами — 1843 як станція Новомиколаївка, з 1920 до 1928 — Будьо- 
нівка [Янко, 248], Новоазовск (1981) [СЭС, 906]. Суч. ойконім виник за 
аналогією до релятивів на -ськ способом складання основ Нов- й Азовськ- 
(місто лежить на бер. Азовськ. моря); пор. нп Азов (3), Азовське (4) на узбе
режжі Азовськ. моря, один з яких в Донец. обл. [АТП, 576]. Попередня 
назва постала як меморіальна за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
прізв. відомого радян. діяча C. М. Будьонного. Істор. ойконім Новомикола
ївка утворено способом основоскладання Нов- і назви нп Миколаївка; пор. 
понад 100 ойконімів Миколаївка в різних регіонах України, з-поміж яких 
10 у Донец. обл. [АТП, 671].
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Новоайдбр — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 67]; засн. у 2-й пол. XVII ст. 
[ГЕУ 2, 424], Новый Айдар (1705), Новая Айдарь (1859), Новый Айдар 
(Айдари) (1864) [СГУ, 20], Новоайдар (1981) [СЭС, 906]. Ойконім виник 
складанням основ, які входили до твірної назви Новий Айдар, що зберіга
ється за суміж. зал. станцією [ГЕУ 2, 424] і протиставляється сусід.Айдар- 
Миколаївка та віддаленому Старий Айдар [АТП, 67, 71], Старая Айдарь 
(1705); пор. Айдарьская сторожа (1571) [СГУ, 20]. Компонент Айдар 
постав унаслідок трансонімізації назви річки, на якій лежить с-ще (див. 
Айдар).

Новоамврбсіївське — с-ще міськ. типу, Амвросіїв. р-н Донец, обл. [АТП, 111]; 
засн. наприкін. XIX ст. [ГЕУ 2, 424], рос. Новоамвросиевское, кол. Черно
ва [Янко, 248]. Суч. ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ське, утвореного складносуф. способом від основ Нов- й 
ойконіма Амврдсіївка (див.), який стосується суміж. райцентру та зал. 
станції. Істор. назва постала, очевидно, за допомогою закінч, -е від трансо- 
німізованого прізв. Чернов; пор. с. Чернове в Криму [АТП, 266].

Новоарх&нгельськ — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 243]; засн. 1742 р. 
[ГЕУ 2, 425] як Архангелгород, пізн. Синюхин Брід [Янко, 249], Ново Ар
хангельск (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Новоархангельск (1981) [СЭС, 906]. 
Суч. ойконім виник складносуф. способом як релятив на -ськ від основ 
прикм. новий та первинної назви вп Архангелгород із сакр. мотивом номі
нації (< архангел «у християнській релігії ангел вищого рівня» [СУМ 1, 
64] + заст. розм. город «місто»). Парал. нерегулярний ойконім Синюхин 
Брід постав внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
брід й означенням у формі відн. прикм. на -ин, утвореним від назви 
р. Синюха, на якій лежить с-ще.

Нововасйлівка — с-ще міськ. типу, Приазовськ. р-н Запоріз. обл. [АТП, 181]; 
засн. 1823 р. на місці ногай. пос. Апанли [ГЕУ 2, 426], кол. Апанли, Моло- 
канськ [Янко, 249]. Суч. ойконім виник способом складання основ прикм. 
Нова й відантроп. назви нп Василівна; пор. понад 70 таких ойконімів в 
різних регіонах України, з яких 2 в Запоріз. обл. [АТП, 592]. Назва попе
реднього ті Апанли має тюрк, походження. Вона постала внаслідок тран
сонімізації суміж. гідроніма Апанли [СГУ, 23], утвореного семант. спосо
бом від відн. прикм. на -ли з основою апан-, що збереглася в кирг. діалек
тах зі значенням «старий, обвалений колодязь» [Радлов 1/1, 612—613]; 
пор. ще 18 нп Нововасилівка перев. в пд. частині України [АТП, 682]. 
Істор. ойконім Молоканськ пояснюють як релятив на -ськ від назви 
засновників поселення сектантів-молоканів [Янко, 249].

Нововолйнськ — місто, Волин. обл. [АТП, 37]; засн. 1950 р. у зв’язку з проми
словим освоєнням Львівсько-Волинськ. кам’яновугільн. басейну [ГЕУ 2,
426], Нововолынск (1981) [СЭС, 906]. Ойконім виник способом складання 
основ прикм. Новий і Волйнськ(ий) з наступною субстантивацією компо
зита внаслідок відкидання ад’єкт. закінч, -ий; пор. Володймир-Волйнсь- 
кий [Шульгач 2001, 25].

Нововоронцбвка — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 470]; засн. наприкін.
XVIII ст., до 1821р. — Миколаївка [ГЕУ 2, 426], Новоронцдвка (1981) 
[СЭС, 906]. Назва виникла внаслідок складання основ означення Нова й 
ойконіма Воронцовка (суч. Воронцівка в сусід. Іванів, p-ні [АТП, 468]), 
який утворено за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від прізв. графа 
М. Воронцова [Янко, 249]. Істор. ойконім Миколаївка постав як суф. утво
рення на -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Миколай.

Новогр&д-Волйнський — місто, Житомир, обл. [АТП, 144]; відоме з 1257 р. як 
м. Звягель [ГЕУ 2, 426], д.рус. Въз(ъ)в*гъль (1257), «ко Возвяглюь (1258), 
Звлігол (1437), «въ Зъвляли» (1499), Звягол (1782) [ЕСЛГНПР, 36], з 1795—
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Новоград-Волинський [ГЕУ 2, 426], як Звягель до 1793 р., Новоград-Во- 
льінский (1981) [СЭС, 906]. Суч. ойконім виник унаслідок поєднання опор
ного композита з основами Нов- й ц.слов. град «місто» з означенням у 
формі відн. прикм. на -ський, похідного від хороніма Волинь; пор. Новго- 
род-Сіверський. Істор. назва, очевидно, є посесивом на *-/ь від антропоніма 
*Звягол (< д.рус. Звлголъ) з основою діал. звіга «гавкіт; лайка, суперечка; 
задирака» [ЕСУМ 2, 252] і суф. -ол, приєднаним під впливом синонім. 
балабол, або від варіанта *Възвяголъ, який містить преф. въ- твірного 
дієсл. *vbzvęgti «задзвеніти», похідного від *zvęk /  *zvęg- «звук; дзвін» 
[ЕСУМ 2, 252]; пор. прізв. Звяга, Звягин [Веселовський, 121], Звягільсь- 
кий з топоосновою Звягіл- /  Звягол-.

Новогрбдівка — місто, Селидів. м /  р Донец, обл. [АТП, 100]; засн. 1939 р. [ГЕУ 
2, 427], Новогродовка (1981) [СЭС, 906]. Ойконім виник унаслідок трансо- 
німізації назви шахти «Новогру дівка* [Янко, 250], утвореної складанням 
основ означення Нова й назви суміж. нп та зал. ст. Гродівка [АТП, 100], в 
основі якої поширений пол. антропонім Grod — гіпокористика від особ, 
імен типу Grodzisław або апелятив gród [Rymut 1, 269], що має значення 
«фортеця, замок; місто» [ЕСУМ 1, 571].

Новогуйвинське — с-ще міськ. типу, Житомир, р-н і обл.; засн. 1932 р. [ГЕУ 2,
427], до 1973 — Гуйва [АТП, 136]. Суч. ойконім виник унаслідок субстан
тивації та онімізації відн. прикм. на -инське, утвореного на основі Нов- та 
істор. назви нп Гуйва, яка постала способом трансонімізації суміж. гідро
німа Гуйва (див.).

Новодністрбвськ — с-ще міськ. типу, Сокирян. р-н Чернівец. обл.; засн. 1975 р. 
[ГЕУ 2, 428]. Ойконім виник унаслідок складання основ Нов- й релятива 
Дністровськ(а), утвореного від гідроніма Дністер за допомогою суф. 
-овськ(ий) (с-ще засн. над р. Дністер у зв’язку з будівництвом Дністров
ської ГЕС та Дністровськ. вдсх.); пор. у сусід. Молдові смт Днестровск 
[СЭС, 405], ви Дністровське у Вінниц. та Одес. обл. [АТП, 618].

Новодонёцьке — с-ще міськ. типу, Добропіл. м /  р Донец. обл. [АТП, 104]; засн. 
1956 р. [ГЕУ 2, 428]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза
ції відн. прикм. на -цьке, утвореного складанням основ означення Нове й 
опорного Донецьке, похідного від назви краю; пор. смт Донецьке (див.) з 
основою гідроніма Донець (Сіверський).

Новодружеськ — місто, Лисичанська м /  р Луган. обл. [АТП, 60]; засн. 1935 р. 
[ГЕУ 2, 428], Новодружеск (1981) [СЭС, 906]. Ойконім виник складанням 
основ компонентів рос. словосп. з означенням Новый та усіченим Дружеск 
(< дружеский «дружній»); пор. укр. дружній, ви Дружне, Дружня [АТП, 
621].

Новоекономічне — с-ще міськ. типу, Красноармійськ. р-н Донец. обл. [АТП, 
117]; засн. наприкін. ХУПІ ст., кол. Каракове [ГЕУ 2, 428]. Суч. ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації складносуф. відн. прикм. на 
-не, утвореного поєднанням означення Нове й опорного компонента Еко
номічне (початк. сл. Нова, Нова Економічна), що пов’язаний з т. зв. еко
номічними селянами, переселеними з Курськ, губ. [Янко, 250]. Істор. 
назва Каракове постала як посесив на -ов(е) від антропоніма Карак з осно
вою діал. караки «місце, де стовбур дерева розділяється надвоє» < псл. 
*korakb «крок, розставлені ноги» [ЕСУМ 2, 384]. Можливо, твірним було 
незафіксоване метафор, прізв. *Караковий, похідне від запозиченого з 
рос. мови караковий «темно-гнідий, майже вороний, з підпалинами, жов
тиною на морді і в пахах» (про масть коня) [ЕСУМ 2, 384].

Новокатерйнівське відслбнення — геол. пам’ятка природи держ. значення, Ста- 
робешів. р-н Донец. обл. [ГЕУ 2, 428]. Назва виникла внаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ відслонення «гірська порода, 
що вийшла на поверхню ґрунту» [СУМ 1, 638] й означенням у формі відн.



354 Новомиколаївка

прикм. на -ське, похідного від суміж. ойконіма Новокатеринівка 
[АТП, 123].

Новомиколйївка — с-ще міськ. типу: 1) Верхньодніпровськ, р-н Дніпропетров. 
обл. [АТП, 81]; засн. 1917 р. [ГЕУ 2,428]; 2) Запоріз. обл. [АТП, 178]; засн. 
в кін. XVIII ст. під назвою Кочережки (до 1813) [ГЕУ 2, 428], Новонико- 
лаевка (1981) [СЭС, 907]. Ойконіми постали складанням основи означення 
Нова й назв суміж. сіл Миколаївка (див.). Істор. ойконім Кочережки в 
Запоріз. обл. виник унаслідок трансонімізації родової назви першопосе- 
ленців на прізв. Кочережка, похідне від демінутива з основою діал. коче- 
реґа (бот.) «бруква», рос. кочерыга «качан» [ЕСУМ 3, 66].

Новомйргород — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 244]; засн. 1740 р. [ГЕУ 2, 428], 
Новомиргородь, Златополь (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Новомйргород 
(1981) [СЭС, 907]. Ойконім утворено складанням основи означення Новйй 
(див. Нова Борова) і назви м. Мйргород (див.), що на Полтавщині, звідки 
на місце кол. козац. зимівника Тресяги прибули переселенці для зміцнен
ня пд.-зх. рубежів Російської імперії від нападів з боку турків. Істор. 
назва пн. частини Новомиргорода Златополь виникла на основі стилізова
ного під ц.слов. мову словосп. златое поле.

Новомихбйлівське бзеро — оз. латунного походження, Новотроїц. р-н Херсон, 
обл. [ГЕУ 2, 429]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське, 
похідного від суміж. ойконіма Новомихайлівка [АТП, 470].

Новомоскбвськ — місто, Дніпропетров. обл.; засн. 1650 р. як невелике поселен
ня, де 1687 р. побудовано Богородицьку (Самарську) кріпость, при якій 
виникло м. Самарчик, назву якого перенесено на нове місце й змінено на 
Новомосковськ (1784) [АТП, 76], Новомосковску Самара, Самарчукъ, 
Самарчикъ, Самарчик, Новоселица, Новоселовка, Старая Самара (XVIII ст.) 
[Феодосій, 408, 414], у 1-й пол. XVIII ст. Слобода Новоселиця (або Самар
чик) [ГЕУ 2, 429], Новомосковск (1981) [СЭС, 907]. Суч. ойконім виник 
складносуф. способом за допомогою -ськ у релят. функції від основ озна
чення Нова і назви м. Москва, звідки велася політика засвоєння укр. 
степу. Попередні парал. назви пов’язані з характером поселення: Слобода 
Новоселиця від слобода (істор.) «поселення в Київській Русі, Україні і 
Московщині XI—XVIII ст., мешканці якого на певний час звільнялися від 
податків і повинностей» [СУМ 2012, 1064] і новоселиця «нове поселення» 
(див. Новоселиця); Самарчик — семант. утворення від назви суміж. 
р. Самарчик п. рук. Самари [СГУ, 485]. За відношенням до гідроніма 
Самара постав первинний ойконім Самарська кріпость і Самара, а парал. 
Богородицька кріпость — від назви ц. Се. Богородиці.

Новоозёрне — с-ще міськ. типу, Свпаторій. м /  р у Криму; засн. 1969 р. [ГЕУ 2,
430], рос. Новоозёрное. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімі
зації форми сер. роду відн. прикм. на -ний, утвореного основоскладанням 
Нове й Озерне (поселення лежить на бер. озера Донузлав); пор. суміж. 
с. Заозерне й нп Озерне в різних обл. України, з яких 3 у Криму [АТП, 688].

Новоозерінка — с-ще міськ. типу, Олевськ. р-н Житомир, обл. [АТП, 147]; засн. 
1963 р. [ГЕУ 2, 430]. Ойконім виник складносуф. способом за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від основ означення Нові й назви суміж. с. Озе- 
ряни [АТП, 147].

Новоолекс&ндрівка — с-ще міськ. типу, Краснодон, р-н Луган. обл. [АТП, 63]; 
засн. у XVII ст. [ГЕУ 2, 430]. Назва виникла способом основоскладання 
означення Нова й ойконіма Олександрівка; пор. понад 100 нп Олексан- 
дрівка в Україні, з яких 4 в Луган. обл. [АТП, 688—689].

Новоолексіївка — с-ще міськ. типу, Генічеськ. р-н Херсон обл. [АТП, 466]; засн. 
у кін. XIX ст. [ГЕУ 2, 430]. Назва виникла способом основоскладання
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означення Нова й ойконіма Олексіївна; пор. 56 нп Олексіївна в Україні, з 
яких 4 в Херсон, обл. [АТП, 689]. Можливо, назву перенесено на с-ще з ін. 
поселення [Янко, 251].

Новобржицьке — с-ще міськ. типу, Оржиц. р-н Полтав. обл.; засн. 1979 р. [ГЕУ 
2, 430]. Назва виникла внаслідок субстантивації та онімізації складносуф. 
відн. прикм. на -ське /  -цьке, утвореного від основ означення Нова й ойко
німа Оржиця (див.).

Новопокрбвка — с-ще міськ. типу: 1) Солон, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 92]; 
засн. наприкін. XVIII ст., до 1898 р. — Шамшеве [ГЕУ 2, 430], Шамшова 
(1859) [ІМС ДО, 799]; 2) Чугуїв, р-н Харків, обл. [АТП, 456]; засн. 1880 р. 
[ГЕУ 2, 430]. Ойконіми виникли способом складання основи означення 
Нова й назви пос. Покровка, утвореної від назви ц. Св. Покрови Богороди
ці; пор. суміж. с. Стара Покровка, кол. Покровка, в Чугуїв, p-ні Харків, 
обл. [АТП, 457]. Істор. ойконім на Дніпропетровщині Шамшеве постав за 
допомогою закінч, -е від прізв. Шамшев з посес. суф. -ев або за допомогою 
-ев(е) в посес.-релят. функції від чол. прізв. Шамша; пор. рос. Шамшев 
(XV ст.) Шамша Иван (кін. XVI ст.) та ін., в основі яких рос. діал. шамша 
«хто шамкає, говорить з шипом», «пустомеля, обманщик, брехун» 
[ССРФ, 557].

Новопскбв — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 67]; засн. у сер. XVII ст. [ГЕУ 
2, 430]; Закам'янка (до 1829) [Янко, 251], Новопскдв (1981) [СЭС, 907]. 
Суч. ойконім виник способом складання основи означення Новий і назви 
м. Псков у Росії, звідки 1829 р. до кол. Закам'янки (рос. Закаменка) прибув 
Кірасирський полк [Янко, 251]. Істор. ойконім постав як назва-орієнтир за 
допомогою преф. за- в простор, значенні від суміж. гідроніма Кам'янка.

Новосвітлівка — с-ще міськ. типу, Краснодон, р-н Луган. обл. [АТП, 63]; засн. у 
60-х pp. XIX ст. [ГЕУ 2, 432]. Назва виникла складанням основи означен
ня Нова й ойконіма Світлівка; пор. нп Світлівка в Херсон, обл., Світлів- 
щина в Полтав. обл. [АТП, 717].

Новоселиця — місто, Чернівец. обл. [АТП, 523]; відоме з 1455 р. [ГЕУ 2,432] під 
назвою Шизкоуци, Шишкэуцъ (1617), Ноуасэлица (1771), Новоселица 
(1774), Nowoseliza (1774), Новасулица де Сус (1817) [ТСРЧО, 40]. Значне 
поширення нп з назвою Новоселиця (близько ЗО) [АТП, 685] дає підстави 
говорити про функціонування апелятива новоселиця «нове поселення» 
(синонім до новоселівка, новосілка), від якого семант. способом виник 
ойконім, відомий з XVIII ст. перев. в записах молд. мовою; пор. суміж. 
Новосёлицька улоговина [ГЕУ 2, 432]. Істор. назва Шишківці (в записах 
під молд. впливом Шизкоуци, Шишкоузць) походить від групової назви 
людей шишківці «жителі, вихідці з нп Шишкове» або «нащадки, родина 
Шишкова чи Шизка».

Новоселівка — с-ще міськ. типу: 1) Краснолиман. р-н Донец. обл. [АТП, 118];- 
засн. у XVII ст., до 1808 р. — х. Заболочанський [ГЕУ 2, 432]; 2) Чернігів, 
р-н і обл.; засн. у XII ст., до 1947 р. — Яцеве [ГЕУ 2, 432]. Суч. назви утво
рено способом онімізації ГТ новоселівка «нове поселення, новосілка», 
який відбито в структурі ще понад 80 ойконімів України [АТП, 685]. 
Істор. ойконім Заболочанський постав унаслідок субстантивації та онімі
зації відн. прикм. на -ський з утраченою топоосновою Заболочан- або осно
вою апелятива заболочани «ті, що живуть за болотом». Первинна назва 
с-ща на Чернігівщині Яцеве виникла як посесив на -еве від д.укр. чол. 
імені ЯцЬу скороченої форми імені Яків, Яким [Чучка, 647].

Новосблівське — с-ще міськ. типу, Роздольн. р-н у Криму [АТП, 266]; засн. 1928 р. 
під назвою Фрайдорф (до 1944) [ГЕУ 2, 432]. Суч. назва виникла внаслідок 
субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ське від ойконіма Новоселів
ка або відвідповідного апелятива (див. Новоселівка). Істор. ойконім Фрай
дорф нім. походження, у його основі frei «вільний; дарований» і dorf



356 Новотрбїцке

«село». У зв’язку з нападом Німеччини на СРСР у Другій світовій війні 
с-ще було перейменовано, як і більшість ін. (перев. кр.тат.) нп Криму.

Новотрбїцке — с-ще міськ. типу: 1) Волновас. р-н Донец, обл. [АТП, 114]; засн. 
1773 р. [ГЕУ 2, 432]; 2) Херсон, обл. [АТП, 470]; засн. у 60-х pp. XIX ст. 
[ГЕУ 2, 432], Новотроицкое (1981) [СЭС, 908]. Назви виникли способом 
основоскладання означення Нове й суміж. ойконімів Троїцьке (пор. 18 нп 
з такою назвою, з яких 3 у Донец. обл. [АТП, 736]).

Новоукраінка — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 245]; засн. 1754 p.; до 1764 — 
фортеця Павлівська, до 1773 — Новопавлівськ, до 1880 — посад Павлів- 
ський [ГЕУ 2, 433], Новоукраинка (1981) [СЭС, 908]. Суч. ойконім виник 
унаслідок основоскладання означення Нова і назви нп Українка (пор. 
25 таких нп в Україні, з яких 1 у Кіровоград, обл. [АТП, 738]). Первинна 
назва фортеця Павлівська становить лексикалізоване словосп., другий 
компонент якого є відн. прикм., похідним від антропоніма Павло, рос. 
Павел (ім’я рос. царя). Способом складання з цією назвою основи Нов- 
постав ойконім Новопавлівськ, а способом конверсії — назва посаду.

Новоіворівське — місто, Яворів. р-н Львів, обл.; засн. 1965 р. [ГЕУ 2, 434]. 
Ойконім виник унаслідок складання основ означень Нове та Яворівське, 
що є частиною назви Яворівського виробничого об’єднання «Сірка», побл. 
якого виникло місто [ГЕУ 2, 434]; пор. назву райцентру яворів (див.).

Норйн — річка, л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Noryn, Norzyh (1886), 
Норына (1519), «при НоринЪ» (1888), Норинъ (1913), Норин (1957) [СГУ, 
391]. Гідронім виник семант. способом від утраченого апелятива *норйна 
«місцевість з норами, насичена норами», утвореного за допомогою -ина від 
ГТ нора, як долина від дол /  діл, вершина від верх, низина від низ тощо, або 
за допомогою суф. -ин(а) в топонім, функції безпосередньо від апелятива 
нора «заглиблення в землі, вирите тваринами як житло», діал. «джерело» 
(< псл. *пога «нора», пов’язане з *noriti9 *nuriti «занурювати, топити» 
[ЕСУМ 4. 111]), що сягає і.є. кореня *ner- /  nor- «погружати(ся), ниряти; 
печера, лігво; нора, джерело» [Карп., 149]; пор. гідроніми Нора (4), 
Норець, Нориця, Норйнка, які поширені на Поліссі, в Зх. Україні [СГУ, 
391], паралелі в ін. слов, та і.є. мовах [Карп., 146]. Суч. форма Норйн 
постала або як варіант зі стверділим -н в основі словотв. синоніма на -уп 
Noryn, або як неточна реконструкція наз. відм. зафіксованого 1437 р. «на 
Норинє» [Карп., 142—143]. Походження гідроніма від нарина < *пагіпа < 
*naringti 8% < *ringti «текти» [Карп., 149] є менш імовірним насамперед 
через відсутність варіантів з голос. -а- в його основі.

Нбсівка — місто, Чернігів, обл. [АТП, 545]; д.рус. Носовъ, «оу Носова» (1147), 
Носова (кін. XVI ст.), Носовъ [ЕСЛГНПР, 92], Ндсовка (1981) [СЭС, 913]. 
Суч. назва виникла за допомогою суф. -к(а) від істор. Носовъ під впливом 
високопродукт. в ойконімії похідних на -івка; пор. суміж. відойк. гідро
нім Нбсівка [СГУ, 392]. Первинна форма ойконіма Носовъ постала як 
посесив на -овь від антропоніма Нось з основою апелятива носъ «ніс» 
[ЕСЛГНПР, 92] або заст. нось «те, що носять», носа «ноша», яке могло від
битися в антропонімі Носа; пор. чол. імена Nosimir (болг. і хорв.), укр. 
Вогоносюк з основою дієсл. носити [Чучка, 411].

о
Обертйн — с-ще міськ. типу, Тлумац. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 201]; відо

ме з 1416 р. [ГЕУ 2, 436], (?) Podmerthin (1373, 1416), Obertino (1422), 
Obartin (1436), Obertin (1438), Obertyn (1658), Nikoltow (1552—1553), 
Обертйн (1947) [Габорак 2013, 565]. Ойконім може мати двояке пояснен
ня: 1) як посесив на -ин від антропоніма Оберта, мотивованого дієсл.



Обухів 357

обертати; пор. пол. прізв. Oberta, Obert, Obertan, Oberten, Obertyn [Rymut 
2,167]; 2) як семант. утворення від ГТ *обертйн «місце розвороту, поворо
ту; кінець поля, де повертають плуга»; пор. діал. обертйн зробити «верну
тися», діал. обертйн (бот) «рід багаторічної трав’янистої рослини родини 
складноцвітих; козелець» (повертає суцвіття за сонцем), діал. обертаниця 
«орана поперек загону смуга землі», діал. обертен «частина воза» (яка 
обертається) [БСУМ 4, 129], діал. обертання «кінець ниви, де повертають 
плуг для оранки в зворотному напрямку» [Чабаненко 3, 6], суміж. оронім 
Обертйнська Гора [Габорак, 260], с. Обертень в Охтир. р-ні Сум. обл. 
[АТП, 401].

Обёста — річка, л. Клевені п. Сейму л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Обиста, 
Обста (1913), Абеста (1931) [СГУ, 392]. Гідронім пояснюють як балтизм, 
утворений семант. способом від лит. abista «річка», в основі якого ab- 
«вода» та суф. (i)sta [Топоров -Трубачев, 175, 199].

Обитічна — 1) річка, вп. в Азовське море (1957); Обыточная (1849), Обиточная 
(1792), Обітошна (1963—1973), Обытычная (1773), Обитычная Берда 
(1773), Джурумлашъ (1849), Дженалгииіь (1850), Дженалгашъ (б. р.), 
Гелачь Берда (1769), Бердинка (1737), Wersneu Berda (1699), Отали Берт 
(1784), Домуз-Ашили (1784); пор. оз. Обиточное, коса Обиточна [СГУ, 
393], Обитічна затока, Обитічна коса (2) [ГЕУ 2, 437]; Обиточная (80— 
90-і рр. XVIII ст.), Обыточная (1897), Обитованна (1963—1973) [СГУ, 
393]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. 
із суф. -н(а)9 який походить від реконструйованого О. М. Трубачовим 
сх.сл. ГТ *обиток, утвореного від течу, текти [Фасмер 3,101]; пор. укр. 
діал. обтік «острів, невелика частина землі, тимчасово оточена водою» 
[БСУМ 5, 536], б. і р. ОбитЫу р. Обитічка, Обиточекь (1859) на сх. Укра
їни [СГУ, 392]. Означення Обитічна спочатку вживалося з опорним ком
понентом Берда; пор. найдавнішу фіксацію Wersneu Berda, що відповідає 
укр. Верхня Берда (див. Бёрда). Парал. назви річки з ін. основами мають 
неслов. (тюрк.) походження: Дженалгашъ і Джурулгашъ — композити, 
другим компонентом яких є д.тюрк. qaą «край, берег, бровка, межа» 
[Бушаков, 130], а першими відповідно Дженал з д.тюрк. ćeijdl «злий» 
[ДТС, 144] або jan «рукав» [Радлов III/1] + -ал зі значенням місця [Гари
пов, 109] і jiiriil- /  йгііі- «роздутий» [ДТС, 287, 627]. Назва б. Обитованна 
постала в місц. мовленні за асоціат. зв’язком з бібл. обітований «обі
цяний, заповітний» < обіт «урочиста обіцянка, зобов’язання клятва» 
(< псл. *obetb < *оЬиИъ «огороджена гілками ділянка») [ЕСУМ 4, 134].

Обіягівський заказник — бот. заказник держ. значення, Заліщиц. р-н Теонопіл. 
обл. [ГБУ 2, 437]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-(ів)ськийу утвореного від топооснови Обіж(ів)-; пор. р. Обіжань пр. Десни 
в Чернігів, обл. [СГУ, 393].

Оболбнь — р-н на пн. околиці Києва [ГБУ 2, 438]. Хоронім виник семант. спосо
бом від ГТ оболбнь «заплавні луки», діал. болоння, болонь «заросла травою 
низина, луг, вигін» (< псл. *ЬоІпь «трав’яниста низина» з коренем *bol-, 
що в болото [ЕСУМ 1, 226].

ббручева сбпка — грязьовий вулкан, у сх. частині Керченськ. п-ва [ГЕУ 2, 438]. 
Оронім виник як мемор. назва на честь видатного географа та геолога 
В. О. Обручева, прізв. якого виконує роль означення в лексикалізованому 
словосп. з опорним ГТ сопка «горб або невисока гора округлої форми» 
[СУМ 9, 462].

Обухів — місто, Київ. обл. [АТП, 220]; відоме з XIV ст. як Лукавиця (до кін.
XVI ст.) [ГЕУ 2, 439], у XVI ст. — Кухмістпівщина [Янко, 254], Obuchów 
(1886) [SGKP 7, 356], Обухов (1981) [СЭС, 922]. Суч. ойконім виник як
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посесив на -ів від прізв. Обух < обух «тупа, важча частина гострого знаряд
дя (перев. сокири) або зброї, що міститься з протилежної частини від гос
трої» [СУМ 5, 598]; пор. заказник держ. значення Обухівські заплави в 
Дніпропетров. p-ні та обл. [ГЕУ 2, 439] з опорним ГТ заплава (див. Мокра 
Заплавка) й означенням у формі відн. прикм. на -ські, похідного від втра
ченого ойконіма Обухів. Істор. назва Лукавиця постала семант. способом 
від утраченого в укр. мові ГТ лукавиця «місцевість з луками, вигинами 
річки», похідного від псл. Igkavb «вигнутий, кривий» < Hgka [ЕСУМ З,
303]; пор. гіол. Iqkawica «те, що має форму лука; кривизна», назву 
р. Лукавиця на Івано-Франківщині [Вербич 2009, 93—94].

Овідібполь — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 333]; засн. 1793 р. [ГЕУ 2, 439], 
за ін. джерелами — до 1789 Хаджі-Дере [Янко, 254], Овидиополь (1981) 
[СЭС, 925]. Ойконім виник у системі надчорномор. назв нп, пов’язаних з 
т. зв. «грецькою модою». У його основі прізв. відомого д.рим. поета ОвідіЯу 
який на поч. І ст. н. е. був засланий імператором Августом у степи При
дністров’я, і д.гр. я6А,ц «місто-держава» [Никонов, 303]. Істор. назва 
Хаджі-Дере тюрк, походження. У її основі хаджи «паломник, пілігрим», 
букв, «титул магометян, які побували в Мекке біля гробу Магомета», і 
тур. дере «річка, яка пересихає влітку; струмок; русло річки, що переси
хає», «(гірська) долина, ущелина, тіснина; яр» [Суперанская, 181, 157— 
158] (див. Хаджйдер).

бвруч — місто, Житомир, обл. [АТП, 145]; Вручии (976), Въручш (1190), д.рус. 
Вьручии [ЕСЛГНПР, 39], «у Вовручомъь (1450), Вручей (1496) [ССУМ 1, 
200], Овруч (з 1796) [ГЕУ 2, 441]. Ойконім виник унаслідок субстантивації 
та онімізації дієприкм. вьручии, утвореного від основи *vbrgt- < псл. *иьге- 
ti «кипіти, пінитися, клекотіти»; пор. д.рус. вьр&ти «бити ключем, кипі
ти», в(ь)рутьць «джерело», бол. Оврут біля Десни на Чернігівщині, дні- 
пров. поріг Вьручии [ЕСЛГНПР, 39]. Початк. О- має протет. походження 
[Никонов, 303], воно постало ще в д.рус. добу, а в XV ст. до нього законо
мірно приєднався протет. В-.

бвул — гора, с. Осмолода Рожнятів. p-ну Івано-Франків. обл.; Owöl (1886), Ovul 
(1939) [Габорак, 262]. Оронім пояснюють як семант. утворення від рум. 
ovol «яйце», що виникло за подібністю гори до яйця [Габорак, 262]; пор. 
запозичене із зх.європ. мов овал, яке походить від с.лат. övälis «яйцеподіб
ний», пов’язаного з лат. övum «яйце» [ЕСУМ 4, 148].

Одёса — місто, Одес. обл.; засн. як укріплений пункт і військ.-торговельний 
порт у 1793—1794 pp., назву Одеса офіц. затверджено 1795 p., до цього 
Хаджибей [АТП, 320]; тат. пос. Хаджибей, Качибей, на території якого під 
керівництвом О. Суворова та Й. Дерибаса було збудовано фортецю й поста
ло м. Одеса, відоме з 1415 р. [ГЕУ 2, 442], за ін. джерелами — засн. 1795 р. 
на місці тур. фортеці Хаджибей (відома з XV ст.), Одесса (1981) [СЭС, 927]. 
Ойконім виник за панівною у часи Катерини II «модою» на д.гр. назви в 
Пн. Надчорномор’ї, унаслідок чого на місто було перенесено антич. 
’OSr|oaö<;, яке локалізують в околицях Варни [Фасмер 3, 121; Никонов,
304]; пор. Одеська затока, Північно-Одеський мис, Одеські катакомби та 
ін. [ГЕУ 2, 443,449]. Попередня тат. назва пос. Хаджибей постала спосо
бом трансонімізації антропоніма Вей-Хаджіу Хаджі-Вей, який виконував 
роль означення і належав засновникові укріплення [Янко, 256].

Озёрна — 1) карст, печ. в Подільсько-Буковинській карст, обл., біля с. Стрілків- 
ців Тернопіл. обл.; 2) геол. пам’ятка природи держ. значення, Борщів, 
р-н Тернопіл. обл.; печера Озерна [ГЕУ 2, 450]. Спелеонім виник унаслі
док субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. озерний 
«який має велику кількість озер» [СУМ 5, 653] (для другої у світі за дов
жиною печери-лабіринта характерні численні озера й частково затоплені
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ділянки [ГБУ 2, 450]). Назва суміж. геол. пам’ятки з підземними озерами 
постала способом трансонімізації спелеоніма Озерна.

Озёрський закйзник — бот. заказник держ. значення, Дубровиц. р-н Рівн. обл. 
[ГБУ 2, 451]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ський, 
похідного від суміж. ойконіма Озерськ [АТП, 375] або від назви місц. рад
госпу «Озерський» [ГЕУ 2, 451].

Озерінський кряж — височина на пн. Житомирськ. Полісся, у межах Жито
мир. обл. [ГЕУ 2, 451]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ кряж й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою назви с. Озеряни [АТП, 147] відкатойк. походження.

Озірцб — оз. завального походження, Міжгір. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 2, 452]. 
Лімнонім виник унаслідок онімізації демінутива озірце, який є фонет. 
варіантом літ. озерце «зменш, до озеро», що вказує на незначні розміри 
об’єкта.

Ойбурзьке бзеро — солоне оз., Сак. р-н у Криму [ГЕУ 2, 452]. Лімнонім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ське /-зьке9 похідного від заміненого ойко
німа Ойбург нім. походження.

Окінка — річка, л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра; Оконка (1887); пор. с. Оконськ 
Маневиц. р-ну Волин, обл. [СГУ, 396]. Гідронім виник за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від назви дж. Окно у системі Оконських джерел 
(див.), з якого бере початок річка; пор. спорід. гідроніми з основами Окн- /  
Вікн-, похідними від псл. ГТ *okno [Шульгач 1993, 25—26] (див. Вікно, 
Вікна, Вікнина).

Окбнські джерёла — вихід на поверхню напірних підземних вод побл. с. Оконсь- 
ка Волин обл. [ГЕУ 2, 453]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ джерело в ми. й означенням у формі 
відн. прикм. на -ські9 похідним від місц. назви дж. Окно (див. Окінка) з 
основою псл. за походженням апелятива окно /  вікно (див. Вікно, Вікна, 
Вікнина).

Октібрське — с-ще міськ. типу, Красногвардійськ. р-н у Криму [АТП, 263]; 
засн. 1805 p., до 1945 — Біюк-Онлар [ГЕУ 2, 454], рос. Октябрьское; пор. 
такий ойконім у Ханти-Мансійськ, автоном. окрузі Росії [СЭС, 934]. Суч. 
ойконім виник як мемор. назва на честь Жовтневої революції внаслідок 
субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ське з основою рос. ідеол. 
Октябрь; пор. 18 нп Октябрське в Сх. Україні та бл. 100 нп Жовтневе 
перев. в Сх. Україні [АТП, 624, 688]. Істор. ойконім Біюк-Онлар тюрк, 
походження. У його основі кр.тат. biyük «великий» [Бушаков, 91] й опіаг, 
утворене від прикм. on «правий» за допомогою суф. мн. -Zar»; пор. антонім, 
за значенням атрибутива назву с. Кучук-Онлар, топоніми Bayonlar, Seki- 
zonlar [Бушаков, 121].

Олбва — 1) річка, п. Сули л. Дніпра на Чернігівщині; 2) гирло, біля с. Москалів
на Ромен, р-ну Сум. обл.; Олава (1729—1730), Арава (1785) [СГУ, 396]. 
Гідронім і.є. походження; пор. пол. Olawa9 нім. А1аи9 латв. Aa [Трубачев, 
53]. У його основі і.є. *el- /  *ol- «вода», звідки лит. alus «мед, пиво» [Ros
pond, 265], «плисти» [Babik, 202], та суф. *-аир (псл.*-аш) в атрибут, 
функції.

Олёвськ — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 147]; відоме з 1448 р. [ГЕУ 2, 
455]; Олевскъ (1522), «писанъ у Волевскуь (1414—1513); пол. Wolewsk 
(1886); пор. «въ Олівской волости» (1495), волость Олевско (1488) [Карп., 
87], Олёвск (1981) [СЭС, 935]. Ойконім виник за допомогою суф. -ськ 
(< *-bskb) у релят. функції від архаїч. ГТ *олева «потік, злива» з преф. о-, 
що підсилює простор, орієнтацію [Карп., 90].
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Олександрівна — с-ща міськ. типу: 1) Донец, обл. [АТП, 120]; засн. 1762 р. [ГЕУ 
2, 455), Алексаксандровка (1981) [СЭС, 38]; 2) Мар’їн. р-н Донец, обл. 
[АТП, 119]; засн. 1841р., до 1903 — Кремінна [ГЕУ 2, 455]; 3) Кіровоград, 
обл. [АТП, 246]; засн. у 1-й пол. XVII ст. [ГЕУ 2, 455]; Александровна (2-а 
пол. XIX ст.) [ВТКР], Александровна (1981) [СЭС, 38]; 4) Вознесенськ. р-н 
Миколаїв, обл. [АТП, 309]; засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 2, 455], Олексан- 
дрівська слобода (70-і рр. XVIII ст.), Александровна (1782) [Лобода, 167]; 
5) Іллічівська м /  р Одес. обл.; засн. у 70-х рр. XIX ст., до 1944 — Арнау- 
тівка [ГЕУ 2, 455]; 6) зоол. пам’ятка природи держ. значення, Дубн. р-н 
Рівн. обл.; Урочище Олександрівна [ГЕУ 2, 455]. Ойконіми виникли за 
допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Олександр. 
Назва с-ща в Миколаїв, обл. постала від відн. прикм. в структурі словосп. 
«воинские александровские поселения», що називає нп, засновані на місці 
зимівників Бугогардівської паланки у формі «солдацкого александров
ского селения» [Лобода, 167]. Назву зоол. пам’ятки на Рівненщині утворе
но способом трансонімізації суміж. ойконіма Олександрівна в Дубн. р-ні 
[АТП, 374]; пор. 117 нп Олександрівна головно в Сх. і Пд. Україні [АТП, 
688—689], частина яких мотивована антропоосновою Олександрів- /  
Олександрові Істор. назва донец. Олександрівни Кремінна постала внас
лідок трансонімізації суміж. назви б. Кремінна в бас. Самари, Кременная 
(кін. 50 — поч. 60-х рр. XIX ст.) [СГУ, 283]. Парал. ойконім Арнаутівка 
на Одещині виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
запозиченого з тур. мови заст. арнаутп «албанець» [ЕСУМ 1, 86], що поде
куди переносилося на вихідців з Балканськ. п-ва і закріпилося в антропо
німії укр. мови [СПЧ, 29].

Олекс&ндрівськ — місто, Артемівська р /  р м. Луганська Луган. обл. [АТП, 55]; 
засн. у 70-х рр. XVIII ст., до 1961 — Олександрівна [ГЕУ 2, 455], 
Александровск (1981) [СЭС, 38]. Ойконім виник за допомогою суф. -ськ у 
релят. функції від істор. назви Олександрівна, що постала за допомогою 
суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Олександр; пор. назву м. 
Запоріжжя до 1921 р. Олександрівськ [ГЕУ 2,455], Александровск [СЭС, 38].

Олександрія — 1) місто, Кіровоград, обл.; засн. 1754 р. як с. Усівка, з 1784 — 
Олександрія [АТП, 233], кол. Вечея, Бечка [Янко, 257], Александрія (2-а 
пол. XIX ст.) [ВТКР], Александрия (1981) [СЭС, 38]; 2) дендр. парк, м. Біла 
Церква Київ, обл.; засн. у кін. XVIII ст. [ГЕУ 2, 456—457]. Ойконім виник 
як мемор. назва на честь Олександра І за допомогою характерного для 
антич. топонімів форманта -ія в релят.-посес. функції; пор. м. Александрія 
в Єгипті, назване за іменем Олександра Македонського [Никонов, 20]. 
Істор. ойконім Усівка утворено приєднанням високопродукт. в ойконімії 
суф. -івк(а) до прізв. запороз. козака Ус, який на місці нп заснував зимів
ник. Нерегулярні істор. варіанти Вечея, Бечка пояснюють як семант. 
похідні від суміж. гідроніма Бешка [Янко, 257]. Назва дендропарку в 
Білій Церкві постала за аналог, до ойконіма Олександрія моделлю, але в її 
основі ім’я поміщиці Олександри Браницької, яка заклала на узбережжі 
р. Росі парк за проектом і під керівництвом італ. майстра Д. Ботані та рос. 
садівника А. Станге [ГЕУ 2, 457].

Олексієво-Дружківка — с-ще міськ. типу, Дружків, м /  р Донец. обл. [АТП, 
107]; засн. у XVII ст. [ГЕУ 2, 457]; Паршаківка (до 1769), Дружківка (до 
1939) [Янко, 258]. Суч. ойконім виник способом основоскладання відан- 
троп. назв сс. Олексіївка та. Дружківка, що злилися в один нп і були підпо
рядковані Дружків, м /  р. Попередня назва Дружківка постала або від 
прізв. Дружків, Дружков за допомогою суф. -к(а) в релят. функції (пор. 
прізв. Дружковцев [Веселовский, 101]), або приєднанням суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції до антропоніма Дружко [СПУ, 131], пол. Вгиіко
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[Rymut 1, 152], в основі якого апелятив дружко «запрошений родичами 
нареченого жонатий чоловік; він розпоряджається весіллям»; пор. друж
ків «належний дружкові» [Грінч. 1, 448]. Істор. ойконім Паршаківка 
утворено за допомогою суф. -івк(а) від антропоніма Паршак, похідного 
від парша, парші «заразне шкірне захворювання людини...» [СУМ 6, 83], 
що відбилося в рос. діал. паршук «паршивець» [Даль 3, 20], прізв. Паршук 
[СПЧ, 266; Веселовский, 239].

Олексіївський лимйн — заплавне оз., Цюрупинськ. р-н Херсон, обл. [ГБУ 2, 
457]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на -ський, похідно
го від ойконіма Олексіївна.

Олёшвка — с-ще міськ. типу, Волновас. р-н Донец, обл. [АТП, 114]; засн. 1840 р. 
[ГЕУ 2, 457]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від антропоніма Олень (< олень) [Чучка, 416], рос. Олень (< олень) 
або від жін. імені Олена під впливом високопродукт. моделі на -івка; пор. 
цього типу назви нп Аннівка, Ганнівка, Галинівка, Дар’ївка, Єлизаветів- 
ка та ін. [АТП, 577, 605, 606, 615, 622], суміж. ергонім Оленівськеродови
ще флюсових вапняків і доломітів [ГЕУ 2, 457].

блень — 1) оз. лиман, походження, Генічеськ. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 2, 457]; 
2) річка, пр. Гнилого Ташлика л. Пд. Бугу; Елень (1890), Еленья (1772— 
1774) [СГУ, 397]. Уважають, що такі гідроніми постали внаслідок стя
гнення онімізованого посесива оленій «належний оленям; де водяться, 
п’ють воду олені» під впливом апелятива олень, про що свідчить найдавні
ша фіксація назви р. Еленья; пор. аналог, походження назви потоку й 
р. Оленка9 вар. Олеин’ій [СГУ, 397; Вербич, 55]. Можливо, пд.укр. назви є 
результатом слов’янізації тюрк, гідронімів, утворених семант. способом 
від ГТ дленг «лужок, лука, пасовище, болото, степ, трава»; пор. р. Орга- 
Олен в Туві, нп і р. Олен у Хакасії [Мурзаев, 411—412].

Олёська — с-ще міськ. типу, Буськ. р-н Львів, обл. [АТП, 277]; відоме з 1366 р. 
[ГЕУ 2, 458], Olesko (1886) [SGKP 7, 462]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -ськ(о) з основою загальнослов. 
ГТ олєс «зарості вільхи в заболоченій низовині», «заболочений луг, порос
лий вільхою», пол. olesie «болото в лісі» < псл.*olbsa /  *olbSb [Шульгач, 
191; Мурзаев, 412] < і.є. *eliso- /  *aliso- «вільха» [Карп., 216]; пор. на 
Волині с. ОлесьКу яке мало назви Олеско (XV ст.), Oliesko (XVII ст.) [Шуль
гач 2001, 101].

Олбшківські піскй — погорбований піщаний масив у пониззі Дніпра, у межах 
Херсон., частково Миколаїв, обл., який простягається від м. Нової Кахов
ки до Кінбурнськ. п-ва; у давнину тут росли ліси, які понад 2400 років 
тому описав Геродот, назвавши цю місцевість Гілеєю [ГЕУ 2, 458]; 
д.гр. 'УАшп, пізн. Олешиїя [Стрижак 1988, 110], д.рус. м. Ольшьє9 «въ 
LОлешьи» (1084), Олешье (1159) [ЕСЛГНПР, 95], суч. луг і р. Олешки (відо
мі з XVII ст.), м. Олешки (відоме з 1784 p., перейменоване на теперішнє 
Цюрупинськ 1928 р.) [Стрижак 1967, 52]. Суч. назва території на схід від 
Ниж. Дніпра до Нової Каховки виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ піскй в мн. «простори, ділянки землі, 
покриті великими масами піску» й означенням у формі відн. прикм. на 
-івськіу похідного від топоніма Олешки (спільна назва лугу, річки, посе
лення); пор. відому у XVIII ст. на цій території Олешківську Січ 
[ЕСЛГНПР, 95]. Д.рус. хоронім Ольшьє, Олешьеу який шляхом трансоні- 
мізації утворив відповідний ойконім, постав семант. способом від 
зб. *olbśbje < псл. *olbchbje (< *olbcha «вільха» + *-bje); пор. рос. діал. оле
шье «вільховий ліс або дрова» [Стрижак 1967, 53]. Д.гр. назва території 
Гілея (д.гр. /YXccir|, 'YAxxioc) мотивована прикм. 'Аххєц «лісистий; лісовий», 
але частіше її інтерпретують як «Полісся» [Стрижак 1988, 110—111].
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Отже, хоронім Олешківські піски є одним з небагатьох прикладів у 
пд.укр. топонімії, який зберігає неперервність семант. ознаки «лісиста 
місцевість, ліс» від античності до наших днів: д.гр. 'Ytauoc — д.рус. Оль- 
шье — суч. Олешківські піски [Трубачев, 113], хоч природні умови кар
динально змінилися від лісів із суборів з сосни, берези, груші та підлі
сків з ліщини, бузини до еолового (піщаного) рельєфу, що сформувався 
за умов відсутності лісів [ГЕУ 2, 458]; nop. pp. Олешка, Олешки, 
Олёшня (5), що протікають, крім Олешки, Укр. Поліссям [СГУ, 397] 
(див. [Карп., 215—218]).

Олйка — с-ще міськ. типу, Ківерц. р-н Волин, обл. [АТП, 42]; д.рус. Олыка, «на 
ООльїчі» (1149), «сєла... олыку на рєцЬ ольщі* (1433) [ЕСЛГНПР, 94]; пор. 
гостинець Олышский, назву якого пов’язують з ойконімом Олыка [ССУМ 
2, 83], очевидно, допускаючи перехід Олыкьский > Олычъский > Олыш
ский. Назву пояснюють двояко: 1) як утворену семант. способом від тур. 
aloka «ущелина, яр»; пор. серб., хорв. oluk «жолоб, канава, рів, водний 
шлях на мілині» [ЕСЛГНПР, 94], прізв. радян. поета Іпай Олик [СЭС, 
937], зміна голосного в основі якого могла бути зумовлена асоціацією до 
сх. алича або діал. особливостями; 2) як семант. утворення від гіпот. псл. 
*o(b)lyka < *o(b)lykati; пор. рос. діал. облыкаться «блукати, тинятися» 
[Шульгач 2001, 101—102]. Лекс. знач, обох основ свідчать про первин
ність гідроніма Олыка (суч. р. бличка [СГУ, 397]) і семант. похідність 
суміж. ойконіма.

Олйшівка — с-ще міськ. типу, Чернігів, р-н і обл. [АТП, 551]; засн. на поч. XVI ст. 
[ГЕУ 2, 458]. Етимологія ойконіма затемнена. Наявність суф. -івк(а) 
може свідчити про його походження від незафіксованого антропоніма 
Юлиш, Ю(б)лиш (пор. прізв. Олішевський [СПЧ, 257], с. Олішівка в 
Житомир, обл. [АТП, 133] з варіантами назви у формі посесивів Olyszdw, 
HoleszoWy Oleszdw (1886) [SGKP 7 529]) або від поліс. ГТ олес9 олех (< псл. 
*ОІЬ8Ь , *о1ьхъ «вільховий ліс», «зарості вільхи в заболоченій низовині» 
[Карп., 215—216]) (див. Олеська) з характерною для місц. говірок зміною 
-е- /  -и- під наголосом.

бльвія — держ. заповідник біля с. Парутиного Миколаїв, обл., який перебуває 
у віданні Інституту археології НАН України [Янко, 259]; із VII ст. до н.е. 
до IV ст. н. е. — найважливіша д.гр. (мілетська) колонія (місто-держава) у 
Причорномор’ї [ЕУ 5,1848—1849]. Назва заповідника виникла внаслідок 
трансонімізації відповідного антич. ойконіма гр. походження, що букв, 
означав «щаслива» і багаторазово повторювався в д.гр. колоніях [Нико
нов, 325].

бльгинка — с-ще міськ. типу, Волновас. р-н Донец. обл. [АТП, 114]; відоме з 
1779 р. [ГЕУ 2, 459]. Ойконім, виник за допомогою суф. -инк(а) в релят.- 
посес. функції від антропоніма дльга.

Ольхов&тка — с-ще міськ. типу, Єнакіїв. м /  р Донец. обл. [АТП, 104]; засн. у 
1-й пол. XVIII ст. [ГЕУ 2, 459], рос. Ольховатка; пор. смт Ольховатка у 
Воронез. обл. Росії [СЭС, 937]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від прикм. ольховата (про місцевість, насичену вільхами); 
пор. суміж. гідронім Вільхівка [ГЕУ 2, 459], що має місц. варіанти Оль- 
ховка, Ольхова [СГУ, 108] (див. Вільхівка).

Олып&нське — с-ще міськ. типу, Миколаїв, р-н і обл. [АТП, 313]; засн. 1957 р. 
[ГЕУ 2, 459]. Ойконім тлумачать як мемор. назву, що виникла внаслідок 
трансонімізації прізв. загиблого в цих місцях Героя Радянського Союзу 
Ольшанського [Янко, 259].

Омёга — бухта Чорн. моря, за 5 км на зх. від входу у порт Севастополь; Кругла 
бухта, Піщана бухта [ГЕУ 2, 459]. Гідронім постав унаслідок онімізації 
назви гр. літери омёга (со) за формальною подібністю до неї бухти. За схо
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жою ознакою виникла складена назва Кругла бухта з опорним ГТ бухта 
«невелика глибока затока» [СУМ 1, 267] й означенням, яке вказує на від
повідну форму об’єкта. Парал. назва містить у ролі означення форму жін. 
роду відн. прикм. піщаний «який складається з піску; який містить бага
то піску» [СУМ 6, 553].

Омельнпк — річки: 1) п. Переволоку п. рук. Дніпра в Кіровоград, обл.; Омелни- 
кь Ворскальскій (1594), Omielnik (XIV—XVII ст.), Омелникъ (1855), Псел- 
скій Омельникъ (XVII ст.), Омельникъ Мокрый (1979), Омельник (1979); 
пор. с. Омельник у тому ж р-ні; 2) п. Дніпра в Дніпропетров. обл.; Омель
никъ (XVII ст.), Омельничекъ, Другой Омельникъ (1901), Омелникъ (1855), 
Омельник (1979); 3) п. Псла л. Дніпра; Омельник(ъ) (XVII ст.), Омельни
чекъ, Сухой Омельникъ (1913); пор. с. Омельник Кременчуц. р-ну Полтав. 
обл. [СГУ, 398]. Зосереджені на етиці 3-х обл. гідроніми виникли семант. 
способом унаслідок онімізації місц. ГТ омельник «гай з деревами, враже
ними омелою», «гай з омелою на побережжі чи в плавнях річки», «при
родна мілина в річці з кам’янистим дном, порослим водоростями» 
[СНГТК, 134—135]. Парал. складені назви річок містять у своїй струк
турі означення з прозорою етимологією: Ворскальскій — відносно 
р. Ворскла; Псельскій — відносно р. Псел; Мокрый як більший, повно- 
водніший порівняно із Сухой; Другой у значенні «інший» порівняно з 
попереднім, якщо рухатися з раніше засвоєного лісостепу на новозаселе- 
ні степ, землі.

Онуфріївна — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 248]; засн. на поч. XVII ст. 
[ГЕУ 2, 460], Онуфріевка (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Онуфриевка [СЭС, 
940]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
чол. імені Онуфрій, що належало засновникові поселення.

Опастовёцьке бзеро — заплавне оз., Летичів. р-н Хмельниц. обл. [ГЕУ 2, 462]. 
Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське /  -цьке з незафік- 
сованою топоосновою Опастовец-.

Опілля — зх. частина Подільської височини, у межах Львів., Івано-Франків. і 
Тернопіл. обл. (Подільське горбогір’я) [ГЕУ 2, 462]. Оронім виник семант. 
способом від ГТ опілля «широке поле в оточенні лісів» [СУМ 5, 713] 
(< д.рус. ополье), що є преф.-суф. утворенням від ГТ поле «відкрите місце, 
поляна, луки, поле» < псл. *polje «відкрите місце, простір; рівнина, поле; 
рілля», похідне від *ро1ъ «широкий, плоский, порожній, неродючий» 
[ЕСУМ 4,487]; пор. опілля (ополье) — д.рус. назва рівнинних територій з 
родючими ґрунтами в межах ліс. зон; такі безлісі ділянки здавна викори
стовували під орні землі (напр., Львівське опілля) — серед широколистих 
лісів [ГЕУ 2,462], Подільське опілля, Брянське опілля та ін. [Мурзаев, 415]).

Опір — річка, п. Стрия п. Дністра; Opór, Оріег (1886), Опорь (1917), Опор (1965), 
Ónip (1957), Опйр, Опір (1979); пор. нп Опірець Сколів, р-ну Львів, обл. 
[СГУ, 399]. Гідронім виник семант. способом від апелятива опір «опора» 
[СУМ 5, 713] за подібністю річки до упірки; пор. упірка «трикутний пліт 
для захисту плавучої валюшні від інших плотів» [ЕСУМ 4, 355] і характе
ристику річки: «нижче У-подібна..., на окремих ділянках трапецієвидна» 
[ГЕУ 2, 462].

Опішня — с-ще міськ. типу, Зіньків. р-н Полтав. обл. [АТП, 349]; відоме з
XVII ст. [ГЕУ 2, 462], Oposzne, Oposznia, у документах Opuszno (1886) 
[SGKP 7, 567], Опошнь, Опошня [Янко, 260]. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації втраченого відн. прикм. опішня, що розвинув
ся з опічня, в основі якого опока «тверда, легка гірська порода, багата на 
кремнезем (кварц)» [СУМ 5, 721]; пор. рос. опока «крейдовий вапняк; вап
няковий суглинок; біла сірувата глина для обмазування щілин у хаті»,
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опочник «опочный камень, мергель, туф» [Даль 2, 681], р. Опічна, Опоч- 
ная (1890) в Кіровоград, обл. [СГУ, 399], топоніми Опочня в Тульськ. обл. 
Росії, Опочне в Чехії та в Польщі [Мурзаев, 413]. Така мотивація ойконі- 
ма зумовлена відповідними геол. властивостями місц. ґрунту, у зв’язку з 
чим в Опішні набуло високого розвитку гончарство і керамічний мистець
кий промисел [ЕУ 5, 1858].

Оптимістпчна — 1) карст, печ. у Подільсько-Буковинській карст, обл., біля 
с. Карлівки Тернопіл. обл.; 2) геол. пам’ятка природи держ. значення, Бор
щів. р-н Тернопіл. обл.; Печера Оптимістична [ГЕУ 2, 463]. Спелеонім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду прикм. 
оптимістичний «сповнений оптимізму; життєрадісний» [СУМ 5, 732] за 
естет, оцінкою печери, яка викликає відповідні почуття. Назва суміж. 
пам’ятки постала способом трансонімізації спелеоніма.

Оп^к — гора, на пд. Керченськ. п-ва на бер. Чорн. моря [ГЕУ 2, 464]. Оронім 
виник способом онімізації діал. опук «особливий вид кримської солі», 
можливо, пов’язаного з ГТ опука «скеля» [ЕСУМ 4, 205], діал. «та части
на предмета, яка висовується, виступає» [Чабаненко 3, 56].

Орбтів — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл.; відоме з 1545 р. [ГЕУ 2, 464], Oratów
(1886) [SGKP 7 572]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овь) від антропо- 
німа Орат з основою, відбитою в апелятиві оратай «орач»; пор. с. Оратів 
у тому ж p-ні [АТП, 16] і відойк. прізв. Оратівський [СПУ, 258].

Орджонікідзе — 1) місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 76]; засн. 1934 р. [ГЕУ 2,
464], до 1956 — ряд робітничих с-щ та с* Олександрівка [ЕУ 5,1868], кол. 
с. Покровське [Янко, 260], Орджоникидзе (1981) [СЭС, 947]; 2) с-ще міськ. 
типу, Феодосій. м /  р Криму [АТП, 255]; засн. 1914 р. [ГЕУ 2, 465], за ін. 
джерелами — засн. 1900 р. на мисі Кіік-Атлам, що на сх. узбережжі 
Чорн. моря [Янко, 260—261]. Ойконім на Дніпропетровщині постав унас
лідок трансонімізації назви рудника ім. Орджонікідзе, що заступила в 
1934 р. ергонім Олександрівська дільниця [Янко, 260] з основою відан- 
троп. ойконіма Олександрівка. Крим, ойконім виник у процесі масового 
перейменування поселень як мемор. назва на честь відомого радян. діяча 
Г. К. Орджонікідзе, очевидно, на місці тюрк. Кіік-Атлама, букв, «дикий 
стрибок; стрибок дикої кози» < кр.тат^kiyik «дикий, дика коза» і atlama 
«стрибок» [Бушаков, 82, 111].

бржиця — річка, п. Сули л. Дніпра; Оржица (1590), Жжица (1552), Ржица 
(1645), Orszyca (1685), Сырая Оржица, Орчикь (1913) [СГУ, 400]; 2) с-ще 
міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 359]; відоме з 1630 р. [ГЕУ 2, 465], Оржи
ца (1981) [СЭС, 948]. Первинним є гідронім. Більшість дослідників 
пояснює його як утворення за допомогою -иц(я) в топонім, функції від
д. рус. рьжа «іржа» (< псл. *гьф‘а «іржа» < *гъ<1ъ «червоний») з наступ
ним приєднанням до Ржиця протет. О- (Оржиця) подібно до рос. оржаный 
із ржаной, Оржищев ігРжищев [Стрижак, 51—52]. О. С. Стрижак припу
скає, що найдавніша фіксація Жжиця продовжує д.рус. Съжиця з основою 
Съг- (пор. р. Съжь > р. Сож), пов’язаною з тюрк, суг, су «ріка» [Стрижак, 
52], але форма Съжица не засвідчена. Ойконім бржиця виник унаслідок 
трансонімізації суміж. гідроніма.

Оршь — річка, л. Дніпра; Оуглъ (1152), Ерель (1183), Сююрлии (1185), Угла, 
Ariel (1523), Арелъ (1546), Ерель, Ереля (1550), Орель (1650), Orel (1665), 
Орла (1760), Orzeł (1703), Ор'іл9 (1963) [СГУ, 400]. Гідронім виник унаслі
док онімізації тюрк, дієприкм. аірілі /  аірьільї «розділений», що є формою 
дієсл. аірьіл / аіріл «розділятися, розходитися, утворювати кут»; пор. 
похідний іменник аіріліш «місце, де річка або канава розходяться на кіль
ка рукавів», аіріл від аірі «косий, кривий» [Радлов 1/1, 28—31]. Уважа
ють, що ОрілЬу Орель, Ерель є тюрк, (половец.) калькою д.рус. Уголъ
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[ЕСЛГНПР, 58; Никонов, 311—312; Фасмер 3, 151] (див. Інгул); пор. 
р. Орілька л. Орелі і р. брчик п. Орелі [СГУ, 400,402]. Синонім, за значен
ням основи є тюрк, парал. назва р. Сююрлии, яка постала за допомогою 
суф. -Іі (-лий) у релят. функції від кр.тат., тур. süyrü «гостроконечний, гос
трий» [Бушаков, 144].

Орілька — 1) річка, л. Орелі л. Дніпра; Orelyk (1979), Орелка (1782), Орелька 
(1913) [СГУ, 400]; 2) с-ще міськ. типу, Лозів. р-н Харків, обл. [АТП, 451]; 
засн. 1902 р. [ГЕУ 2, 466]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в демін.- 
релят. функції від назви суміж. р. Оріль (див.). Ойконім постав способом 
трансонімізації назви р. Орілька, на якій лежить с-ще.

Оріхів — місто, Запоріз. обл. [АТП, 179]; засн. бл. 1783 р. [ГЕУ 2, 466], кол. Орі- 
хова Балка, або Оріхове (1796), Оріхів Городок (1799), з 1801 — Оріхів 
[Янко, 262], Орехов (1981) [СЭС, 948]. Суч. ойконім виник унаслідок суб
стантивації означення складеної назви у формі, очевидно, посесива на -ів з 
основою антропоніма Оріх; пор. сх.слвц. ойконім Orechova [Чучка, 419]. 
Назва міста узгоджується з номенкл. іменем городок і мінялася залежно 
від зміни статусу поселення або співвідн. ГТ; пор. істор. Оріхове (село) і 
Оріхова Балка. Припускають, що основу ойконіма могли перенести з 
с. Оріхівки Миргородськ. пов. Полтавськ. губ. або мотивувати назвою 
(водяного) горіха [Янко, 262].

Оріхове бзеро — заплавне оз.,ТСороп. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 2, 467]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро 
й означенням у формі сер. роду відн. прикм. (г)оріховий «стос, до 
(г)оріх»; пор. гідроніми Оріхова (17), Оріхова Балка, Оріхове, Оріховий (5) 
[СГУ, 400—401], сс. Оріхове (9) [АТП, 690] перев. на Лівобережній Україні.

Осйкова — балки (7), у сх. частині України [СГУ, 403]. Гідроніми виникли внас
лідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. осиковий 
«стос, до осика».

Осій — бот. пам’ятка природи держ. значення, Долин, р-н Івано-Франків. обл.; 
Урочище Осій [ГЕУ 2, 470]. Назва виникла способом трансонімізації ороні- 
ма Осій з основою діал. осій, осой «схил гори, повернутий до сонця, соняч
ний бік гори», що проник через рум. посередництво З ПД.СЛ. МОВ, де ОСОйу 
osoje «затінок, тінисте місце» [Трубачев, 261; Габорак, 266].

Оскіл — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Осколъ (1486), Оскіл (1957), Оскалъ 
(1979), Оскулъ (1681), Въсколъ (1170), Большой Осколъ (1628), Oskol 
(1699), Oskull R. (1650) [СГУ, 405], д.рус. Осколъ (1195), «ко Осколу» 
(1185), «до Оскола» (1191) [ЕСЛГНПР, 96]; пор. городъ Осколъ (1600), суч. 
Старый Оскол і Новый Оскол Белгород, обл. РФ [СГУ, 405]. Гідронім має 
затемнену етимологію. Були спроби пов’язати його з тюрк, назвами на 
-кол, -гул «озеро, річка» на зразок Тилигул [Никонов, 314], з д.рус. 
(ц.слов.) осколъ «скеля» [Фасмер 3, 160], з тюрк. *Аз кол, букв. «Сто 
річок» [ЕСЛГНПР, 96]; пор. семант. паралелі з основою числ. сто в зна
ченні «множинність, чисельність» Стохід, Стонога, Стоколос, Сто 
могил в укр. топонімії [Шульгач, 274]. З огляду на регіон найімовірнішим 
є тюрк, походження назви. Крім етимології *Аз кол «сто річок», можливою 
є мотивація гідроніма занесеним з Алтаю апелятивом ос «осика, тополя» 
[Радлов 1/2,1137] і кол «річка» [Мурзаев, 283] за ознакою «осикова річка, 
місцевість»; пор. р. Осту-Аири, букв, «річка з осиками» [Молчанова, 275].

бсова ropä — підвищення на Поліській низовині, побл. с. Бежева Черняхів. р- 
ну Житомир, обл. [ГЕУ 2, 471]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ гора й означенням у формі поліс, осдва 
«оповзень, зсув, обвал землі», що є похідним від псл. *о(Ь)sovb < *o(b)so- 
uati «о(б)сувати»; пор. д.рус. осовьць «земля, що обсипається по берегу, по 
косогору, яру», рос. осов, осдвецу осдвок «частина землі, що зсунулася
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по березі, по яру, по косогору та ін.», блр. асавёц «зсунута земля по бере
зі, по косогору» [Карп. 46—47]. Імовірним є походження означення в 
структурі ороніма від відн. прикм. осовйй «стос, до осика; осиковий» з 
основою архаїч. оса «осика» < псл. *osa < *opsa «осика» [ЕСУМ 4, 219]; 
пор. д.рус. «островов осовых» у значенні «осикових», осовець «осичник», 
блр. асавёц «місце, поросле осичняком» [Карп., 46—47], поліс, гідроніми 
Осова, Осовець, Осовйк [СГУ, 405].

Осотб — річка, п. Есмані л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Осота (XVII ст.), Осата 
(1792) [СГУ, 405]. Гідронім виник семант. способом від збереженого в рос. 
діалектах осота «осока; сукровиця; гній» [Даль 2, 702], тобто «багаторіч
на болотна трава родини осокових із довгими гострими листками» [СУМ 5, 
780]; пор. у бас. Десни р. Осока, вона ж Осота, поле Осотьє, рукав Десни 
Осотна, Осотне озеро, р. Осоть, вона ж Осота, Осока, рр. Осоча [Черепа
нова, 207—208], Осдтяна, Осотянка [СГУ, 405].

Остёр — 1) річка, л. Десни л. Дніпра; Вострь, Въстрь, Острь (987), «по Устрьи» 
(988), Остерь (1564), Ostrze (1696) [СГУ, 406], «по Востри» (988), «по 
Оустрьи» (990), «на Въстри» (1098) «на Востри» (1194), «по Остри» 
(кін. XVI ст.) [ЕСЛГНПР, 36]; 2) місто на річці, Козелец, р-н Чернігів, обл. 
[АТП, 537]; відоме з 1098 р. [ГЕУ 2, 471], «городъ на Въстри» (1098) 
[ЕСЛГНПР, 36]. Первинним є гідронім, який виник унаслідок субстанти
вації та онімізації д.рус. острь «гострий» (< псл. *ostrb)9 що характеризу
вав річку або клин землі в її басейні за ознакою звуження, витягну тості на 
кінці, наявності гострого кута. Поява редук. -ъ-9 а потім голос, -е- в основі 
слова зумовлена, можливо, ц.слов. впливом; пор. болг. остър, макед. 
остар, слвн. óster [ЕСУМ 1, 576], рос. остёр, хитёр тощо, р. Остер у 
бас. Оки [ЕСЛГНПР, 36].

Острівські Річка — річки: 1) л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Сарн, 
р-ні Рівн. обл.; Островска Жечка (1953); 2) бас. Горині, в смт Гоща Рівн. 
обл. [СГУ, 406]. Гідроніми виникли внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ річка й означенням у формі відн. прикм. на -ська з 
топоосновою Острів-; пор. cc. Острів, Острівці в сусід. Володимирец. 
р-ні, а також нп Острів (2), Острівськ в ін. р-нах Рівн. обл. [АТП, 692], 
назви яких прямо чи опосередковано пов’язані з ГТ острів «ділянка сухо
долу, оточена з усіх боків водою» [СУМ 5, 789]; пор. утворені аналог, спо
собом лімнонім Острівське озеро9 назву гідрол. заказника Острівський 
заказник, в основі означень яких назва суміж. с. Острівськ Зарічн. р-ну 
Рівн. обл. [ГЕУ 2, 472].

Острів’пнське бзеро — оз. льодовик, походження, Любомл. р-н. Волин, обл., 
побл. с. Острів9я в складі Шацького природного нац. парку [ГЕУ 2, 472]. 
Лімнонім постав унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське9 похідного від 
суміж. ойконіма Острів*я.

Острбг — місто, Рівн. обл. [АТП, 381]; д.рус. Острогъ, «в (Острозі (1099), 
Остро (XV ст.), «во Острозі» (XVI ст.), «до Острога» (1514), «на Остро
гу» (1268) [ЕСЛГНПР, 96]; пор. суміж. Острозька долина — звужена 
сх. окраїна рівнини Малого Полісся [ГЕУ 2,472]. Ойконім виник семант. спо
собом від д.рус. острогъ «огорожа навколо міста», «огороджене частоко
лом місто, селище, укріплений пункт; стіна на валу фортеці із закопаних 
упритул у землю і загострених угорі стволів» [ЕСУМ 4, 228], «місце, обго
роджене гострими кілками»; пор. рос. острокол9 укр. ойконіми Великий і 
Малий Остріжок9 Острожець, Острожек, Острожани9 пол. Ostróg — 
стара назва м. Racibórz [ЕСЛГНПР, 96], укр. діал. остріг «пліт з дранок і 
сучків; тин з острішком», серб., хорв. назва г. Острог, в основі яких 
псл.*ostrogb «обгороджене гострими кілками місце», що пов’язане з 
*ostrb «гострий» [ЕСУМ 4, 228],
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Острбжчин — бот. пам’ятка природи держ. значення, Остроз. р-н Рівн. обл.; 
Урочище Острожчин [ГБУ 2, 472]. Назва пам’ятки пов’язана з ойконімом 
Острог (див.), але виникла вона, очевидно, як посесив на -ин від прізв. 
жінки, що належало княжому родові Острозьких; який панував перев. на 
Правобережній Україні протягом XIV—XVII ст. [ЕУ 5, 1901—1902], або 
від означення Острозька (академія), закінч, -а в якому зумовило суф. -ин.

Острувйтське бзеро — оз. карст, походження, Володимирец. р-н Рівн. обл. [ГЕУ
2, 473]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське9 утвореного 
від незасвідченої топооснови Оструват-, яка мотивована діал. остру- 
ватийу тс. що гоструватий «трохи гострий» (див. Остёр).

Отпня — с-ще міськ. типу, Коломий. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 194]; д.рус. 
Вотьнинъ (під знаком питання), «ни Вотьнина», «ю сочині» (отчині) 
(1240) [ЕСЛГНПР, 36], Otenia (1649), Otenija (1658), Otynia (1787), Отиня 
(1947), Отитя (2013), кол. Корчаків, Балабанів [Габорак 2013, 582— 
583]. З огляду на д.рус. Вотьнинъ ойконім пояснюють як семант. утворен
ня від збереженого в ст.укр. мові отнина (вотнина) «маєток, успадкова
ний по батькові на правах повної власності; батьківщина, вотчина» 
[ЕСЛГНПР, 36], що має істор. варіант очина (1418) [ССУМ 2, 106,112; 
Бучко 1990, 97]. У такому разі пізн. Отйня є наслідком нерегулярного 
спрощення -н- в основі *Отнина /  Вотнина під впливом посесивів на -ина 
та антропонімів з відповідною основою. Якщо ж д.рус. Вотьнинъ не має 
прямого стосунку до назви нп Отйня, то суч. ойконім сформувався як 
реальний посесив на -ина /  -иня від прізв. Оть /  Опгя /  Отьнь9 в основі 
якого або етнонім оть «удмурти, вотяки», або апелятив отя «ледар», або 
отьнь /  отень «отчий» [Отин 1997, 319—324]. Відантроп. походження 
ойконіма Отиня, як і д.рус. Вотьнинъ9 спочатку доводив Д. Г. Бучко, 
указуючи на те, що в XV ст. на Покутті мав землі Ioanni Ottha (1493) 
[Бучко 1986, 53] (огляд етимологій назви смт Отйня див. у [Габорак 2013, 
583; Яцій, 354—355]).

Охтйрка — місто, Сум. обл.; засн. 1641 p., у 1654 — Новий Охтирський городок 
[АТП, 388], кол. Ахтирка (1651), Ахтырка [Іваненко, 146—147], 
Ахтырка (1981) [СЭС, 95]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
назви р. Охтйрка9 Achyr (1696), Ахтырка (1857) [СГУ, 407], на бер. якої 
лежить місто. Слов. суф. -к(а) в релят. функції приєднано до тюрк, гідро
німа *Aktyr /  *Aktur (у найдавнішій фіксації Achyr)9 похідного від тюрк. 
ак «білий» і тур. (з араб.) тур «гора» [Радлов ІІІ/2,1445]; пор. істор. згад
ку про Ахтырку як тат. назву, котру пояснювали як «білий яр» або 
«Білий Горб» [Іваненко, 147]. В основі тюрк. Aktur відбулася делабіаліза
ція і просування вперед по ряду голос. -и-9 а також дисиміляція -k- перед 
прор. -t- та вимова О- на місці А-, що в укр. середовищі сприймалося як нас
лідок рос.мовн. акання.

Очаків — місто, Миколаїв, обл. [АТП, 316]; засн. у 1-й пол. XIV ст.; відоме під 
назвами Даиіів9 Чорний город, Кара-Кермен9 Узу-Кале9 Ачі-Кале (у вимові 
Очаків) [ГЕУ 2, 478], до н.е. на його місці д.гр. Алектор [Никонов, 317], 
як Алектора в І—III ст. н.е. [Янко, 264], у VII—VI ст. до н. е. Алектор9 
Очаков (1981) [СЭС, 964]. Суч. ойконім виник унаслідок досить пізньої 
сх.слов. адаптації тюрк. Ачі-Кале під впливом продукт, моделі на -ов /  -ів. 
Тюрк. Ачі-Кале становить складну назву, утворену від основи кр.тат. і тур. 
ачы «кислий, гіркий, солоний і т. ін.» [Радлов 1/1, 503], що має похідне 
значення «поганий, неприємний» і розвинуло -і- на місці -ы- після м’якого 
в рос. мовленні -ч’-9 та кр.тат. і тур. (< араб.) kalä «фортеця, укріплення» 
[Радлов II/1, 235]. Кальками цієї назви з опорним ГТ kalä араб, походжен
ня є власне тюрк. Кара-Кермен9 похідне від загальнотюрк. кара «чорний,
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поганий і т.ін.» [Радлов ІІ/1, 132, 138] і карман «фортеця, місто» [Радлов 
ІІ/2, 1108] (див. Аккерман з протилежним атрибут, значенням першого 
компонента) та рос. й укр. Чорний город. Парал. назва Узу-Кале постала на 
основі kalä «фортеця, укріплення» та кр.тат. і тур. узун «довгий, протяж
ний» [Радлов 1/2, 1768], яке в рос.мовн. записах не зберегло кінц. -н, або 
від прикм. узы з архаїч. суф. -ы [Гарипов, 136] та дієсл. основою уз- (uz ) 
«рвати, ламати і т. ін.» за ознакою «зруйнована фортеця». Істор. ойконім 
Дашів пов’язують з колонізацією Причорномор’я лит. феодалами на поч.
XV ст. [Янко, 264—265]. Він виник як посесив на -ів (< -овъ) від антропо- 
німа Дашъ, який пояснюють як розм. форму повних імен типу Дасій, 
Давид, Данило, Йордан; пор. демінутив Дашко [Чучка, 187—188], ст.пол. 
Dasz (1204) і похідні від нього прізв. [Rymut 1, 127].

Очерётине — с-ще міськ. типу, Ясинуват. р-н Донец, обл. [АТП, 125]; засн. 1880 
р. [ГЕУ 2, 470]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації гідроніма Очере
тина, що є варіантом назви суміж. б. Очерётна [СГУ, 407], яка, у свою 
чергу, постала способом субстантивації та онімізації місц. відн. прикм. на 
-ине в значенні «очеретяний», похідного від апелятива очерет «багаторіч
на водяна чи болотяна трав’яниста рослина родини злакових з високим 
стеблом і розлогою пірамідальною волоттю» [СУМ 5, 831].

п
Павлпш — с-ще міськ. типу, Онуфріїв, р-н Кіровоград, обл. [АТП, 248]; засн. на 

поч. XVII ст. [ГЕУ 3, 5] як Бутівка [Янко, 265], Павлышъ (2-а пол.
XIX ст.) [ВТКР]. Суч. ойконім виник унаслідок перенесення на с-ще, в 
якому у зв’язку зі створенням у 1751—1753 рр. Нової Сербії між р. Синю
хою і Сер. Дніпром перебувала 18-а рота, назви с. Павлииі із р-ну Вршац 
Воєводини, що в Сербії [Карпенко та ін., 187]. Серб, за походженням ойко
нім утворено за допомогою непродукт. суф. -ииі у релят.-посес. функції від 
чол. імені Павло; пор. 65 нп Павлівка у різних регіонах України [АТП, 
692], 6 відойк. гідронімів Павлівка [СГУ, 409], частина з яких постала від 
прізв. Павлів /  Павлов. Істор. назву Бутівка, яка була замінена серб. 
Павлиш, пов’язують з прізв. козац. отамана Павла Бута (керівника 
козац.-селянського повстання 1637 р.) [Янко, 265], особ, ім’я якого могло 
спричинитися до вибору з-поміж багатьох перенесених балкан. ойконімів 
саме суч. Павлиш.

Павлогрбд — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 87]; засн. 1780 р. [ГЕУ 3, 5], І7ав- 
лоградь [Феодосій, 564], за ін. джерелами — 1797 р., Павлоград (1981) 
[СЭС, 966]. Ойконім виник як мемор. назва на честь спадкоємця престолу 
в Російській імперії Павла [Никонов, 318], до імені якого способом осно- 
воскладання приєднано стилізоване ц.слов. град «місто».

Павлопільське водосхбвище — вдсх. на р. Кальміусі, Новоазовськ. і Тельманів. 
р-ни Донец. обл. [ГЕУ 3, 6]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ водосховище й означенням у формі відн. 
прикм. на -ське з основою ойконіма Павлоліль [АТП, 120].

Паленпця — гора, с. Буркут Верховин, р-ну. Івано-Франків обл.; Petenica, 
замість Palenica (1887) [Габорак, 269]. Оронім пояснюють як трансонімі- 
зоване утворення від назви полон. Паленйця на однойменній горі [Габо
рак, 269], в основі якої діал. паленйця «випалене місце», похідне від 
дієприкм. палений < дієсл. палйти [ЕСУМ 4, 265].

Пашвёцька Дбча — бот. заказник держ. значення, Кам’янець-Подільськ. р-н 
Хмельниц. обл. [ГЕУ 3, 12]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ дача «лісова ділянка — самостійна госпо
дарська одиниця» [СУМ 2, 215] й означенням у формі відн. прикм. на -ська /
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-цька, похідного від суміж. відкатойк. ойконіма Панівці [АТП, 484], у 
структурі якого в сильній позиції редук. -ь- вокалізувався в -е- та відбула
ся фузія кінц. -ц- і початк. суф. -с-.

Пінське бзеро — солоне оз., Чорноморськ. р-н. у Криму, на Тарханкутськ. п-ві; 
Сасик [ГБУ 3,12]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду відн. прикм. 
панський «стос, до пан»; пор. бб. (4) Панська, рр. Панська, Панська Доли
на, бб.(З), яри (2) Панський, бб. Панський Макортет, Панський Розділ, 
Панський Яр, стр. Панські [СГУ, 410—411], численні мікротопоніми з 
компонентами Панська, Панське, Панський, Панські [СММПЗУ 2, 165— 
170; Габорак 2013, 587—590] (у суч. укр. ойконімії такі назви відсутні у 
зв’язку з масовими штучними перейменуваннями поселень у радян. 
часи). Парад, назва Сасик має тюрк, походження (див. Сасик).

Пант&ївка — с-ще міськ. типу, Олександрій. р-н Кіровоград, обл. [АТП, 233]; 
засн. у кін. XIX ст. [ГЕУ 3, 12], Пантазіевка (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
незафіксованого антропоніма *Пантай (можливо, нерегулярної форми 
чол. імені Пантелеймон). Припускають, що суч. ойконім є видозміненою 
назвою с. Пантазіївки Знам’ян. р-ну, яке лежить відн. недалеко [Янко, 
266] і має назву, похідну від прізв. майора Олексія Пантазія (серба, що 
служив у рос. армії часів Нової Сербії) [Карпенко та ін., 190]. Така версія 
є аргументованою з огляду на передування суч. ойконіму істор. Панта
зіевка.

Пантелеймбнівка — с-ще міськ. типу, Ясинуват. р-н Донец. обл. [АТП, 125], як 
підпорядковане Центрально-Міській р /  р м. Горлівки; засн. 1876 р. [ГБУ 
3 ,12], рос. Пантелеймоновка. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від чол. імені Пантелеймон. Припускають, що 
назва спочатку належала суміж. зал. станції, відкритій у день Св. Панте
леймона [Янко, 266], у зв’язку з чим вона є відагіонімною.

Пашбтине — с-ще міськ. типу, Лозів. м /  р Харків, обл.; засн. 1869 р. як Лозо- 
ва-Азовська (до 1872) [ГЕУ 3,12], Панютино (1981) [СЭС, 975]. Суч. ойко
нім виник за допомогою флексії -е (рос. -о) від прізв. царського генерала 
Панютіна [Янко, 266], основа якого з посес. суф. -ин- зазнала трансонімі- 
зації. Істор. назва постала внаслідок перенесення на с-ще суміж. ойконіма 
Лозова з парал. приєднанням синтакс. способом означення Азовська, яке 
вказувало на напрям руху поїздів через місц. зал. станцію.

Пап&нін бстрів — о-в у центр, частині зат. Сиваш, у межах Херсон, обл. [ГБУ З,
12]. Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ бстрів й означенням, утвореним способом трансонімізації 
прізв. відомого географа, учасника громадянської війни в Криму І. Папа- 
ніна. Посес. суф. -ін у його структурі набув релят. значення, пов’язаного з 
відношенням о-ва до носія відповідного антропоніма.

Парагільмбн — платоподібна гора на Пд. бер. Криму, на пд. зх. від м. Алушти; 
Парагельмен [ГЕУ 3, 12]. Оронім гр. походження, у його основі преф. 
яара-, що означає суміжність, переміщення, і ’ 'єА,ці\с>, ,/єХ|хіу'00(; 
«черв’як» [СІС, 418, 121], що вказує на відповідну форму об’єкта.

Парасбцьке урбчище — компл. пам’ятка природи держ. значення, Дикан. р-н 
Полтав. обл. [ГЕУ 3, 12]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ урочище «те, що становить природну межу 
(яр, гора і т. ін.)», «ділянка, яка вирізняється серед навколишньої місце
вості природними ознаками» [СУМ 10, 483] й означенням у формі відтоп. 
прикм. на -ське /  -цьке.

Парафіївка — 1) с-ще міськ. типу, Ічн. р-н. Чернігів, обл. [АТП, 536]; засн. у
XVII ст. [ПЗУ 3, 12] на однойменній р. РагаЩюка (1886) [ввКР 7, 858];
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2) річка, пр. Сможу л. Удаю п. Сули л. Дніпра; Параф±евка (1786) 
[СГУ, 412]. Первинним є ойконім, утворений за допомогою суф. -івк(а) в 
релят. функції від апелятива парафія «нижча церковно-адміністративна 
організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговують церковнослужи
телі одного храму», який закріпився в укр. мові за посередництвом 
польської [ЕСУМ 4, 293]. Суміж. гідронім постав способом трансоніміза- 
ції ойконіма.

Пар&шка — гірська вершина Сколівських Бескид у межах Львів, обл., на зх. від 
м. Сколе [ГЕУ 3, 12]. Оронім неясного походження. Формально він збіга
ється з діал. (іхт.) парашка «гірчак; чебак гіркий», яке вважають резуль
татом видозміни назви карасик (діал.) «гірчак», перенесеної з карася за 
зовнішньою подібністю [ЕСУМ 4, 293], але відповідна номінація гори 
малоймовірна. Вірогідним є утворення ороніма за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від розм. параша «екскременти, нечистоти, помиї»; пор. 
розм. параша «велике відро в тюремній камері для екскрементів і помиїв» 
[СУМ 6, 67], рос. діал. парашник «нечистотник, який займається очищен
ням туалетних місць» [Даль 3, 18], р. Гівненка л. Інгульця п. Дніпра 
(1745) [Лучик, 144] та ін. Як об’єкт неорганізованого туризму гора харак
теризується ознаками, відбитими в семантиці апелятива параша.

П&ренка — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Паренки «сіо 
РагупЫ* (1387), РагепЫ (1881), РагепЫе (1932), Паренке (1976) [Габорак, 
272]. Оронім виник за допомогою суф. -ка в релят. функції від діал. паре
на «толока» з основою ГТ пар «рілля, залишена на одне літо без посіву»; 
пор. синонім, похідні парина, парениця «пар» [ЕСУМ 4, 286].

Партизан — водосп. у верхів’ї р. Турчинки, Перечин. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ З,
13]. Див. Лумшдрський водоспад.

Партизани — с-ще міськ. типу, Генічеськ. р-н Херсон, обл. [АТП, 466]; засн. 
1874 р., до 1930 — Рикове [ГЕУ З, 13]. Суч. ойконім постав як мемор. 
назва внаслідок онімізації апелятива партизан у мн., що вказував на від
ношення до с-ща учасників партизанської боротьби (тут після громадянсь
кої війни було розстріляно загін керченських партизанів). Істор. назва 
виникла за допомогою закінч. -е від прізв. Риков, суф. -ов у структурі 
якого трансформував вихідне посес. значення «син, нащадок Рика» в 
релят.-посес. «стос, до Рикова».

Партизанська — карст, печ. у Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Петринсь- 
кій яйлі [ГЕУ З, 13]. Спелеонім виник унаслідок субстантивації та онімі
зації відн. прикм. на -ська з основою апелятива партизан (під час Другої 
світової війни в печері функціонував партизанський госпіталь); пор. лім- 
нонім Партизанське водосховище на р. Альмі в Сімферопіл. р-ні Криму [- 
ГЕУ 3,13], означення в структурі якого утворено від назви радгоспу (ерго- 
німа) «Партизан» [АТП, 801].

Пасурман — солоне оз., Красноперекопськ. р-н у Криму, у групі Перекопських 
озер [ГЕУ 3, 14]. Лімнонім постав унаслідок онімізації кр.тат. діал. 
басурман /  пасурман «мусульманин», яке є результатом фонет. видозміни 
арабо-перс. мусулман [ЕСУМ 1, 307]. Взаємозамінність дзвінкого й парно
го глухого в бусурман /  пасурман, яке при виникненні назви озера було в 
кр.тат. словосп. означенням спрощеного номенкл. імені, — типове явище 
для тюрк. мов.

Паськбве урбчище — бот. пам’ятка природи держ. значення, Верходніпровськ. 
р-н Дніпропетров. обл. [ГЕУ 3, 14]. Назва виникла внаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ урочище й означенням, утвореним 
способом трансонімізації суміж. ойконіма Паськове [АТП, 81]. Можливо, 
посесив Паськове постав як спільна назва поселення й урочища, що нале
жали власникові на прізв. Пасько (див. [Чучка, 432]).
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Пелагіївка — с-ще міськ. типу, Торез, м /  р Донец, обл. [АТП, 110]; засн. 1915 р. 
[ГЕУ 3, 14], Пелагёевка (1981) [СЭС, 991]. Ойконім виник за допомогою 
релят.-посес. суф. -івк(а) від чол. імені Пелагей /  Пелагій або, що менш 
імовірно, від жін. Пелагея /  Пелагія, як Софіївка від Софія.

Первомбйськ — міста: 1) Луган. обл. [АТП, 55]; відоме з 1765 р. [ГЕУ 3, 15], 
Первомайск, до 1920 — Петро-Марьевка [СЭС, 995]; 2) Миколаїв, обл. 
[АТП, 316]; виникло 1919 р. у результаті об’єднання нп Ольвіополь, 
Голта, Богополь, які було засн. у XVIII ст. [ГЕУ 3, 15], Первомайск (до 
1920 Ольвиополь) [СЭС, 995], за ін. джерелами — Ольвіополь відомий з 
поч. XV ст., коли 1420 р. було споруджено міст через Пд. Буг; Орлик 
(1676), пізн. — Орликівський шанець, у 1770 перейменовано на Єкатери- 
неншанець (1781), Орель (1759), Орлополь (1791), Ольвиополь (1778), Оль
виополь (Орлик) (1855), Голта (сер. XVIII ст.), Богополь (сер. XVIII ст.), 
Бугополь (1791), Богополь (иначе Бугополь) [Лобода, 176—177]. Суч. ойко- 
німи постали як мемор. назви на честь міжнарод. свята трудящих 1 Трав
ня складносуф. способом від рос. Первое Мая; пор. численні нп Перво- 
майське, Перше Травня, Першотравневе перев. у Сх. і Пд. Україні 
[АТП, 695, 696]. Попередню назву міста в Луган. обл. утворено складно
суф. способом від імен Петро та Мар9я або складанням антропоніма 
Петро з утраченим ойконімом Мар9ївка; пор. с. МарЧвка в Сверловськ. 
p-ні цієї обл. [АТП, 70]. Істор. назви, які пов’язані з м. Первомайськом на 
Миколаївщині, належали різним нп, злитим згодом в одне місто. Найдав
нішою з них є Ольвіополь, що виникла за характерною для 2-ї пол.
XVIII ст. урядовою модою на антич. ойконіми від д.гр. бльвія (див.), яке 
називало мілетське місто-державу на р. Пд. Буг у межах суч. Миколаїв, 
обл., і nókię. Парал. назви з основою Орл- /  Орел- стосувалися укріплення 
(шанця) на території поселення і пов’язані з тюрк, орель «кут, вугол» (див. 
Оріль). Ойконім Голта належить до непродукт. утворень від псл. *gblta /  
*gte>ta «безодня, прірва, провалля» з дієсл. основою *gblt- /  *gte>t- «глита
ти, ковтати»; пор. слвн. gólt «прірва», д.рус. назву р. Гълта, Гълтъ у 
бас. Сер. Дніпра, суч. Голтва [Трубачев, 72—73; ЕСЛГНПР, 47]. Суміж. 
попередній ойконім Богополь /  Бугополь постав як композит на основі 
д.рус. Богъ, пол. Bóg (див. Буг Південний) і -поль (< поліс < гр. 7CÓ̂ ię).

Первомайське — с-ще міськ. типу: 1) Крим [АТП, 266]; відоме з 1798 p., до 1944 — 
Джурчі [ГЕУ 3, 15], Первомайское (1981) [СЭС, 995]; 2) Жовтн. р-н Мико
лаїв. обл. [АТП, 311]; засн. 1932 р. [ГЕУ 2, 15]. Ойконіми виникли як 
мемор. назви внаслідок субстантивації та онімізації складносуф. відн. 
прикм. на -ське з основами рос. Первое Мая; пор. ще 34 таких ойконіми в 
Україні [АТП, 695], з яких деякі могли постати від відповідних ергонімів. 
Істор. назва крим. с-ща Джурчі, яка була замінена під час масового перей
менування поселень Криму 1944—1945 pp., виникла за допомогою тюрк, 
суф. -ęi зі значенням «особа, діяч, виконавець» від основи вірмен. ГТ джур 
«вода, річка» (див. Джур-Джур) або тюрк. *jar «пустота» (див. Джурла).

Первомййський — с-ще міськ. типу: 1) Сніжн. м /  р Донец. обл. [АТП, 110]; 
засн. 1910 р. [ГЕУ 3, 15], рос. Первомайский; 2) Харків, обл. [АТП, 453]; 
засн. 1924 p., до 1952 — Лихачеве [ГЕУ 3,15], Первомайский (1981) [СЭС, 
995]. Ойконіми виникли на основі рос. Первое Мая внаслідок субстантива
ції та онімізації складносуф. відн. прикм. на -ський у формі чол. роду, що 
узгоджувала назви з рос. номенкл. іменем посёлок. Істор. ойконім на Хар
ківщині утворено, можливо, як мемор. назву за допомогою закінч, -е від 
трансонімізованого прізв. Лихачев (імовірно, відомого радян. парт, діяча 
Б. М. Лихачева, який помер у рік заснування міста), посес. суф. -ев у 
структурі якого змінив значення на релят.-посесивне.

Перг£ — річка, п. Уборті п. Прип’яті п. Дніпра; Perga (1895), «при рч. Пергі» 
(1888); пор. у верх, течії бол. Перга (1925); Великая Бобровая Банька,
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Перегонь (1913), Велика Боброва Банька — у верх, течії (1925), Рициха 
(1925), с. Перга Олевськ. р-ну Житомир, обл. [СГУ, 414]. Гідронім є давн. 
семант. утворенням від псл. *pbrga з архаїч. значенням «те, що відо
кремлюється, відділяється; притока», яке пов’язане з *pbrgati «швидко 
рухатися, відокремлюватися», виявляє широкі слов, та і.є. зв’язки і збе
регло свою активність перев. у бджільницькій лексиці; пор. укр. перга 
«квітковий пилок, який бджоли приносять у вулик» [Карп., 162—164]. 
Частково така семантика відбита в парал. назві р. Перегон, утвореній від 
апелятива перегін «відстань, яку долають від одного місця до іншого», 
«парина, наново зорана», перегони «димові ходи в пічці» [Грінч. З, 113]. 
Складений гідронім Велика Боброва Банька виник способом лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним компонентом банька, що є демінути
вом від діал. ГТ баня «цілюще джерело» [ЕСУМ 1, 136], і двома 
неоднорідними означеннями, які мають прозору етимологію. Ін. парал. 
назва не має відповідників в укр. і слов, гідронімії, що ускладнює 
з’ясування її етимології. Можливо, вона постала як непродукт. утворення 
за допомогою суф. -их(а) в атрибут.-релят. функції від поліс, риц «те, що 
рило» [Аркушин 2, 121]; пор. цього семант. типу гідроніми Рилица в 
бас. Прип’яті, Риловиця в бас. Зх. Бугу, болг. Рилицау рос. Рыло, в основі 
яких псл. *rydlo «рило» [Шульгач, 238], похідне від дієсл. *ryti «рити».

Перебрбди — болот, масив, Дубровиц. р-н Рівн. обл. [ГЕУ 3, 16]. Гелонім виник 
унаслідок онімізації ГТ перебрів у мн. «те саме, що брід» [СУМ 6, 130], 
який указує на наявність певної кількості бродів на болот, масиві; пор. 
складену назву су між. загальнозоол. заказника держ. значення 
Перебродівський заказник [ГЕУ 3,16—17] з основою цього гелоніма.

Перев&л над Квадрптом — перевал між Чорногірським хребтом і Смотричем, 
сс. Зелене, Дземброня Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Przełęcz nad 
Kwadratem [Габорак, 275]. Оронім виник шляхом лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ перевал «найнижче і найдоступніше для пере
ходу місце в гірському хребті чи масиві» [СУМ 6,133] й означенням, вира
женим прийм.-іменник, конструкцією з назвою ур. Квадрат, мотивова
ною відповідною формою будинку для туристів [Габорак, 275].

Перевпльськ — місто, Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 1964 р. на місці кол. с-щ кіль
кох рудників у пд.-сх. частині м. Комунарська [ГЕУ 3, 17], як кол. Селез- 
нівськийрудник і Паризька Комуна з кін. XIX ст. [Янко, 268], Перевальск 
(1981) [СЭС, 996]. Суч. ойконім виник за допомогою суф. -ськ у релят. 
функції від ГТ перевал (див. Перевал над Квадратом) або від незафіксова- 
ного топоніма з відповідною основою; пор. б., рукави (7), руч. Перевал, 
б. Перевали в Пд. і Сх. Україні [СГУ, 414—415].Істор. назви постали спо
собом трансонімізації відповідних ергонімів, перший з яких містить осно
ву суміж. ойконіма Селезнівка (див.), а другий є мемор. назвою, утворе
ною на честь Паризької Комуни.

Перевід — 1) річка, л. Лисогору л. Удаю п. Сули л. Дніпра в Чернігів, обл.; Пере
водь (XVII ст.); 2) потік, річка і штучний рукав у бас. Пруту та Серету в 
різних р-нах Чернівец. обл. [СГУ, 415]. Гідроніми пояснюють як семант. 
утворення від ГТ перевід «штучний рукав річки, яким переводять воду до 
млина» [Карпенко, 161].

Пербгінське — с-ще міськ. типу, Рожнятів. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 199]; 
засн. у XIII ст. [ГЕУ 3, 18], Perehińsko (1886) [SGKP 7, 951], Перегінське 
[Янко, 268]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. на -ське з основою ГТ перегін «відстань, яку хто-, що-небудь прохо
дить, проїздить і т. ін., частина шляху між двома зупинками, станціями 
тощо», «частина мосту, а також вільний простір між мостом, від однієї 
опори до іншої» [СУМ 6, 151] (с-ще лежить на р. Лімниці за 21 км від зал. 
ст. Рожнятів).
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Перекбпський перешййок — вузька смуга суходолу, яка сполучає Кримськ. п-в 
з материком [ГБУ 3, 20]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ перешййок «вузька смуга суходолу, що 
сполучає два материки або материк із півостровом» [СУМ 6, 321] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ський, похідного від су між. ойконіма 
Перекоп [АТП, 264] (< перекоп, перекіп «перекопане місце, рів»); пор. 
утворений аналог, способом суміж. лімнонім Перекопські озёра — група 
солоних озер у Красноперекопськ. p-ні Криму [ГЕУ 3, 20].

Перемишліни — місто, Львів, обл. [АТП, 288]; відоме з 1473 р. [ГЕУ 3, 20], 
Перемишляни (1981) [СЭС, 997]. Ойконім виник семант. способом від 
катойконіма перемишляни «вихідці з м. Перемишля»; м. Перемишль 
(< чол. ім’я Перемислъ + *-уь) згадується в д.рус. літописах під 981, 1087, 
1110 pp., коли його захопив на території ляхів князь Володимир і воно 
було д.рус. до XIV ст. [Rospond, 309]; пор. суміж. Перемишльське гор- 
богір’я [ГЕУ 3, 21].

Перемут — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин, обл., на сх. від оз. Луки, 
з яким сполучається каналом [ГЕУ 3, 21]. Лімнонім виник унаслідок оні
мізації незафіксованого апелятива * перемут «замутнена водойма», утво
реного безаф. способом від дієсл. перемутйти «зробити мутним, замутити 
все чи багато чого-небудь» [СУМ 6, 233] як діал. мут «муть» від мутйти, 
діал. омут «вир» [ЕСУМ 3, 541—542] від * о мутити «замутити, скаламу
тити»; пор. цього словотв. типу ГТ перебор, перевал, переділ, перекат, 
перекоп, перелог, перемет, пересип [Мурзаев, 432—434], похідні від відпо
відних преф. дієслів.

Перерісль — річка, л. Ствиги п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл.; Переросль 
(1913), Бэрэстьу Бересть, Стадниця (1953), Перерость, Перерість (1979) 
[СГУ, 416]. Гідронім виник семант. способом від апелятива перерісль, 
переріст «місцевість з перерослими рослинами»; пор. рос. переросль «хто 
або що переросло якусь міру», перероет від переростать: хліб поліг від 
переросту [Даль 3, 79], р. Переросля на Поліссі [СММПЗУ 2, 185], поля 
Переріст і Перероет на Чернігівщині [Черепанова, 215]. Парал. назва 
Бересть, очевидно, мотивована волин. береста «ліс, у якому переважає 
береза» [Шульгач 2001, 12]; пор. Берестя — ліс, де ростуть берези, з яких 
здирали кору (берест) [СММПЗУ 1, 41]. Гідронім Стадниця постав унаслі
док онімізації заст. стадниця «стайня», похідного від стадний з основою 
апелятива стадо [ЕСУМ 5, 391].

Пересічна — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. 1650 р. 
[ГЕУ 3, 22], ПересЬчное (XVIII ст.) [Абдула, 111], Пересічна [Янко, 270]. 
Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду 
відн. прикм. із суф. -н(а) та основою апелятива пересіка «переділений 
навпіл вирубаною лінією дерев ліс» [Аркушин 2, 186]; пор. тавр, пересек 
«перелісок» [Даль 3, 89], д.рус. мм. ПересЫьнъ у Київск. землі та в землі 
уличів з назвою такого самого походження [ЕСЛГНПР, 98—99].

Перечйн — с-ще міськ. типу, Закарпат. обл. [АТП, 162]; засн. у XIII ст. [ГЕУ З, 
22], Перечйн (1981) [СЭС, 999]. Ойконім виник як посесив на -ин від 
д.слов. антропоніма Переча, відбитого в прізв. Перечйн [Чучка, 438]; пор. 
оронім з відойк. означенням Перёчинська улоговина [ГЕУ 3, 23].

Перещёпине — с-ще міськ. типу, Новомосковськ, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 
87]; відоме з 1764 р. [ГЕУ 3, 23], Перещёпино (1981) [СЭС, 999]. Ойконім 
виник як посесив на -ине, утворений від прізв. козака Перещепи з основою 
відповідного апелятива, похідного від дієсл. перещепйти, перещеплювати.

Переіслав-Хмельнйцький — місто, Київ. обл. [АТП, 221]; відоме з 907 р. [ГЕУ 
З, 23], д.рус. Перешіславль (Руський), Переаславъ, Переаславль (907), 
«и [ис] ПереььславлЬ» (945), Перемславль (992), город Переьмлавьскии
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(1089), «в Русъкыи Переььславлъ* (1198), «в Переььелавлъ, в Руськыи* 
(1201), Переяславль (993), Пиреславль (1146), Переяслав-Хмельнйцький 
(з 1943) [ЕСЛГНПР, 99—100]. Суч. назва виникла синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Хмельницький до істор. ойконіма Переяслав 
на честь гетьмана Богдана Хмельницького, який 1654 р. підписав угоду 
про возз’єднання України з Росією. Первинна назва постала як посесив на 
*-](ь) від чол. імені Переььславъ [ЕСЛГНПР, 100], в основі якого дієсл. 
переяти «перейняти» [ЕСУМ 4, 347] і продукт, антропонім. компонент 
-слав, букв, «перейнятий славою». Закономірне д.-рус. -ль на місці *-;ь 
після ствердіння в укр. мові губ. -в- трансформувалося в нульовий звук; 
пор. Ізяслав, Ярослав та ін. Виникнення д.рус. ойконіма могло бути пов’я
заним з д.болг. Преславу що є пд.слов. відповідником сх.слов. назви і 
могло спричинитися до появи означення Руський; пор. д.рус. етнонім 
сквери (пізн. сіверці)у відбитий в ойконімі Новгород-Сіверський (див.), і 
назву племінного обєднання ЕатЗара, ваиагі [Стрижак 1991, 108], яке 
було відоме в бас. Дунаю в VII ст. н. е. і частково мігрувало на схід аж до 
бас. Сер. Дніпра.

Перлйна — 1) карст, порожнина (шахта) в Подільсько-Буковинській карст, 
обл., побл. с. Крутилова Тернопіл. обл.; 2) геол. пам’ятка природи держ. 
значення, Гусятин, р-н Тернопіл. обл.; Печера Перлина [ГЕУ 3, 23—24]. 
Спелеонім виник унаслідок онімізації апелятива перлина за тією ознакою, 
що у невеликих купелях порожнини знайдено печерні перли. Назва 
пам’ятки постала способом трансонімізації суміж. спелеоніма.

Першотр&венськ — 1) місто, Павлоград, м /  р Дніпропетров. обл. [АТП, 76]; 
засн. 1954 р. [ГЕУ 3, 25], Першотравень (1981) [СЭС, 1005]; 2) с-ще 
міськ. типу, Баранів, р-н Житомир, обл. [АТП, 130]; засн. наприкін. 
XIV ст., до 1934 — Токарівка [ГЕУ 3, 25]. Ойконіми виникли як мемор. 
назви за допомогою суф. -ськ у релят. функції на основі хрононіма Перше 
ТравнЯу можливо, через посередництво відповідного ергоніма. Істор. 
назва Токарівка постала внаслідок приєднання суф. -івк(а) в релят.- 
посес. функції до антропоніма Токар або апелятива тдкару що називав 
першопоселенця-робітника, який займався обробленням твердих матеріа
лів способом обточування їх на верстаті; пор. відоме з XV—XVI ст. прізв. 
Токарь, Токарев [Веселовский, 318], з XVI ст. на Закарпатті прізв. Токар 
[Чучка, 555], з XV ст. прізв. Токаревский [ССУМ 2, 435].

Першотравнёве — с-ще міськ. типу: 1) Донец. обл. [АТП, 121]; засн. 1779 р., до 
1946 — Мангуш [ ГЕУ 3, 25], з 1946 до 1991 — Першотравневе у з 1991 — 
Мангуш [Отин 2000, 89], Першотравневое (1981) [СЭС, 1005]; 2) Овруц. р-н 
Житомир, обл. [АТП, 145]; засн. 1936 р. [ГЕУ 3, 25]. Ойконіми виникли 
як мемор. назви внаслідок субстантивації та онімізації складносуф. відн. 
прикм., похідного від назви міжнарод. свята трудящих Перше Травня; 
пор. ще 50 таких назв поселень у різних регіонах України [АТП, 696]. 
Істор. назву с-ща на Донеччині Мангуш перенесено вихідцями з крим. 
с. Мангуш (суч. Партизанське)у які заснували поселення [Отин 2000, 89]. 
В основі кр.тат. Мапёи§ відповідний антропонім [Бушаков, 116], зміна 
кінц. наголосу в якому відбулася в сх.слов. мовному середовищі Донбасу.

Петриківка — с-ще міськ. типу, Царичан. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 95]; 
засн. 1756 р. [ГЕУ 3, 25]. Ойконім виник унаслідок приєднання суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Петрик (як уважають, 
прізв. козака-першопоселенця).

Петрівка — с-ще міськ. типу: 1) Станично-Луганськ, р-н Луган. обл. [АТП, 70]; 
засн. у 2-й пол. XVII ст., Караяшник (до 1771), Петропавлівка (до 1923) 
[ГЕУ 3, 25]; 2) Іванів, р-н Одес. обл. [АТП, 327]; засн. 1927 р. [ГЕУ 3, 25]; 
Буялик (місц.) [ТПдСО, 57]. Суч. ойконіми виникли за допомогою суф.
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-івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Петро, але на Луганщині під 
впливом попередньої назви Петропавлівка. Істор. назва Караяшлик в 
Луган. обл. тюрк, походження. Вона постала на основі тур. ]ашлык «воло
гість, дощова пора» (< jam «свіжий, зелений, соковитий, вологий» + суф. 
-лык) [Радлов III/1, 250—251, 240] і прикм. кара «чорний, темний, пога
ний»; пор. алт. ГТ карайыш «гори, покриті лісом, чорнота» з кара «чор
ний» та йыш «гори, покриті лісом» [Мурзаев, 257]. Наступний ойконім 
Петропавлівка є складносуф. утворенням з іменами святих Петра й 
Павла, на честь яких засн. церкву й село. Парал. назва с-ща Буялик на 
Одещині перенесена переселенцями з Великого Буялика (тепер Благоєва); 
опорний компонент у структурі цього ойконіма походить від тур. buyuk 
«великий» [ТПдСО, 57,10]; пор. назву загальнозоол. заказника держ. зна
чення Петрівський заказник у Комінтерн, p-ні Одес. обл.[ГЕУ 3, 25] з 
основою суміж. ойконіма Петрівка [АТП, 330].

Петрбве — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 248]; засн. у кін. XVII ст. 
[ГЕУ 3, 26], Петрово (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Петрово (1981) [СЭС, 
1009]. Ойконім виник як посесив на -ове від чол. імені Петро.

Петровёцький заказник — ліс. заказник держ. значення, Сторожинец. р-н Чер- 
нівец. обл. [ГЕУ 3, 26]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський /  -цький, утвореного від суміж. відойк. гідроніма Петровець або без
посередньо від опорного компонента назви с. Верхні Петрівці [СГУ, 419], у 
структурі якого відбулося накладання (фузія) суф. -с- на кінц. -ц- і вокалі
зація редук. -ь- (нині нульового звука) у сильній позиції як голос, -е-.

Петрбвське — місто, Краснолуц. м /  р Луган. обл. [АТП, 60]; засн. 1896 p., до 
1920 — Штеровський [ГЕУ 5, 26], Петровское (1981) [СЭС, 1009]. Ойко
нім виник як мемор. назва внаслідок трансонімізації прізв. відомого 
радян. держ. й парт, діяча Г. І. Петровського, можливо, через посередниц
тво відповідного ергоніма. Істор. назва постала внаслідок субстантивації 
та онімізації відн. прикм. на -ський, що узгоджував ойконім з рос. посё
лок, похідного від назви суміж. смт Штерівка (див.).

Петропавлівка — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 88]; засн. напри- 
кін. 1775 — на поч. 1776 р. [ГЕУ 3, 26], Петропавловка (2-а пол. XVIII ст.) 
[Феодосій, 584]. Петропавловка (1981) [СЭС, 1009]. Ойконім виник 
складносуф. способом за допомогою суф. -івк(а) в релят. функції від назви 
ц. Св. Петра й Павла.

Пётрос — 1) одна з вершин Укр. Карпат у пн.-зх. частині масиву Чорногора, в 
межах Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 27]; 2) гора, с. Осмолода Рожнятів. p-ну Іва- 
но-Франків. обл.; Pitros (1422), Pietros (1932), Pietrosz (2000) [Габорак, 
278]. Ороніми виникли способом субстантивації та онімізації рум. pietros 
«кам’янистий, скелястий» [Габорак, 278], яке проникло з д.гр. мови, де 
nexpoq «камінь, скеля» (див. Ай-Петрі); пор. романізовану за допомогою 
артикля іменників чол. роду -ул назву сусід, гори в межах Закарпат. обл. 
Петросул [ГЕУ 3, 27].

Печеніги — с-ще міськ. типу, Чугуїв, р-н Харків, обл. [АТП, 456]; відоме з 1646 р. 
[ГЕУ 3, 27]; Печеніга (1676), Печенеги, воно ж Ново-Білгород (1681) (пор. 
суміж. р. Стара Печеніга) [СГУ, 526], Печеніги (XVIII ст.), до заснування 
с-ща ця територія називалася Печенізьким полем [Абдула, 114]; пор. 
д.рус. назву країни Печеніги (980), Печенігьі (1018) у Пн. Надчорномор’ї, 
яку заселяв однойменний народ [ЕСЛГНПР, 101]. Ойконім, очевидно, 
виник способом трансонімізації хороніма Печеніги в значенні Печенізьке 
поле (пор. синонім, назву укр. степу Дике поле), в основі якого етнонім 
печеніг у формі мн., що називав тюрк, племена, які мігрували в IX ст. із 
Заволжя в причорномор. степи і жили там до XII ст.; походження етноніма



376 Печери

пов’язують з тур. bacinak «свояк; печеніг», д.тюрк. becänäk «печеніги» 
[БСУМ 4, 364]. З огляду на зникнення печенігів з істор. арени після XI ст. 
та відн. пізню фіксацію ойконіма ймовірним є його походження від родо
вої назви людей на прізв. Печеніг(а), яке відбилося в кількох топонімах 
України [Яцій, 355—356]; пор. суміж. р. Стара Печеніга, назва якої відо
ма з XIX ст. [СГУ, 526], Печенізьке водосховище на Сіверськ. Дінці 
[ГЕУ 3, 28], Всеукраїнський пісенний фестиваль «Печенізьке поле», який 
проводять над вдсх. у Печенігах.

Печёри — гора, смт Осмолода Рожнятів. р-ну. Івано-Франків, обл.; Peczery 
(2000) [Габорак, 278—279]. Оронім виник унаслідок онімізації ГТ печера 
в мн. «утворена діянням підземних вод або вулканічних процесів порож
нина в земній корі чи в гірському масиві, що має вихід назовні» [СУМ 6, 
347]; пор. печери Карпатські, печери Кримські, печери Подільські і Буко
винські [ГЕУ 3, 28—29].

Пивйха — ізольоване підвищення на пд. Придніпровської низовини, біля 
м. Градизька Полтав. обл. [ГЕУ 3, 29]. Оронім пов’язують з назвою напою 
пиво, яке в минулому виробляли під горою, звідки її парал. назва Пиво-Го- 
ра та похідний ергонім Пивогірський монастир [Янко, 274]. У такому разі 
оронім виник за допомогою суф. -их(а) в релят. функції від апелятива 
пиво або першого компонента назви Пиво-Гора.

Пйня — річка, п. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл.; Пйня 
(1972), Піня (1979), «річки Пені» (2-а пол. XX ст.), Пйня (20-і pp. XX ст.), 
Pinie (30-і pp. XX ст.), Павлівка (1972); пор. сусід, с. Павлове [СГУ, 421]. 
Гідронім виник семант. способом від зх.укр. діал. пеня «затримка, переш
кода», пов’язаного з діал. пенйти «зволікати», у якому відбулася артику
ляційна зміна ненаголош. -и-; пор. діал. пинйти «заважати, перешкоджа
ти», пинь «затримка, перепочинок», пйня «уперта людина» < псл. *pqti, 
*рьпд «п’ясти, пну»; розвинулося, очевидно, на основі псл. *za-pinati «запи
нати, затягувати (дорогу) якимись перепонами» [ЕСУМ 4, 336, 370—371]; 
пор. такого ж семант. типу ГТ гребля та відповідні мікротопоніми.

Пирітин — місто, Полтав. обл. [АТП, 360]; відоме з 1155 р., д.рус. ПирЬтинъ, 
Пирятинъ (1154), Piratyn, Pyriatyn (1894—1897), Лопатино (за пол. 
панування) [ЕСЛГНПР, 101—102], Пирятин (1981) [СЭС, 1017]. Ойконім 
виник як посесив на -инъ від д.рус. антропоніма Пирата, що є гіпокори- 
стикою композита *Пирогостъ. Таким самим способом утворено парал. 
назву Лопатино, що постала за належністю поселення пол. воєводі Лопа
ті [ЕСЛГНПР, 102].

Пйсьменне — с-ще міськ. типу, Васильків, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 80]; 
засн. 1884 р., до 1944 — Кільмансталь [ГЕУ 3, 29], Пйсьменне [Янко, 
274]. Суч. ойконім виник унаслідок трансонімізації прізв. місц. земле
власника Письменного. В основі істор. назви прізв. нім. колоніста Кіль- 
ман [Янко, 274], до якого приєднано апелятив сталь, що вказує на харак
тер виробництва в с-щі.

Швдённе — місто, Харків, р-н і обл. [АТП, 432]; засн. 1963 р. унаслідок злиття 
смт Комарівки (відоме з XVII ст.) та Південного [ГЕУ З, ЗО], назву якого 
перейняло місто; Пивдённое (1981) [СЭС, 1011]. Ойконім виник способом 
субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. південний 
«який лежить на південь від чогось» (місто знаходиться за 18 км на пд. зх. 
від Харкова); пор. мотивовані такою ознакою атрибутиви в складі топоні
мів Південне водосховище в Криворіз. р-ні Дніпропетров. обл., Південне 
міжпасмове знйження Крйму, Південний берег Крйму, Південний Буг, 
Південний перевал в Криму [ГЕУ З, ЗО—32].

Швдённий Буг — див. Буг (Південний).
Північна Червбна бйлка — ландш. заказник держ. значення, на околиці м. Кри

вого Рогу Дніпропетров. обл. [ГЕУ 3, 35]. Назва виникла внаслідок лек
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сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ балка й двома неоднорід
ними означеннями, з яких червона вказує на відповідний колір ґрунту 
або на занесення до Червоної книги України кількох рідкісних видів 
рослин [ГЕУ 3, 35], а інше — на північну сторону світу відн. м. Кривого 
Рога; пор. наявність такого означення в топонімах Північний одеський 
мис, Північно-Кримська рівнина, Північно-Кримський канал та ін. [ГЕУ 
З, 35—38].

Пщбуж — с-ще міськ. типу, Дрогобиц. р-н Львів, обл. [АТП, 279]; відоме з поч.
XVI ст. [ГЕУ 3, 38], Podbuż, rus. Pidbuż (1887) [SGKP 8, 366]. Ойконім 
утворено як назву-орієнтир преф.-суф. способом за допомогою конфікса 
nid-...-jb від основи гідроніма Буг (див.), що називає потік у сусід, р-ні.

Підволочйськ — с-ще міськ. типу, Тернопіл. обл. [АТП, 424]; відоме з 1463 р. 
[ГЕУ 3, 38], за ін. свідченнями — із XVII ст.; Podwołoczyska (1887) 
[SGKP 8, 480], Волочище, Підволочисься [Янко, 275], Підволочиське [ЕУ 
6, 2077], Подволочйск (1981) [СЭС, 1031]. Ойконім виник як назва-орієн- 
тир за допомогою преф. Під- у простор, значенні від назви суміж. м. Воло- 
чйськ (див.), що лежить по ін. бік р. Збруча в Хмельниц. обл. Варіанти 
Підволочиське, Підволочисься зумовлені узгодженням ойконіма з 
номенкл. іменем село або поселення. Парал. заст. назва Волочище вказува
ла на місце, де раніше був волок, волока [СУМ 1, 729].

Підгбйці — місто, Бережан, р-н Тернопіл. обл. [АТП, 412]; відоме з 1463 р. [ГЕУ 
З, 39], Podhajce (1887) [SGKP 8, 384], Подгайцы (1981) [СЭС, 1031]. Ойко
нім виник унаслідок онімізації групової назви людей підгайці «ті, що 
живуть або жили під гаєм»; пор. ще 5 нп Підгайці в Зх. Україні та на Кіро- 
воградщині [АТП, 698].

Підгорбдна — с-ще міськ. типу, Первомайськ. р-н Миколаїв, обл. [АТП, 316]; 
засн. у XIX ст. [ГЕУ 3, 39]; Подгородная (1855), розм. Підгородня [Лобода, 
182]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. 
роду преф.-суф. відн. прикм. підгороднийу діал. підгородній «приміський» 
з основою заст. розм. город «місто» [ЕСУМ 1, 570—571] (с-ще лежить побл. 
м. Первомайська); пор. м. Підгородне в Дніпропетров. p-ні та обл. [АТП, 
82], яке засн. на поч. XVII ст. [ГЕУ 3, 39] з назвою, що виникла аналог, 
способом від форми сер. роду прикм. підгородний.

Підкбмінь — с-ще міськ. типу, Бродів, р-н Львів, обл. [АТП, 275]; відоме з 1441 р. 
[ГЕУ 3, 40], Podkamieńy rus. Pidkamień (1887) [SGKP 8, 402]. Ойконім 
виник як назва-орієнтир з преф. Під- у простор, значенні від ГТ камінь 
«тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих шматків; 
окремий шматок, брила такої гірської породи» [СУМ 4, 83] (с-ще засн. на 
кургані під монолітною кам’яною брилою).

Підпула — гірська вершина у пн.-зх. частині хребта Свидовець, у межах Закар- 
пат. обл. [ГЕУ 3, 40]. Оронім виник як назва-орієнтир з преф. Під- у про
стор. значенні від назви г. Пула, в основі якої апелятив пула «така, що 
виступає (височіє) над іншим ландшафтом», гуц. «те, що має випуклу, 
об’ємну форму» [Габорак, 315].

Пікуй — ландш. заказник держ. значення, Турк. р-н Львів, обл. [ГЕУ 3, 41]. 
Назва має затемнену етимологію. Очевидно, вона спорід. з ін. карпат. 
топонімами, зокрема з оронімами Пікуль9 основу яких пов’язують з від
битим у ром. мовах нар.лат. *picculeus9 похідним від *рісс- «вершина 
гори», звідки ГТ пік «гостра вершина гори», або з рум. picia «болото», 
picul «капелька, крапелька, крихітка»; пор. варіант назви г. Пікуль у 
формі Pikuj (1939), PikuU Pikowa albo Pikuj (1887) [Габорак, 286]. Два 
останні варіанти ороніма співвідносяться як різномовні: укр. Pikowa 
(< пікова «яка має форму або належить до піку») і ром. Pikuj, у структурі 
якого артикль -(л)уй виконує аналог, атрибут.-посес. функцію і перетягує 
на себе наголос із твірної основи.
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Пікун — гора, сс. Зелена, Бистриця Надвірн. p-ну Івано-Франків, обл.; Piekun
(1887), Пєкун (1912), Pikun (1935) [Габорак, 286]. Пояснення ороніма як 
посесива на *-;ь від антропоніма Пікун або як семант. утворення від апеля- 
тива пекун «чорт» [Габорак, 286] непереконливі. Імовірнішим є похо
дження назви від діал. пікун «вид горщика для запікання» (< пекти) 
[ЕСУМ 4, 329] за подібністю гори до відповідного посуду; пор. прикарп. 
ороніми Котёл, Макітри [Габорак, 191, 223]. Перенесення наголосу з 
суф. ун на твірну основу зумовлено пол. впливом.

Шонёрка — геол. пам’ятка природи держ. значення, Заставн. р-н Чернівец. 
обл.; Печера Піонерка [ГЕУ 3, 41]. Назва виникла внаслідок трансоніміза- 
ції суміж. спелеоніма, утвореного за допомогою суф. -к(а) в релят. функ
ції від істор. піонер «член масової дитячої комуністичної організації» 
[СУМ 6, 537] або від похідного прикм. піонерський.

Піп-Іван — 1) найвища вершина (1936 м.) Мармароськ. масиву на кордоні Укра
їни (Закарпат. обл.) і Румунії [ГЕУ 3, 41]; Мармароський Піп-Іван [Габо
рак, 287]; 2) гора (2028,5 м.), сс. Дземброня, Зелена Верховин, p-ну Івано- 
Франків. обл.; Піп Іван (1899), Pop Iwan (1932), Popivan (1950), Піп-Іван 
(1998), Попіван (2003), Чорна Гора, Чорногора; 3) Рахівський Піп-Іван, 
Рахів. р-н Закарпат. обл. [Габорак, 287]. Ороніми у формі Піп-Іван не 
мають переконливого етимол. пояснення. Ці назви одних з найвищих в 
Україні гір фіксуються досить пізно і без таких варіантів, які б давали 
формальні підстави вбачати їхнє походження поза зв’язком з апелятивом 
піп у діал. значенні «триніжка, стовп; кладка з 5—7 снопів жита чи пше
ниці» [СБГ, 423] (пор. поставити на попа) або літ. «священник» та чол. 
іменем Іван. Сполучення зазнач, слів відбулося чи то за зовнішньою подіб
ністю об’єктів до копиці снопів у формі кладки-попа, чи то за сакр. моти
вами християн, антропоніма; пор. поширені в Криму топоніми гр. похо
дження Ай-Андріу букв. «св. Андрій», Ай-Ван, Ай-ян9 букв. «св. Іван», Ай- 
Тодор, букв. «св. Теодор» [Білецький, 41], які виникали у зв’язку із спо
рудженням на відповідних об’єктах церков або монастирів на честь хри
стиян. святих (див. Ай-Петрі). Водночас найвищі гори Укр. Карпат на 
межі з Румунією не могли не мати давніших дослов. ВН, з-поміж яких, 
можливо, була така, що трансформована українцями в суч. Піп-Іван. До 
ймовірно втрачених твірних оронімів волос, (сх.ром.) походження нале
жить поширений у Румунії топонім Роріпа з основою апелятива роріпа 
«вершина, більш висока від інших підвищень в одній місцевості; ґорган 
нерівний» [Iordan, 528], який міг зазнати народноетимол. перетворення в 
укр.мовн. середовищі на структ. бл. Піп-Іван, місц. Попіван, написання 
якого разом у такому разі є невипадковим. Означення Мармароський і 
Рахівський у парал. складених назвах указують на відношення гір відпо
відно до Мармароського масиву в Сх. Карпатах і до нп Рахів Закарпат. 
обл. Парал. назва прикарп. гори Чорна Горау Чорногора має прозору ети
мологію, пов’язану з відповідним кольором вершини та супровідним уяв
ленням про чорне як «нечисте, темне, зле», що має язичн. витоки.

Пір’є — гора, с. Буркут Верховин, p-ну Івано-Франків, обл.; Пірьє (2004) [Габо
рак, 288]. Оронім пояснюють як утворення від назви суміж. полон. Піріє з 
основою рум. рігіи «потік» [Габорак, 289]; пор. поширені в 
Пд.-Зх. Україні гідроніми з компонентом Пирёул [СГУ, 421—422], в осно
ві яких сх.ром. пэрэу, пырэу «потік» [Карпенко, 163]. Назва гори Пір’є 
зазнала асоціат. впливу з боку укр. апелятива пір*я, що позначилося на 
зміні наголосу в основі ороніма та роздільній вимові її другого складу.

Пісківка — 1) с-ще міськ. типу, Бородян. р-н Київ. обл. [АТП, 211]; засн. напри- 
кін. XVI — на поч. XVII ст. [ГЕУ 3, 42]; 2) річка, п. Тетерева п. Дніпра в 
тому ж p-ні; Пясочна (1892), Пясковка, Песковка (1864), Песчанка (1900) 
[СГУ, 425]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма,
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який постав за допомогою суф. -івк(а) в релят. функції від апелятива 
пісок, що вказує на особливості дна річки та ґрунту на її узбережжі. Істор. 
варіанти Пясочна, Пясковка виявляють ознаки пол.мовн. впливу на 
вимову основи, де вжито -'а- на місці етимол. -є-.

Пісбчии — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; відоме з 1732 р. [ГЕУ
З, 42], П±сочинъ [Абдула, 116], Песочйн (1981) [СЭС, 1005]. Ойконім 
пояснюють як семант. утворення від незафіксованої назви р. Пісочна 
[Абдула, 116; Янко, 276], однак його структура має ін. природу. Суч. 
форма ойконіма пов’язана з коротким д.рус. прикм. чол. роду пісочьнь 
«пісочний» (про ґрунт, берег тощо), відбитим у назві д.рус. міст («три 
грады, Песоченъ и Прилукъ»; 1092) [ЕСЛГНПР, 113], у структурі якого на 
місці редук. -ь- у сильній позиції постав голос, повного утворення -е-, що з 
часом під впливом продукт, посесивів на -ин- перетворився на -и- (пор. у 
цьому ж p-ні тогочасний відантроп. ойконім Люботин). Можливо назва 
Пісочин сформувалася у зв’язку з одним з д.рус. нп Песоченъ /  П±соченъ, 
які воювали з половцями [ЕСЛГНПР, 113—114]; пор. ще 2 ойконіми Пісо
чин у Вінниц. та Харків, обл. і 4 у формі Пісочне [АТП, 700], які узгоджу
ються з відповідними номенкл. іменами градъ, посёлок і село, поселення.

Пісбчне бзеро — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин. обл. [ГЕУ 3, 42]. 
Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду відн. прикм. пісочний «стос, 
до пісок»; пор. гідроніми Пісочна, Піщана, Піщаний [СГУ, 426—427].

Пістинька — річка, п. Пруту п. Дунаю; поч. біля с. Пистинь Косів. p-ну Івано- 
Франків. обл.; Piestnia, Pyestina (1416), «от(ъ)ПЬстинЪ* (1907), Плешин
ка (XVII ст.), Pistyńka (1787), Piestynia, Pistynia, Pistyn’ka, Kosmacka 
(1950), Пистйнка, Пістйнка (1957), Пистынка (1965) [СГУ, 426]. Суч. 
гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят.-демін. функції від пер
винного Pyestina або відповідної назви села, через яке протікає річка. 
Істор. назва p. Piestnia, Pyestina (поч. XV ст.) тотожна найдавнішій фікса
ції ойконіма Pyestina (1375) [Габорак 2011, 412], у зв’язку з чим постає 
питання про напрям мотивації онімів і внутрішню форму твірного слова. 
М. Л. Худаш уважав первинним ойконім, що виник як посесив на -ин(а) 
від антропоніма *Шста, похідного від Пістг з *ПЪстиславъ, *Пести- 
мирь тощо, а С. Грабець, як і Н. Драґан, визнавав вихідним гідронім, в 
основі якого рум. peąte «риба», що має пд.слов. витоки (огляд цих версій 
див. у [Габорак, 413]). Якщо ойконім є первинним, то імовірнішим вида
ється його утворення як посесива на -іпа від поширеного в зх.сл. мовах 
міфоніма та антропоніма Piasta, Piesta з основою апелятива piasta «части
на колеса у возі» або дієсл. piastować «пестити» [Rymut 2, 228]. У разі 
виникнення ойконіма шляхом трансонімізації назви річки остання могла 
постати від утраченого апелятива *пістіна, *пістіна з геогр. значенням 
«водойма, в якій сходяться водостоки» або за допомогою суф. -іпа в гідро
нім. функції від збереженого в суміж. мовах апелятива *пЬста, *піста з 
аналог, семантикою; пор. пол. piasta «внутрішня частина колеса у візку, в 
якій знаходиться вісь і сходяться шпиці», чес. pist,'pista «тс.; товкач», 
рос. пест «товкач, штопор» з основою псл. *pesta /  *pestb /  *pesto «товкач, 
ступа; внутрішня частина колеса», спорід. з лит. piesta, діал. piestas «тов
кач, ступа», лте.piesta / piests «дерев’яний посуд, ступа» (< і.є. *peis- «тов
кти, молоти, дробити») [Boryś, 425]. На імовірність такої твірної ознаки 
вказує парал. найдавніший варіант гідроніма Piestnia у формі відн. 
прикм. на -ня9 утворення якого неможливе від антропоніма, а також гідро
німи Ступа, Ступи, Ступка, Ступна, Ступниця [СГУ, 538], мотивовані 
синонім. ГТ; пор. укр. діал. ступ «місце, до якого доходить річка при роз
ливі», ступа «водна поверхня посеред болотної твані» [Черепанова 1984, 
212], назву p. Stupna в бас. Сави [Желєзняк, 34]. Парал. назву р. Kosmacka



380 Піщаний мис

утворено способом субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ська / 
-цька з основою суміж. ойконіма Космач; пор. Космацька с /  р у Косів. 
р-ні Івано-Франків. обл. [АТП, 196].

Піщ&ний мис — мис на пн. Бакальської коси, у Каркінітській зат. Чорн. моря, 
в межах Криму [ГЕУ 3, 43]. Інсулонім постав унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ мис «частина суходолу, яка гострим 
кутом врізається у водний простір (море, озеро, річку і т. ін.)» [СУМ 4, 
716] й означенням у формі відн. прикм. піщаний «який складається з 
піску; який містить багато піску» [СУМ 6, 553].

Піщйнка — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 26]; відоме з 1734 р., до 1784 — 
Піщана [ГЕУ 3, 43]. Суч. ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від істор. назви пос. Піщана, що постала внаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. піщаний (див. Піщаний 
мис), яка зумовлена узгодженням з номенкл. іменем або весь «село» 
(заст.), або земля, місцевість, річка тощо.

Плав — річка, п. Ствиги п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл.; Плавь (1913) [СГУ, 
427]. Гідронім виник унаслідок онімізації поліс. ГТ плав «трясовина, гру
зьке місце на болоті» [Лисенко, 161], «місце в озері, де рухається вода», 
«грузьке болото, де трясеться, колишеться земля» та ін. [Данилюк, 72], 
що має псл. походження [Шульгач 1993, 58—59]; пор. спорід. назви 
Плава (2), Плаве, Плавна, Плавок, Плавуць [СГУ, 427], які в ін. регіонах 
можуть відбивати ширше значення твірного апелятива плав — те саме, що 
потік; сміття, різні предмети, що пливуть по річці суцільним потоком 
(звичайно під час повені); невеликі мулувато-торф’янисті плавучі утво
рення з коренів і стебел очерету, рогозу, вкриті рослинами; ділянка трясо
вини, де під шаром рослинності є вода [СУМ 6, 554], гідроніми Ріаи, Ріаиа 
і под. у пд.слов. мовах [Іліаді, 268].

Пл&ка — мис на Пд. бер. Криму, на пн. сх. від смт Фрунзенського [ГЕУ 3, 44]. 
Інсулонім виник унаслідок онімізації н.гр. ккбха «кам’яна плита», відби
того в крим. топонімії та в назвах мисів Пляка на о-вах Лемкос і Кріт 
[Бушаков, 71].

Плакуча Скеля — ландш. заказник держ. значення, Сімферопіл. р-н у Криму 
[ГЕУ 3, 44]. Назва виникла внаслідок образного переосмислення та онімі
зації словосп. з опорним ГТ скеля «кам’яна брила або гора зі стрімкими 
схилами та гострими виступами» [СУМ 9, 259] й означенням у формі жін. 
роду плакучий «наповнений сльозами, заплаканий (про очі)» [СУМ 6, 
560], ужитому в перен. значенні (про скелю); пор. характеристику заказ
ника: «У нижній частині скелястого схилу спостерігаються виходи ґрун
тових вод у вигляді невеликих струмочків та джерел» [ГЕУ 3, 44], що 
нагадують потік сліз по обличчю.

Пл&нерське — с-ще міськ. типу, суч. Коктебель (див.) у Криму. Ойконім 
Планерське функціонував замість істор. назви Коктебель з 1944 до 1992 р. 
і виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. планерський «стос, до планеризм»; пор. наявність у с-щі музею пла
неризму як свідчення розвитку теорії та практики керування планерами.

Плётений Ташлйк — річка, п. Чорного Таиїлика л. Синюхи л. Пд. Бугу; Плете- 
ный Ташлык (1917), Плетеновка (1890); пор. с. Плетений Таиїлик Мало- 
виск. р-ну Кіровоград, обл. [СГУ, 428]. Гідронім виник синтакс. способом 
унаслідок приєднання означення Плетений у значенні «звистий» до 
назви тюрк, походження Ташлйк, яка стосується кількох суміж. річок. В 
основі опорного компонента ГТ таш «камінь; скеля; нерідко підвищення, 
гора» [Мурзаев, 547] і суф. -лик у релят. функції; пор. понад 10 назв річок 
з компонентом Ташлйк або його основою в Центр. Україні, частина з яких 
має означення Гнилий, Сухий, Чорний та ін. [Лучик 1999, 51], гідроніми
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Плетена, Плетена Криниця, Плетений, Плетенйха, Плетенйха-Набоко- 
ва [СГУ, 428].

Плбхівський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Оржиц. р-н По л тав. 
обл. [ГЕУ 3, 47]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-■ський, похідного від суміж. ойконіма Плехів [АТП, 360].

Плбска, Плбский — балки, потоки, річки, а також компоненти в структурі скла
дених гідронімів [СГУ, 429—430], гори [Габорак, 292—293], ойконіми 
Плоска, Плоске [АТП, 700] в різних регіонах України. Назви походять від 
відповідних форм прикм. плоский «який не має помітного схилу (про 
берег, дах і т. ін.); пологий» [СУМ 6, 591].

Плбтииця — ландш. заказник держ. значення, Олевськ. р-н Житомир, обл. 
[ГЕУ 3, 48]. Назва виникла внаслідок трансонімізації суміж. гідроніма 
Плотнйця [СГУ, 431], який постав способом онімізації псл. *plotnica 
«плинне неглибоке місце», що походить від прикм. *рШпъ «плинний» з 
основою псл. *рШ- /  *plot- «те, що пливе», яке пов’язують з *plyti «пли
сти»; пор. утворене в цьому гнізді діал. плотнйця «плітка, плотва; діал. 
краснопірка» [ЕСУМ4, 449—450], хорв. гідронім Plitvica,plitvica «негли
боке місце» < plitve «неглибокий» < *plytvb — прикметник до псл. *plyti 
«текти» [Іліаді, 269}, що є відповідником укр. Плотнйця.

Плйшівка — річка, п. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра; Пляиіевка, Пляиіовка, Пле- 
шовка (1913), Plaszowa (1886), Пляшувка, Плашувка (1953), «при рЪчкЪ 
Пляиіевкі (1889); пор. кол. с. Пляиіева (витік), нп Пляшева (гирло), 
с. Пляшівка Червоноармійськ. р-н Рівн. обл., Пляиіовка (1570), Пла- 
шовка (1629) [СГУ, 431]. Гідронім постав унаслідок трансонімізації 
суміж. ойконіма Пляшовка9 утвореного за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від істор. назви р. Plaszowa і с. Пляшевъ (1545), що є посесивом 
на -евъ від антропоніма Пляиі /  Плеш, Plesz (1376) < plesz «лисина» 
[Пура, 64—65].

Пнів’є — 1) гора, сс. Буркут і Голошина Верховин, р-ну Івано-Франків, обл.; 
Пнев9є, Pnewie (1882), Пніве (1899), Pniwie (1950), Пнів9є (1998); 2) поло
нинський вододільний хребет, там само; Пневе [Габорак, 293]. Оронім 
виник унаслідок онімізації місц. ГТ пнів9є «місце, де багато пнів; зруб» 
[Габорак, 293], а назва хребта — способом трансонімізації суміж. ороніма.

Побузьке — с-ще міськ. типу, Голованівськ. р-н Кіровоград, обл. [АТП, 236]; 
засн. 1959 р. [ГЕУ 3, 49]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оні
мізації відн. преф.-суф. прикм. з конфіксом по-...ське9 похідного від гідро
німа Буг (Південний); пор. утворений аналог, способом істор. хоронім 
Побужжя9 рос. Побужье9 що у XIII—XVI ст. був офіц. назвою території у 
верх, і сер. частині Пд. Бугу, пізн. — Брацлавщина [СЭС, 1029].

Повчпнська височині — найвища частина Волинської височини на межиріччі 
Стиру та Ікви, у межах Рівн. обл. [ГЕУ 3, 50]. Оронім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ височина «підвищена 
частина суходолу (від 200 до 600 м), що має подекуди рівну, а частіше хви
лясту поверхню, розчленовану долинами, балками, ярами» [СУМ 1, 496] й 
означенням у формі відн. прикм. на -анська з основою ойконіма Повча 
[АТП, 374] < д.рус. пълчь «полковий» або прізв Повч [Чучка, 457].

Поганець — гора, сс. Осмолода Рожнятів. р-ну, Мислівка Долин, р-ну Івано- 
Франків. обл.; Pohanec (1932), Поганець (2003) [Габорак, 294]. Оронім 
виник унаслідок онімізації апелятива поганець з основою прикм. поганий 
«який викликає негативну оцінку; неприємний своїми якостями, власти
востями» [СУМ 6, 701]; пор. ороніми Погане місце, Поганєска [Габорак, 
294], гідроніми Погана, Погана Зворина, Поганий, Поганка [СГУ, 432] і 
відсутність таких назв в ойконімії.
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Погпр — численні гори, височини (48) в Прикарпатті [Габорак, 294—296]. 
Ороніми виникли внаслідок онімізації ГТ погар «місце, де була поже
жа; згарище» [СУМ 6, 705], прикарп. погар «викорчуване місце, де 
залишили дерева з гіллям сохнути, а потім їх спалювали», поліс, «випа
лене місце в лісі» [Данилюк, 74]; пор. гг. Погарець, Погар9є, Погарйще, 
Погарі (8), Погарок, Погарці [Габорак, 296—297], нп Погар на Львівщи
ні та Івано-Франківщині [АТП, 701], гідроніми Погар (2) на Закарпатті 
[СГУ, 432].

Погребпще — місто, Вінниц. обл.; виникло на місці відомого з XII ст. м. Рокит- 
ня [ГЕУ 3, 51], суч. назва згадується з 1570 р. [Янко, 278], Погребище 
(1981) [СЭС, 1030]. Ойконім утворено способом онімізації втраченого апеля- 
тива погребище «місце, де були погреби (землянки)»; пор. імовірно спорід. 
діал. погребіца «загорада для худоби; обора» і г. Погрёбич [Габорак, 298]. 
Істор. назва постала за допомогою суф. -н(я) в топонім, функції від роки- 
та «народна назва деяких видів верби, вербових кущів» [СУМ 8, 874].

Поділля — істор.-геогр. обл., що займала бас. Пд. Бугу й лівобережну частину 
бас. Дніпра; уперше згадується в документах із сер. XIV ст., до сер. XIV ст. — 
Пониззя [ГЕУ 3, 52]. Хоронім виник унаслідок онімізації ГТ поділля 
«низовинна місцевість; долина» [СУМ 6, 746], утвореного за допомогою 
суф. -je в топогр. функції від апелятива поділ «низько розташована місце
вість; низовина [СУМ 6, 746]; пор. хоронім Поділ у Києві, д.рус. Подольє 
[ЕСЛГНПР, 103], Подільська бучина, Подільська височина, Подільсько-Бу
ковинська карстова область та ін. [ГЕУ 3, 52—53], топоніми Podoi в ін. 
слов, країнах [Никонов, 335]. Попередня назва території Пониззя постала 
семант. способом від ГТ пониззя «місцевість уздовж нижньої течії річки» 
[СУМ 7, 161], «місцевість уздовж низини», утвореного за допомогою кон- 
фікса no-...-je від ГТ низ «низька місцевість; низина», «нижня течія річки, 
а також прилегла до неї територія» [СУМ 5, 410].

Пожежёвська — гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків, обл.; Пожежесь- 
ка, Пожіжеска (1863), Pożyżewska (1935) [Габорак, 299]. Оронім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -евська, похідного 
від назви суміж. г. Пожеж, в основі якої місц. пожеж «пожежа; випалене 
пожежою місце» [Габорак, 299]; пор. спорід. назву г. Пожижевська та 
суміж. відрогу Пожижевська полонина на хр. Чорногора в межах Закар- 
пат. обл. [ГЕУ 3, 54].

Пожератульський заказник — орніт. заказник держ. значення, Надвірн. р-н 
Івано-Франків. обл. [ГЕУ 3, 53]. Назва виникла внаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськийу похідного від суміж. ороніма рум. походження 
Пожерётул (<pojärit «палений») [Габорак, 299].

Пбжня — річка, пр. Ворсклиці п. Ворскли л. Дніпра; пор. с. Пожня Великопи- 
сарів. р-ну Сум. обл. [СГУ, 433]. Гідронім постав унаслідок онімізації 
поліс, пожня «луг, сіножать, заплавні луки», «луг, сінокісна ділянка», 
ст.укр. пожня «сіножать у лісі» (< д.рус. пожьні «луг, покіс») [Іваненко, 
159]. Суміж. ойконім виник способом трансонімізації гідроніма.

Покотплівка — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. 1920 р. 
[ГЕУ 3, 54]; Покотйловка [СЭС, 1036], за ін. свідченнями — 1818 р.; в 
основі ойконіма прізв. кошового атамана К. Покотила [Янко, 280]; пор. 
cc. Покотилівка та Покотилове в Полтав. і Кіровоград, обл. [АТП, 702].

Покрбвське — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 89]; засн. 1760 р. 
[ГЕУ 3, 54], сл. Покровская (2-а пол. XVIII ст.) [Феодосій, 994], кол. 
Мечетна [Янко, 280]. Суч. ойконім постав унаслідок субстантивації та 
онімізації відн. прикм. на -ське9 похідного від відповідного компонента 
назви ц. Св. Покрови, або Покрови Богородиці. Кол. назва Мечетна також
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має сакр. походження й мотивована прикм. мечетна (< мечеть «молито
вний дім у мусульман») [СУМ 4, 697]; пор. cc. Покровське (10), Покровка 
(21) і Мечетка, Мечетне перев. на пд. та сх. України [АТП, 670, 702].

Покуття — істор.-геогр. обл. України на пд. сх. суч. Івано-Франків. обл. між 
Дністром та Черемошем; у джерелах XVII—XVIII ст. територію називали 
«кутом» Галичини [ГЕУ 3, 55]; Покутєє (1395) [ССУМ 2, 180]. Хоронім 
виник унаслідок онімізації преф.-суф. ГТ покуття «місцевість по обидва 
боки кута, утвореного злиттям двох річок»; пор. ГТ покут «мис, коса при 
злитті двох річок» [Мурзаев, 446], укр. покуття «куток, розміщений по 
діагоналі від печі, та місце біля нього» [СУМ 7, 57], буков, покутянин 
«людина, яка живе на тому ж кутку села, що і мовець» [СБГ, 442], ст.укр. 
покутьскии, покутскы (1411) — про землю в межах Покуття [ССУМ 2, 
180], Покутське низькогір’я, Покутсько-Буковинські Карпати [ГЕУ 3, 54] 
(див. Кути, Інгул, Оріль, Буджак).

Полйчна — річка, п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл.; Полиш- 
ня (1913), Полична (1979), Польшня (1953) [СГУ, 434]. Гідронім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. із суф. -н(а), похідно
го від ГТ полиця «відносно низовинні береги річки» [Мурзаев, 179] з осно
вою пел. *ро1ъ «широкий, плоский, порожній, неродючий», *polje «від
крите місце, простір; рівнина, поле» [ЕСУМ 4, 489—490, 486—487]; пор. 
поліс, с. Полищіу старополіца «пісна, неродюча земля», рос. діал. заполи- 
ца «занедбане поле біля села», серб., хорв. діал. полиця «вузька тераса» 
[Шульгач 2001, 111].

Полісся — істор.-етногр. територія в межах пн. частини України, пд. Білорусі й 
частково Росії (бас. Дніпра, Прип’яті та Десни) [ГЕУ 3, 56]; д.рус. Полісьє 
(1274); пор. cc. Полесье (6) в Білорусі [ЕСЛГНПР, 107], Полісся (2) на Чер
нігівщині [АТП, 702]. Хоронім виник унаслідок онімізації преф.-суф. 
ГТ полісся «низька лісиста місцевість», діал. «підвищення, поросле 
лісом», утвореного за допомогою конфікса «no...-уе» від апелятива ліс 
(< пел. lesz «простір, порослий деревами, особливо листяними») [ЕСУМ
З, 266]; пор. ойконіми Поліське (9) [АТП, 702], з яких смт Поліське 
мало істор. назву Хабне [ГЕУ 3, 58], утворену способом субстантивації 
та онімізації відн. прикм. *хабний «поганий; зарослий чагарником» 
(пор. хабнйк «низький чагарник» [ЕСУМ 6, 146]), назви Поліська низо
вина, Поліський заказник [ГЕУ 3, 57—58], а також утворені преф.-суф. 
способом д.рус. Побожьє, Подесьньє, Понизьє, Поръсье, ПоСІЇльє, Посє- 
мьє [ЕСЛГНПР, 102—109].

Полкбвниця — заплавне оз. на лівому бер. Десни, Чернігів, р-н і обл. [ГЕУ З, 
59]. Лімнонім виник унаслідок трансонімізації назви суміж. р. Пол
ковниця л. рук. Угору л. Десни л. Дніпра [СГУ, 435], утвореної за допомо
гою суф. -(н)иця в гідронім, функції від прикм. основи полков-, що похо
дить від д.рус. пълкъ «військо; загін, підрозділ війська, полк; народ; 
частина; зібрання тощо» [ЕСУМ 4, 495]. Очевидно, в назві відбилося зна
чення спорід. рос. діал. полкать «ганятися, вештатися», «гасати», поліс. 
ГТ пелька «яма в болоті; яма, наповнена водою» та ін., що належать до 
псл. гнізда *pblk- < *pel- /  *pol- «штовхати, коливати, махати»; пор. гідро
німи Полква, Повчанка, Повч та його варіант Пелчанка, рос. Полчина, 
Полчица, пол. Połcz, Pełcza [Карп., 164—169]. Деякі дослідники пов’язу
ють укр. Полква з пол. Poltwa /  Peltwa, що має архаїч. основу *pelt- /  *plt- 
з невизначеною семантикою [Babik, 218—219].

Полбги — місто, Запоріз. обл. [АТП, 180]; засн. наприкін. XIX ст. [ГЕУ 3, 60], 
Пологи (1981) [СЭС, 1044]. Ойконім виник унаслідок онімізації ГТ пологи 
«степова рівнина, низовина, що полого, поступово спускається до берега 
річки» [СУМ 7, 90]; пор. поліг «низьке місце біля річки; покіс», полог
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«сінокіс» [ЕСУМ 3, 212], нп Пологи (8) [АТП, 702], р. Пологи в Житомир, 
обл., топоніми Полог, Пологи в пд.слов. мовах [Никонов, 336].

Полонйна-Руна — гірський масив у пд.зх. частині Укр. Карпат, у межах Закар- 
пат. обл.; Рівна Полонина [ГЕУ 3, 60]. Оронім має прозору етимологію 
першого компонента, похідного від ГТ полонина «безліса ділянка верхньо
го поясу Українських Карпат, яка використовується для пасовиська та 
сінокосу» [СУМ 7, 94], і затемнену етимологію компонента Руна. Очевид
но, він виник семант. способом від апелятива руна в мн. «молоді густі 
сходи посівів, вруна; густа, буйна зелень» [СУМ 8, 909], який ще в псл. 
мові постав унаслідок перенесення на молоду густу рослинність назви 
*гипо «густа вовна овець» [ЕСУМ 5, 143]. У такому разі оронім утворено 
складанням двох онімізованих апелятивів, що вказують на актуальні 
ознаки гірського масиву. З огляду на парал. назву Рівна Полонина компо
нент Руна міг сформуватися в діал. або іншомовному середовищі на осно
ві прикм. ровна «рівна», у структурі якого через стадіюрувна (пор. пол. 
równy) відбулася абсорбція [в], що в кінці складу вимовляється як [у]; пор. 
аналог, наслідок у в.луж. runy «рівний» [ЕСУМ 5, 87], оронім Полонинсь
кий хребет, що називає ряд гір з масивом Полонйна-Руна включно [ГЕУ З, 
60—61].

Полбнка — річки: 1) пр. Трістця п. Жерева л. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра (1913); 
Połonka (1893); 2) п. Чорногузки л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра (1957); 
Тыква (1913), Ленцеровка (1953), Полона, Полонная, Полонка (1609); 
пор. с. Полонка Луцьк, р-ну Волин, обл. [СГУ, 435]; як л. Стиру ПолонаІЛ 
(1149) [ЕСЛГНПР, 106]; 3) с. Бондарі Чорнух. р-ну Полтав. обл.; Полонка 
(1700), Полонный (1786) [СГУ, 435]. Суч. гідроніми виникли за допомо
гою суф. -к(а) в релят. функції від субстант. форми Полон(н)ая з основою 
відн. прикм. полон(н)ий або безпосередньо від поліс, полонь «чисте, віль
не від випасу або сінокосу місце» [Шульгач 2001, 112], полонь «рівнинна 
місцевість» [Данилюк, 75], полоня «відкритий простір, який не поріс 
деревами і кущами» [ЕСЛГНПР, 106]. Імовірним є семант. утворення пер
шого і третього гідронімів від спорід. ГТ полонка «отвір у кризі на водой
мі» з основою псл. *poln- < *ро1ъ «відкритий порожній» [ЕСУМ 4, 500]. 
Парал. назва р. Тыква в бас. Стиру постала семант. способом від діал. 
тиква «посуд для молока», що розвинуло геогр. значення «водойма, 
подібна до посуду для молока (тикви)»; пор. гідроніми Макітра, Макі
три, Макортет, Каструля, Бадья [Лучик, 47—48, 163—164] (див. 
Тікич). Ще одна назва цієї р. Ленцеровка походить від нім. прізв. Ленцер, 
поширеного в пол. мові [Rymut 2, 15], до якого приєднано суф. -івк(а) /  
-овк(а) в релят.-посес. функції. Можливе ойконім. посередництво у фор
муванні гідроніма.

Полбнне — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 488]; д.рус. Пол(о)ныи, «к Полному» 
(1169), «къ Полоному» (1172), Полоны (1195), «ис Полоного* (1196), «во 
Полономь» (1234), Полоное (1196) [ЕСЛГНПР, 107], Полонное (1366), 
Polonne (1494), Polonnaja (1529), Polone (1630), Полонне (1926) [Торч.- 
Торч., 376]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. із суф. -н- з основою ГТ полоня «відкритий простір, який не поріс 
деревами і кущами» [ЕСЛГНПР, 107]. Морфол. варіанти зумовлені їхнім 
узгодженням з апелятивами градь ( городь), село, весь (див. Полонка).

Полтбва — місто, Полтав. обл. [АТП, 340]; д.рус. Л(ъ)тава, «оу Лтавы» 
(1174), «розкол волтавы» [ЕСЛГНПР, 83], суч. назва згадується з 1618 р. 
[Никонов, 337]. Ойконім виник, очевидно, як назва-орієнтир унаслідок 
приєднання преф. По- до втраченого гідроніма *Лътава, яким могла бути 
літоп. назва: «Игорь же... переЪха Въросколъ оу Лтавы*; пор. чес. Litaua, 
луж. Wołtawa з протет. w- [Babik, 55]. Походження гідроніма Лътава 
пояснюють як давнє утворення з архаїч. формантом -ава від балто-слов.-
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герм. Hut- на позначення заболоченості; пор. лат. lutum «болото, грязь, 
грузь, глина», liutynas «калюжа», д.рус. noc. JItfmaea на р. Лутавці в Чер- 
нігівськ. землі, сіножать Лутупе в Жамойтськ. землі [ЕСЛГНПР, 83], руч. 
Полтавка в м. Полтава, б., руч. і с. Полтавка в Донец, обл. [СГУ, 435].

Пблтва — річки: 1) л. Зх. Бугу п. Вісли (1969); Пелтів (1957), Pettew, Petty, 
Poltwa (1965), «na Polthwi» (1564—1565); пор. с. Полтва Буськ. р-ну 
Львів, обл.; 2) п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; Poltwa (1887), Полква 
(1913), Поква (1888—1903), «па ryci Poltwi» (1887) [СГУ, 436]. Гідроніми 
належать до архаїч. утворень із суф. -в(а) від основи *pelt- /  *pblt- з невиз- 
наченою семантикою [Babik, 218—219]. О. П. Карпенко схильна пов’язу
вати варіанти Полква, Полтва з пел. *ръШ-, *pblt9 що мають різні розши
рювачі основи *pel- /  *pol- «штовхати, колихати, махати» [Карп., 168— 
169] (див. Полковниця).

Полузір’я — річка, п. Ворскли л. Дніпра; Роїагаг (1931), Полузерье (1848), Polu- 
гаг (1913); пор. с. Полузір’я Новосанжар. р-ну Полтав. обл. [СГУ, 436]. 
Гідронім має затемнену етимологію. О. С. Стрижак пояснює його лише як 
назву, що характеризує непроточну водойму [Стрижак, 16]. Очевидно, 
вона виникла на основі ГТ озеро (пор. гідроніми Озірки, Озірний, Озірце, 
Озірці [СГУ, 395]) унаслідок поєднання з прикм. полий (< пел. *ро1ъ «від
критий, порожній»), що зберігся в рос. мові в значенні «порожній» [ЕСУМ
4, 500]. Голос, -у- в структурі гідроніма постав на місці подвійного -оо- в 
утраченому *Полоозір9я; пор. аналог, за словотв. структурою рос. полово- 
дье [Мурзаев, 449]. Можливо, перший компонент пов’язаний з префіксої- 
дом полу- в значенні «напів-», наявним у гідронімах Полуденне, Полуднів- 
ка [СГУ, 436], в апелятивах полукіпок, полумисок, полустанок, у рос. ГТ 
полукорвежка, полукрепь, полуночник [Мурзаев, 452].

Польові — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. 1678 р. 
[ГЕУ 3, 69]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. польовий «який знаходиться, пролягає і т. ін. у полі» [СУМ 7, 109] 
у формі жін. роду, яка узгоджується з номенкл. іменем слобода або рос. 
деревня; пор. cc. Польове (14) [АТП, 703], pp. Польова (2) [СГУ, 436—437] 
перев. в Лівобережній Україні.

Поліна — с-ще міськ. типу, Сваляв, р-н Закарпат. обл. [АТП, 164]; відоме з 
XII ст. [ГЕУ 3, 69]. Ойконім утворено способом онімізації ГТ поляна «рів
нина, невеликий луг, звичайно на узліссі або серед лісу», похідного від 
поле (< псл. *polje «відкрите місце, простір; рівнина, поле; рілля») [ЕСУМ
4, 487]; пор. назву емт Полянка в Баранів, p-ні Житомир, обл. [АТП, 131], 
ороніми Поляна, Полянйця, Полянка, Полянська Гора, Полянський, 
Полянський Діл [Габорак, 302].

Помпйниця — річка, п. Тиси л. Дунаю; Помыйниц'а (1972), Pomejneca, 
Помыйниця (20-і pp. XX ст.), Zeklenczepathaka (1604), Sekernice (30-i pp.
XX ст.), Сокйрниця (1957) [СГУ, 437]. Гідронім виник за допомогою суф. 
-ниц(я) в топонім, функції від діал. помйя «вимоїна в березі» або семант. 
способом від помийниця «посуд для помий», діал. «посудниця» [ЕСУМ З, 
467], що могло розвинути геогр. значення «річка, ємність, у якій збира
ється брудна вода, подібна до помий». Парал. назва Сокйрниця постала як 
метафорична від діал. сокйрниця «діра в «наморожнях» для сокири» 
[Онишкевич 2, 235]; пор. потік і поле Сокйрниця в бас. Тиси [СГУ, 515]. 
Перша фіксація Zeklenczepathaka, імовірно, є угор. утворенням, яке 
могло виникнути на основі sekely «мілкий, неглибокий, мілководний» і 
esapadekos «багатий опадами, з рясними опадами» [ВРС, 656, 113].

Помічнй — місто, Добровеличк. р-н Кіровоград, обл. [АТП, 237]; засн. 1868 р. 
[ГЕУ 3, 69]; Помошная (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР], Помошная [СЭС, 1050]. 
Ойконім виник унаслідок трансонімізації порубіжної назви р. Помічна,
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похідної від відн. прикм. із суф. -н(а)9 що має основу укр. діал. помок 
«скріплені між собою в’язки горсток конопель, прикладених дерном і 
занурених у воду річки чи ставка для вимокування» < мочити, мокнути 
(пор. помочина «змочування» й найпершу фіксацію гідроніма у формі 
Помочная) або основу збереженого в рос. мові ГТ помош «низовинне боло
тисте місце» (< мох); пор. cc. Помічна й Мала Помічна в бас. річки 
[Лучик, 66—69].

Поморбни — с-ще міськ. типу, Золочів. р-н Львів, обл. [АТП, 281], відоме з 
1437 р.; Поморлны (1445), Поморл(н) (1455) [ССУМ 2, 190]. Ойконім 
виник унаслідок онімізації групової назви людей поморяни «мешканці 
помор’я і Помор’я» [СУМ 7, 135], які, очевидно, переселися з пол. 
Помор'я; пор. Pomorze — істор. обл. Польщі [ССУМ 2, 190].

Понйква — річка, пр. Лагодівки пр. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра (1957); 
Ponikwa (1887); пор. с. Понйква Брод, p-ну Львів, обл. [СГУ, 437]. Гідро
нім виник семант. способом від ГТ понйква «річка, вода якої «поникає», 
пропадає вниз за течією; ручай, який втрачає течію і місцями переходить 
у болото, трясовину» [Мурзаев, 453], що походить від псл. *ponikbva < 
*poniky, -ъие «місце, де вода зникає під землею, в болоті» і відбився в топо
німії різних слов, мов [Шульгач 1993, 9—10; Іліаді, 271].

Понінка — с-ще міськ. типу, Полон, р-н Хмельниц. обл. [АТП, 488]; Poninka 
(1696), Понинка (1850), Понінка (1926) [Торч.-Торч., 379]. Ойконім, оче
видно, виник за допомою суф. -к(а) в релят. функції від відантроп. назви 
пол. нп Ропіп9 відбитої в прізв. Poniński [Rymut 2, 277].

Понбрниця — с-ще міськ. типу, Короп, р-н Чернігів обл. [АТП, 539]; відоме з 
1654 р. [ГБУ 3, 70]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації зафіксова
ного в XVII ст. суміж. гідроніма Понурниця [СГУ, 437], який утворено за 
допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від відн. прикм. понорний / 
понурний з основою ГТ понор «місце, де річка йде під землю» [ЕСУМ 4, 
90], понори «природні отвори, канали у вапнякових породах, якими 
поглинаються поверхневі води, проникаючи у глибші верстви землі»; пор. 
відповідні ГТ і топоніми Понор, Понора, Pónor, Ponora /  Ponyra в різних 
слов, мовах [Іліаді, 271—272]. Варіанти основи Понор- /  Понур- зумовлені 
закономірним чергуванням голосних у преф. похідних від псл. *пуг- / 
*пиг- /  *пьг- /  *ner- /  *пог- «опускати», пов’язаних з *пога «нора», *noriti / 
*nuriti «занурювати, топити», *nerti «поринати, топитися», *nyrjati 
«ниряти» [ЕСУМ 4, 90, 111].

Понятівський лим£н — заплавне оз., Білозер. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 3, 70]. Лім- 
нонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
лиман й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного від суміж. 
віантроп. ойконіма Понятівка [АТП, 463].

Попаді — 1) гірська вершина у Привододільних (Внутрішніх) Горганах, на 
межі Івано-Франків. і Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 70]; Велика Попадя, Popadia 
(1881), Popadia Wielka (1886); 2) гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано- 
Франків. обл.; Попадя (1863), Popadia (1887), Popadja (1933), Popadia albo 
Popadia Ewdokia (2006), Попадя Євдокія [Габорак, 303]. Ороніми виникли 
внаслідок онімізації ГТ попадя, рос. попадья «глибокий яр зі звислими 
стінами» [Мурзаев, 454], з якого випливає ознака «висока скеля, гора зі 
звислими стінами», мотивована преф. дієсл. попадати з основою падати 
«звисати, спадати; опускатися круто, уступами», «текти, спадати зверху 
вниз (про воду потоку, річки і т. ін.)» [СУМ 6, 11]; пор. рос. попад, попа- 
дом [Даль 3, 297], назви суміж. з горами потоків та р. Попадя л. Сули 
л. Дніпра на Сумщині [СГУ, 438], які могли постати безпосередньо від ГТ 
за ознакою «падаюча зверху вниз вода», луг Попадина [Черепанова, 227], 
поле Попадя на Волині [СММПЗУ 2, 246], аналог, словотв. структури ГТ



Постіл 387

попас (див. Попасла), постіл(ка) (див. Постіл) та ін. Формальний збіг ГТ 
попадя, попадья і похідних топонімів з апелятивом гр. походження 
попадя «дружина попа» [ЕСУМ 4, 515] спричинився до панівної народної 
етимології та численних переказів про зв’язок відповідних оронімів і 
гідронімів з попом та його дружиною; пор. варіант назви г. Попадя Євдо- 
кія [Габорак, 303—305], хоч словотв. засобів для вираження посесивності 
або релятивності Попадя не містить, на відміну від оронімів типу Попів, 
Попова [Габорак, 305—306]. Парал. складені назви гір з цим компонен
том постали синтакс. способом з метою протиставлення омонім, суміж. 
оронімів; пор. сусід, з Великою Попадею г. Мала Попадя [Габорак, 227].

Попбсна — місто, Луган. обл.; засн. 1878 р. під час будівництва Донецької заліз
ниці на місці с-ща Кленового, відомого з поч. XIX ст. [ГЕУ 3, 70], 
Попасная (1981) [СЭС, 1051]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації форми жін. роду відн. прикм. попасний9 утвореного від ГТ 
попас «місце для випасання худоби; пасовисько, випас» [СУМ 7, 183]. 
Назва кол. поселення постала аналог, способом від відн. прикм. кленовий 
«стос, до клен*. Розбіжність грам, форм ойконімів зумовлена їхнім узго
дженням відповідно з номенкл. іменами станція і хутір.

Попелібшка — геол. пам’ятка природи держ. значення, Новоселиц. р-н Черні- 
вец. обл.; Печера Попелюшка [ГЕУ 3, 70]. Назва виникла внаслідок тран- 
сонімізації суміж. спелеоніма, що має варіант Золушка [ГЕУ 3, 70] і 
характеризує карст, печ. за наявністю в ній карбонатних та вапнякових 
матеріалів, подібних до попелу, або ж за відношенням до попільні — 
місця, де зберігали та обробляли попіл; пор. бб. і р. Попільна (3), рр. 
Попільнушка, Попільняста [СГУ, 439], смт Попільня (див.) у Житомир, 
обл. [АТП, 148]. Можливим є метафор, вплив відповідного імені казкової 
героїня на номінацію печ., що має статус пам’ятки природи (див. Золуш
ка).

Попівка — річки (8), яр [СГУ, 439], населені пункти (29) [АТП, 703]. Назви 
утворено за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від апелятива 
піп «служитель релігійного культу, який має відповідне звання й здій
снює богослужіння» [СУМ 6, 538]; пор. гідроніми Попів (13), Попова (45) 
[СГУ, 438—440], ойконіми Попове (5) [АТП, 703].

Попільня — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 148]; засн. у 60-х рр. XIX ст. 
[ГЕУ 3, 71], за ін. свідченнями — 1585 р. як село [Янко, 285]. Ойконім 
виник семант. способом від ГТ попільня /  попельня — приміщення, де збе
рігали попіл спалених дерев і виготовляли з нього поташ [Янко, 285].

Пбправка — річка, л. Черні п. Росі п. Дніпра (1892); Утора (1892), Утор (1920), 
Фоса (1979), Пбправка, Касерка (1974); пор. с. Поправка Білоцерків. р-ну 
Київ. обл. [СГУ, 440]; як р. Поправка [ГЕУ 3, 72]. Гідронім уважають 
семант. утворенням від назви с. Поправка, похідної від апелятива 
пбправка «одужання; виправлення; покращення» [Желєзняк, 131—132]. 
Парал. назву р. Утор(а) реконструюють як архаїч. *Uot-or- з основою і.є. 
*ude(r)- /  *udo(г)- «вода», що зазнало впливу фрак. *uło-; пор. герм. Одер 
[Желєзняк, 130—131]. Фрак, вплив позначився і на гідронімі Касерка, 
оформленому за допомогою слов. суф. -к(а) в релят. функції на основі Cas- 
sera9 похідного від і.є. *fcad- /  *kas- «чистий, прозорий»; пор. суміж. ойко
нім Прозорівка, який у XVII ст. було замінено суч. назвою Поправка 
[Желєзняк, 128—129,131]. Парал. назва р. Фоса постала внаслідок онімі
зації ГТ фоса «рів, яма» [Грінч. 4, 378], діал. хвоса «невеличка річка; рів 
навколо ділянки поля, лугу для захисту и від пошкодження худобою» 
[Лисенко, 223].

Постіл — річки в Житомир, обл.: 1) л. Роставиці л. Росі п. Дніпра (1957); 
Постолъ, Постала (1864), Пустилъ (1900), Wierchowa (1683), Верховен- 
ка (1864); 2) л. Тетерева л. Дніпра; Постол (1979), Постолин (1936) [СГУ,
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441]. Гідроніми виникли семант. способом від ГТ постіл, збереженого в 
діалектах: пор. укр. póstil «ложе, корито (річки)», постілка «грузьке 
болото, де трясеться, колишеться земля» [Железняк, ЗО], постівка 
(< постілка) «постіль; покіс», що утворені від дієсл. постелити з осно
вою псл. *stblati, *stelję [ЕСУМ 5, 297], гідроніми Постільний, Постолова 
[СГУ, 441]. Парал. назви річки в бас. Росі Wierchowa, Верховенка мотиво
вані відн. прикм. верховий «стос, до верху; який міститься, перебуває, діє 
і т. ін. зверху, нагорі» [СУМ 1, 336].

Потёлицький заказник — гід рол. заказник держ. значення, Жовків. р-н Львів, 
обл. [ГЕУ 3, 73]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський /  -цькийу утвореного від суміж. ойконіма Потелич [АТП, 288].

Похрёбтина — 1) хребет, сс. Пробійнівка, Буркут Верховин, р-ну Івано-Фран- 
ків. обл.; grzebiet Pochreptina (1886); 2) гори, с. Буркут того ж р-ну; 
Pochreptina (1885), Pochreptyna (1933) [Габорак, 307]. Назва гірського 
хребта виникла способом онімізації діал. похрёбтина «хребет», похідного 
від укр. похрёбт «хребет» [СУМ 7, 458], яке розвинуло значення «гірське 
пасовище» [Марусенко, 244]. Назва гори, яка входить до складу хребта, 
постала внаслідок трансонімізації відповідного ороніма [Габорак, 307].

Почбїв — місто, Кременец. р-н Тернопіл. обл. [АТП, 421]; відоме з 1450 р. [ГЕУ 
З, 74], Почаев (1981); пор. Почаевско-Успёнская лавра [СЭС, 1060]. Ойко- 
нім виник як посесив на -ів (< -евъ) від антропоніма Почай, відомого в дея
ких слов, мовах; пор. д.рус. Почай [Худаш-Демчук, 177], пол. Poczaj — 
від po- і czajać «чаятися, очікувати» [Rymut 2, 258]. Похідними від ойко
німа є складені назви Почаївська гора [Янко, 286], Почаївська друкарня, 
Почаївська лавра [ЕУ 6, 2287], Почаівський заказник [ГЕУ 3, 74].

Поштбве — с-ще міськ. типу, Бахчисарай, р-н Криму [АТП, 259]; засн. на поч. 
XVII ст. [ГЕУ 3, 74], Почтовое [Суперанская, 159]. Ойконім виник шля
хом субстантивації та онімізації відн. прикм. поштове «стос, до пошта».

Поясківський заказник — ліс. заказник держ. значення, Олевськ. р-н Жито
мир. обл. [ГЕУ 3, 74]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-івський, утвореного від суміж. ойконіма Пояски [АТП, 148].

Правоберёжна Україна — 1) істор.-геогр. обл. центр, та зх. частини України на 
правому бер. Дніпра, яка в сер. XVII ст. охоплювала Київщину, Брацлав- 
щину, частково Волинь і Поділля, що за Андрусівським договором 1667 р. 
відійшли від Росіїї до Польщі; Правобережжя; 2) геогр. територія між 
Дніпром й укр.-пол. кордоном; Правобережжя [ЕУ 6, 2304; ГЕУ 3, 74]. 
Хоронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання до назви Україна 
(див) означення у формі складносуф. прикм., утвореного за допомогою
-н(а) в релят. функції на основі словосп. правий (стос. Дніпра) берег. 
Парал. назва Правобережжя має тотожне лекс. й словотв. значення, вира
жене інтерф. -о- й суф. -bje, що викликав чергування -г- /  -ж- і подовження 
останнього.

Приазбвська височйна — височина на пд. сх. України, у Донец. і Запоріз. обл. 
[ГЕУ 3, 75]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. 
з опорним ГТ височина й означенням у формі відн. прикм., що постало за 
допомогою конфікса при-...-ська від Азов, Азовське (море); пор. утворену 
аналог, способом назву Приазбвська низовина [ГЕУ 3, 75].

Приазбвське — с-ще міськ. типу, Запоріз. обл. [АТП, 181]; засн. 1860 р. на місці 
аулу Шуют-Джурет, з 1869 р. — Покровка Друга, з 1935 — суч. назва 
[ГЕУ 3, 76—77]. Суч. ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза
ції форми сер. роду преф.-суф. прикм. приазбвський, утвореного від гідро
німа Азов, Азовське (море). Можлива конверсія компонента Приазбвська
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за допомогою закінч, -е (див. Приазовська височина). Попередній ойконім 
утворено від назви ц. Св. Покрови приєднанням суф. -к(а) в релят. функ
ції та означення Друга, що кількісно протиставляло поселення ін. Покров- 
кам (див. [АТП, 702]). Первинна складена назва тюрк, походження. Вона 
постала на основі етноніма шюіт /  чюют «джут, шуїт» [Бушаков, 99] у 
функції означення та опорного тур. jäpem, що є формою мн. з архаїч. фор
мантом -ет апелятива jäp «земля, місце» [Радлов ІІІ/1, 334—336].

Прибійний — мис на Тарханкутськ. п-ві, крайня зх. точка Кримськ. п-ва Кара- 
Мрун [ГЕУ 3, 78]. Інсулонім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ний, утвореного від ГТ прибій «берегова смуга, в яку б’ють 
хвилі» [СУМ, 558]. Парал. назва тюрк, походження. Вона постала внаслі
док онімізації словосп. кара «чорний» і мурун «мис, острог, вершина 
гори, перегір’я» (метафора мурун /  бурун «ніс, клюв») [Мурзаев, 381].

Привілля — місто, Лисичанська м /  р Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 1753 р., до
1938 — Привольне [ГЕУ 3, 78], кол. Асесорське, П’ята Рота [Янко, 287], 
Приволье (1981) [СЭС, 1070]. Суч. ойконім виник унаслідок онімізації 
апелятива привілля «широке, просторе місце, безмежний простір; повна 
воля» [СУМ 7, 574], що має бл. значення до спорід. привільний «безмеж
ний, широкий (про який-небудь простір); вільний, нічим не обмежений» 
[СУМ 7, 574], від якого способом субстантивації та онімізації утворено 
попередню назву Привольне. Істор. ойконіми Асесорське та П’ята Рота 
постали шляхом онімізації відповідно форми сер. роду прикм. асёсорсь- 
кий «стос, до асесора», тобто до «засідателя казенної палати, військового 
суду і т. ін.» [СУМ 1, 65], і словосп., що вказувало на порядковий номер 
військ, підрозділу (П’ята Рота).

Приворбт — заплавне оз. на лівому бер. Десни, Вишгород. р-н Київ. обл. 
[ГЕУ 3, 78]. Лімнонім виник, очевидно, як назва-орієнтир унаслідок при
єднання преф. при- в простор, значенні «біля, поблизу» і ГТ ворот, збере
женого в рос. діалектах у значенні «поворот річки, заворот, вигин»; пор. 
д.рус. ворот «шия» [Мурзаев, 130], укр. приворот «усполуч. зісл. зілля», 
«за народними повір’ями — те, що має чаклунську силу» [СУМ 7, 580]; 
пор. преф.-суф. оронім Привороття, який є парал. назвою Ворітського 
перевалу [Янко, 287] і мотивований ГТ ворота «прохід, глибока ущелина, 
що прорізає гірську гряду» [Мурзаев, 130].

Пригорйнська рівнйна — низовинна рівнина в центр, частині Поліської низови
ни, у бас. р. Горині, у межах Рівн. обл. [ГЕУ 3, 78]. Назва виникла внаслі
док лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ рівнйна «досить 
велика ділянка земної поверхні без істотних западин і підвищень» [СУМ 
8, 549] й означенням у формі преф.-суф. відн. прикм. з основою гідроніма 
Горйнь; пор. утворені аналог, способом топоніми Придеснянська рівнйна 
(з основою гідроніма Десна), Придніпровська височина (на основі ГТ висо
чина й гідроніма Дніпро), Придніпровська низовина (на основі ГТ низо
вина й гідроніма Дніпро), Придністровська височина (на основі ГТ висо
чина й гідроніма Дністер), Придністровське Покуття (на основі хороні- 
ма Покуття й гідроніма Дністер), Прилуквинська височина (на основі ГТ 
височина й гідроніма Луква), Приоскільське плато (на основі ГТ плато й 
гідроніма Оскіл), Прироська рівнйна (на основі ГТ рівнйна й гідроніма 
Рось), Присвіцька височина (на основі ГТ височина й гідроніма Свіча), 
Присиваська низовина (на основі ГТ низовина й лімноніма Сиваш), При
чорноморська западина (на основі ГТ западина й гідроніма Чорне море), 
Причорноморська низовина (на основі ГТ низовина й гідроніма Чорне 
море) [ГЕУ 3, 79—93].

Придністрбв’я —прир.-геогр. обл., яка охоплює частину Подільської височини, 
у межах Тернопіл обл. [ГЕУ 3, 82]. Хоронім виник преф.-суф. способом за
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допомогою конфікса npu-...-ja в релят. функції від назви р. Дністер; пор. 
Приазов'я, Придніпров'я, Припруття, Причорномор'я та ін.

Приколбтне — с-ще міськ. типу, Великобурлуц. р-н Харків, обл.; відоме з 
1864 р. [ГЕУ 3, 83], кол. Задонська [Янко, 288]. Суч. ойконім виник унас
лідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. на -ний, 
похідного від збереженого в рос. діалектах апелятива приколоток у геогр. 
значенні «округа, околиця» [Даль 3, 419]. Укр. приколоток «не зовсім 
вимочений сніп; околот» [Грінч. З, 420] має менш придатну для мотивації 
ойконіма семантику та відмінний наголос. Істор. назва Задонська постала 
аналог, способом від форми жін. роду відн. прикм. задонський, що вказує 
на місцевість «за Доном», якщо дивитися на поселення з боку поширення 
колонізації сх. земель України Російською імперією. Можливе перенесен
ня ойконіма з сусід, обл. Росії, де протікає р. Дон; пор. нп Задонская, 
Задонский (2) у Воронеж, обл. [Попов, 166].

Прилуки — місто, Чернігів, обл. [АТП, 545]; Прилукъ (1092), «к Прилуку» 
(1094), «к Прилоукоуь (1139), Прилук (1137), Прилуки (1136), Прилугь 
(1137), Pryłuki (XV ст.), Прилукы (XIX ст.), городъ Прилуцкъ (1835) 
[ЕСЛГНПР, 111]. Ойконім виник семант. способом від д.рус. прилукъ 
«край закруту, луки, урвища; місце, протилежне мисові», що має відпо
відники в ін. мовах і виник преф. способом на основі пел. *1дкъ /  ЧиИъ 
«волога низька лука, розміщена в закруті річки» [ЕСЛГНПР, 111; Мурза- 
ев, 459]. Суч. назва у мн., яка відома ще з XII ст. і стала основною з XV ст., 
мотивована наявністю кількох прилук у бас. р. Удаю, де лежить місто; 
пор. укр. прилука «поляна серед лісів», прилуки «поперемінно то ліс, то 
поле» [Грінч. З, 424].

Примбрськ — місто, Запоріз. обл. [АТП, 181]; відоме з 1822 р. під назвою 
Ногайськ [ГЕУ 3, 84], яка функціонувала до 1964 p., з 1964 до 1972 — 
Приморське, з 1780 до 1822 — Обиточне [Янко, 289], Приморск (1981) 
[СЭС, 1072]. Суч. ойконім виник унаслідок конверсії попередньої суб- 
стант. назви Приморське під впливом узгодження з рос. посёлок або город 
подібно до Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк тощо. Парал. назва 
Ногайськ постала за допомогою суф. -ськ у релят. функції від етноніма 
ногайці, що називав відомий на пд. Євразії тюрк, народ. Первинний ойко
нім Обиточне утворено способом трансонімізації назви р. Обитічна 
(див.), на якій лежить поселення [СГУ, 393].

Приморське — с-ще міськ. типу, Іллічівська р /  р м. Маріуполя Донец. обл. 
[АТП, 105]; засн. 1780 р. [ГЕУ 3, 84], до 1946 — Сартана [Янко, 289]. Суч. 
ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. з кон- 
фіксом при-...-ське, похідного від ГТ море (Азовське). Первинну назву Сар
тана (Саритана) пояснюють як тюрк, утворення з основами sari «жов
тий, рудий; білявий» і tana «теля» [Бушаков, 141, 147]. Можливо, у її 
основі тур. сарт «тюркський мешканець середньоазійських міст», 
«купець» [Радлов IV/1, 335], до якого приєднано архаїч. суф. -ан(а)у 
наявний, напр., у казах. Астана (< аст «низ, нижня частина /  сторона; 
простір під чим-небудь» [Севортян, 195]).

Примбрський — с-ще міськ. типу, Феодосій. м /  р Криму [АТП, 257]; засн. 
1952 р. [ГЕУ 3, 84], рос. Приморский. Ойконім виник унаслідок субстан
тивації та онімізації відн. прикм., утвореного за допомогою конфікса при- 
...-ський у релят.-локал. функції від ГТ море (Чорне).

Прпп’ятський болбтний маспв — болот, масив у пн.-зх. р-нах Волин. обл. та 
Зарічен. p-ні Рівн. обл., у заплаві Прип'яті [ГЕУ 3, 85]. Гелонім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ масив «вели
ка територія, однорідна за якимись ознаками» [СУМ 4, 636] і неоднорідни
ми означеннями, які вказують на відношення до болота й р. Прип'ять.
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Прйп’ять — 1) річка, п. Дніпра; «в ПрипетЬ» (1108), «на оустье Прилети», 
ПрипЬть, Препьть (1150), Припять (XIV—XV ст.), Припеть, блр. Цры- 
пяць, рос. Припять, пол. Prypeć; пор. нп Заприпять, Припять, підви
щення Perepetie (істор. Perepecz, Perepica) в низовині верх, частини 
Прип’яті [СГУ, 446—447]; 2) місто, Київ, обл.; засн. 1979 р. у зв’язку з 
будівництвом ЛЕС на р. Припять [ГБУ 3, 86]. Гідронім має кілька 
пояснень, з яких найобґрунтованішим є те, що пов’язує походження 
назви з псл. *pri-pętb, утвореним від дієсл. *pri-pę-ti [ЕСЛГНПР, 11], що 
має значення «припинати, прив’язувати» і мотивоване псл. pęti «напи
нати» < і.є. *(s)pen- «натягувати, прясти»; пор. укр. діал. Припять 
«прив’язь» [ЕСУМ 4, 651]. Таку етимологію визнає більшість укр. онома- 
стів [Шульгач, 224; Карп., 172], але й вона потребує певних мотивац.-се- 
мант. та структ. уточнень. Номінація річки за тією ознакою, що вона 
«прип’ята, прив’язана» до ін. річки чи притоки в місці їхнього злиття 
(В. П. Шульгач вважає таким місцем впадіння Ясельди в Прип’ять у 
Пінськ, р-ні Білорусі), актуальна, але постає питання, чому в гідронімії 
слов, мов немає відповідників цієї назви. Причиною такого стану є, оче
видно, доістор. формування гідроніма на основі балто-слов. діал. адстрату, 
коли р. Прип’ять була прир. кордоном між прабалтами та праслов’янами, 
у діалектах яких функціонував ГТ *pęfo /  *pęta /  pętb «місце сходження 
земельних ділянок, злиття річок тощо, яке є прир. межею між дотичними 
територіями»; пор. д.рус. пята езовая «угіддя», «місце, де знаходилися 
кордони трьох земельних дільниць», тобто «межа, місце сходження», 
укр. діал. пяти «зводити кінці з кінцями», а також поширені в 
бас. Прип’яті або в бл. регіонах гідроніми Пят (Piat, Pięta wielka, пізн. 
це Гнилопять, Гнилопятъ, Гнилопять), Пятокъ (Гнилоп'ятка, на якій 
с. ПЬтъ, суч. с. П'ятка Чуднів. р-ну Житомир, обл.), П'ятка (Mały Piat), 
ур. Кремянш-Пятъ у кол. Бердичів, пов., виток Пята (Гнилые Пяты, 
Hniłopiat, Gniłopiata) у верхів’ї Пд. Бугу, основу яких відносять до давніх 
індоєвропеїзмів [Желєзняк, 148—149], сюди ж р. П'ятна (в XVII ст. 
Пятка) п. Десни в Новгород-Сіверськ. р-ні Чернігів, обл. [СГУ, 454], рр. 
Прип'ятка (2) — «горішня Прип'ять» і правий рукав Прип’яті, поле 
Прип'ять на Волині, біля якого тече р. Прип'ять [СММПЗУ 2, 264], 
можливо, лит. назви pp. Pentä й Pent-lawken, які А. Ванагас пов’язує з 
д.прус. pintis, pentes «дорога», що має основу і.є. *pent- «іти, ступати» 
[Ванагас, 21]. Суміж. оронім Perepetie, д.рус. назви двох високих могил 
Перепет (Перепеть, Перепять), Пере ne тиха (Перепятиха), назви кур
ганів Перепета (Перепята, Перепьат), Перепятиха на Київщині 
[ЕСЛГНПР, 98] належать до того самого етимол. гнізда, але містять в 
основі преф. пере-, наявний у похідних переп'ясти «перегородити», діал. 
переп'ятйти «тс.», діал. переп'ят (у виразі переп'ят устати «стати 
комусь на дорозі, перегородити комусь дорогу») [ЕСУМ 4, 650]. Ці топоні
ми виникли за подібною мотивац. ознакою «межа, кордон, перепона на 
шляху». Щодо рефлексів -е-, -'a, -ę- (< і.є. -еп-) у варіантах гідронімів з осно
вою *pęt-, то вони зумовлені різночасовими і різномовними фіксаціями 
різнодіалектної вимови спорід. слів. Ойконім Прип'ять постав способом 
трансонімізації назви річки, на якій лежить відселене після Чорнобильсь
кої катастрофи місто.

Приеліп — гори (14) на Івано-Франківщині, які зафіксовані перев. пол. джере
лами у формах Przysłop, Przysłup, Przyłóp, Przyslip [Габорак, 311—312], нп 
(2) на Закарпатті та Львівщині [АТП, 705]. Ороніми постали семант. спо
собом від ГТ приеліп, прислоп «долина між двома горами чи підвищення
ми», «долина з двох боків затиснена горами»; пор. болг. преслоп, преслап 
«гірська сідловина; перевал» [Габорак, 312], укр. діал. приеліп «ведмежа
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пастка», прислопйти «піймати пасткою», сліп «велика пастка, ведмежа 
пастка», що має псл. походження (< псл. *8Іорь) й остаточно не з’ясовану 
етимологію [ЕСУМ 5, 303]; сюди ж, очевидно, належить і поліс, прйсло 
«ряд кілків у пастці на вовка» [СЗПГ 2, 89]. Аналог, походження є ойконі- 
ми Присліп і такі ж назви потоків (4) [СГУ, 447].

Приетёни — бот. пам’ятка природи держ. значення, Запоріз. р-н і обл.; Урочище 
Приетени [ГЕУ 3, 92]. Топонім виник семант. способом від діал. пристін 
«крутий берег річки» у мн., що зазнало рос.мовн. впливу, де на місці ети- 
мол. -є- вимовляється -е- (< псл. stena стіна») [ЕСУМ 5, 420]; пор. гідроні
ми (4) Пристінь, Пристен, ПристЬнъ у сх. частині Україні [СГУ, 447], 
ойконіми Пристень, Пристін [АТП, 705].

Прйшиб — с-ще міськ. типу, Михайлів, р-н Запоріз. обл. [АТП, 178]; засн. 1874 р. 
[ГЕУ 3, 96]; пор. м. ІІришйб в Азербайджані [СЭС, 1074]. Вважають, що 
ойконім перенесено переселенцями зі сл. Пришиб у Кобеляцьк. пов. Пол- 
тавськ. губ., нині це Кременчуц. р-н Полтав. обл. [Янко, 290]. Цю назву 
утворено семант. способом від ГТ прйшиб «пристанище, затишне, захище
не місце» [Грінч. З, 453]; пор. нп Пришиб (7) в ін. обл. Лівобережної Укра
їни [АТП, 705], частина з яких (ті, що лежать на бер. водойм) могла поста
ти від того ж апелятива у значенні «місце на березі, де можна пристати 
човну» [Грінч. З, 453], «обрив біля річки на вигині, закруті; місце, куди 
вдаряє річка на повороті» [Мурзаев, 461].

Прпще — загальнозоол. заказник держ. значення, Березн. р-н Рівн. обл.; Брище 
[ГЕУ 3, 96]. Назва має затемнену етимологію. З огляду на характерну для 
поліс, говірок вимову -и- на місці -е- в сильній позиції можлива спорідне
ність топоніма з кількома назвами Бреща, які є ймовірними ілліризмами, 
мотивованими прикм. *brent-isk-iä «оленяча» (див. Бреща), що властиво 
ліс. хащам заказника. В. П. Шульгач аналог, назву пос. Брище на Волині 
пояснює як наслідок спрощення першого складу в Дьбрище (діал. дебрище 
«обвал») через утрату слабкого голос, -ь- [Шульгач 2001,17—18]; пор. ана
лог. явище в ойконімі Брянськ. Сумнів щодо походження назви додає її 
основний варіант Прйще, який важко пояснити у зв’язку з наведеними 
етимологіями. Чергування початк. п- /  б- спостерігається в діесл. основі 
прискати /  брйскати (< псл. *pryskati «порскати», парал. до *bryskati 
«бризкати»), що відбилося в іменних утвореннях на зразок прискйй «гаря
чий, запальний», приск «присок, жар» [ЕСУМ 4, 576], присок, приск 
«гарячий попіл з жаром; жар» [СУМ 8, 29], діал. бризк «бризки», бризка, 
похідне від бризкати [ЕСУМ 1, 256], які за допомогою суф. -ja могли утво
рити топонім за відповідною ознакою; пор. пуща від пустий (див. Пуща- 
Водйця).

Приібтівка — с-ще міськ. типу, Олександрій. р-н Кіровоград, обл.; засн. 1831 р. 
[ГЕУ 3, 86], Приютовка (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. Ойконім виник за допо
могою суф. -івк(а) в релят. функції від запозиченого з рос. мови приют 
«притулок; доброчинний заклад для одиноких і незаможних» [ЕСУМ 4, 
586]; пор. нп Приют (7), Приютне на пд. і сх. України [АТП, 705].

Пробйта — гора, с. Осмолода, Рожнятів. р-н Івано-Франків. обл. [Габорак, 313]. 
Оронім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду 
дієприкм. пробитий з основою дієсл. пробити, пробивати «прокладати 
дорогу, шлях; прокладаючи залізницю і т. ін., розчищати, звільняти 
місце» [СУМ 8, 113—114].

Провбльський степ — частина Луганськ, заповідника у Свердловськ. р-ні 
Луган. обл. [ГЕУ 3, 96]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ степ «великий безлісий, вкритий трав’яною 
рослинністю, рівнинний простір у зоні сухого клімату» [СУМ 2012, 1103] 
й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного від суміж. ойко- 
німа Провалля [АТП, 70] або назви б. Провалля [Янко, 290].
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Пролетбрське — с-ще міськ. типу, Гірницька р /  р м. Макіївки Донец, обл.; засн. 
1937 р. [ГЕУ 3, 98], до 1956 — Холодна Балка [Янко, 290]. Ойконім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. про- 
летарський «який населяють пролетарі», «який відповідає духові, ідеоло
гії пролетаріату» [СУМ 8, 214—215] (основу с-ща становлять робітники 
кам’яновугільної шахти й заводу металоконструкцій); пор. ще 14 нп Про- 
летарське перев. на сх. та пд. України [АТП, 706] та утворену аналог, спо
собом назву смт Пролетарський у Луган. обл., якій передував (з 70-х рр. 
XIX ст. до 1943 р.) відантроп. ойконім Картушине [ГЕУ 3, 98] < прізв. 
*Картуша з основою апелятива картуш «ліпна або графічна прикраса..., 
на якій роблять написи, емблеми тощо» [СУМ 4, 113], рос. картуш «кар
тинка в кінці, на початку або у главі друкованої книги», «листок картона» 
[Даль 2, 94]. Первинна назва Холодна Балка постала внаслідок трансоні- 
мізації суміж. гідроніма [СГУ, 591].

Просянб — с-ще міськ. типу, Покровськ. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 89]; засн. 
1882 р. [ГЕУ 3, 101], Просяна [Янко, 291]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. просяний «стос, до 
просо»; пор. просяний лан [СУМ 8, 309], сс. Просяне, Просянка [АТП, 
706], б. Просяна, яр Просяний, рр. Просянка [СГУ, 449—450].

Протбка — річки: 1) л. Дніпра в Херсон, обл.; Пролив (1979); 2) л. Росі п. Дні
пра; Протока (XVII ст.), Протбка (1957), Ротокъ (1845—1859), д.рус. 
Рута, Рутецъ, Рюта, Великий Рутъ, Руть, Рутъ (1151), Рутокъ (1159), 
Ротъ (1162), Рутекъ (1597), Роток (XVII ст), Рудокъ (1885—1859), Rotok 
(1850), Струга (1979); пор. Роток — передмістя Білої Церкви; 3) Про
тока (1966), пр. Джерела п. Дніпра в Черкас, обл. [СГУ, 450]. Суч. гідроні
ми виникли внаслідок онімізації ГТ протбка «рукав річки; річка або стру
мок, що з’єднує дві водойми» [СУМ 8, 323]; пор. рос. пролив «вузька смуга 
води, яка з’єднує два водних басейни або дві частини одної водойми» 
[Мурзаев, 463], що відбилося в парал. назві річки на Херсонщині. Літоп. 
гідроніми Рутъ, Ротъ, Рута, Руть, Рюта, Рутецъ І. М. Желєзняк квалі
фікує як давні утворення з основою і.є. *гои- /  *геи- /  *ги- «рвати, рити, 
копати», основа яких, з огляду на європ. паралелі, проникла в Надросся 
під іллір. або ілліро-кельт. впливом [Желєзняк, 114—121]. Іншомовний 
характер вихідної форми Рутъ зумовив розвиток кількох варіантів, від 
одного з яких (Ротъ) виник демінутив Роток, а вже на його основі внаслі
док асоціат. зв’язку зі структ. подібним ГТ протбка сформувався суч. 
гідронім. Парал. назва Струга є семант. утворенням від ГТ струга «потік, 
струмок зі швидкою течією» [СУМ 9, 788], яке в різних діалектах має різні 
семант. відтінки [Желєзняк, 26; Данилюк, 92].

Профсоїбзна — карст, порожнина (шахта) в Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Карабі-яйла [ГЕУ 3, 102—103]. Спелеонім виник, очевидно, унас
лідок трансонімізації рос. назви суміж. санаторію «Профсоюзный».

Прбхорівка — клімат, курортна місцевість, Канів, р-н Черкас, обл. [ГЕУ 3,103]. 
Назва виникла способом трансонімізації суміж. ойконіма Прохорівка 
[АТП, 505], що є відантроп. утворенням на -івка.

Прудник — річки: 1) п. Солокії л. Зх. Бугу п. Вісли; Prudnik, Prusnik; 2) п. 
Стиру п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; Прудникъ (1913) [СГУ, 451]. 
Гідроніми виникли семант. способом від ГТ пел. походження прудник 
«швидкоплинний ставок з греблями», «річка ставків, озерець» та ін. 
(< пел. *prędbnito) [Шульгач, 227], утвореного на основі діал. пруд «швид
ка течія води» (< псл. *prpcfo «течія») [ЕСУМ 4, 616].

Прудінка — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. на поч. 
XVII ст., до 70-х рр. XIX ст. Новосергіївка [ГЕУ 3, 103], за ін. джерела
ми — спочатку як Пруди перенесено втікачем із с. Срібні Пруди Курськ, 
губ. [Янко, 291]. Суч. ойконім постав за допомогою суф. -янк(а) в релят.
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функції від первинної назви Пруди з основою діал. пруд «швидка течія 
води», рос. пруд «ставок, гребля» [БСУМ 4, 616] у мн. Істор. ойконім 
Новосергіївка утворено способом основоскладання компонентів словосп. 
Нова Сергіївна, перший з яких указував на пізн. виникнення поселення 
порівняно із суміж. Сергіївною; пор. 38 нп Сергіївна, 4 з яких у Харків, 
обл. [АТП, 718].

Прут — річки: 1) л. Дунаю; скіф. Пората, гр. n\)pexóę (V ст. до н. е.), Bpowoę 
(X ст. н. е.), Ava (?) (VII ст., Равенський Анонім), «... и Проутаь, «ко 
Пруту» (1229), «на Пруті» (XIV—XV ст.), Pruth (1416), Прутъ (1695), 
Prut (1888), Prutul (1946); 2) п. Варилини п. Розтоки л. Бистриці п. Дні
пра; Прутъ, Prut (1913) [СГУ, 451]. Гідронім у бас. Дунаю більшість онома- 
стів, услід за Геродотом, пояснює як скіф, назву, що пов’язана з авест. 
pdrdtu «брід», рэгэи-и «широкий» і змінила свою структуру на слов, грунті 
під впливом сх.слов. пруд «швидка течія» або псл. *prout (> *prut) «швид
кий; той, що стрибає» [Карпенко, 170; ЕСЛГНПР, 112]. Назву р. Прут у 
верхів’ї Дніпра етимологізують у зв’язку з гідронімами Прут у бас. Горині, 
рос. Прут у бас. Десни, Прутница в бас. Волги, Супрут, Супрута в бас. 
Оки, пол. Prątnik, Prątnica в бас. Вісли і под. як псл. *Prpfo, мотивовану 
апелятивом *pręfo «різка, палиця», що розвинув геогр. значення «міра 
земельної площі», пряма течія на болоті» [Шульгач, 227—228; Вербич, 62].

Псел — річка, л. Дніпра; Пселъ (1111), Песелъ, Пслъ, Псюлъ, Пъслъ (XII ст.), 
Psizol, Psola (1565), Psczel, Psczol (1931), Psol (1781), Псолъ (1931), Псьол 
(1963), Пело (XIX ст.) [СГУ, 452]. Гідронім досить переконливо етимологі
зують, починаючи з О. О. Потебні, як утворення від того самого кореня, 
що в дит. пісяти, серб, питати, лит. pissa «cunnus», pisu, pisti «coire», 
гр. яіоєа «вологе місце, луки»; пор. ностр. p*iSA  «бризкати», яке рекон
струюють на основі картв. ps- «мочитися», урал. piSa «крапати, 
мрячити», дравід, рісл- «мжичити, дощ», алт. p‘isü /  p'üsü «бризкати» і 
ностр. суф. -ел [ЕСЛГНПР, 113]. Наявність звуконаслід. за походженням 
основи *pis- /  *ps- та суф. -ел у різних мовах Євразії забезпечила стійкість 
гідроніма Псел протягом багатьох віків. Щодо д.рус. Пьсьлъ, то редук. -ь- 
у першому складі, очевидно, виник у звукосп. *ps- унаслідок дії закону 
відкритого складу відн. пізно, про що свідчить відсітність палаталізації 
-с- у формі Пселъ, Пслъ; пор. похідні назви pp. Псільчин, Псйнна, нп Псел- 
сний городь (1559), Псіоловна (1740—1767), суч. сс. Псільсьне, Запсілля 
на Полтавщині [ЕСЛГНПР, 113], кілька гідронімів Pisia на Мазурщині та 
Мазовшу в Польщі [Duma, 15, 66].

Пулемёцьке озеро — оз. карст, походження, Любомл. р-н Волин, обл. [ГЕУ З, 
105]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм., утвореного від 
суміж. ойконіма Пулемець [АТП, 48] < с. Пульмо + -ець; в основі назви 
діал. пульмо «піскуватий твердий берег» [Шульгач 2001, 114].

Пурулуй — гора, с. Беркут Верховин, p-ну Івано-Франків, обл.; Пурул, Пуруль, 
Пурулуй (1899), Purul, Puruluj (1932) [Габорак, 316]. Оронім виник за 
допомогою рум. суф. -(l)uj у посес. функції від прізв. Пурул, в основі якого 
або прикм. pur- «чистий», або іменник pur «дика цибуля» [Габорак, 316].

Пустомпти — місто, Львів, обл. [АТП, 289]; засн. в сер. XV ст. [ГЕУ 3,105], кол. 
Мито [Янко, 292], Pustomyty (1888) [SGKP 9, 311], Пустомыты (1981) 
[СЭС, 1095]. Етимологія ойконіма затемнена. Форма мн. схиляє до думки 
про його походження від незафіксованого прізв. *Пустомиту яке, імовір
но, відбите в назві с. Пустомитів Горохів. р-ну Волин. обл. [АТП, 40], або 
від ГТ *пустомит «місце, митниця, де не збирали мито або воно було 
мізерним» (на зв’язок з мито волин. ойконімів Пустомит і Пустомити 
вказує В. П. Шульгач [Шульгач 2001, 114]); пор. д.рус. мытъ «мито» і 
композитну модель «пуст-о -І- іменник у наз. відм.», реалізовану у ГТ
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пустопаш «незасіяна, необроблена земля» [СУМ 8, 401], рос. пустолёд 
«лід на річках з повітряними пустотами, який утворюється при зниженні 
рівня води або в результаті підтанення льодового панциря» [Мурзаев, 
467]. Місц. населення пов’язує назву с. Пустомйти з неіснуючою 
р. Пустомиля [СММПЗУ 2, 275].

Пустбха — річка, л. Гуйви п. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; Pustocha (1765), 
Пустоха (1888) [СГУ, 453]. Гідронім виник семант. способом від діал. 
пустбха «переліг, цілина»; пор. ГТ пустош (діал.) «пустиня» [ЕСУМ 4,638].

Путйвль — місто, Сум. обл. [АТП, 402]; д.рус. Путивль «къ Поутивлю* (1146), 
Поутивль (1147), Путивль (1152), «поидоша Путимлю» (1146), «до 
Путимля» (XV ст.), Путимль (1605), Putimle (1630), Putywle (1632) 
[ЕСЛГНПР, 112]. Ойконім виник як посесив на *-уь від д.рус. ПІЇтивь /  
ПХтимъ (<ПІЇтимірь, Путимыслъ тощо), в основі якого відбилося зако
номірне чергування -му / -мл-, -ej- /  -вл- [ЕСЛГНПР, 112].

Путйла — 1) річка, п. Черемошу п. Пруту л. Дунаю; Putylla, Putilla, Putylowka 
(1880), Putilova (1774), Putila, Putiliuka (1783), Putilowka (1886), Путй- 
лівка (XIX ст.), Путйлка, Путилиця (1973), Путила, Putyl (1880) [СГУ, 
453]; 2) с-ще міськ. типу, Чернівец. обл. [АТП, 524]; засн. 1501 р. [ГЕУ 3, 
107], перша фіксація з 1647 — Путила, Puddillawa (1774), Pudilowa 
(1785), Buttilov (1776), Putilla und Storonez (1780), Путила (1785), Cmopo- 
нецъ, Storonetz або Putilla (1848—1880), Storonetz-Putilla (1909—1914), 
Путила Сторонец (1921), Путила (1929—1931) [ТГРЧО, 57]. Первинною 
вважають укр. форму гідроніма Путилова, Putilova (річка, долина, місце
вість), що виникла як посесив на -ова від антропоніма Путило (пор. пол. 
Putylo < putac «гуляти (плутатися), тринькати гроші» [Rymut 2, 324]), 
укр. буков. Путилов [СПЧ, 292]) і зазнала румунізації, унаслідок якої 
слов. суф. -ов(а) було замінено означальним артиклем іменників жін. 
роду -а подібно до Банила від Банилів тощо [ТГРЧО, 58; Карпенко, 172]. 
Ойконім постав способом трансонімізації суміж. гідроніма Путилова, 
Путила, як і парал. назва раніше окремого с. Сторонець, що утворена від 
назви лівої пр. Путили Сторонець [СГУ, 532]; пор. відантроп. ойконіми 
Путилине, Путилівка (4), Путиловичі [АТП, 707], потік і р. Путйлівка 
[СГУ, 453].

Путрине — заплавне оз., Біляїв. р-н Одес. обл. [ГЕУ 3, 108]. Лімпонім виник як 
посесив на -ине від антропоніма Путря /  Путра; пор. буков, прізв. Путря 
[СПЧ, 293], похідне від запозиченого з балт. мов діал. путря «їжа з варе
ного ячменю і солодкого квасу», путра «каша з житнього борошна; недоб
роякісна, несмачна їжа» [ЕСУМ 4, 641], назву с. Путрине в Кельменец. р- 
ні Чернівец. обл. [АТП, 522] і відкатойк. ойконім Путринці на Хмельнич
чині [АТП, 483].

Пушкінська скеля — мис на Пд. бер. Криму, в Гурзуфі [ГЕУ 3, 108]. Оронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ скеля 
«кам’яна брила або гора зі стрімкими схилами та гострими виступами» 
[СУМ 9, 259] й означенням у формі відн. прикм. на -ська, утвореного від 
назви бюста О. С. Пушкіну, який установлено на мисі на честь перебуван
ня в цих місцях видатного рос. поета.

Пуща-Водйця — с-ще міськ. типу, Київ, м /  р і обл., у якому курорт «Пуща-Во- 
диця» засн. у 90-х pp. XX ст. [ГЕУ 3,108]. Ойконім виник способом трансо
німізації назви курорту, яка постала до заснування с-ща скдаданням онімі- 
зованого ГТ пуща «великий, густий, дрімучий ліс; хащі» [СУМ 8, 412], 
«заповідний ліс» [Мурзаев, 470] (< д.рус. пуща «пустинне місце; лісові заро
сті, ліс»), що має відповідники в різних слов, мовах (< псл. *pustia < *pusto 
«дикий, пустий» [ЕСУМ 4, 646]), і назви суміж. х. Водиця [Янко, 293], 
похідного від водиця «пестл. до вода» [СУМ 1, 718], поліс, водиця «вода» 
[Аркушин 1, 69].
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П’ятихйтки — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 90]; засн. 1886 р. [ГБУ 3, 108], 
кол. П’ятпихатка [Янко, 293], Пятихатки (1981) [СЭС, 1099]. Ойконім 
постав способом основоскладання числ. п'ять і демінутива хатка в мн. 
Його мотивація пов’язана з тюрк, культ.-істор. впливом на пд.укр. землі 
(особливо в козац. добу), наслідком чого стало використання в місц. топо
німії сакр. для мусульман числа «5» (тюрк, bes /  beś) на позначення образ
ної множинності геогр. об’єктів; пор. рел. п'ять світів, п'ять класів, 
п'ять елементів буття: золото, дерево, вода, земля, вогонь; рел. п'ять 
видів членів тіла, створені богом [ДТС, 96—97], численні геогр. назви з 
основою Бес- /  Беш- у тюрк, мовах [Лучик 1999, 31], поширені перев. на 
сх., пд. та в центрі України, де тюрк, сліди є найпомітнішими, ойконіми 
П'ятихатка (4) і П'ятихатки (11) [АТП, 707], а також характерні для 
зх.- і пн.укр. земель слов, топоніми Семидуби, Семигори, Тригір'я, Триліси 
[АТП, 717, 735—736].

р
Pśsa-Руська — місто, Нестеров, р-н Львів, обл. [АТП, 286]; відоме з 1455 р. [ГЕУ 

3 ,109], Rawa-Ruska (1888) [SGKP 9, 311], Рава-Русская (1981) [СЭС, 1102]. 
Суч. ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Руська (< руський — давньоруський, до поч. XX ст. «український, захід
ноукраїнський») до перенесеної з пн.-сх. частини Польщі назви Рава 
(Мазовецька), пол. Rawa (Mazowiecka), яка вважається відгідр. утворен
ням; пор. кілька рр. Рава в бас. Вісли та Верх. Дніпра на території Поль
щі, Зх. України, Білорусі [Никонов, 348]. Первинні гідроніми Рава, почи
наючи з Я. Розвадовського, відносять до і.є. або постіндоєвроп. прошарку, 
пов’язуючи їх з антич. назвою Волги у згадках Птолемея як Pa (Ra) та 
ймовірно твірним апелятивом гаиа «болотна вода» [Rospond, 326], збере
женим у лат. мові; пор. лит. rova «тс.», слвц. riava, rava «гірський потік», 
яке зазнало впливу зх.європ. і балт. мов, де rova /  rava вказує на основу
і.є. *röu- «спокійний» [Babik, 239—240]. Власне слов, відповідником бал- 
то-герм. rava є ГТ *rovb (< псл. *ryti < *ruti «рити»), д.рус. ровъ, ръвъ 
«канава, рів; безодня; пекло», пол. rów та ін. [ЕСУМ 5, 87]. Дискусії у 
зв’язку з етимологією топонімів Рава пов’язані перев. з визначенням діал. 
основи (балт., герм., слов, чи романської) спорід. назв; пор. похідні від 
Рава ойконіми Равське, Равщина у Львів, обл. [АТП, 707].

Радёска — гора, с. Зелене Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Radieska (1888), 
Regieska (1932), Рогинська (2003) [Габорак, 319]. Оронім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації рум. відн. прикм. на -eska, похідного від 
апелятива radm /  rediü «гай» [Габорак, 319].

Радбхів — місто, Львів, обл. [АТП, 291]; відоме з 1493 р. [ГЕУ 3, 109], Радёхов 
(1981) [СЭС, 1103]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) від антропоні- 
ма *Радехъ, що є суф. утворенням на -ех від гіпокористики Рад, Рада 
поширених слов. особ, імен на зразок Радомир, Радослав, Padueoj [Чучка, 
475]; пор. пол. Rad, Radach, Radesz [Rymut 2, 330].

Рбдісне — с-ще міськ. типу, Іванів, р-н Одес. обл.; засн. 1965 р. [ГЕУ 3, 113]. 
Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду 
відн. прикм. радісний «сповнений радості, веселощів, приємностей і т. ін.; 
який приносить, дає радість, втіху; відрадний» [СУМ 8, 435]. Назва 
містить конотативну ідеол.-оптимістичну семантику, характерну для 
ойконім. новотворів радян. доби; пор. нп Радісне (8), Щасливе (7) [АТП, 
707, 753] та ін. перев. у пізн. заселених пд. і сх. частинах України.

Радомпрський заказник — бот. заказник держ. значення, Рахів. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 3, 113]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації
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словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою незафіксованого відантроп. ойконіма Радомир; пор. 
нп Станимир, Хотимир, Будомир, Житомир та ін. [Бучко, 294].

Рйдомишль — місто, Житомир, обл. [АТП, 149]; д.рус. Мичьскь (1887), суч. 
м. Радомишль (до кін. XV ст.) [ЕСЛГНПР, 89], 1390 р. згадується як 
с. Мицько, з XVI—XVII ст. — Радомисль [ГЕУ 3, 113], відоме з 1150 р. як 
Мыкгород, Радомишль [СЭС, 1108]. Суч. ойконім виник як посесив на *-уь 
від д.рус. особ, імені Радомыслъ; пор. аналог, назву с. Радомишль на Воли
ні [Шульгач 2001,115], ойконіми Дрогомишль, Добромишль [Бучко, 319], 
Перемишль (тепер на території Польщі) з ін. основами антропонімів на 
-мисл (< -мыслъ), Істор. назва пос. Мичьскъ, Мычьскъ утворена за допомо
гою суф. -ьскь у релят. функції від суміж. гідроніма Мика, Мыкъ [СГУ, 
361], похідного в псл. гнізді *(s)mykati «тягти, рвати, рухати» [ЕСУМ З, 
459] за ознакою «річка зі швидким рухом води»; пор. діал. мик — вигук 
на позначення швидкого руху [ЕСУМ 3, 458] (див. ще [Карп., 184]). 
Парал. ойконім Мыкгород постав унаслідок характерного для д.рус. доби 
складання основ без морфол. засобів, перша з яких (Мыкъ) виконувала 
роль означення опорного компонента городъ; пор. с. Миргород у Житомир, 
обл., нп Ужгород, Райгород, Івангород та ін. [Бучко, 148].

Радостпвка — річка, л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра у Львів, обл.; Radostawka, 
Baszka (у верхівці) (1889), Radosławka — помилк. (1889) [СГУ, 455]. Граф, 
подібність пол. до лат. -t- спричинилася до сплутання форм і невизначе
ності автентичного гідроніма, який в офіц. джерелах подано у формі 
Радоставка. Результати анкетування та місц. експедиції підтвердили 
правильність варіанта Радославка, що виник як релятив на -ка від дохри- 
стиян. імені Радославъ [Шульгач 1993, 32—33], чому сприяла омонім, 
топоформанту фіналь -ав-.

Рбдуль — с-ще міськ. типу, Ріпк. р-н Чернігів, обл. [АТП, 547]; засн. наприкін. 
XVII ст. [ГЕУ 3, 113], Radul (1888) [SGKP 9, 450]. Основа ойконіма ви
являє формальні зв’язки перев. з пол. топонімами на Rad-, які зводять 
до і.є. *redh- /  *rodh- «плисти, текти» (А. Ванагас, Г. Гуринович, 
Ю. Удольф) або до гіпокористик з основою Rad- псл. антропонімів типу 
*Radogosto, *Radomerb (більшість дослідників) [Babik, 520—538]. Імовір
но твірні антропоніми поширені перев. у пд. слов’ян, Румунії та Молдові 
(пор. пд.слов. і сх.ром. прізв. Радул з основою гіпокористики Рад- або 
прикм. рад і суф. -ул), у суміж. діалектах укр. мови (пор. закарп. прізв. 
Радол — гіпокористика на -ол від антропонімів типу Радомир, Радолюб 
[Чучка, 476], буков. Радул, Радуляк [СПЧ, 295], ст. укр. Радоулъ, Радоуль 
з пд.слов. витоками [ССУМ 2, 286]), частково в зх.слов. мовах (пор. пол. 
Rad-ul, Rad-ula, Rad-ul-ak, Rad-uła, Rad-uł-ow та ін. [Rymut 2, 331]). Про
блемнішим є визначення природи фіналі -уль в ойконімі Радуль, без знан
ня якої етимологізування назви значно ускладнюється. Парал. до Черні
гів. Радуль є блр. ойконім Radule, від якого походить відоме з 1447 р. пол. 
прізв. Radulski [Rymut 2, 332], слвн. Rädolja — род. належності гіпокори
стики Rädolb /  RäduH [Snoj, 345]. Форма мн. блр. Radule (Радулі), як і 
слвн. посесив Radolja, свідчать про відантроп. походження ойконімів. З 
огляду на високу продуктивність родових назв поселень у мн. і відн. пізню 
появу с-ща Радуль імовірним є перенесення блр. ойконіма на Чернігівщи
ну, де закінч, -і в слабкій позиції перетворилося на -ь-, який став показни
ком м’якої -і-основи жін. роду. У разі автохтонності Чернігів, назви суф. 
-уль або міг постати внаслідок приєднання до -ул архаїч. *-уь у посес. 
функції, або є залишком давн. топонім, форманта *-иІь, парал. до *-ulja, 
що характерний для поліс, діалектів: пор. луг Радуль у Чернігів, обл.
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[Черепанова, 235], ойконіми Радулъ, Негоду ль, Пакуль у Рівн. і Чернігів, 
обл. [Бучко, 318].

Радушие — с-ще міськ. типу, Криворіз. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 82]; засн. 
1903 р. [ГЕУ 3, 113]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми сер. роду рос. радушный «такий, що радо приймає; привітний, 
гостинний» [СРЯ 3, 582].

Райгородбк — с-ще міськ. типу, Слов’янськ, р-н Донец, обл. [АТП, 122]; засн. 
1685 р. [ГЕУ 3, 114], уперше згадується під назвою х. Хрестповського 
[Янко, 295]. Ойконім виник способом складання основ апелятива городок 
(демінутив від город «укріплене поселення») та етимол. затемненого Рай, 
що вживається в ролі означення. Аналог, за способом творення волин. 
ойконім РаймістОу первинне Раиместєчко, В. П. Шульгач пояснює як 
композит з першим компонентом, вираженим антропонімом Рай [Шуль
гач 2001, 115—116], що цілком можливо з погляду на назви на зразок 
Івангород. З огляду на міжонімні зв’язки імовірнішим є походження ком
понента Рай- у Райгородок від ГТ рай «сад, квітник» (< д.рус. рай «сад, 
квітник; первісний сад, житло прабатьків»); пор. пряму вказівку на таку 
мотивацію назви двору Рай київ, князя Юрія Володимировича 
[ЕСЛГНПР, 114], ойконіми Рай, Райки, Райозеро, Райполе, Райське [АТП, 
708], Райец у Чехії [Никонов, 349], які мають ознаки відапелят. витоків 
основи Рай- (див. Райське). У деяких гідронімах (напр., р. Райок, потік 
Райок-Мокрий на Чернігівщині [СГУ, 456]) основа твірного апелятива 
райок може мати ін. походження, пов’язане з псл. *raj (< *гоуь), мотивова
ним і.є. *roi- (*га-) «текти», звідки *reka «річка» [ЕСУМ 5, 16], серб, 
р. Рауна, рос. р. Райна, пол. Rajna [Іліаді, 277], нім. Рейн та ін.

Рійське — с-ще міськ. типу, Дружків, м /  р Донец. обл. [АТП, 105]; засн. на поч. 
20-х pp. XX ст. [ГЕУ 3, 115], рос. Райское. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. райський «стос, до 
рай*у «який викликає почуття прекрасного, чарує; чудовий, чарівний» 
[СУМ 8, 443]; пор. нп Райське в Пд.-Сх. Україні [АТП, 708].

Р£та — річка, л. Зх. Бугу п. Вісли у Львів, обл. (1957); Ratha, «na Raczie» 
(1564— 565), Rata (1965) [СГУ, 457]. Гідронім належить до давніх і.є. 
реліктів із затемненою етимологією. Він виявляє зв’язки з варіантом 
Рата д.рус. назви р. Рутъ у бас. Росі (див. Протока), pp. Ратка, 
Ратець, Рать на сх.слов. землях, Rata, Ratupis у балт. ареалі, кельт. 
Ratomagus, Rotomagus, Beinn Ratha, Meadhrath, Dunrath, останні з яких 
зберігають апелят. основу у вигляді гал. ratin «гребля, запруда», ірл. räith 
«земляне укріплення», шотл. rath, rätha «кругове укріплення». Це дало 
підстави І. М. Желєзняк зробити припущення про найімовірніше кельт, 
походження гідроніма Рата у зв’язку з і.є. *гои- /  *геи- /  *ги- /  *га- «рвати, 
рити, копати» [Желєзняк, 116—120], з чим важко не погодитися. Домі
нантна семантика «гребля, укріплення» твірних кельт, апелятивів при
родно випливає зі значення «рвати, рити, копати» вихідної дієсл. основи, 
адже найдавніші захисні споруди були пов’язані насамперед з копанням 
глибокого рову навколо поселення, створенням греблі з відповідним про
пускним контролем тощо.

Ратне — с-ще міськ. типу, Волин. обл. [АТП, 49]; відоме з XII ст. [ГЕУ 3, 115], 
за ін. джерелами — з 1366; «ко всим мужєм Ратнлном* (1443), «до 
Ратна» (1516), «на Ратенъ* (1526), «прєз Ратно* (1630) [Шульгач 2001, 
116]. Суч. та істор. форми ойконіма свідчать про його виникнення способом 
онімізації субстант. відн. прикм. ратний у формі сер. роду (< *гаЪпъ, -о) з 
основою д.рус. рать «битва; війна; напад; ворожнеча [Шульгач 2001,116].

Рафблівка — с-ще міськ. типу, Володимирец. р-н Рівн. обл. [АТП, 372]; засн. 
1902 p., до 1927 — Полиці, до 1939 — Нова Рафалівка [ГЕУ 3, 115]. Суч.
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ойконім утворено способом усічення означення Нова у структурі попе
редньої назви с-ща, яке вказувало на пізн. виникнення нп порівняно зі 
Старою Рафалівкою в цьому ж p-ні [АТП, 373]. Перенесений із суміж. нп 
компонент Рафалівка постав за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від чол. імені Рафал (< Рафаїл)9 що в такій формі є поширенішим 
у пол. мові [Rymut 2, 333]. Істор. назву Полиці, перенесену із суміж. села 
[АТП, 372], жителі пояснюють у зв’язку з місцем, де колись робили поли
ці та іншу столярку [СММПЗУ 2, 238]. Імовірніше, що в її основі неза- 
свідчений діал. апелятив *полиця9 що був пестл. формою ГТ поле (як 
водиця від вода) або позначав певну ділянку землі стос, поля; пор. діал. 
полиця «конюшина польова, котики» [ЕСУМ 4, 490], поліс, політі, полі- 
ток «урожай, який знаходиться на полі», «якесь поле (?)», «частина 
поля», «спеціально не оброблене цього року поле» [Аркушин 2, 66], поле 
Полики в Рівн. обл., ур. Полики на Волині, де колись любили селитися 
тетеруки, яких називали полики [СММПЗУ 2, 238], р. Полична в 
бас. Случі, Рівн. обл. [СГУ, 434].

Р&хів — місто, Закарпат. обл. [АТП, 163]; відоме з 1447 р. [ГЕУ 3, 115], Рахов 
(1981) [СЭС, 1118]. Ойконім виник як посесив на -ів ( овъ) від поширеного 
на Закарпатті, у румунів і пд. слов’ян антропоніма Рах9 що є гіпокористи- 
кою від чол. імен Рафаїл (найчастіше), Радомир, Радослав [Чучка, 478]; 
пор. геол. структура Рахівський покрив [ГЕУ 3, 116], Рахівський масив 
(Рахівські гори), Рахівський Мёнчул [Янко, 296].

Рахм&нівка — с-ще міськ. типу, Центрально-Міська р /  р м. Кривого Рога Дні- 
пропетров. обл. [АТП, 78]; засн. у 1-й пол. XIX ст. [ГЕУ 3,116], до 1957 — 
Олександродар [Янко, 296]. Суч. ойконім виник за допомогою суф. -к(а)9 
який разом з кінц. -ів- /  -ов- у структурі твірного прізв. засновника посе
лення О. Рахманова [Янко, 296] виражає релят.-посес. значення. Істор. 
назва постала способом основоскладання чол. імені Олександр і топонім, 
суфіксоїда -дар (< дарувати) за ознакою «дар Олександра І».

Рбцинська Д&ча — ліс. заказник держ. значення, Вознесенськ. р-н Миколаїв, 
обл.; створений у XIX ст. [ГЕУ 3, 116]. Дрімонім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ дача «лісовий масив, лісове 
угіддя, ділянка; ліс, де заборонена вирубка дерев» [Мурзаев, 173] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ська9 утвореного від утраченого мікрото- 
поніма з основою прізв. Рацин (< укр. етнонім рацин9 співвідн. з угор. гас 
«серб», що ускладнене слов. суф. -ин як сёрбин, циганйн [Чучка, 479]) або 
від антропоніма Раца9 що є варіантом поширенішого відетн. Рац; пор. 
прізв. Рац і Раца в Чернівец. обл. [СПЧ, 297].

Рёбра — одна з найвищих вершин Укр. Карпат, у центр, частині хребта Чорно- 
гора, на межі Івано-Франків. і Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 117]; Ребра (1899), 
Rebra (1950); пор. г. Ребро в Тлумац. p-ні Івано-Франків. обл. [Габорак, 
320]. Оронім виник унаслідок онімізації ГТ ребро «бік гори, обриву, скелі» 
[Грінч. 4, 9], «схил гори, кручі, скелі» [Марусенко, 246], «гірський хре
бет» [Онишкевич 2, 170] у формі мн., яка вказує на кілька подібних до 
ребра гострих скель.

Ребров&ч-Діл — гірський масив у Покутсько-Буковинських Карпатах, в око
лицях смт Ворохти Івано-Франків. обл. [ГЕУ 3, 117]; пор. г. Ребровач у 
цьому p-ні, Rebrowacz (1888) [Габорак, 321]. Оронім виник унаслідок скла
дання онімізованого ГТ діл «рівна плоска місцевість, розташована між 
горбами чи горами» [СУМ 2, 303] і назви суміж. г. Ребровач9 утвореної за 
допомогою суф. -ач від прикм. ребровий з основою апелятива ребро [Габо
рак, 321] (див. Рёбра) або як метафора за ознакою від бойк. ребровачь(ка) 
«рубель для прання та качання білизни», «пральна дошка» [Онишкевич
2, 166, 170].



400 Рёвнй

P ć b h ś  — л. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Ревна (1742, XVII ст.), 
Ревна (1965) [СГУ, 458], як Рёвна [ГЕУ 3, 117]; пор. на узбережжі річки 
бол. й луг Рёвна [Черепанова, 236]. Гідронім виник унаслідок онімізації 
діал. поліс. ГТрівня «викопана яма, наповнена водою» [Черепанова 1984, 
190], що є субстант. формою жін. роду відн. прикм. ревний з основою ГТ 
рева «поріг на річці; мілке місце в річці», яка має балт. (лит.) витоки 
[Мурзаев, 479]; пор. спорід. поліс, ревінь «вибоїна з водою серед дороги» 
[Аркушин 2, 116], блр. діал. рзвєнь «ямка з водою, криниця», «природна 
яма на болоті, де ловлять рибу», рос. діал. ревень «колодязь» з основою 
псл. *геиепь /  *геиьпь, що контамінує значення двох гнізд: *r’uti, *revę 
«ревти» і *ryti> *ryję «рити» [Шульгач, 234], гідроніми Ревень, Ревнище, 
Ревун, Ревуха [СГУ, 458—459].

Рёдьчине — орніт. заказник держ. значення в ліс. урочищі, Олександрів, р-н 
Кіровоград, обл. [ГЕУ 3, 118]. Назва виникла способом трансонімізації 
незафіксованого мікротопоніма Редьчине, що узгоджується з номенкл. 
іменем урочище й постав як посесив на -ине від прізв. Редька.

Резонансна — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Карабі-яйла [ГЕУ 3,119]. Спелеонім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. резонансний з основою 
апелятива резонанс «здатність деяких приміщень, предметів простору 
збільшувати силу й довжину звуків» [СУМ 8, 488].

Рёш — місто, Одес. обл. [АТП, 334]; відоме з 1548 р. [ГЕУ 3, 123], Reni (1888) 
[SGKP 9, 616], кол. Тамаров [Янко, 297], Рени (1981) [СЭС, 1130]. Суч. 
ойконім належить до решток псл. і д.слов. утворень на пд. України, виник 
семант. способом від романізованого ГТ рень < д.рус. рінь «гравій; при
стань» [Карпенко та ін., 185], «мілина, низький берег» [Вербич 2013, 93]. 
Сумнівна щодо реальності назва Тамаров постала, очевидно, як посесив на 
-ов від антропоніма Тамар, що є варіантом імені Тамара; пор. видатну 
царицю Грузії 1184—1207 рр. Тамару, або Тамар [СЭС, 1314].

Реть — річка, л. Есмані л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Рітпьу Ретпь (1729— 
1730), «на р. Ретпі»; пор. р. Рётпик, п. Ретпі [СГУ, 460]. Гідронім виник 
семант. способом від діал. поліс, ретпь «заболочена низина», що має фонет. 
варіанти і суф. похідні: діал. рет «рівне поле, болотисте поле, мокра 
земля», діал. рит «тс.», діал. ретяга «калюжа, болото», поліс.ретяжина 
«вузька і довга заболочена низина з джерельними водами», поліс, ретуш 
«озеро» [ЕСУМ 5, 65], поліс, ретенє, рётень «озеро в долині» [Данилюк, 81].

Решетйлівка— с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 362]; відоме з 1-ї пол. XVII ст. 
[ГЕУ 3, 124], Reszetyłowka (1888) [SGKP 9, 623], Решетйловка (1981) 
[СЭС, 1135]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від прізв. Решетило, яке належало одному із козаків-першопосе- 
ленців і нині функціонує в цьому регіоні; пор. прізв. Решетило на Лубен- 
щині Полтав. обл. [Кравченко, 173].

Ржпщів — с-ще міськ. типу, Кагарлиц. р-н Київ. обл. [АТП, 216]; засн. на місці 
д.рус. пос. Иванъ, «оу Ивана» (1151) побл. г. Ивангори [ЕСЛГНПР, 63]. 
Суч. назва виникла як посесив на -ів (< -овъ) від антропоніма Ржище з 
основою апелятива ржище, ржйсько «поле з якого скосили жито, пше
ницю або іншу культуру» (< д.рус. рьжь,рожь «хлібна колосова рослина; 
жито в зерні» < псл. *гьгь «жито») [ЕСУМ 5,102]; пор. пол. прізв. Rżysko, 
Rżyski та ін., похідні від rżysko «поле після скошення збіжжя, стерня» 
[Rymut 2, 385]. Можливе утворення ойконіма безпосередньо від ГТ 
ржище під впливом продукт, в ойконімії моделі на -ів; пор. Ржйщівський 
заказник [ГЕУ 3, 125]. Істор. назва постала внаслідок субстантивації 
короткої форми посес. відантроп. прикм. Иванъ, що узгоджувався з 
номенкл. іменем городъ.
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Рпбниця — річки: 1) л. Пуцити п. Дністра в Чернівец. обл. (1973); 2) п. Пруту 
л. Дунаю в Івано-Франків, обл. (1957); Rybnica (1787), Rybnycia (1889), 
«на рыбници* (1424), Ribnicza (1564), Рибниця (1900) [СГУ, 461]. Назви 
виникли за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції від відн. прикм. 
рибний «стос.рмба», «багатий на рибу» [СУМ 8, 528]; пор. гідроніми Рибна, 
Рибний, Рибник [CTV, 461], паралелі в ін. слов, мовах [Вербич 2009, 128], 
м. Рьібница на Дністрі в Молдові [СЭС, 1164].

Рибчинёцька Дубйна — зоол. пам’ятка природи держ. значення, Хмільниц. р-н 
Вінниц. обл. [ГЕУ 3, 126]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ дубйна «дубовий ліс, гай; дубова памолодь» 
[СУМ 2, 429] (див. Дубйна) й означенням у формі відн. прикм. на -ська /  
-цька, утвореного від суміж. ойконіма Рубчинці [АТП, 32].

Рижувїта — гора, с. Вуркут Верховин, p-ну Івано-Франків, обл.; Рижовата, 
Riżowaty (1932), Рыжоваты (2002) [Габорак, 322]. Оронім виник унаслі
док онімізації субстант. прикм. рижуватий «рудуватий» зі значенням 
неповноти вираження ознаки.

Рйнгач — потік, л. Пруту л. Дунаю (1957); Рынгачъ (1885), Ryngacz, Rynkacz
(1888), Санкоуцъ (1850); Рйнга (1973), пор. нп Рингач Новоселиц. р-ну 
Чернівец. обл. [СГУ, 461]; як р. Рйнгач [ГЕУ 3, 126]. Суч. гідронім уважа
ють семант. утворенням від суміж. ойконіма Рингач, в основі якого пер
винна назва р. Ринга, співвідн. з рйнга «водостічна труба» [Карпенко, 174]. 
Можливо, форма ойконіма й гідроніма на -ач виникли під впливом запози
ченого з рум. мови діал. рингач «погано вихолощений бик, схожий на пле
мінного» [ЕСУМ 5, 77] або похідного від нього прізв. Рйнгач [СПЧ, 301]. 
Парал. назва р. Санкоуцъ є романізованою формою укр. ойконіма Санків- 
ці [АТП, 527].

Риппнка — річка, п. Ріки п. Тиси л. Дунаю; Ripinka, Рипинка (20-і pp. XX ст.), 
Repinka, Репінка (30-і pp. XX ст.), Ріка, Келечйнська Ріка, Келечйнка 
(1971) [СГУ, 461—462]. Назва виникла за допомогою суф. -инк(а) в гідро
нім. функції від запозиченого з рум. мови ГТ puna «вибоїна», діал. «висо
кий стрімкий берег, урвище» (< рум. гіра «обрив, прірва, провалля») 
[ЕСУМ 5, 79] або способом приєднання суф. -инк(а) в релят. функції до 
ороніма Рйпа з відповідним ГТ в основі; пор. назви гір Рйпа (3) на Івано- 
Франківщині [Габорак, 323], а також спорід. гідроніми Рйпа (2), Рйпень, 
Рипинна в пд.-зх. частині України [СГУ, 461—462]. Парал. назви постали 
за відношенням річки до суміж. відантроп. ойконіма Келечин [АТП, 160].

Рись — зоол. заказник держ. значення, Маневиц. р-н Волин. обл. [ГЕУ 3, 126]. 
Назва виникла семант. способом від апелятиварись «великий хижий сса
вець родини кошачих із дуже гострим зором» [СУМ 8, 542] (можливо, 
через ергонім. посередництво) за тією ознакою, що в смерековому лісі 
заказника водиться рись звичайний.

Рів — 1) річка, п. Пд. Бугу; Рів (1957), Ровъ (1530), «до... Рову» (1601), Row (сер. 
XVII ст.), Ровка (1917); пор. кол. назву м. Бар у Вінниц. обл. як Рів;
2) рукав Горині п. Прип’яті п. Дніпра; Rów (1892) [СГУ, 462]. Гідроніми 
виникли внаслідок онімізації ГТ рів, що розвинувся на основі ръвъ «кана
ва, рів; безодня; пекло» < псл. *гоиь, яке пов’язане чергуванням звуків з 
*ryti (< *rUti) [ЕСУМ 5,87]; пор. гідроніми Рівчак, Ровець (4), Ровйна, Ровй- 
ще, Ровок [СГУ, 462, 465—466].

Рівне — місто, Рівн. обл.; відоме з 1283 р. [ГЕУ 3, 127], Ровно — перша згадка 
1282 р. [АТП, 369], Ровно (1981) [СЭС, 1142]. Ойконім виник унаслідок 
онімізації субстант. форми сер. роду прикм. рівний «який не має западин 
і підвищень (про поверхню); гладкий» (< д.рус. ровьныи) або від ужитого 
в ролі іменника рівне «місцевість, місце без западин і підвищень» [СУМ 8, 
548]; пор. 25 нп Рівне в Україні [АТП, 710] та відповідні назви поселень в



402 Різня

ін. слов, мовах [Шульгач 2001, 117]. Припущення про походження назви 
міста від відн. прикм. із суф. -н- та основою ГТ рів, ров [Никонов, 354] не 
знаходить відповідного лекс. підґрунтя (в сх.слов. мовах такий прикм. не 
вживається); пор. Рівненське плато в межах Рівн. обл. [ГЕУ 3, 132].

Різня — річка, л. Ірші л. Тетерева п. Дніпра; Разня (1859), Ризна (1892), Ризня 
(1864), Ryznia, Ryznica (1893), Різня (1957); пор. с. Різня Малин, р-ну 
Житомир, обл. [СГУ, 463]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації форми жін. роду відн. прикм. із суф. -н(а) /  -н(я)у утвореного 
від поліс, риза «різа, земельна ділянка різної площі; розрив», ріезь, різа 
«земельна ділянка» у гнізді *rezati «різати» [ЕСУМ 5, 91—93] або спосо
бом приєднання до зазнач, кореня суф. -н(а) /  -н(я) в топонім, функції. 
Словотв. варіант Ryznica постав за допомогою гідронім, суф. -иц(я) 
(< *-іса) від давн. форми Ryznia; пор. назви поліс, рр. Різниця [СГУ, 463].

Рік£ — річки (10), потоки (4) в бас. рр. Тиси, Верх. Дністра та Верх. Пруту [СГУ, 
463—464]. Гідроніми виникли внаслідок онімізації ГТ ріка «водний потік, 
що живиться із джерела або стоком атмосферних опадів і тече по видовже
них зниженнях рельєфу від верхів’я до гирла» [СУМ 8, 574], який має 
паралелі в різних слов, мовах; псл. *reka < *roika пов’язане чергуванням 
голосних з *rei- (*ringti) «текти стримувати» < і.є. *геі- /  *гі- [ЕСУМ 5, 95].

Ріпище — заплавне оз., Сосниц. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 3,135]. Лімнонім виник 
унаслідок онімізації поліс, ріепище, ріпище «бадилля картоплі» 
[ЕСУМ 5, 96], «місце, де раніше росла ріпа»; пор. кут. Ріпище в с. Судче на 
Волині, де колись було болото, в якому росла так звана ріпа, поле Ріпища 
в Брест, обл., на якому постійно сіяли ріпу, сінокіс Ріпище там само 
[СММПЗУ 2, 291], масові мікротопоніми Рэтшча в Білорусі, в основі яких 
апелятив рэтшча «ділянка поля, де росла ріпа» [Лемцюгова, 331].

Ріпки — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 547]; відоме з 1670 р. [ГЕУ З, 
135], Репки (1981) [СЭС, 1132]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
родової назви людей (першопоселенців) на прізв. Ріпка в мн. (< ріпка 
«мала ріпа», «картоплина») [Чучка, 484]; пор. сс. Ріпки (4) в ін. обл. 
України, Рзпкі (2) в Білорусі [Лемцюгова, 331] та ін.

Ріпне бзеро — гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Слов’янськ, р-н Донец. 
обл.; Ропне озеро [ГЕУ 3, 136]. Назва виникла внаслідок трансонімізації 
лімноніма, утвореного способом лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду відн. прикм. рдпний 
«який являє собою ропу», тобто «насичену солями воду солоних озер» 
[СУМ 8, 881].

Річбнський заказник — зоол. заказник держ. значення, Іршав. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 3, 136]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на
-анський, утвореного від суміж. гідроніма Ріка [СГУ, 463].

Ровенькй — місто, Луган. обл. [АТП, 55]; відоме з 1705 р. [ГЕУ 3, 137], Осико
вий Ровеньок (1705), «городок Ровеньок» (1707) [Янко, 299], м-ко Ровенёк 
(1707), сл. Ровенецкая (XVII ст.), с. Ровенькй (80—90-і рр. XVIII ст.); пор. 
висоти Ровенецкие (1829), р. Ровеньок, Ровенка (1782), Ровенька, Ровень- 
ки (1820) [СГУ, 465]. Суч. ойконім фіксується з 2-ї пол. XVIII ст., виник 
унаслідок плюралізації давн. форми Ровенёк, що постала способом оні
мізації демінутива на -ок з основою ГТ ровень «рівне поле або рівна сіно
жать у горах біля річки або потока; рівнина» [Онишкевич 2, 179], «рівни
на (в загальному значенні)» [СНГТК, 175]. Можливе безпосереднє утво
рення ойконіма семант. способом від *ровенькй «невеличкі рівнинні 
ділянки» (в бас. р. Ровеньок); пор. діал. ровіньця — демінутив від ровінь 
[Онишкевич 2, 180]. На існування місц. ровеньок, рос. ровенёк, указує 
назва сл. Ровенецкая (XVII ст.), яка передувала м-ку Ровенёк (1707). 
Парал. ойконім Осиновий Ровеньок постав синтакс. способом від Ровеньок
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унаслідок приєднання означення у формі відн. прикм. на -овий, що вказує 
на наявність у бас. річки осини, осинового гаю, посадок.

Рогбнь — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. 1736 р. [ГЕУ З,
137], Рогань (1773) [СГУ, 466]. Ойконім виник способом трансонімізації 
назви р. Рогань (1674), на якій лежить с-ще [СГУ, 466]. Гідронім, який 
відомий із XVII ст. [СГУ, 466], утворено за допомогою суф. -ань у топонім, 
функції від апелятиваріг «мис, коса; крута меандра річки; гірська відно
га; місце злиття річок тощо», який розвинув геогр. значення й відбився в 
топонімії різних слов., балт. та ін. мов [Мурзаев, 482].

Рог&тин — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 198]; відоме з XII ст. [ГЕУ 3, 137], 
за ін. джерелами — відоме з XIV ст., Rohatyn (1888) [SGKP 9, 692], Рог
атин (1981) [СЭС, 1142]. Назва належить до поодиноких нерегулярних 
утворень, які не мають паралелей в укр. ойконімії, що ускладнює її етимо
логізування. Очевидно, вона виникла як посесив на -ин (< *-іпь) від антро- 
поніма *Рогата із суф. -ат(а) /  -ят(а) в зменш.-пестл. функції та осно
вою Рогъ [Худаш-Демчук, 25], Рога [СПЧ, 302], що є гіпокористикою від 
композитів на зразок Козирогъ, Роговолодъ [Чучка, 487] або семант. утво
ренням від апелятива рогъ; пор. Боратин від Борята /  Бората [Шульгач, 
15] з основою Борь, що від імен типу Бориславъ або апелятива борь «бір» 
[Rymut 1, 47—48], Пирятин, Пирлтинъ (1154) < Пирата — зменш, до 
*Пирогостъ [ЕСЛГНПР, 102], сюди ж Пиратин (2) у Львів, обл. [АТП, 
286, 281], Добрятин, Добратинъ (1452) від особ, імені *Добрята < *Добро- 
творь у Рівн. обл.; пор. пол. Dobrzęta (1136) [Пура, 82].

Рог&чик — річка, л. Дніпра; Рогачикъ (1913), Рогачики (1707—1708), Иргачикъ 
(1859), Иргаджик (1749), Рогачикская (1889), Rogatziek (2-ачв. XVIII ст.); 
пор. нп Верхній Рогачик і Нижній Рогачик Херсон, обл. [СГУ, 466]. Гідро
нім виник унаслідок онімізації апелятива рогачик (< рогачъ) у геогр. зна
ченні «невелике розгалуження річки; об’єкт, який має форму рогів, роз
вилки»; пор. рогачик «зменш, до рогач; пристрій, що має форму розвилки, 
призначений для тримання чого-небудь» [СУМ 8, 591].

Рогнёска — бот. заказник держ. значення, Рахів. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ З,
138]. Назва виникла способом трансонімізації су між. ороніма (назви поло
нини) рум. походження Рогнёска [ГЕУ 3, 138], який постав унаслідок оні
мізації субстант. прикм. рогнеска «рівнина», утвореного за допомогою 
суф. -еск- у релят. функції від рум. rogna, rocna, що є діал. формою слов. 
rovna «рівна» (< *гоиыгъ); пор. рум. Rogna, Rocna [Iordan, 99], потік у 
Рахів. p-ні Рогняскул, Рогн'йскул [СГУ, 466], у назві якого рум. артикль 
-ул узгоджує її з чол. родом номенкл. імені потік.

Рогоз£нка — річки: 1) пр. Горохуватки л. Росі п. Дніпра в Київ, обл.; 2) п. Уди 
п. Сіверськ. Дінця п. Дону в Харків, обл.; Рогозянка (1749), Рогозная 
(1645), Рогозенка (1644), Rocusna F1. (1684); пор. с. Рогозянка (1789);
3) бас. Роставиці л. Росі п. Дніпра; Rohozianka (1789); пор. с. Рогізна 
Сквир. p-ну Київ. обл. [СГУ, 467]. Назви річок виникли за допомогою суф. 
-янк( а) в релят. функції від апелятива рогоза, рогіз «багаторічна трав’яни
ста рослина родини рогозових» [СУМ 8, 591, 592]; пор. гідроніми Рогізка
(2), Рогізна (6), Рогізний, Рогізня, Рогоза (2), Рогозина, Рогозівка, Рогозу- 
вате (2), Рогозуватий [СГУ, 466—467].

Родбкове — с-ще міськ. типу, Слов’яносербськ. р-н Луган. обл.; засн. 1878 р. 
[ГЕУ 3, 138]. Ойконім виник способом конверсії за допомогою закінч, -е 
від прізв. місц. підприємця Родаков [Янко, 301], суф. -ов- у структурі 
якого сприяв переходу назви с-ща в словотв. тип посесивів.

Родйнське — місто, Красноармійська м /  р Донец. обл. [АТП, 109]; засн. 1950 р. 
[ГЕУ 3, 138], Родинское (з 1962) [СЭС, 1143]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації назви місц. шахти «Родинська» у зв’язку з будівництвом 
якої було закладено місто [ГЕУ 3, 138].
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Рожйще — місто, Волин, обл. [ГЕУ 3, 139]; відоме з 1-ї пол. XIV ст., Рожище 
(1322), «г Иогузгсг» (1582), «в Рожищах* (1569), Рожищьскоє тощо 
[Шульгач 2001, 118]. Ойконім виник унаслідок онімізації ГТ рожйще, 
що є фонет. варіантом поширенішого ржйще «вижате житнє поле» 
[Аркушин 2, 118], у структурі якого на місці етимол. -ъ- під впливом 
діал. рож «жито» (< д.рус. рожь,ръжъ < пел. *гъгъ «жито» [ЕСУМ 5, 102]) 
розвинувся голос, повного творення -о-. В. П. Шульгач припускає, що 
назва Рожйще могла функціонувати на доойк. рівні як мікротопонім 
[Шульгач 2001, 793].

Рожнйтів — с-ще міськ. типу, Івано-Франків. обл. [АТП, 199]; відоме з XII ст. 
[ГЕУ 3, 139], Ноіпіаіди;, гиэ. ИогтаИги (1888) [вЄКР 9, 864], Рожнятпов 
(1981) [СЭС, 1145]. Ойконім виник як посесив на -овъ від д.рус. антропоні- 
ма *Рожьн’атъу утвореного внаслідок онімізації субстант. прикм. рожь- 
натъ «рожнатий», тобто «з рожнами» [СУМ 8, 559, 600]; пор. сс. Рожня- 
тівка у Вінниц. і Кіровоград, обл. [АТП, 711], суміж. із емт Рожнятів рів
нину Рожнятівська улоговина [ГЕУ 3,139], д.рус. поле Рожьнє(е)(< рогг 
+ -ьн ) в Галицьк. землі зі слов, паралелями, можливо, це суч. с. Рожня в 
Пустомит. р-ні Львів, обл. [ЕСЛГНПР, 116].

Розділ — с-ще міськ. типу, Миколаїв, р-н Львів, обл.; відоме з 1569 р. [ГЕУ З, 
140], кол. Роздол [АТП, 284]. Ойконім виник унаслідок онімізації ГТ 
розддл «низовинне місце на рівнині» [Грінч. 4, 43], «широка долина з 
неглибоким та невеликими западами» [Мурзаев, 474—475]. У навозакри- 
тому складі на місці етимол. -о- розвинувся -і-, який фіксується в ойконімі 
з кін. XX ст.; пор. сс. Роздол (5), Роздолля (13), Роздольне (14), Роздолівка
(3) перев. на пд. та сх. України [АТП, 711], де широкі (роздольні) степи.

Роздільна — місто, Одес. обл. [АТП, 334]; засн. 1863—1865 рр. [ГЕУ 3, 140], 
Раздельная (1981) [СЭС, 1109], кол. Водо-Роздільне [Янко, 301]. Ойконім 
виник унаслідок онімізації форми жін. роду субстант. прикм. роздільний 
«який ділиться на послідовні етапи або частини» [СУМ 8, 666], 
рос. раздельный, за ознакою «поселення, що розділене на частини заліз
ничною лінією Одеса — Балта» (з будівництва цієї лінії починалося місто) 
[ГЕУ 3, 140] або «поселення, що розділене на частини водним потоком; 
пор. кол. назву м. Водо-Роздільне і залишки безіменної притоки Хаджи- 
бейськ. лим., яка бере початок від сер, м. Роздільної і пересихає [ГЕУ З, 
140], сс. Роздільне у Кіровоград, і Львів, обл. [АТП, 711].

Роздбльне — с-ще міськ. типу, у Криму [АТП, 266]; засн. на поч. 60-х рр. 
XIX ст., до 1944 — Ак-Шеїх [ГЕУ 3, 140], Раздольное [СЭС, 1109]. Суч. 
ойконім виник унаслідок онімізації форми сер. роду субстант. прикм. 
роздольний «який розкинувся, розмістився на великій площі» [СУМ 8, 
668] з основою ГТ розддл (див. Розділ); пор. ще 13 сіл Роздольне [АТП, 711] 
і похідну від такого ойконіма назву Розддльненський заказник в Старобе- 
шів. р-ні Донец. обл. [ГЕУ 3,140]. Істор. назва тюрк, походження; постала 
від ак «білий, світлий» і тур. шаіх «слуга мечеті; наставник монастиря» 
[Радлов ТУ/1, 995].

Роздбри — с-ще міськ. типу, Синельників. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 91]; 
засн. 1778 р. [ГЕУ 3,141], Роздоры [Мурзаев, 475]. Ойконім виник семант. 
способом від ГТ роздор у мн. «розділення на рукави, потоки» [Мурзаев, 
475], можливо, через посередництво відповідного мікрогідроніма (с-ще 
лежить на р. Нижній Терсі); пор. бб. (2), р., ручай, яр Роздори перев. у 
Лівобережній Україні [СГУ, 468], діал. роздьдр «ширінка в штанах» 
[Чабаненко 4, 24].

Рбзівка — с-ще міськ. типу, Куйбишев. р-н Запоріз. обл. [АТП, 176]; засн. 1788 р. 
під назвою Розенберг [ГЕУ 3, 141], Розівка з 1898 р. [Янко, 302]. Суч. 
назва виникла за продукт, в ойконімії моделлю на -івка в релят. функції
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від усіченої основи Роз- істор. ойконіма Розенберг, утвореного від відповід
ного антропоніма, що належав нім. землевласникові [Янко, 302].

Рбзлуч — низькогірний хребет Укр. Карпат на межиріччі Стрию та Сяну, у 
пд. частині Львів, обл. [ГЕУ 3, 141]. Оронім виник унаслідок онімізації 
апелятиварозлуч «місце розділення, розгалуження (дороги, річки тощо); 
пор. у цьому регіоні потоки (2) Розлуч, Логіисг (1888) [СГУ, 468], гуцул. 
розлуч «розділення», укр. розлук «розділ», рос. діал. розлуки «перехре
стя, розгалуження доріг» [Вербич, 65], бойк. розлучна «відокремлена від 
стада група овець для передачі власникові» [Онишкевич 2,185], які пов’я
зані з діал. лучйти «єднати; з’єднати; сполучати» (< ЧдсШ < *ІфИ «гнути, 
згинати, вигинати» [ЕСУМ 3, 315]) і з семантикою преф. роз- «членування 
дії, поширення її (від центра до периферії та ін.)» [ЕСУМ 5, 104]. Оронім 
міг постати і від назви суміж. потоку Рбзлуч, який роз’єднує гори хребта; 
пор. на потоці с. Розлуч Турк. р-ну Львів, обл. [СГУ, 468].

Розсипнё — с-ще міськ. типу, Торез, м /  р Донец, обл. [АТП, 105]; засн. 1905 р. 
[ГЕУ 3, 143], кол. х. Рассыпной [СГУ, 469]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації назви суміж. б. Розсипна п. Міусу [СГУ, 469], що постала 
внаслідок субстантивації та онімізації відповідної форми відн. прикм. роз
сипний «який складається з окремих крупинок або зерен; сипкий; розріз
нений, окремий, поодинокий» [СУМ 8, 805]. Твірний прикм., очевидно, 
має характерне для Донбасу значення, пов’язане з особливостями місц. 
ґрунту, насиченого розсипним вугіллям, відходами від нього, кам’яними 
породами тощо, адже всі 5 нп Розсипне [АТП, 711], 17 бб. Розсипна і яр 
Розсипний [СГУ, 469] знаходяться в межах Донец. і Луган. обл.

Розтіцька — гора, с. Зелене Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; ЕовИска (1950), 
Ростицкая (1976), Ростицька (2003), Розтіцька (2004) [Габорак, 326— 
327]. Оронім виник унаслідок онімізації субстант. форми жін. роду відн. 
прикм. на -ськ(ий) /  -цьк(ий), утвореного від ГТ розтік, розтока «місце 
роздвоєння основного русла річки; водяний потік, що відокремився від 
основного русла» [СУМ 8, 825, 827]; пор. гідроніми в Пд.-Зх. Україні 
Розтіцька Ріка, Рбзтіцький (2), Розтічка (3), Розтічки (3), Розтока (23), 
Розтоки (3), Розтбчин [СГУ, 471—472], ороніми Розтічка, Розтока (2), 
Розтоки (2) на Івано-Франківщині [Габорак, 327], Розточчя і таку ж 
назву заповідника (див.) у Львів, обл. [ГЕУ 3, 143—144].

Розтбччя — 1) горбисте пасмо, яке протягається від Львова до м. Рави-Руської 
Львів, обл. і далі в Пд.-Сх. Польщу; 2) заповідник, Яворів, р-н Львів, обл. 
[ГЕУ 3, 143—144]. Оронім виник семант. способом (можливо, через посе
редництво мікрогідроніма) від діал. розтбччя «водорозділ», пов’язаного з 
розтік, розтока, діал. розтбчина «місце роздвоєння основного русла 
річки», «острів серед річки» [ЕСУМ 5, 537], що походять від дієсл. розті
катися (про воду) (див. Розтіцька). Назва заповідника Розтбччя постала 
способом трансонімізації суміж. ороніма.

Розшибёник — 1) хребет, сс. Бистрець, Дземброня Верховин, р-ну Івано-Фран
ків. обл.; Розшибений, Росшибенык (1976), ИогвгуЬепук (1933); 2) гора, 
с. Дземброня в зазнач, р-ні; Мунчел, Менчул [Габорак, 327—328]. Оронім 
виник за допомогою суф. -ик у топонім, функції від дієприкм. розшибений 
«розкиданий у різні боки» з основою діал. розшибати «розкидати щось у 
різні сторони» [Габорак, 327]. Назва гори на хребті постала способом тран
сонімізації суміж. ороніма.

Рбка — вершина Голови, пасма Кримських гір, у сх. частині Ай-Петринської 
яйли, на зх. від м. Ялти [ГЕУ 3, 145]. Оронім гр. походження, виник як 
метафор, назва внаслідок онімізації н.гр. рока «прядка»; пор. тюрк, топо
німи в Криму Хопхал, Капкал, які постали за аналог, ознакою від кр.тат. 
дарда/ «бедро, ткацький прилад тощо» [Бушаков, 72, 127].

Рокйні — с-ще міськ. типу, Луцьк, р-н Волин, обл.; відоме з 1848 р. [ГЕУ 3,145], 
за ін. джерелами — із сер. XV ст.: Рокинивъ (1452), Рукини (1584); назва
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темна [Шульгач 2001, 118]. Ойконім не виявляє паралелей в укр. та ін. 
слов, і неслов. мовах, що ускладнює його етимологізування. Судячи з 
істор. та нинішньої форми, назва має відантроп. походження. Первинний 
ойконім постав як посесив на чв, що відбиває зародки власне укр. чергу
вання -ов /  -ів у новозакритому складі від незафіксованого прізв. 
*Рокйнь /  *Рокйня з основою діал. *рокинь, рокйня «доля» [Онишкевич 2, 
182]; пор. поширене прізв. Доля [СПЧ, 126; Чучка, 204; Rymut 1, 140], 
д.рус. доль «частина» як морфол. варіант псл. *dolja «частина» [ЕСУМ 2, 
107], а також буков. Рокін [СПЧ, 304]. В. П. Шульгач вважає апелятив 
*гокупь імовірним праслов’янізмом, спільнокореневим з псл. *гокъ, моти
вованим дієсл. *rekti «ректи» [Шульгач 2004, 276]. Словотв. варіант ойко- 
німа Рукини (XVI ст.) зберігає зв’язок з антропонімом Рокинь /  Рокиня як 
форма мн., що вказує на рід першопоселенців. У и основі спостерігається 
характерний для усного мовлення перехід ненаголош. -о- в -у- внаслідок 
підвищення піднесення й посилення лабіалізації корен, голосного 
(можливо, під асоціат. впливом апелятиварука). Суч. назва с-ща зберегла 
родову мотивацію та етимол. -о- в основі твірного антропоніма.

Рокйтна — річки (7) у зх., пн. і центр, частині України [СГУ, 472—473]. Гідро
німи виникли внаслідок онімізації субстант. форми жін. роду відн. 
прикм. рокйтнийу що вказує на відношення річок до рокити — народної 
назви деяких видів верби, вербових кущів [СУМ 8, 874] й узгоджується з 
номенкл. іменем річка; пор. рр. Рокита (4) у тих самих регіонах [СГУ, 
472], нп Рокйтне [АТП, 712].

Рокйтне — с-ще міськ. типу: 1) Київ. обл. [АТП, 223]; відоме з кін. XV — поч.
XVI ст. [ГЕУ 3, 145], Rokitno, Rokitna (1888) [SGKP 9, 711]; 2) Рівн. обл. 
[АТП, 383]; засн. у 80-х pp. XIX ст., до 1922 — Охотникове [ГЕУ 3, 145], 
Рокйтное (1981) [СЭС, 1146]. Ойконіми виникли внаслідок онімізації суб
стант. форми сер. роду відн. прикм. рокйтний «стос, до рокита», яка узго
джується з номенкл. іменем село. Окремі з них постали парал. з відповід
ними гідронімами (див. Рокйтна); пор. cc. Рокйтне (13) у різних регіонах 
України, крім пд. та пд. сходу [АТП, 712]. Первинну назву с-ща Охотни
кове на Рівненщині утворено як посесив на -ове від прізв. Охотник, 
Охотнік [СПЧ, 261], в основі якого діал. охотнік «мисливець» [Аркушин 
2,19], або безпосередньо від апелятива за належністю поселення чи місце
вості якомусь мисливцю чи мисливцям.

Романівське Болото — гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Ленінград, 
р-н м. Києва [ГЕУ 3, 146]. Назва постала як лімнонім унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ болото й означенням у формі 
відн. прикм. на -ське, утвореного від мікротопоніма Ролгашвка; пор. відан
троп. ойконіми Романівна (ЗО) у різних регіонах України [АТП, 712], 
б. Романова, потік Романовець [СГУ, 473].

Ромпн-Кош — найвища вершина Кримських гір у центр, частині Голови, пасма, 
на пн. окраїні масиву Бабуган-яйла [ГЕУ 3, 146]; кол. Орман-Кош [Мурза- 
ев, 299]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок злиття компонентів 
кош «притулок пастухів, які пасуть овечі отари; місце, куди на ніч збира
ють тварин» [Мурзаев, 299] і кр.тат., ног., тур., д.тюрк. огтап «лісовий» 
(пор. поширені в Криму топоніми з основою Orman [Бушаков, 122]), в 
основі якого відбулася метатеза, очевидно, під впливом імені Роман або 
етноніма романи «цигани».

Ромён — річка, п. Сули л. Дніпра; «ко Ромну» (1095), Роменъ (1852), Рамон, 
Ромонь (XVII ст.), Большой Роменъ, Ромонъ (.Раменъ), Сухой Роменъ, 
Rumne Suche (1913); пор. м. Ромни біля гирла річки і руч. Ромён у Бах- 
мац. р-ні Чернігів, обл. [СГУ, 474]. Гідронім належить до давніх і.є. або 
балто-слов. утворень прикм. типу із суф. *-ьпъ в атрибут.-релят. функції, 
приєднаного до основи, збереженої в балт. ramus, romus «тихий, спокій
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ний» (< i.e. *orm); nop. pp. Рома й Ромонка в бас. Десни, лит. pp. Ramo
nas, Ramis, Armenäy д.європ. Armeno, Armenta, блр. ром «простір, вільне 
місце, обшир» [ЕСЛГНПР, 116—117; Стрижак, 60; Трубачев, 209], давн. 
пол. ойконім відгідр. походження Romoka (з 1407), суч. Rumoka [Babik, 
243—244] (див. Ромни). Складені гідроніми Большой Ромнъ і Сухой 
Роменъ утворено синтакс. способом унаслідок приєднання означень, які 
вказують відповідно на розміри та схильність до пересихання річки.

Ромнй — місто, Сум. обл. [АТП, 402]; відоме з 1095 p., лежить біля гирла р. 
Ромен [ГЕУ 3, 148], д.рус. Ромьнъ, «ко Ромну» (1096), Роменъ (XIV—
XVI ст.), Romno (1590), Ромонъ (Роменъ) (XVII ст.), Rumne (1630), Rumno 
(1659), Ромни (1852), суч. Ромнй (офіц.) і Ромен (нар.) [ЕСЛГНПР, 116]. 
Істор. назва міста виникла способом трансонімізації суміж. гідроніма 
Роменъ, Ромьнъ, відомого з XI ст. (див. Ромен). Суч. ойконім у мн. фіксу
ється з XIX ст. Його природа пов’язана з формою сер. роду Rumne, Румно 
(з XVII ст.), закінч. -е якої в поліс, говірках вимовляється як -и, що з часом 
почало сприйматися за ознаку мн., можливо, під впливом назви ниніш
нього обл. центру Суми. Природною є і поява варіантів з голос. -у- на місці 
-о- в основі ойконіма й твірного гідроніма (див. Рокйнї).

Ромодйн — с-ще міськ. типу, Миргород, р-н Полтав. обл. [АТП, 357]; засн. у 
80-х pp. XIX ст. [ГЕУ 3, 357]. Ойконім має затемнену етимологію, в Укра
їні поширений лише на Полтавщині; пор. с. Ромодан у Хорол. р-ні, 
с. Ромоданівка в Лохвиц. p-ні [АТП, 364, 354] і Левково-Ромодан [Бучко, 
281]. Його пояснюють як семант. утворення від апелятиваромодан «вели
ка дорога» [Янко, 304], який виник, очевидно, за допомогою суф. -ан9 що, 
за словами О. М. Трубачева, в топонімії пд. й сх. України є наслідком 
«тюркської та іранської стихії», від збереженого в рос. діалектах ромада 
«натовп, шум, метушня, штовханина, суєта» [Даль 4,103], що є результа
том випадіння початк. г- у загальновживаному громада [Фасмер 3, 500]. 
Очевидно, аналог, походження має твірний антропонім у структурі смт 
Ромодановоу що в Мордовії; пор. рос. відойк. прізв. Ромадановский, князі 
Ромадановские [СЭС, 1148].

Росбва — річки: 1) л. Росі п. Дніпра; Росава (1594) [Желєзняк, 65], Ressana 
(1620), Rosawa (1931), Россова (1913), Россава (XIV—XVI ст.), Русава 
(1845), Росава (1883), Росавка (1974); пор. с. Росава Миронів. p-ну Київ, 
обл.; 2) п. Десни л. Дніпра; Росава (XVII ст.) [СГУ, 474]. Гідроніми нале
жать до псл. утворень із суф. і.є. походження *-ava (< і.є. *-auö /  *-еие) в 
атрибут, функції та основою псл. *rosa «роса; вода, волога» (< і.є. *roso-s 
«волога»), яке і на апелят., і на гідронім, рівнях має широкі зв’язки в і.є. 
мовах; пор. д.інд. p. Rasa, авест. p. Rar\ha9 Іран. Ra (давня назва 
р. Волги), p. Roos-beek у Бельгії, p. Rosbace (XI ст.) у Франції, лит. Rasei- 
ka, Ras-upis, лтс. Räs-upis, Raseiniai, д.прус. Rasa, Raslta> герм. Raspe 
(< *Ras-apa)9 болг. Росица, пол. Rosawa9 слвц. Rosićka, чес. Rosnice9 
н.луж. R osow 9 полаб. Rosica [Желєзняк, 64—67]; пор. пр. Росави 
р. Росавка [СГУ, 474]. Варіанти гідроніма Росава зумовлені його різномов
ними фіксаціями (див. Рось).

Росішний — ліс. заказник держ. значення, Воловец. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ З, 
148]. Назва утворена, можливо, через посередництво мікротопоніма внас
лідок онімізації субстант. відн. прикм. на -ний з основою діал. росіш, 
рошиш (< роз- + cox-jb) «розгалуження; місце злиття двох річок»; пор. 
гідроніми Рошишнйй, Росішний на Буковині [Карпенко, 177], ороніми 
Росіш, Росішний, Росіще на Прикарпатті [Габорак, 328].

Росохувбта Білка — бот. пам’ятка держ. значення, Вільнянськ. р-н Запоріз. 
обл. [ГЕУ 3, 151]. Назва виникла внаслідок трансонімізації мікротопоні
ма, що постав способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ
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балка й означенням у формі жін. роду відн. прикм. розсохуватий (місц. 
росохуватий) «який має розсоху, розсохи; розгалуження» [СУМ 8, 813] 
(балка, що є бот. пам’яткою природи, має багато розгалужень).

Роставиця — річка, л. Росі п. Дніпра; Раставиця (1597), Rastawica (1596), Ros- 
tawatica (1607), Роставица (1892), Роставиця (1927) [СГУ, 474—475]. 
Гідронім виник за допомогою суф. -иц(я) (< *-іса) в топонім, функції від 
псл. *rosava «росяна, водяна» з основою ГТ *rosa «роса; вода, волога» 
(див. Росава). Переважання -а- та наявність прор. -т- в основі гідроніма 
зумовлені балт. впливом; пор. лит. Rastinis, Rast-upis, що сягають лит. 
rasotas «росяний», rasenti «мрячити» [Желєзняк, 68].

Рось — річка, п. Дніпра; Ръсъ, «на устьи Ръсиь (під 980), Рсь (1031), Рша (1031), 
Рось (1095), Ръсъ (1174), Русь, Урсь (д.рус.), Рось (XIV—XVII ст.), Россь 
(1859), Роса (1874) [СГУ, 475]. Назва належить до і.є. прошарку гідроні
мів, варіанти якої відбивають рефлективний розвиток у псл. мові і.є. *ras- 
/  *res- /  *ris- /  *rus- «вода, волога», до якого приєднано архаїч. суто гідро
нім. суф.*-;-; пор. спорід. з Рось назви pp. Рдська (п. Росі), Росава (л. Росі), 
Раставиця (л. Росі) [Желєзняк, 144—148], Росавка (л. Росави), Росавка 
(л. Хороброї п. Росі), Росйнька (пр. Роськи п. Росі), а також за межами бас. 
р. Рось гідроніми Росава (п. Десни), Рославка (2) (п. Віти п. Дніпра і 
л. рук. Стрия п. Дністра), Ростася (пр. Уборті п. Прип’яті) [СГУ, 474—475].

Ротйло — найвища вершина Покутсько-Буковинських Карпат [ГЕУ 3, 151]; 
Рдтило, Rotylo, Rokyta Seredna (1932), Середня Рокита [Габорак, 329]. 
Оронім рум. походження, виник за формальною ознакою гори унаслідок 
онімізації рум. rotilä «колісце», що є демінутивом від roatä «колесо, 
круг»; пор. назву суміж. г. Рдтул [Габорак, 325].

Рубіжне — місто, Луган. обл. [АТП, 55]; засн. у роки Першої світової війни, до 
1930 — Русько-Краска [ГЕУ 3, 151], за ін. джерелами — засн. 1895 р. 
побл. с. Рубіжне [Янко, 305], Рубежное (1981) [СЭС, 1155]. Ойконім 
виник, можливо, через посередництво назви суміж. села внаслідок онімі
зації субстант. форми сер. роду відн. прикм. рубіжний з основою апеляти- 
ва рубіж «лінія, межа, що відділяє кого- що-небудь від когось, чогось»; 
«лінія оборони укріплень, місце розташування війська, передова позиція» 
[СУМ 8, 893]; пор. сс. Рубіжне у Вінниц., Донец. і Харків, обл. [АТП, 713]. 
Істор. назва постала складанням мікротопоніма Краска (< діал. краска 
«сходи жита червоного кольору» [Даль 2, 186]) й основи означення русь
кий «стос, до Русь»; пор. с. Краска в Рант, p-ні й поле Краска в Камінь-Ка- 
ширськ. p-ні Волин. обл. [Шульгач 2001, 70].

Рудй — балки (8), річки (38) в різних регіонах України, крім півдня [СГУ, 476— 
477]. Гідроніми виникли внаслідок онімізації загальнослов. ГТ руда «гір
ська порода, що містить метали»; діал. «іржаве багно, болотистий луг; 
болотистий берег» (< псл. *ruda «руда; іржаве болото»; пов’язане з *rudb 
«червоний, рудий») [ЕСУМ 5, 134]. Прив’язаність назв з основою Руд- 
до гідрооб’єктів з червоно-бурим кольором берегів, намулу, води, де 
можливе залягання болот, залізняка, свідчить про наявність у псл. 
*ruda семи «болотний залізняк»; пор. спорід. лит. rudynas, rudyne, rudyme 
«болото з червонуватою водою, що вміщує залізо» [Мурзаев, 486]. Те, що 
гідроніми з основою Руд- майже відсутні на пд. України та переважають у 
лісостепу й поліссі, робить сумнівною думку О. М. Трубачова, М. Фасмера та 
ін. про їхнє походження від д.перс. rautah «ріка» [Лучик, 117—118].

Рудка — потоки, річки, ручаї, балки, струмки (69) у різних рігіонах України, 
крім південного [СГУ, 477—479]. Мікрогідроніми виникли внаслідок оні
мізації ГТ рудка «іржаве болото, болото» [Грінч. 4, 85], діал. «іржаве 
багно, болото; заплава річки; баюра» [ЕСУМ 5, 134], що виник як деміну
тив від руда (див. Руда) і функціонує як його синонім [Мурзаев, 485—486]; 
пор. перев. у бас. таких гідрооб’єктів нп Рудка (19) [АТП, 713].
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Рудки — місто, Самбір. р-н Львів, обл. [АТП, 292]; відоме з 1472 р. [ГЕУ 3, 152], 
Rudki (1888) [SGKP 9, 915], Рудки (1981) [СЭС, 1157]. Ойконім виник 
унаслідок онімізації ГТ рудка «іржаве багно, болото; заплава річки; 
баюра» [ЕСУМ 5, 134] у мн., яка вказує на певну кількість заболочених 
місць іржавого кольору; пор. потік Рудки в бас. Дністра в с. Садковичі того 
самого р-ну [СГУ, 479], суміж. Рудківський дендропарк [ГЕУ 3, 152].

Рудне — с-ще міськ. типу, Залізнична р /  р м. Львова [АТП, 274]; відоме з 
XIV ст. [ГЕУ 3, 152], Rudno (1888) [SGKP 9, 941]. Ойконім виник унаслі
док онімізації субстант. форми сер. роду відн. прикм. рудний «стос, до 
руда» (див. Руда).

Рудниця — с-ще міськ. типу, Піщан. р-н Вінниц. обл. [АТП, 26]; засн. наприкін. 
XIX ст. [ГЕУ 3, 152], Rudnica, Rudnicke (1888) [SGKP 9, 931]. Ойконім 
виник за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від основи прикм. руд
ний «стос, до руда*; пор. назву суміж. с. Рудницьке [АТП, 26].

Ружин — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 150]; відоме з кін. XV ст. [ГЕУ 
З, 152], Rużyn, Różyn (1888), у кін. XV ст. околиця поселення називалася 
«pustynia Szczorbów» [SGKP 10, 47], Ружин (1981) [СЭС, 1157]. Ойконім 
виник як посесив на -ин від антропоніма Ружа (< пд.слов. чол. імені Ruża 
або діал. ружа [Чучка, 493] «троянда, шипшина; мальва» [ЕСУМ 5, 135]), 
що міг належати тій самій особі (власникові земель), стос, якої утворено 
ойконім Ружин поч. XVI ст. на Волині [Шульгач 2001, 120—121]. Істор. 
назва околиці noc. Szczorbów, яка могла стосуватися всього с-ща, постала 
як посесив на -ов від антропоніма Щорб з основою д.рус. щерб «щербатий, 
вищерблений, щербина, зазублина, шкода», що має паралелі в ін. слов, 
мовах; пор. прізв. Щёрба, Cserb (!), Щорбан [Чучка, 639, 640].

Русава — річка, л. Дністра у Вінниц. обл.; Русава (1957), Русава (1459), Rusowa 
(1685), Рузова (1774), Ruzova (1788), Расава, Россава (1863—1865), Руса
ва (1975), Руссова (1907), Головорусава (1917) [СГУ, 480]. Гідронім 
пояснюють у колі слов, відповідників типу пол. Rusawa, чес., слвц. Rusa- 
va, що виникли за рудуватим кольором води або ґрунту внаслідок оніміза
ції субстант. форми жін. роду *русава «руса»; пор. пол. rusawy «русий», 
чес. rusavy «тс.» [Вербич 2009,134], укр.русий, діал.росий «русий» < пел. 
*гизъ < *rudsb «червонуватий, рижуватий» з коренем *rudb «рудий» 
[ЕСУМ 5,147]. З огляду на ізольованість назви р. Русава в гідронімії Укра
їни (з мотивац. ознакою «руса» в укр. мові очікувалось би Русява) можли
вим є її входження до периферії і.є. або псл. утворень на *-ava з основою ГТ 
*rosa «роса; вода, волога», яка в різних рефлексах мала різну вокалізацію 
у зв’язку з варіативністю і.є. *ras- /  *res- /  *ris- /  *rus- «вода, волога»; пор. 
Рось, Ръсь, Росава, Ressana, Русава (див. Рось і Росава), варіант Россава 
дністровської Русави, укр. діал. росалка «русалка» [Желєзняк, 66]. Ком
позит Головорусава утворено, очевидно, на позначення верхівки річки 
складанням основ загальнослов. ГТ голова «вершина, витік річки [Мурза- 
ев, 149] (пор. центр.укр. головйця «витік річки» [СНГТК, 59]) й офіц. 
назви р. Русава.

Русь — Руська держава (Київська Русь) IX—XIV ст. зі столицею у Києві, стара 
назва України [ЕУ 7, 2652, 2653]. Етнохоронім Русь (назва території та її 
населення) належать до однієї з найяскравіших і найзаплутаніших ети- 
мол. проблем, яка за майже 900 років дискусій так і не знайшла остаточ
ного розв’язання. У суч. мовознавстві сформовано понад півтора десятка 
гіпотез щодо його походження [ЕСЛГНПР, 117—124, Скляренко, 3—97], 
але жодна з них не стала загальноприйнятою. Це зумовлено значною кіль
кістю та строкатістю різновікових (починаючи від антич. аорсів, орсів, 
роксоланів,руксів,рутенів,руотсів [Стрижак 1991]) і різномовних фікса
цій етнонімів, які могли бути прототипами або твірними для етнохоро- 
німа Русь. Єдиний висновок, у якому сходиться більшість науковців,
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полягає в тому, що це не автохт. назва: етимол. зв’язку з автохт. гідроні
мом Рось немає (див. Рось, Росава). З теорій, які пов’язані з іншомовним 
походженням етнохороніма Русь, найімовірнішими є три. Згідно з пер
шою назва виявляє зв’язок з д.інд. r u k s -  «світлий* [Трубачев 1977, 21], 
Іран, o r s -  «білий» (див. Ворскла), у зв’язку з чим вона виникла за кольоро
вою ознакою прото- або д.рус. племен, які тісно взаємодіяли з темноволо
сими іранцями; пор. етнонім роксалани, що називав надчорномор. плем’я 
в складі Європ. Сарматії й букв, означав «світлі алани». У фонет. плані 
Іран, o r s - закономірно розвинулося в слов, рос- /  рус- під впливом закону 
відкритого складу, а основа r u k s -  проникла в сх.слов. мовлення, коли вже 
припинив дію закон переходу приголос. -S- у -X -  після - г -9 -и-, -k - ,  -і-. За дру
гою версією етнонім походить від назви кельт, племені r ü t h e n i  «рутени», 
яка через стадію * r o u t s i  розвинулася в д.рус. русь [ЕСЛГНПР, 121; Скля- 
ренко, 96]. В. Г. Скляренко поглибив цю теорію, пов’язавши її з існуван
ням у V—XIV ст. на о-ві Рюген у Балтійськ, морі зх.слов.-кельт, племен 
варягів-русіву з яких тривалий час формувалася охорона візантій. імпера
торів і які 862 р. були покликані новгородцями на княжіння. На думку 
вченого, від цього ж етноніма постала і назва азовсько-чорномор. русів 
сх.слов.-кельт, походження, на честь яких Чорне море було назване Русь
ким [Скляренко, 3—97]. Близькою за визначенням генези русів є думка 
О. С. Стрижака (третя версія), який вважає, що етнохоронім Русь постав 
від кельт. ГТ r e u t h  «поле» [Стрижак 1991, 201] у зв’язку з позначенням 
території (поля), яка дала назву основному племені у складі Київської Русі — 
полянам. Основа назви Русь відбита в топонімах з компонентами Руська, 
Руський (див. Руська), а також у хоронімі Росія.

Руська — гора, с. Бистриця Надвірн. p-ну Івано-Франків, обл., на кордоні з 
Закарпаттям; Русская (1976), Ruska (2000) [Габорак, 330]. Оронім виник 
унаслідок онімізації субстант. форми жін. роду відн. прикм. руський у зна
ченні «український», що актуально для геогр. об’єктів України на межі 
Румунії, Угорщини, Польщі; пор. гг. Руська-Буковинка, Руський Діл, 
хр. Руський Діл [Габорак, 330—331], потоки Руська (3), Руський (5) у 
Пд.-Зх. Україні [СГУ, 480], м. Рава-Руська (див.). Назва яру Руський у 
бас. Сіверськ. Дінця, що фіксується з 1863 р. як Русский [СГУ, 480], оче
видно, мотивована ін. значенням прикм. — «російський», як і означення 
в назві о-ва на оз. Сиваш у Криму Руський острів [ГЕУ 3, 153].

Русько-Полінський заказник — бот. заказник держ. значення, Черкас, р-н і 
обл. [ГЕУ 3, 153]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськийу утвореного складносуф. способом від суміж. ойконіма Руська 
Поляна [АТП, 513] з прозорою етимологією компонентів (див. Руська).

Рухбтинський ліс — бот. пам’ятка природи держ. значення, Хотин, р-н Черні- 
вец. обл. [ГЕУ 3, 154]; місц. Рухотинський ліс. Назва виникла внаслідок 
трансонімізації дрімоніма Рухотинський лісу утвореного способом лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ ліс «велика площа землі, 
заросла деревами й кущами» [СУМ 4, 522] й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою суміж. ойконіма Рухотин [АТП, 527], який 
вважають трансформованим утворенням від істор. Rohatin (1774), Rocha- 
tin (1776), укр. Рогатин під впливом суміж. Хотин [ТСРЧО, 50]. З огля
ду на найдавнішу фіксацію твірного ойконіма у формі Ruhotin (1771) 
[ТСРЧО, 50] його зв’язок з галиц. Рогатин є сумнівним, натомість імовір
нішим видається виникнення назви як посесива на -ин від антропо- 
німа Рухота; пор. пол. прізв. Ruchy Ruchay Rucho (1498), Rucho- 
ta (1479) з основою дієсл. ruchać «рушати», rucho «рух; одяг, спідниця» 
[Rymut 2, 369].
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С
Сабёцький лимбн — заплавне оз., Берислав. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 3, 154]. Лім- 

нонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
лиман й означенням у формі відн. прикм. на -ський / -цькийу утвореного 
від мікротопоніма на зразок *Сабець, *Сабек з можливим аканням в осно
ві; пор. руч. Собёцький у бас. Псла Полтав. обл. [СГУ, 514].

Сбвинці — с-ще міськ. типу, Балаклій. р-н Харків, обл. [АТП, 434]; засн. 
1671 р. [ГЕУ 3,154], Савинцы (1787) [СГУ, 482]. Ойконім виник унаслідок 
онімізації катойконіма савинці «ті, що живуть на Савинському броді, 
посту»; пор. сторожовий пост Савинського < антропонім Сава [Янко, 
308], ще 6 нп Савинці в ін. регіонах України [АТП, 714], окремі з яких 
могли постати від групової назви людей савинці з основою імені Сава.

Саврбнь — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 335]; відоме з кін. XIV ст. [ГЕУ З, 
155], Саврань (1981) [СЭС, 1169]; лежить на р. Савранка п. Пд. Бугу, най
давніші назви якої тотожні ойконіму: «до Савраны» (1489), Sauran 
(1570), Sawran (XVII ст.) [СГУ, 482]. У парі суміж. назв с-ща й річки пер
винним, очевидно, є гідронім Савран(а), від якого способом трансоніміза- 
ції виник ойконім, або ж обидві назви постали від давн. топоніма за спіль
ною мотивац. ознакою. Щодо походження гідроніма Саврань9 у якому від
булася палаталізація фіналі за допомогою суф. -уь з метою грам, узгоджен
ня назви з номенкл. іменем річка, то воно залишається не з’ясованим. 
Гідронім кваліфікують як темну назву [Фасмер 3, 542] або як імовірний 
тюркізм на тій підставі, що він має відповідник у давній топонімії Сер. 
Азії — м. Сауран (Сабран, Савран)9 що існувало в X ст. в p-ні Сирдар’ї [ГУ, 
177]. З огляду на останню обставину, а також на структуру та апелят. 
зв’язки назви, и сх. походження є найімовірнішим, але не як тюркізму (в 
тюрк, мовах немає надійного апелят. підґрунтя), а як давн. іранізму, який 
міг проникнути в Пн. Надчорномор’я двома способами: 1) безпосередньо 
від скіфів або сарматів; 2) через тюрк, посередництво в наступні століття. 
У такому разі топонім постав як композит з Іран, основами saw «чорний, 
темний, смуглий» (< д.іран. syäva-) [Абаев 3, 42—43] і ran /  гаихеп «місце; 
положення» (< д.іран. *rävana- < і.є. *rewa- «відкрите місце, простір» 
[Абаев 2, 349], які широко відбилися в Іран, топонімії: Savkat, Saw-kam, 
Saw-dan, Saw-müskü, Saw-ardat, Saw-dor-su і Lax-ran, Saw-ran, Sdrt-ran 
[Абаев 3, 43; Абаев 2, 350]; пор. балкар, р. Сауран, осет. букв, «чорне 
(темне) місце» [Коков-Шахмур., 111]. Суч. назва р. Савранка сформувала
ся в сх.слов. середовищі за допомогою суф. -к(а) в релят.-демін. функції 
для протиставлення гідроніма суміж. ойконіму Саврань, як, напр., 
м. Умань і р. Уманка (див. Умань); пор. заказник держ. значення 
Савранський ліс [ГЕУ 3, 154], р. Савранка-Чечельнйцька пр. Савранки 
[СГУ, 482].

Савур-Могйла — одна з вершин пд. відрогів Донецьк, кряжу, верх, частина якої 
є насипним курганом-могильником періоду зрубної культури бронзового 
віку, II тис. до н. е., за 12 км на пд. зх. від м. Сніжного Донец. обл. [ГЕУ З, 
155]; Саур-могила (фолькл.), Савор-могила (1804), Саура-могила (1805), 
Осавур-могила (1854), Савур-могила (1850—1860), Савір-могила (1863) 
[Отин 1997, 421—422]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оніміза
ції словосп. з тюрк. ГТ саур «округлі вершини, скелі в горах», букв, «круп 
(крижі) коня» [Мурзаев, 498—499], і слов, могила «яма для поховання; 
насип над похованим» (< псл. *mogyla «купа») [ ЕСУМ 3, 493]. Вставний 
-в- у першому компоненті постав як засіб усунення нехарактерного 
для слов, мов зіяння з голос, -ау- під певним впливом імені Сава, з яким
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в укр. народних легендах пов’язують назву Савур; пор. 2 Са(в)ур-могили 
в Запоріз. обл. [Отин 1977, 422—425], р. Саур-Боярак у бас. Міусу; Саург 
Бояракъ (1782) [СГУ, 498].

Сбги — ландш. заказник держ. значення, Цюрупинськ. р-н Херсон, обл.; урочи
ще Саги [ГЕУ №, 155]. Топонім виник унаслідок трансонімізації назви ур. 
Саги (пор. варіант Урочище Саги), в якому лежить заказник. У його осно
ві форма мн. українізованого ГТ тюрк, походження сага «річкова затока; 
протока, рукав ріки, стариця; улоговина серед піщаних відкладів річки; 
озеро в такій улоговині чи в заплаві річки; рослинність у заплаві річки» 
[СУМ 9, 8]; пор. казах, саеа «гирло річки», кр.тат. caha «відкрите поле», 
тур. saha «простір, площа» [ЕСУМ 5, 161], pp. і ручаї Сага (10) в різних 
регіонах України [СГУ, 482], топоніми з основою Саг — у пд. частині Росії 
та в Казахстані [Мурзаев, 490]. Перехід наголосу з кінц. -а в однині твірно
го апелятива на основу слова зумовлений впливом акцент, моделі типу нога — 
ноги, а також омонім, сага «давньоскандинавське й давньоірландське епіч
не сказання про легендарних героїв та історичних діячів» [СУМ 9, 8].

Саджівка — річки в Івано-Франків. обл.: 1) л. Бистриці-солотвинської 
л. Бистриці п. Дністра; Sadzawka, Саджавка (1917), Саджірка; 2) п. Свічі 
п. Дністра; Саджірка; 3) потік, м. Ямпіль Вінниц. обл.; Сажавка (1975); 
пор. потік Саджава п. Свічі п. Дністра [СГУ, 483]. Гідроніми виникли 
внаслідок онімізації ГТ саджавка «рибний ставок» [Грінч. 4, 95], діал. 
сажалка «яма з водою», «яма для розведення риби», «став» [СНГТК, 179] 
за тією ознакою, що у водних об’єктах є великі ями з водою або ставки, де 
розводять рибу. На основі ГТ та гідронімів у ex.- і зх.слов. мовах рекон
струюють псл. *Sadjavbka (< *sadjavbka < *sadjava < *sadjati «сажати») 
[Шульгач, 238—239].

Садкп — ландш. заказник держ. значення, Надвірн. р-н Івано-Франків. обл. 
[ГЕУ 3, 156]. Дрімонім виник унаслідок онімізації демінутива садок 
«зменш, до сад» у мн. за тією ознакою, що ліс. масив заказника має форму 
невеликих садів з полянами, покритими травами, лишайниками тощо.

Спка — річка, п. Чаги л. Когильника (Кундука), вп. в лим. Сасик, Ізмаїл, р-н 
Одес. обл. [СГУ, 483]. Гідронім виник унаслідок онімізації запозиченого з 
араб, мови тюрк, сака «головна споруда каналу, водозабірна гребля; роз
подільний вузол води для зрошення» [Мурзаев, 493], «водовозна бочка»; 
пор. кр.тат. і тур. saka «водонос, водовоз» [ЕСУМ 5, 165]. Зміна наголосу 
в гідронімі зумовлена, очевидно, впливом значно активнішого в укр. 
мові апелятива сак «риболовна снасть із сітки» з наголош. основою 
(див. Саки).

С&ки — 1) місто, у Криму [АТП, 267]; відоме з кін. XVIII ст. [ГЕУ 3, 156], Саки
— місто і грязевий курорт [СЭС, 1171]; 2) солоне оз., Сак. р-н у Криму; 
Сакське озеро [ГЕУ 3, 157]. Ойконім виник способом трансонімізації 
суміж. лімноніма, в основі якого тюрк. ГТ сака з гідрогр. значенням (див. 
Сака), що в тур. мові мав варіант сакі = сака «водонос, який роздає воду 
прохожим» [Радлов IV/1, 250, 241]. Припущення про походження топоні
ма від етноніма саки малоймовірне через перебування відповідного д.іран. 
племені на території Криму ще до н. е. [Никонов, 363], як і зв’язок з ног. 
sag, д.тюрк. sak «пильний, чутливий» [Бушаков, 140].

Саксагбнь — річка, л. Інгульця п. Дніпра; Житлова Саксагань (у верхів’ї; 
1863), Саксагань (1751), Саксаганська (1950); пор. с. Саксагань П’ятихат. 
p-ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 484]. Гідронім пояснюють як тюркізм Сак- 
саган, утворений від тур. saksayan «сорока» [Фасмер 3, 547] або від поло
вец. saxagan «draco», «serpens» [Трубачев, 207], тобто «змій, змія; 
зміїний». З огляду на ізафетні властивості тюрк, мов назва може бути оні- 
мізованим кол. означенням у структурі словосп. на зразок saksayan su 
«сороча вода, річка» або saxagan su «зміїна вода, річка», що втратило
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опорний ГТ su через його узагальнювальне значення. Щодо семантики 
твірного апелятива, то її важко однозначно відтворити. Поодинокі гідро
німи в укр. мові свідчать про можливість номінації річки як за її відно
шенням до сорок, так і за відношенням або подібністю до змій: пор. 
бб. Сороча (5), потік Сорочачий, яр Сорочий перев. на пд. та сх. України 
[СГУ, 522], поліс, р. і руч. ЗміІвка, б. Зміїна (Зміиная, 1863), 
р. Змійка на пд. України в бас. Дніпра [СГУ, 215], о-в Зміїний (див.). Імо
вірною є мотивація гідроніма такою ознакою річки чи її берегів, як небез
пека, зумовлена диким станом місцевості; пор. укр. діал. саксаган 
«капут, смерть» з неясною етимологією [ЕСУМ 5, 166], що може бути 
мотивованим як загрозою для життя й здоров’я від степ, змій 
(< половец, saxagan «змія, зміїний»), так і уявленням турків про сорок 
(< тур. saksayan «сорока») як птахів, що накликають біду; пор. тур. при
слів’я саксаґан канді баласьша чаґьірьір «сорока накликає сама собі біду» 
[Радлов IV/1, 257] й укр. сорока стрекоче — будуть гості, чекайте на 
гостей. Пом’якшення кінц. -н суф. -уь відбулося в слов, мовному середо
вищі з метою грам, узгодження гідроніма з номенкл. іменем річка. 
Варіант гідроніма з означенням Житлова й релят. суф. -ськ(а) має прозо
ру етимологію.

Сплва — річка, л. Боржави п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл.; Салва. Салба 
(1963), Zalua (1295), Saluapotok (XIX—поч XX ст.), Сальба, Салва, Солва, 
Селда (20-і pp. XX ст.), Salva, Сальва (1935); пор г. Салба (поч. XX ст.) 
[СГУ, 484]. Гідронім належить до прошарку давніх індоєвропеїзмів з осно
вою *sal- «вода, джерело, річка», що поширені на великій території Євро
пи та Малої Азії. Давнім є і суф. *-va /  *-ва, співвідн. з балт. -da, що відбив
ся у варіанті Селда; пор. спорід. назву р. Салйха п. Росі п. Дніпра [Желєз- 
няк, 134—139], другий компонент у Bagos-sola (див. Південний Буг).

Салгпр — річка, бас. зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря в Криму (1957); Боль
шой Салгиръ, Салгір, Салгирь, Салгур; пор. кол. с. Салгир-Кіят [СГУ, 484]. 
Гідронім тюрк, походження, виник складанням основ кр.тат. sal- «про
кладати (дорогу, межу)» і кр.тат. gir «пагорб, узвишшя; поле, степ, рівни
на, луг» [Бушаков, 139, 132] за ознакою «прокладена узвишшям дорога, 
придатне для проїзду узбережжя річки».

Салькбве — с-ще міськ. типу, Гайворон, р-н Кіровоград, обл. [АТП, 236]; засн. 
наприкін. XVIII ст. [ГЕУ 3, 158], Сальковъ (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. 
Ойконім виник як посесив на -ове від антропоніма Салько, Салко9 що є 
пестл. формою від чол. імені Саламон [Чучка, 501].

Самбра — річки: 1) л. Дніпра; «на ОуглЬ и на Самарі» (1152), Самара (1491), 
Самарь (XVII ст.), Сомарь (1923), Самарь (1502), Самара Днепровская 
(1807), Самарка (1979), Святая ріка (XVII ст.), Samara (1595), Somar f  
(1596), Снепородъ, Снопородъ (XV ст.), Товща, Товща Самарская (1979); 
пор. город(ок) Самара, нп Старая Самарь (1748); 2) п. Лугані п. Сіверськ. 
Дінця п. Дону [СГУ, 485]. Гідроніми тюрк, походження, виникли внаслі
док топонім, метафоризації від тюрк, (чагат.) samar «мішок», (кирг.) 
samar «таз, глечик» < д.тюрк. самар, семер «мішок, сідло, ярмо» 
[ЕСЛГНПР, 129; Отін, 18—26]. Поступова фемінізація д.тюрк. *Samar, 
*Sämär відбулася на слов, мовному ґрунті за допомогою структурального 
суф. *-уь (Самарь) або приєднання закінч, -а (Самара) у зв’язку з узгоджен
ням гідронімів з номенкл. іменем річка. Наявність паралелей і похідних з 
основою Самар- /  Семер- на пд. Євразії від Амуру та Алтаю (перев. 
гідроніми та ойконіми) до Балкан (ороніми Самара, Семера, Семер-кая) 
[Отін, 21—22] свідчить про загальнотюрк. метафоризацію твірного апеля
тива відповідно до характеру й форми геогр. об’єкта (річки, гори, запади
ни тощо). Частина топонімів з цією основою є демінутивами або релятива- 
ми; пор. руч. Самарка, р. Самарлй, бб. Самарська, рр. Самарська Розсіш,
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Самарчак, Самарчик, Самарчук на пд. й сх. України, крутий вигин Волги 
Самарская лука біля м. Самара в Росії [Никонов, 366]. Деякі спорід. назви 
виникли через антропонім. посередництво; пор. бб. Самарева, Самарина 
[СГУ, 485], с. Самари на Волині [Шульгач 2001, 121], які утворені від 
прізв. Самар і Самара. Парал. назву дніпров. пр. Снопородь, Снепородь 
пояснюють як д.рус. гідронім сер.іран. походження з основою *san-pord / 
*san-ford «збіг, злиття»; пор. Порога — Прут, скіф, походження, спорід. 
осет. ford «велика річка» [Трубачев, 184] (див. Прут).

Сімбір — місто, Львів, обл. [АТП, 292]; відоме з 1238 р. [ГЕУ 3,159], кол. Пого
нич (до XIV ст.), Новий Самбір [Янко, 311]; д.рус. м. Самборь, Sambor 
Nova Olim Pohonicz (1390), Sambor (1430), Старий Самбір (1425), Sambor 
Antigua (1425), Stari Sambor (1508), Sambor Antiga (1589), Stary Sambor 
(1785—1788) [Худаш-Демчук, 84—85], Самбор (1981) [СЭС, 1175]. Ойко- 
нім не має загальноприйнятої етимології. М. Л. Худаш і М. О. Демчук вва
жають його посесивом на *-уь від імені Самборъ, який у формі Самборь 
міг спочатку позначати двір або ін. власність [Худаш-Демчук, 85]. Таке 
походження назви імовірне з огляду на продуктивність ойконім. моделі 
«антропонім -І- *-уь» у давніх слов, мовах і на ствердіння -рь у ст.укр. мові 
(див. Житомир). Однак відсутність у найдавніших фіксаціях палатал. 
основи, а також функціонування невідантроп. гідронімів типу Самбір, 
Самборь (1506) на Сумщині, Сам-Вода, Самъ вода (1825) на Хмельниччині 
[СГУ, 485] дає підстави для пояснення ойконіма як композита, утворено
го на основі д.рус. самъ, укр. сам «особа, предмет, що перебуває, живе, 
росте і т. ін. десь окремо, ізольовано від інших» і д.рус. борь «сосновий ліс» 
[ЕСУМ 5, 200], *Ьогь «невелике узвишшя з супіщаним (рідше піщаним) 
ґрунтом, звичайно поросле лісом, найчастіше сосновим», сх.слов. «підви
щене місце» [Желєзняк, 63]; пор. укр. гідроніми Самець (18), Самець-Річка 
[СГУ, 485—486], пд.слов. гідронім Samobor у бас. Сави, ойконім Samobor, 
які входять до ряду д.слов. композитів з основою ГТ *Ьогь, що має відтінки 
лекс. значення [Желєзняк, 62—63]. О. М. Трубачов пояснює ойконім Сам
бор як рефлекс дослов. *Sam-bar «злиття, збіг», спорід. з іллір. Eu-ßapiq < 
*san-bar- [Трубачев, 280—281] (див. Барбара). Заст. Погонич, очевидно, 
утворено за допомогою -ич від мікрогідроніма *Погоня (< погнати); пор. 
рівчак Погоня на Волині [СГУ, 432].

Самовпта Тбвтра — бот. пам’ятка природи держ. значення, Чемеровец. р-н 
Хмельниц. обл. [ГЕУ 3, 159]. Назва виникла синтакс. способом — приєд
нанням до Товтра (див. Товтри) означення Самовйта9 похідного від діал. 
самовйтий «одинокий, поодинокий» [ЕСУМ 5, 171].

Самоткйнь — річка, п. Дніпра; Савотканъ (XVII ст.), Zamochan, Zamokant 
(1931), Самотканъ (1779), Самоткань (1901), Самоткань (1957); пор. 
с. Самоткань Верхньодніпровськ, р-ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 486]. На 
думку О. М. Трубачова, гідронім Іран, походження, виник від словосп. 
*asma хап- «кам’яний колодязь» [Трубачев, 207], в означенні якого від
булася метатеза звуків під асоціат. впливом слов, самотканий; 
пор. гідронім Домоткан /  Домоткань /  Demochan < Іран. *danu-xan- /  
*danava-xan- «річковий колодязь, колодязь поблизу великої річки» [Тру
бачев, 207].

Самчинёцьке Урбчище — ландш. заказник держ. значення, Немирів. р-н Він- 
ниц обл. [ГЕУ 3,160]. Назва виникла способом трансонімізації дрімоніма, 
утвореного внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
урочище «ділянка, яка вирізняється серед навколишньої місцевості при
родними ознаками (ліс серед поля, лука, болото серед лісу і т. ін.)» [СУМ 
10, 483] й означенням у формі відн. прикм. на -ське /  -цьке, похідного від 
суміж. ойконіма Самчинці [АТП, 25].



Сан — див. Сян.
Сапун-горб — гора, м. Севастополь у Криму, відома героїчною обороною міста 

від турків у 1854—1855 рр. і в Другій світовій війні [Янко, 311]. Оронім 
виник унаслідок складання та онімізації ГТ сапун «слабо замулений або 
глинистий пісок із застійною водою» [Мурзаев, 495], що виконує роль 
означення, і опорного гора. Е. М. Мурзаев обережно пов’язує етимологію 
твірного апелятива сапун з рос. сопеть і робить невпевнене припущення 
про можливий зв’язок з ним крим. ороніма [Мурзаев, 495]. Сумнів відомо
го географа й топономаста небезпідставний. Компонент Сапун, який не 
фіксується з голос, -о- в основі, мотивований тур. сабун /  сапун «мило» 
[Радлов IV/1, 420, 406], що вказує на подібні до мила властивості ґрунту, 
з якого при нажимі або у сиру погоду виступає вода з характерним для 
мильного розчину шумом і бульбашками [Мурзаев, 495]; пор. укр. гідро
німи Мйльня, Мильця [СГУ, 362].

Сар&та — річки: 1) п. Білого Черемошу п. Пруту л. Дунаю; Saгa^a (1811), Са
рата (1957); пор. нп Сарата Путил. р-ну Чернівец. обл. (1880); 2) л. Лючки 
л. Пістинки п. Пруту л. Дунаю в Косів. р-ні Івано-Франків. обл.; вагаіа, 
Бегаіа (1889); 3) між рр. Прут і Дністер; Сорота (1812); пор. смт. Сарата 
Одес. обл. [СГУ, 487], яке засн. на р. Сарата 1822 р. [ГЕУ 3, 160]. Гідроні
ми локалізовані на укр.-молд. порубіжжі й мають ознаки сх.ром. утво
рень. Вони виникли внаслідок субстантивації та онімізації молд. сэрат 
«солоний» [Карпенко, 180] за відповідним присмаком води. Закінч, -а 
грам, узгоджує їх з номенкл. іменем річка. Буков, та одес. ойконіми вини
кли способом трансонімізації назв суміж. річок. З огляду на пізнє молд. 
походження гідронімів їхній етимол. зв’язок з назвою р. Серет л. Дунаю є 
малоймовірним (див. Серет).

Сарй-К&я — скеля у сх. частині Внутрішн. пасма Кримських гір, за 8 км на пд. зх. 
від м. Білогірська [ГЕУ 3,161]. Оронім виник на основі словосп. з опорним 
ГТ кая «скеля, круча» (тюрк.), що широко відбився в топонімії пд. Євразії 
[Мурзаев, 267], й означенням у формі тур. сары «жовтий, блідий», відомо
го в більшості тюрк, мов [Радлов IV, 319] (гірські породи складаються з 
палеогенових нумулітових вапняків, що їх підстелюють мергелі пізньо- 
крейдового віку [ГЕУ 3,161]); пор. суміж. м. Білогірськ і гідроніми Сарйсу 
(див.). Наголос з кінц. -я в тюрк. Кая перемістився на основу у слов, мов
ному середовищі (див. Бёшка).

Сарйсу — 1) балка, Білогірськ. р-н у Криму; 2) річка, л. Великої Карасівки п. 
Салгиру, вп. у зат. Сиваш у тому ж р-ні; 3) річка, л. Альми, вп. у Чорне 
море в Криму; пор. нп Сари-Су, суч. с. Новикове Білогірськ. р-ну в Криму 
[СГУ. 487]. Назви мають тюрк, походження, виникли внаслідок онімізації 
композита сарйсу «жовта (каламутна) вода», «жовта річка» [Мурзаев, 
498] з основами сары «жовтий, блідий» (див. Сари-Кая) і су (у) «вода, 
струмок, річка, озерце» (тюрк.), що відбилися в численних гідронімах 
Євразії [Мурзаев, 498, 528—529]; пор. укр. відповідник Жовті Води 
(див.). Звертає на себе увагу локалізація тюрк. Сарйсу в Білогірськ. р-ні 
Криму, де найбільше грунтових порід світло-жовтого кольору, що відби
лося в назві райцентру Білогірськ. Переміщення кінц. наголосу у тюрк. 
Сарйсу [ГЕУ 3, 161] на основу композита зумовлено збереженням акцент, 
моделі тюрк, сары і втратою наголошення опорного компонента у слов, 
мовленні.

С&рич — мис на зх. Пд. бер. Криму, крайня пд. точка України [ГЕУ 3,161]. Оро
нім тюрк, походження, виник за відповідним кольором вапнякового ґрун
ту внаслідок онімізації прикм. форми сарык /  сарыг «жовтий» [Радлов 
ІУ/1, 327], зазнавши наступного впливу з боку слов, утворень на ненаго- 
лош. -ич або спорід. тюрк, саріча /  сарыца «маленький хижий птах з жов
тою спиною» [Радлов IV /!, 328].
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Сбрни — місто, Рівн. обл. [АТП, 283]; засн. у кін. XIX ст. [ГЕУ 3, 162] біля 
с. Сарни [Янко, 312], Сарны (1981) [СЭС, 1182]. Ойконім виник способом 
трансонімізації назви суміж. с. Сарни, що виникла від родової назви пер- 
шопоселенців на прізв. Сарна в мн. < сарна «ссавець з родини оленячих» 
[Rymut 2, 398]; пор. відойк. оронім Сарненська рівнина в пн.-зх. частині 
Поліської низовини в межах Рівн. обл.[ГЕУ 3, 161], нп Сарни (3), Сарнів, 
Сарнівка (3), Сарновичі в пн. і зх. частині України [АТП, 716].

Саспк — 1) річка, вп. у Березан. лим. бас. Чорн. моря, в Миколаїв, обл.; Сасыкъ 
(1863); 2) лим., Татарбунар. р-н Одес. обл.; Кундук; 3) солоне оз., 
Сак. р-н у Криму; Сасик-Сиваш [ГЕУ 3, 162]. Назви виникли внаслідок 
онімізації тур., кр.тат. сасы9 сасык «гнилий, смердючий» [Радлов ІУ/1, 
395] за відповідними властивостями води; пор. численні гідроніми в Укра
їні з основами Вонюч-, Воняч-, Гнил-, Смерд- [СГУ, 121,139—143, 511]. 
Парал. назва лим. Кундук також тюрк, походження. Вона постала за 
допомогою суф. -ук у топонім, функції від запозиченого з Іран, мов тур. 
кунд /  кунт «тупий кут» [Радлов ІУ/1, 913]; пор. перев. тюрк, гідроніми 
на -ук, -лук, -чук у Правобережній Україні [Трубачёв, 203—204]. Складе
ний варіант лімноніма Сасик-Сиваиі містить компонент Сиваш, похідний 
від сх.укр. сиваш «морська мілководна затока, лагуна, озерце; котловина, 
впадина із солоною гряззю, які часом заливаються морською водою на 
західному узбережжі Азовського моря між Кримським півостровом і 
материком» [Мурзаев, 504].

Сйтанів — с-ще міськ. типу, Городоц. р-н Хмелниц. обл.[АТП, 478]; відоме з 
поч. XV ст. [ГЕУ 3, 163], Schathanow (1404), Сатанов (1434), Szatanów 
(1564), Шатанов (1845), Сатанів (1926) [Торч.-Торч., 405]. Ойконім 
виник як посесив на -ів (< -овъ) від прізв. Сатана, пол. Szatan, похідного 
від szatan «злий дух, диявол» [Rymut 2, 524], укр. сатана, д.р^с. сатана, 
сотона, що є запозиченням з гр. мови, де aaxocv<xę від гебр. śafan «протиді
ючий» [ЕСУМ 5, 183]; пор. відантроп. назву с. Сатанівка [АТП, 479], 
назву бот. заказника Сататвська Дача в цьому ж р-ні [ГЕУ 3, 163].

Саф’ін — заплавне оз. у пониззі Дунаю, Ізмаїл, р-н Одес. обл. [ГЕУ 3, 163]. Лім- 
нонім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації апелятива 
сафіан «коник» [Радлов IV/1, 423], що був означенням спрощеного опор
ного ГТ і характеризував заплаву за насиченістю відповідними комахами 
з довгими ногами, які стрибають, утворюючи крилами сюркотливі звуки.

Сахнбвщина — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 454]; засн. у 90-х рр. 
XIX ст. [ГЕУ 3, 163] як Кобелячок [Янко, 313], Кобелячан [Абдула, 128], 
Сахновщина (1981) [СЭС, 1186]. Ойконім виник як назва земель за допо
могою суф. (щ)ин(а) в збір, функції від прізв. місц. поміщика Сахнов- 
ського [Абдула, 128; Янко, 313]; пор. аналог, назву с. Сахнівщина в 
Машів. р-ні Полтав. обл. [АТП, 357]. Істор. варіанти Кобелячок, Кобеля
чан перенесені переселенцями з Полтавщини (див. Кобеляки).

Сваліва — місто, Закарпат. обл. [АТП, 164]; відоме з XII ст. [ГЕУ 3,163], Сваля- 
ва (1981) [СЭС, 1186]. Ойконім належить до давніх назв з архаїч. суф. 
-ав(а) /  -яв(а) в атрибут, функції, приєднаним до втраченого *8ъиа1ъ 
«нагромадження, велика кількість чогось» < псл. *sbvaliti9 *szvaljati 
< *valiti, *valjati «крутити, вертіти, котити»; пор. діал. валява «велика 
кількість; купи; руїни», «поле битви, вкрите трупами», діал. звала «вели
ка кількість» та ін. [ЕСУМ 1, 325]. Імовірним є семант. утворення топоні
ма від утраченого *свалява «нагромадження зваленого хмизу, дерев, 
каміння тощо», яке співвідн. з діал. валява як аналог, утворення від преф. 
дієсл. основи. З огляду на семантику твірного слова топонім Свалява міг 
виникнути на позначення тієї частини долини при злитті р. Свалявки й 
Латориці, де накопичувалися знесені з гірських хребтів різні предмети,
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сміття і т. ін. Похідними від ойконіма Свалява є відомі з поч. XX ст. назви 
р. Свалявка, ур. Свалявка, від яких утворено назви потоків Свалявський, 
Свалявчик [СГУ, 488], суміж. розширеної частини Березне-Ліпшанської 
долини Свалявська улоговина [ГЕУ 3, 163], закарп. прізв. Свалявйн, Сва
лявський, Свалявчик, Свалявчук [Чучка, 504].

Сварицёвицький заказник — бот. заказник держ. значення, Зарічн. р-н Рівн. 
обл. [ГЕУ 3, 164]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням на -ський /  -цький, утворе
ним від суміж. ойконіма Сварицевичі [АТП, 375].

Свйтове — місто, Луган. обл. [АТП, 68]; засн. у 60-х рр. XVII ст., до 1923 — Сва
това Лучка [ГЕУ 3, 164], с. Сватове (1763) [СГУ, 488], Сватово (1981) 
[СЭС, 1187]; пор. суміж. с. Сватова Лучка і р. Сваха п. Красної л. Сівер- 
ськ. Дінця п. Дону [СГУ, 488]. Суч. ойконім виник унаслідок усічення 
компонента Лучка (< лучка < ГТ лука) складеної істор. назви й субстан
тивації з відповідною конверсією означення Сватова, яке є посесивом 
на -ов- від прізв. Сват з основою терміна свояцтва сват [Чучка, 504]. 
Імовірним є образний вплив ойконіма на появу назви суміж. 
р. Сваха.

Свердлбвськ — місто, Луган. обл. [АТП, 69]; засн. у кін. XVIII ст. як с-ще Дов- 
жик-Орловський, пізн. — Шарапкине, з 1938 р. унаслідок об’єднання 
кількох робітничих сгщ — м. Свердловськ [ГЕУ 3, 165], Свердловск (1981) 
[СЭС, 1188], Довжанська (після Шарапкине) [Янко, 313—314], Шарапки- 
но (1908) [СГУ, 618]. Суч. назва виникла як меморіальна (можливо, через 
ергонім. посередництво) на честь радян. парт, діяча Я. М. Свердлова за 
продукт, в ойконімії моделлю на -ськ. Парал. істор. ойконіми Довжик-Ор- 
ловський і Довжанська постали на основі суміж. гідроніма Довжик [СГУ, 
179] відповідно синтакс. способом за допомогою означення у формі реля- 
тива на -ський (пор. сс. Орлівка, Орлівське в Луган. обл. [АТП, 691]) та 
внаслідок перенесення на місто трансформовної назви с-ща Довжанський 
[АТП, 69]. Тимчасовий ойконім Шарапкине утворено способом трансоні- 
мізації істор. назви суміж. яру Шарапкинъ (1852), суч. б. Шарапчина 
[СГУ, 618].

Свёса — с-ще міськ. типу, Ямпіл. р-н Сум. обл. [АТП, 408]; відоме з 70-х рр.
XVII ст. [ГЕУ 3,165] як х. Свеса [Іваненко, 181]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації назви суміж. р. Свеса (1729—1730), суч. Свіса [СГУ, 491— 
492], походження якої аналог, гідроніму Звйса в бас. Горині, що пов’язу
ють з псл. *8гиіза < *8ьиіва <*8ьиі8аИ «звисати» [Шульгач, 281—282]; 
мотивац. була ознака «річка з крутими звислими берегами».

Свиг& — річка, л. Десни л. Дніпра; Свига (1859) [СГУ, 488], Свйга [Черепанова, 
250]. Назва не має паралелей в укр. гідронімії, що ускладнює її етимоло
гізування. Можливо, вона виникла від утраченого *свига < псл. *зьі)і§а 
«та, що петляє, біжить, поспішає», мотивованого збереженим у рос. діа
лектах дієсл. свигать «гуляти, тинятися, поспішати, бігти» (< псл. 
*sъvigati); пор. лтс. 8vaigsli8 «непосида», лит. 8vaїgti «ганяти, їздити 
туди-сюди, кружляти», д.в.нім. 8юїКкбп «блукати» та ін. [Фасмер З, 
576—577]; пор. аналог, словотв. типу Свеса /  Свіса від *8ьиіза < *8ьиі8а- 
И (див. Свеса). Зазнач, зв’язки свідчать про ймовірний балт. вплив на 
формування гідроніма.

Свидовёць — 1) річка в Бобровиц. р-ні Чернігів, обл. (XVII ст.); пор. с. Свидовець 
того ж р-ну [СГУ, 489]; Болітниця [ГЕУ 3, 165]; 2) потік, п. Чорної Тиси 
п. Тиси л. Дунаю; Свидовец (20-і рр. XX ст.), Свидовец (1935); пор. г. Сви- 
довец [СГУ, 489]; 3) гірський масив в Укр. Карпатах, на пд. сх. Закарпат. 
обл. [ГЕУ 3, 165]. Поліс, гідронім і карп, оронім виникли за допомогою 
суф. -ець у топонім, функції від відн. прикм. свиддвий «стос, до свид»,
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«напівдозрілий» [ЕСУМ 5, 190] за насиченістю місцевості свидом; пор. 
утворені аналог, способом гідроніми Вербовець, Глодовєць, Лйповець (6), 
Терновець (3) перев. у Зх. Україні [СГУ, 97, 138, 315, 561]. Закарп. гідро
нім постав шляхом трансонімізації назви гірського масиву Свидовёць. 
Парал. гідронім Болітпниця на Чернігівщині перенесено на р. Свидовёць із 
суміж. р. Болітпниця [СГУ, 62]; пор. похідну від закарп. ороніма назву 
ландш. заказника держ. значення Свидовёцький заказник, який являє 
собою ліс. масив на пд. схилі гірського хребта Свидовёць [ГЕУ 3, 166].

Свинківка — річка, п. Коломака л. Ворскли л. Дніпра; Свинковка (1848), Swin- 
kowka (1736), Свинкувка (XVII ст.), Спинкопка (1775), Свинковъци, 
Свинъковка (1667) [СГУ, 490]. Гідронім пояснюють як утворення на -івка 
від назви свійської тварини свинка [Стрижак, 17]. Не менш імовірним є 
етимол. зв’язок назви р. Свинківка з гідронімами Свиня, Свинка, які не 
мають стосунку до назви тварини свиня, свинка, а постали в псл. гнізді 
*sbvinęti «звинути, скрутити» (див. Свиня).

Свинолужка — річка, п. Мики л. Тетерева п. Дніпра в Житомир, обл.; Свино- 
лужка, Свинолужа (1864), Свина Лужка (1913), Свина-лужка, Свина-лу- 
жа9 Свиноройка (кін. XIX ст.), Свиная Лужка (1897), Свинолужка (1957) 
[СГУ, 490]. Гідронім виник складносуф. способом за допомогою -к(а) в 
релят. функції на основі словосп. свин(н)а лужка «свиняча калюжка», як 
Свинолужа від свин(н)а лужа «свиняча калюжа». Парал. назва р. Свино
ройка має подібну мотивац. ознаку, вона постала за допомогою суф. -к(а) 
в релят. функції від діал. свинорйя «зрита земля» [СУМ 9, 71], поліс, 
«вирита яма» [Данилюк 2013, 125], букв, «зрита свинями земля, вирита 
свинями яма»; пор. рр. Свинорййка (3), Свинорйя9 Свинотпоп, Сви- 
нотпопка, Свинський, Свиняча (13) [СГУ, 490—491].

Свині — річка, п. Рати л. Зх. Бугу п. Вісли; Swynia (1564—1565), «па rzecze 
Swyni»; rzeki Swynie (кін. XIX ст.) Świnia (1965) [СГУ, 491]. Топоніми з 
основою Swin-9 що поширені в слов, і балт. мовах, пояснювали перев. у 
зв’язку з назвою парнокопитної тварини свиня. Спираючись на апелят. 
матеріал (укр. увинутпи «сплести, звити, загорнути, обвити», діал. завинь 
«звивина річки», с9в9інка «низька самопрядка, в якій махове колесо і 
катушка розміщені на одному рівні», поліс. с9в9інка «личинка капустяної 
мухи», рос. діал. свинка «зовнішній край челюстей російської печі», 
д.рус. развина «ланцюг», слвн. ігиїп «вивих» та ін.) і топонім, (перев. 
гідронім.) паралелі, В. П. Шульгач аргументував походження назви 
р. Свиня, як і д.рус. Свинь, Свень9 суч. Свинка п. Десни [ЕСЛГНПР, 130— 
131], від утраченого *свинь (для д.рус. Свинь9 Свень)9 псл. *sbvina «кри
визна; звивина» (для Свиня9 Свйнка)9 в основі яких псл.*sbvinęti «звину
ти, скрутити» [Шульгач, 275—279]; пор. слвн. топонім Svino9 який вва
жають менш імовірним похідним від sviti «завити», ніж від *svim 
«свинський, поросячий» [Snoj, 404], поліс. Свинь — варіант назви 
р. Замглай (див.).

Свптенька — річка, л. Вілії л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл. [СГУ, 
491]. Гідронім виник за допомогою суф. -енька в здріб.-пестл. функції від 
пасив, дієприкм. мин. часу на -t- *switb (-а) «звитий, скручений» < *sbvi- 
ti в гнізді *viti «вити»; пор. варіант р. Соча в бас. Горині Свита9 гідроніми 
з такою основою в бас. Оки, Одеру та в Білорусі [Шульгач, 282].

Свір — річка, л. Дністра; Свірж (1979), Свирь (1416), «nad rzeką Swyerzem» 
(1564—1565), Świerżu (1648), Сверж (кін. XIX ст.), Свирь9 СвЬрь (1884), 
Svirb9 Swir (1948), Świrz9 Swierź (1890), Свиржъ (1917), Свіж (1957), 
С9в9ірж (1979) [СГУ, 491]. Топоніми з основою Swir- походять від утраче
ного ГТ * świra /  *swirb з основою псл. *sbwirati (sę) «звиватися» [Іліаді 
2001, 24], мотивац. ознакою для яких могла бути «(річка) з швидкою, буй
ною течією; крутоводка» [Шульгач, 281] (огляд етимологій гідроніма Свір
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див. у [Вербич 2009, 137]). Спорід. з гідронімом Свір є назви поліс, 
рр. Свірж і Свірка в бас. Десни [СГУ, 491], перша з яких відбиває пол. -rz 
на місці -гу (укр. -рь)9 а друга є демінутивом від *sbvirh.

Світловбдськ — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 249]; засн. у 1961 р. як м. Хрущов 
з переселенців затопленого м. Новогеоргієвська внаслідок побудови Кре
менчуцької ГЕС, з 1962 — Кремгес, з 1969 — Світловодськ [ГЕУ 3, 167]. 
Суч. назва виникла складносуф. способом за допомогою форманта 
-ськ у релят. функції на основі словосп. світлі води (місто лежить на Кре- 
менчуцьк. вдсх. на Дніпрі). Попередній ойконім утворено унаслідок тран- 
сонімізації складноскор. назви Кременчуцької гідроелектростанції — 
Кремгес. Істор. назва міста постала як меморіальна від прізв. тодішнього 
глави СРСР М. С. Хрущова, суф. -ов- у стуктурі якого сприяв його трансо- 
німізації.

Світлодпрське — с-ще міськ. типу, Дебальців. м /  р Донец. обл. [АТП, 105]; засн. 
1970 р. у зв’язку з будівництвом ДРЕС [ГЕУ 3, 168]. Ойконім виник унас
лідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ське з основою поет. 
світлодар «те, що дарує світло». Імовірним є ергонім. посередництво.

Світязь — оз. карст, походження в групі Шацьких озер, Любомл. р-н Волин. 
обл.; Світязьке озеро [ГЕУ 3, 169]; літ. Свйтязь, місц. Светпязь, Свєтязь, 
Świtasz (1890); пор. с. Swithasch, «...w Switazu yest yezioro wielkie...» 
(1564) [Шульгач, 283], p. Світязь, яка впадає в оз. Світязь [СГУ, 492]. З 
огляду на поширення топооснови перев. на укр. поліссі та в Білорусі, а 
також на нехарактерний для слов. мов суф -езь /  -язь (< герм. -ing) гідро
нім ще з часів О. І. Соболевського пояснюють як германізм або балтизм 
у зв’язку з д.ісл. Hviting — назвою оз. й річки, похідною від hvitr 
«білий» [Фасмер 3, 582]. Виходячи з того, що суф. -язь непродукт. у 
власне слов. утвореннях (пор. колодязь, ретязь «ланцюг, ланцюжок», 
гідроніми Люб9язь, Витязь) і що в слов. гідронімії продукт, є основи на 
зразок Свит-, Вит- (рр. Свйтенька, рос. Свитец9 Свитка, Витязь, 
Витка, блр. Вить, Витьба, Витва9 оз. Свито, пол. Witka, Witna9 Wit- 
піса9 оз. Witne та ін.), В. П. Шульгач доводить псл. походження лімно- 
німа Свйтязь < псл. *S7>vitęzb < *sbvitęzb «об’єкт кривої, зігнутої, опу
клої форми» < *sbvit- «звитий, звивистий, кривий» [Шульгач, 282— 
286]; пор. Свіча.

Свіч* — річка, п. Дністра; «до рЬки до свічі* (1413), Свіча (1421—1430), Swica 
(1790), «до Свичі» (1898), Сьвича (1979) [СГУ, 492]. Гідронім пояснюють 
як дериват від псл. ГТ *svića < *svitja «вигнуте, покручене річище» (< і.є. 
*(s)uei- /  *(s)ui- «звити, скрутити») у зв’язку з серб, suita «сукно» < *uiti 
«вити», пол. svit «звиток», рос. діал. вича «покручена лозина для зв’язу
вання», вич «батіг», гідронімами Свеча в Росії та Білорусі, Świeca в Поль
щі [Вербич 2009, 137—138], хорв. Svica9 слов’янізмом у Греції Z\)|łrtaa 
(< псл. *s'buit-bca — дериват від *s7>-vi-t?>(уь) < *s?rviti «вити, звивати» [Ілі- 
аді, 303]. Стос, природи початк. С- (чи то s-mobile, чи то *в^-префіксальне), 
як і кінц. -ча /  -ца9 однозначної думки немає. Р. М. Козлова для пол. Świca 
(Schwitce) пропонує праформу *S/zvitbca або *Svitbca в гнізді *viti «вити», 
які різняться лише початк. і *S- [Казлова 1, 93] (див. Світязь).

Святй ropś — гора на Пд. бер. Криму, найвища точка масиву Карадаг, побл. 
смт Планерське; на ній крута скеля Куш-Кая [ГЕУ 3, 169]. Оронім виник 
унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ гора й озна
ченням свята в сакр. значенні «пов’язана з релігією, Богом; наділена 
божественною силою; пройнята божественною силою; освячена» [СУМ 9, 
101—102]. Мотивац. ознакою, очевидно, послужили збережені після хри
стиянізації пд. узбережжя Криму уявлення про святість, освяченість цієї 
землі; пор. рр. Святогір (Святогорг9 1703) на Київщині, Святогірка (Свя- 
тогорка9 1863) у бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 492]. Назва скелі Куш-Кая на
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Святій горі — тюрк, походження. Вона постала на основі ГТ кая «скеля» 
й апелятива куш «птах» [Радлов II/1, 1022], який у препозиції виконує 
роль означення із семантикою «пташина».

Святе бзеро — 1) гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Ратнів. р-н Волин. 
обл.; 2) зоол. пам’ятка природи держ. значення, Золотоніс. р-н Черкас, 
обл.; 3) гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Козелец, р-н Чернігів, 
обл. [ГБУ 3, 169]. Лімноніми виникли внаслідок лексикалізації та онімі- 
зації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду прикм. 
святий у сакр. значенні (див. Свята гора), яке приписувалося озерам на 
момент номінації за їхню божественну красу й природні багатства; пор. 
б. і рр. Свята (4), стр. Святёнь, потік Святий [СГУ, 492].

Святогірський закбзник — ландш. заказник держ. значення, Краснолиман. р-н 
Донец, обл. [ГЕУ 3, 169]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. 
на -ський, перенесеним із назви відомого Святогірського (< Свята гора) 
Успенського монастиря (нині лаври) в сусід. Слов’янськ, р-ні.

Святогбрівка — с-ще міськ. типу, Добропіл. р-н Донец, обл. [АТП, 116]; засн. у 
2-й пол. XVIII ст., до 1990 — Штепіне [ГЕУ 3, 170]. Суч. ойконім виник 
складносуф. способом за допомогою -івк(а) в релят. функції від незафіксо- 
ваного ороніма Свята гора. Істор. назва постала як посесив на -іне /  -ине 
від д.укр. антропоніма Штёпа (< оф. Степан) [Чучка, 634] або внаслідок 
конверсії похідного від нього прізв. Штепин /  Штепін.

Святбшине — клімат, курортна місцевість у зх. частині м. Києва [ГЕУ 3, 170]. 
Топонім виник як посесив на -ине від антропоніма Святоша < святоша 
«святенник» [СУМ 9, 106]; пор. прізв. Святошёнко [СПЧ, 315]).

Севастбполь — місто на бер. Чорн. моря, в Криму [АТП, 252]; засн. 1783 р. як 
військ.-мор. оборонний пункт Ахтіар, 1784 р. порт і фортеця отримали 
назву Севастополь [ГЕУ 3, 170], у давнину в р-ні Севастополя — антич. 
м. Херсонес [СЭС, 1194]. Назва виникла як штучна, була надана місту 
Г. Потьомкіним у роки урядової моди в Російській імперії на антич. імена 
на честь згаданого Птолемеем Еєраатояо^ц (= Діоскурида в Колхіді), 
похідного від aePaaióę «славний» і яоА,ц «місто» [Фасмер 3, 588]; в антич. 
добу відомо 6 міст з назвою Севастополь [Никонов, 374]. Істор. ойконім 
Ахтіар, Ахтьяр було перенесено на майбутній Севастополь із сусід, 
кр.тат. поселення. Його пояснюють як композит із семантикою «білий 
яр» [Никонов, 374; Янко, 315], тобто з тюрк, ак «білий» і jap «яр, яруга» 
[ЕСУМ 6, 548], хоч структура ойконіма свідчить про інше. Між основами 
ак /  ах і jap наявний суфікс віддієсл. похідних -di /  -ti, який свідчить про 
утворення ойконіма на основі ак «текти» [Радлов 1/1, 86] + ti в значенні 
«такий, що виконував дію, вказану твірним дієсловом» і кр.тат., д.тюрк. 
уаг «яр, обрив, скеля» [Бушаков, 159], тобто мотивац. ознакою була «яр з 
водою, що тече». Явище семант. переходу «текти» > «білий, світлий (про 
воду)» відоме в і.є., тюрк, та ін. давн. мовах, тому етимол. зв’язок ак 
«текти» та ак «білий» є закономірним для прадавнього стану мови. 
Антич. назва пос. Херсонес на місці суч. Севастополя походить від 
д.гр. xepaóvr|aoę «півострів» [Бушаков, 75] (див. Херсон).

Севастінівка — річка, л. Кринки п. Міусу, вп. в Азовське море (1957); Сева- 
стьяновка (1923), Савостяновка (1979), Саустянівка (1963—1973), Саус- 
тьяновка (1852), Савастьяновка, Савостьяновка (1837—1839), Сева- 
стьянка (1894), Саурстьянская, Саурстянская (1746), Саурстьяновка 
(1829), Сауртенка (1778), Заустянка (1854), Савустянка, Савустянів- 
ка, Севастянівська, Устя-Савустянівка (1963—1973), Савастьянова 
(1782), Савостьновъ колодезь (1769) [СГУ, 492]. Гідронім має численні 
варіанти, які ускладнюють його однозначне етимологізування. Очевидно,
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його походження пов’язане з особ, іменем Севастян,, носієві якого нале
жав Савостъяновъ колодезь у бас. р. Севастянівки і, можливо, одноймен
ний хутір, назву якого було перенесено на річку. Активність тюрк, кочі
вників на пд. України аж до XVIII ст. спричинилася до часткової адапта
ції гідроніма носіями тюрк, мов і діалектів, у зв’язку з чим фіксуються 
парал. назви з основою тюрк, саур «завкруглені вершини, скелі в горах» 
[Мурзаев, 498] (див. Саур-Могйла). Перший компонент у складеній місц. 
назві Устя-Савустянівка, який походить від ГТ устя «гирло» (< псл. 
*u8tije «устя») [ЕСУМ 6, 49], ліг в основу назви-орієнтира Заустянка.

Седнів — с-ще міськ. типу, Чернігів, р-н і обл. [АТП, 551]; відоме з 1068 р. [ГЕУ 
З, 171], «ко Сновьску» (І068), Сновьскъ (1203), «у Снъвьска» (1068), Сно- 
вескь (1155), «ко Сновску» (1202); Седнів [ЕСЛГНПР, 144], очевидно, з
XVII ст. [ГЕУ 3,171]. Суч. ойконім виник як посесив на Лв / -овъ від прізв. 
Седно9 утвореного способом онімізації діал. седнд «задниця; садно, рана 
від сідла в коня» (< псл. *зейьпо < *sedeti «сидіти») [ЕСУМ 5, 203]. Д.рус. 
назва Снъвьскъ /  Сновьскъ постала як релятив на -ьскъ від суміж. гідроні
ма Сньвь [ЕСЛГНПР, 144] (див. Снов). Питання про належність ойконіма 
Снъвьскъ /  Сновьскъ саме суч. м. Седнів є дискусійним; пор. його пов’язу
вання і з м. Щорс у Чернігів, обл. [ЕСЛГНПР, 144; ГЕУ 3, 208].

Сейм — річка, л. Десни л. Дніпра в Сум. та Чернігів, обл. [СГУ, 493]; д.рус. 
Семь, «по СІми (Семи)» (б. д.) «по всей Семи» (1127), «на Семь» (1185), 
суч. Сейм [ЕСЛГНПР, 141], Sem (1665), Семь (XVII ст.), Сеймъ (1782), 
Семь Колдубанская, Семь (Семица) (1913), Сойм (1931) [СГУ, 493]. Гідро
нім не має загальноприйнятої етимології. Основні гіпотези пов’язані з і.є. 
основами на позначення кольору: 1) псл. *Беть < і.є. *fcemi-; пор. лит. 
sSmas «блакитно-сірий», д.інд. syäma- «чорно-сірий, чорно-зелений, чор
ний», яким відповідає псл. *sivb «світло-сірий»; 2) містить основу, пов’я
зану з і.є. *seu- «текти, бути вологим» або *fteu- «сяяти, блищати»; пор. р. 
Сава, Овъ, що зближується з *sav- /  *seu- [ЕСЛГНПР, 141], лит. Seivit eze- 
rasy Seivosy Säwosy пол. Sejwyy можливо, з *sei-u- < і.є. *se(i)- /  *sai- (sdi)- 
«повільно текти, сочитися, капати» [Ванагас, 22] і укр. гідроніми з осно
вою Сем- / Сейм-: рр. СеймоКу Семинь, Семча в бас. Десни [СГУ, 493, 495], 
старе русло р. Десни, нині підковоподібне оз. Сёймище [Черепанова, 
252], рр. Семёць і Семёнка в бас. Пд. Бугу на Вінничині [СГУ, 494]. Суч. 
форма із сонор. -й- в основі фіксується відн. пізно (з XVIII ст.) і з’явила
ся, очевидно, під впливом пол. сейм «законодавчий орган державної 
влади в Польщі» або діал. соймй (в мн.) «місце, де зливаються річки» 
[Німчук 1976, 21], «де води стікаються, вода на соймах»; пор. хорв. 
Zaym (*Sajm)y пол. оз. Seim (< псл. *зъ]ьть) [Іліаді, 302; Шульгач 2004, 
207—208].

Селезнівка — с-ще міськ. типу, Перевальськ. р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. у
XVII ст. [ГЕУ 3, 172]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят. 
функції від назви суміж. б. Селезна (1791), суч. Селезень [СГУ, 493], в осно
ві якої, очевидно, діал. селег «селезень», селезка «качка» [ЕСУМ 5, 208].

Сел^цове — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; засн. 1770—1773 рр. [ГЕУ 3, 172], 
Селйдово [СЭС, 1202]. Ойконім виник як посесив на -ове від антропоніма 
невідомого походження Селиду який належав, як уважають, козакові-пер- 
шопоселенцю [Янко, 316].

Семёшвка — 1) с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 363]; засн. у кін. XVII ст. 
[ГЕУ 3, 173], Семёновка [СЭС, 1204]; 2) місто, Чернігів, обл. [АТП, 548]; 
засн. у 80-х рр. XVII ст. [ГЕУ 3, 173], Семёновка [СЭС, 1204]. Ойконіми 
виникли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені 
Семён. Уважають, що назва с-ща пов’язана з іменем сина місц. магната 
О. Родзянка, а міста — з його засновником Семеном Самойловичем [Янко, 
316]; пор. ще понад 40 сіл Семенівка в різних регіонах України [АТП, 717].
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Семйківський закбзник — гід рол. заказник держ. значення, Козів. і Теребовл. 
р-ни Тернопіл. обл. [ГЕУ 3, 175]. Назва виникла внаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою ойконіма Семиківці [АТП, 426].

Сенатор — гірська вершина на Пд. бер. Криму. Див. Сокіл.
Сенк£вичівка — с-ще міськ. типу, Горохів. р-н Волин, обл. [АТП, 39]; засн. 

1924—1925 рр. [ГЕУ 3, 175]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в 
релят.-посес. функції від антропоніма Сенкевич, очевидно, пол. похо
дження; пор. укр. Сенкович [СПЧ, 317; Чучка, 509] і пол. Sienkiewicz, 
Sienkiewicz [Rymut 2, 420], ст.пол. Senkewicz [Шульгач 2001, 124].

Cepńyc — гора на пд. схилі Головного пасма Кримських гір, за 6 км на зх. від м. 
Алушти [ГЕУ 3, 175]. Етимологія ороніма затемнена. Очевидно, він має 
тюрк, походження, міг виникнути на основі д.тюрк. sära' «земля» та -uz 
«гірський прохід, перевал» [ДТС, 493, 620] за ознакою «земляний гірсь
кий прохід». У слов, мовному середовищі основним став наголос першого 
компонента, а характерний для тюрк, мов кінц. наголос утрачено.

Серііївка — с-ще міськ. типу, Білгород-Дністровська м /  р Одес. обл.; засн. 1921 р. 
[ГЕУ 3, 175]. Ойконім утворено за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від чол. імені Сергій; пор. ще 37 нп Сергіївка в різних регіонах 
України [АТП, 718], окремі з яких могли постати від прізв. Сергіїв.

Сердйте — с-ще міськ. типу, Шахтарська м /  р Донец обл. [АТП, 105]; засн. 1904 р. 
[ГЕУ 3,175]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду прикм. сердитий «який сердиться на когось, що-небудь, який 
перебуває у стані гніву, роздратування; гнівний» [СУМ 9,132] за образною 
характеристикою мешканців с-ща.

Сердолікова Б^хта — мальовнича бухта Чорн. моря на Пд. бер. Криму, в берего
вій частині масиву Карадаг, на пд. від смт Планерського Судац. р-ну [ГЕУ
З, 175]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ бухта «невелика глибока затока» [СУМ 1, 267] й означенням 
у формі відн. прикм. на -ове, похідного від апелятива сердолік «напівдоро- 
гоцінний камінь червоного чи оранжевого кольору, різновид халцедону» 
[СУМ 9, 133].

Серёбрбнка — річки (4) в бас. Інгульця п. Дніпра, Тясмину п. Дніпра, Інгулу л. 
Пд. Бугу, Прип’яті п. Дніпра, балка в бас. Самари л. Дніпра [СГУ, 496]. 
Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від відн. 
прикм. серёбряний (< заст. серебро «срібло») «кольором та блиском схо
жий на срібло» [СУМ 9, 133], «чистий як срібло»; пор. гідроніми із суч. 
основою на позначення благородного білого блискучого металу й подібно
го до нього кольору: рр. Сріблянка, Срібна (2), б. Срібна, ур. Срібне, потік 
Срібник, р. Срібнянка [СГУ, 523—524], відповідні назви в ін. слов, мовах 
[Вербич 2009, 140; Шульгач, 288].

Серёпвка — річка, л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Сереговка 
(1913), Сергеевка (1979) [СГУ, 496]. Гідронім виник за допомогою суф. 
івк(а) в релят.-посес. функції, можливо, через мікротопонім. чи ойконім. 
посередництво від розм. Серега, що є варіантом офіц. Сергій [Чучка, 510], 
або від запозичення нім. походження з пол. мови; пор. пол. прізв. Srega, 
Sregar, Szrega, Szreger < нім. Schräge, Schreger [Rymut 2, 553].

Середпна-Буда — місто, Сум. обл. [АТП, 404]; засн. у 2-й пол. XVII ст. [ГЕУ 3, 
176], Середина Буда (1799—1801) [Іваненко, 183], як відоме з XVIII ст. 
Середйна-Буда [СЭС, 1211]. Ойконім виник як юкстапозит на основі істор. 
назви поселення, що постала внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним заст. ГТ буда «поташний завод» [СУМ 1, 246] й означен
ням у формі посесива на -ина> утвореного від антропоніма Середа [Крав
ченко, 145; СПЧ, 318; Чучка, 510], кінц. наголос у якому спричинився до 
наголошування словотв. суфікса.
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Серёдне — с-ще міськ. типу, Ужгород, р-н Закарпат. обл. [АТП, 165]; відоме з 
XIV ст. [ГЕУ 3, 176]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми сер. роду відн. прикм. середній «який міститься, знаходиться в 
середині, між двома особами, предметами, смугами і т. ін.», що, очевидно, 
вказує на знаходження с-ща на шляху між Ужгородом і Мукачевим; пор.
г. Середня у Привододільних (Внутрішніх) Горганах на Закарпатті [ГЕУ З, 
176], сс. Середнє (8) у різних регіонах України [АТП, 718], гідроніми 
Середнє, Середній (27), Середня (26) [СГУ, 496—498] та численні складені 
назви з такими означеннями в їхній структурі.

Серёднш Верёцький перевал — перевал через Верховинський хребет Укр. Кар
пат, на межі Закарпат. і Львів, обл. [ГЕУ 3, 176]. Оронім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ перевал й означеннями 
у формі відн. прикм. з основами мікротопоніма Верета (< верета 
«рядно», діал. верет «килим ручної роботи» [ЕСУМ 1, 354] з геогр. зна
ченням «рівнина, подібна до верети») та серед- (див. Середнє).

Серёдтй Куільник — річка, л. Малого Куяльника пр. Хаджибей. лим.; Средній 
Куяльникъ (1769), Sriedni Kujalnik (1890) [СГУ, 497]. Гідронім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання означення Середній, що вказує на 
місце протікання річки відн. ін. Куяльників, до перенесеного із суміж. 
об’єкта компонента Куяльник (див. Великий Куяльник).

Серёдня Балаклійка — річка, л. Валаклійки л. Сіверськ. Дінця п. Дону; Сред
няя Валаклейка (1773), Средняя Валаклея (1787), Валаклея (1800) [СГУ, 
498]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Середня, що вказувало на місце протікання притоки, до опорного компо
нента Балаклійка, перенесеного з суміж. річки (див. Балаклійка).

Серёдня Гбвтва — річка, п. Вільхової Говтви л. Говтви л. Псла л. Дніпра в Пол- 
тав. обл. [СГУ, 498]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Середня до назви, перенесеної із суміж. р. Говтва (див.).

Серёдня Котельвп — річка, п. Котельви л. Ворскли л. Дніпра в Полтав. обл. 
[СГУ, 498]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Середня до перенесеної із суміж. річки назви Котельва (див.).

Серёдня Рікй — річка, л. витік Шопурки п. Тиси л. Дунаю, зливається з Край
ньою Рікою (Малою Шопуркою) в Закарпат. обл. [СГУ, 498]. Гідронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення Середня до 
компонента Ріка, який входить до складу назв суміж. річок (див. Ріка).

Серёдня Терсі — річка, п. Нижньої Терси п. Малої Терси л. Вовчої л. Самари 
л. Дніпра; пор. с. Терса Синельників. p-ну Дніпропетров. обл. [СГУ, 498]. 
Гідронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Середня для протиставлення річки суміж. річкам з компонентом Терса в 
назвах (див. Верхня Терса).

Середньоросійська височині — височина в центрі Східно-Європейської рівнини, 
основна частина лежить на території Роси, у межах України (Сум. і Хар
ків. обл.) — и пд.-зх. відроги [ГЕУ 3, 177]. Макрооронім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ височина й означенням 
у формі відн. прикм., утвореного складносуф. способом на основі словосп. 
середня (частина) Росії.

Середньосёймський заказник — ландш. заказник держ. значення, Білопіл., 
Бурин. і Путивл. p-ни Сум. обл. [ГЕУ 3, 178]. Топонім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням 
у формі відн. прикм., утвореного складносуф. способом на основі гідроні
ма Сейм і прикм. середній, що вказує на відповідну частину річки, в доли
ні якої лежить заказник.

Серёт — річки: 1) л. Дністра на Тернопільщині; Серетъ (1144), Сьртъ (1153),
д.рус. Сереть, «na doi Seretha» (1564), Seret (XVII ст.), Середь, Сиретъ,
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Сыреть (XVII ст.), Сірет (1968)» Сёрёт (1979); 2) л. Дунаю в Чернівец. 
обл.; у Геродота "Apripoę (?) (V ст. до н. е.), у Птолемея (II ст. н. е.) "Epaooę, 
у Амміана Марцелліана (IV — поч. V ст. н. е.) Gerasus, у Костянтина 
Багрянородного (905—959 pp.) "ZepeToę, Серетъ (1392), Sireł (1774), Вели
кий Потік, Велика Річка, Великий Серет (до гирла Малого Серету), Sire- 
tul Mare, Aurus (1979), Apapoc (кін. XIX ст.); 3) пр. Горині п. Прип’яті 
п. Дніпра; Seret (1895); nop. pp. Серетель п. Малого Серету п. Серету 
л. Дунаю, Серет-Маркопільський — рук. Серету л. Дністра, Серёт- 
Нущанський — рук. Серету л. Дністра, Cepem—Ясенівський — рук. Сере
ту л. Дністра, потік Серйтул у Надвірн. p-ні Івано-Франків. обл. [СГУ, 
498—499], гідрол. заказник держ. значення Серётський заказник на Тер- 
нопільщині [ГЕУ 3, 179]. Зх.укр. гідроніми з основою Серет-, очевидно, 
мають однакову етимологію, але немає загальноприйнятої думки щодо 
їхнього походження. В ономастиці відомо бл. десяти наук, версій з приво
ду етимології гідронімів Серет (огляд основних гіпотез див. у [Вербич 
2009, 141]), які об’єднуються навколо неслов. або слов, основ. Більшість 
мовознавців визнає дослов. походження гідронімів з основою і.є. *ser- 
«текти» [ЕСЛГНПР, 142] (див. Сорока). В. П. Шульгач і P. М. Козлова вва
жають гідроніми Серет псл. утвореннями на основі *sert- /  *Sbrt- з різним 
ступенем корен, вокалізму й f-розширювачем і.є. *ser- «текти, струїтися», 
«плести, зв’язувати», «серп, гачок» [Шульгач, 239—240] (P. М. Козлова 
визнає праформою гідронімів псл. *Sbrt-, на основі якої виникло друге 
повноголосся [Казлова 4, 72—73]). Очевидно, зх.укр., балкан., балт. та ін. 
геогр. назви постали в різний час і в різних діалектах на основі і.є. *ser-t- 
«текти, струїтися; плести, зв’язувати; серп, гачок», у зв’язку з чим функ
ціонують різні його рефлекси; пор. укр. Серет, рум. Seret, Siretul [Труба- 
чев, 219] як наслідок сх.слов. повноголосся, уперше зафіксованого 
Костянтином Багрянородним, макед. г. Серта [Трубачев, 219], що збері
гає дослов. (фрак, або іллір.) фонет. структуру, лит. гідроніми Sere, 
Serenele, Serenta з коренем *ser- [Ванагас, 22], Sartai, Sarte, Sartale, Sar- 
tike, Sertupis, лтс. Sart-upey Sarte9 пн.рос. гідроніми Сертика, Сертейка, 
Сертея, які, на відміну від назви пн.рос. р. Сороть9 не розвинули повного
лосся на місці балт. Sart- /  Sert- [Агеева, 195—196], можливо, сюди ж 
належить балт. (?) назва р. Сертея в бас. Прип’яті на Житомирщині, що 
має сх.слов. варіант з повноголоссям соснові Сиреть (1979) [СГУ, 499]. 
Антич. назви буков, р. Серет у формах "Apaaoę, "Epaooę Ю. О. Карпенко 
пояснює як варіанти фрак. *Epaaoę, пов’язані з д.гр. ’'ая-єрасо «виливаю, 
випльовую», д.інд. arąati «тече» (< і.є. *eras)9 яке змінилося пізн. Серет 
унаслідок скіф, переосмислення фрак, назви [Карпенко, 182—183].

Сёрня — річка, пр. Чорної Води п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл., тече з бол. 
Чорний Мочар; ur. Szernye, Szernyepatak (1972), Scerneue (1248), Zyr- 
nowa, Zyrnoua (1321), Zyrnua (1393), Серне (?) (1957); пор. бол. Серньетов, 
або Чорный мочарь (сер. XIX — поч. XX ст.), Ćerny moćal9 Serne moćal 
(1935), с. Серне, суч. с. Рівне Мукачів р-ну Закарпат. обл. [СГУ, 499]. 
Гідронім виник унаслідок онімізації збір, сёрня (< *зегьп]а) «бруд, поки
дьки», утвореного за допомогою форманта -ня від псл. *sbrati9 *вегд «випо
рожнятися, бруднити», спорід. з лтс. sarni (мн.) «покидьки, бруд», авест. 
sairya- «гній, кал» та ін., що мають основу і.є. *(s)ł?er(d)- «випорожняти
ся; кал»; пор. в.луж. serniwy «гнилий, м’який, трухлявий, крихкий» 
[ЕСУМ 5, 387, 220], пол. гідронім Sernitz9 болг. потік Sernica9 назва якого 
сягає апелятива *8ег-ьп-іса (< псл. *serę, *8brati) [Іліаді, 347]. Мотивац. 
ознаку гідроніма «бруд, покидьки і т. ін.» підтверджує поч. річки з бол. 
Чорний Мочар і назва суміж. р. Чорна Вода9 яка вказує на темну, забруд
нену воду. Імовірним є походження назви Сёрня у зв’язку з основою і.є.
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*ser- /  *sor- «текти, струїтися», куди відносять укр. Сорока [Лучик 2008, 
74], Сірна, Серёня, Серна, Серняк, рос. Серной, Серена, ісп. Sor, італ. 
Sarno, франц. Serene та ін. [Шульгач 1993, 73—75] (див. Сірна, Сорока).

Серпнёве — с-ще міськ. тину, Тарутин, р-н Одес. обл. [АТП, 336]; засн. 1816 p., 
до 1944 — Лейпціг [ГЕУ 3,179], як засн. 1814 р. [Янко, 317]. Суч. ойконім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. прикм. 
серпневий «стос, до серпень» за тією ознакою, що поселення було визволе
но від фашистів у серпні 1944 р. Реальною підставою для заміни істор. 
назви Лейпціг, перенесеної на поселення з Німеччини колоністами поч.
XIX ст., було масове перейменування нп неслов., особливо герм, й кр.тат. 
походження, з кін. і після Другої світової війни. Щодо етимології нім. 
ойконіма Лейпціг, то він сформувався ще 920 р. внаслідок адаптації слов, 
за походженням назви Липьскъ, яка є релятивом на -ьськъ від апелятива 
липа (< псл Чіра) [Никонов, 231].

Сестринівська Д&ча — бот. заказник держ. значення, Козятин. р-н Вінниц. обл. 
[ГЕУ 3, 179]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ дача й означенням у формі жін. роду відн. прикм. на 
-■ський, утвореного від назви суміж. с. Сестринівка [АТП, 19].

CĆBepHe — с-ще міськ. типу, Сніжн. м /  р Донец. обл. [АТП, 105]; засн. 1928 р. 
[ГЕУ 3, 179], Северное (1981) [СЭС, 1195]. Ойконім виник унаслідок кон
версії назви шахти «Сєверна», в основі якої рос. северный «північний»; 
пор. смт Северний, рос. Северный у Краснодон, м /  р Луган. обл., що засн.
1939 р. за назвою шахти «Сєверна» [ГЕУ 3, 179].

Сєверодонбцьк — місто, Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 1934 р. у зв’язку з будів
ництвом Лисичанськ. азотно-тукового (хімічного) комбінату, звідки пер
винна складноскор, назва Лисхімбуд (до 1950) [ГЕУ 3, 179], Северодонецк 
(1981) [СЭС, 1196]. Суч. ойконім утворено складносуф. способом за допо
могою -ськ /  -цьк у релят. функції від назви р. Сіверський Донець, рос. 
Северский Донец у у долині якої лежить місто.

Сєдбве — с-ще міськ. типу, Новоазовськ. р-н Донец. обл. [АТП, 120]; засн. 1750 p., 
до 1940 — Крива Коса [ГЕУ 3, 179], кол. с-ще Седова. Суч. ойконім виник 
як мемор. назва внаслідок конверсії за допомогою закінч, -е прізв. уро
дженця с-ща Г. Я. Седова (відомого дослідника Арктики). Істор. назва 
поселення постала способом трансонімізації суміж. інсулоніма Крива коса 
(с-ще лежить на Кривій косі Таганрозької затоки).

Сивпське — с-ще міськ. типу, Новотроїц. р-н Херсон, обл. [АТП, 470]; засн. на 
поч. 60-х pp. XIX ст., кол. Каракуі, Різдвянка [Янко, 318], до 1935 — Різ- 
двянське [ГЕУ 3, 180]. Суч. ойконім виник унаслідок субстантивації та 
онімізації відн. прикм. на -ське, утвореного від назви затоки Сиваш 
(див.). Варіанти попередньої назви Різдвянка, Різдвянське постали за 
відношенням до ц. Різдва Христового або до відповідного християн, 
свята, у зв’язку з чим у радян. часи поселення було перейменовано. Ойко
нім Каракуі перенесено з попереднього ногай. поселення, назва якого є 
композитом з основами тюрк, кара «чорний» і куйы (ногай.) «колодязь» 
[Мурзаев, 310].

Сивбня-Лблинська — гора, сс. Осмолода Рожнятів. р-ну, Лолин, Підліски 
Долин, p-ну Івано-Франків. обл.; Sywania Lolińska (2000), Сиваня 
Лолинська (2006); пор. суміж. г. Сиваня [Габорак, 340—341]. Оронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення у формі відн. 
прикм. Лолинська, утвореного від назви суміж. с. Лолин, до компонента 
Сиваня, що постав шляхом онімізації апелятива сиваня «гора сивого 
кольору»; пор. діал. сиван, сиваник «сивий віл», сиваня — назва вівці 
[ЕСУМ 5, 224; Габорак, 341] (див. Сивуля, Сивань).

Сивпш — мілководна затока в зх. частині Азовськ. моря, біля бер. Криму та Хер
сон. обл.; Гниле море [ГЕУ 3, 180]. Лімнонім виник унаслідок онімізації
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вживаного перев. у пд.-сх. частині України ГТ сиваш «морська мілковода 
затока, лагуна, озерце; котловина, впадина з солоною гряззю, що часом 
заливається морською водою на західному узбережжі Азовського моря 
між Кримським п-вом і материком» [Мурзаев, 504]. Щодо походження 
твірного апелятива спільної думки не існує. Е. М. Мурзаєв ставить під 
сумнів етимол. зв’язок ГТ сиваш з кр.тат. sivasmak «пачкатися; марати- 
ся; бруднитися; ставати липким» [Мурзаев, 504], очевидно, з тих мірку* 
вань, що відповідна основа в тюрк, мовах є дієслівною і не могла функціо
нувати як номенкл. ім’я. В. А. Никонов уважає, що апелятив сиваш запо
зичено з тюрк, мов, зокрема в тур. мові є відповідник кр.тат. дієсл. сываш- 
мак [Никонов, 381]; пор. ще тур. sivas «бруднитися, мазатися; 
ставати липким» і оз. Західний, Середній та Східний Сиваш у Криму 
[Бушаков, 143], тур. сывышык /  сывашык «липкий» [Радлов IV/1, 674]. 
Очевидно, тюрк, дієсл. siva§9 сывашык із семантикою, яка відбиває 
характер мілководної грузької з потужним шаром сірого й сіро-зеленого 
мулу затоки, були сприйняті сх. слов’янами як субстантиви з відповід
ним значенням і подібною до іменників структурою; пор. укр. діал. 
сиваш «сивий кінь» [ЕСУМ 5, 224], що сприяло їхньому переходу в ГТ, 
ойконіми Сиваш (2), Сивашівка9 Сиваське [АТП, 180] і замкнуте знижен
ня овальної форми Сиваський під у Херсон, обл. [ГЕУ 3,180]. Синонім, до 
апелятива сиваш мотивац. ознаку відбиває парал. назва зат. Гниле море, 
що вказує, крім негативної якості води та мулу, на створюваний ними 
неприємний запах.

Сивуля — 1) вершина хребта з тією ж назвою в Горганах, має дві конусоподібні 
вершини — Сивулю-Велику, або Лопушну (див. Велика Сивуля) і Сивулю- 
Малу [ГЕУ 3, 180]; Сивульський хребет, Сивулянський хребет, Сивульсь- 
ке пасмо [Габорак, 341]; 2) Мала Сивуля9 Сивуля, Сивань9 Sywula (1880), 
Siwula (1932), Sywan (2000) [Габорак, 341]. Назва вершини хребта, що 
поширюється на Велику та Малу Сивулю, виникла внаслідок онімізації 
апелятива сивуля «гора сивого кольору», який позначає також сірого 
кольору гриби, корів, овець, кіз [ЕСУМ 5, 224; Габорак, 341]. Оронім Сиву
ля вживається як парал. назва г. Мала Сивуля9 що постала синтакс. 
способом у зв’язку з приєднанням означення Мала для протиставлення 
сусід, г. Велика Сивуля (див.). Один з варіантів ороніма Сивань свід
чить про синонімію твірних апелятивів сивань і сивуля для відповідних 
назв гір.

Сйдір — гора, с. Липовиця Рожнятів. p-ну Івано-Франків. обл.; Sudir (1939), 
Si/dor (2000) [Габорак, 343]. Оронім, очевидно, виник унаслідок онімізації 
рум. sadire «посадка», зазнавши структ. змін під впливом відомого чол. 
імені Сйдір [Габорак, 343].

Синевйр — 1) оз. завального походження, побл. с. Синевир Міжгір. p-ну Закар- 
пат. обл. [ГЕУ 3, 181]; місц. Морське око [Янко, 319]; 2) прир. нац. парк у 
центр, частині Укр. Карпат, у верхів’ї Тереблі та Ріки, у Міжгір. р-ні 
Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 181]. Лімнонім виник як композит на основі ГТ 
вир «місце у річці, морі і т. ін. з круговим рухом води, що утворюється 
внаслідок дії протилежних течій» [СУМ 1, 466] й означення сйній, що 
вказує на відповідний колір води в озері. Назва виявляє паралелі в 
пд.слов. мовах (пор. болг. Сини-вир, серб. Sinjvir [Галас, 81]), що може 
свідчити про функціонування в Закарпатті та на Балканах ГТ *синевир 
«вир, глибоке місце у водоймі з чистою водою синього або близького до 
нього кольору» (див. Синюха). Способом трансонімізації лімноніма утво
рено назву прир. нац. парку Синевйр, у межах якого знаходиться озеро 
[ГЕУ 3, 181], а також суміж. ойконім Синевир (раніше — Нижній Сине- 
вир9 що протиставлявся Верхньому Синевиру9 суч. Синевирська Поляна 
[Галас, 81]). Місц. назва оз. Морське око постала внаслідок лексикалізації
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та онімізації словосп. з опорним ГТ око «озеро», що є пел. метафорою з 
широкими і.є. зв’язками (пор. лит. оз. Akis (3), р. Akys, дж. і р. Очі в 
Іспанії, 10 великих джерел Око Бога на Піренеях, гідроніми Бичаче 
око на Кубі, Очі води в Болівії та ін. [Шульгач, 188—189]) й означенням 
морське з семантикою «водне». Регулярність використання в такому зна
ченні словосп. морське око в слов, мовах карп, регіону спричинилася до 
набуття ним статусу ГТ; пор. укр. карп, морське око «невелике гірське 
озеро», слвц. Morske oko «тс.», пол. ok(n)o morskie «вир; безодня; глибоке 
місце у воді» [Мурзаев, 374], від якого виникла назва оз. Morskie Oko 
[Шульгач, 188].

Синёльникове — місто, Дніпропетров. обл. [АТП, 91]; засн. у кін. XVIII ст. [ГЕУ 
3 ,183], Синёльниково (1981) [СЭС, 1222]. Ойконім виник від прізв. першо
го губернатора Катеринослава генерала І. М. Синельникова [Янко, 319] 
способом трансонімізації його антропооснови за допомогою закінч. -е, що 
узгоджує назву поселення з номенкл. іменем місто, раніше село.

Спнє озеро — оз. вулкан, походження на пд.-зх. схилах масиву Синяк, Мукачів 
р-н Закарпат. обл. [ГБУ 3,183]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду 
прикм. синій «голубий, блакитний» (див. Синєвйр9 Синиця, Синюха).

Синйця — річки: 1) л. Лд. Бугу (1967); Синица (1917), Sinica (1889); пор. 
cc. Синиця й Синицівка на річці; 2) п. Росі п. Дніпра; Sinica (1746), Sieni- 
ca (1789), Синица (1864), Синйця (1974); 3) потік, п. Чорного Черемошу 
л. Черемошу п. Пруту л. Дунаю; Synucia (1950), Синица (1979) [СГУ, 501]. 
Назви виникли за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції від прикм. 
ейній «голубий, блакитний». Похідні від цього прикм. гідроніми вказують, 
крім відповідного кольору, на прісноводний характер води, у зв’язку з чим 
назви з коренем Син- практично відсутні в пд. (степ.) частині України.

Спніи Ґорґін — гора, сс. Зелена Надвірн. р-ну, Микуличин Яремч. м /  р Івано- 
Франків. обл. (див. Ґорґан-Сйній).

Спнове бзеро — оз. льодовик, походження, між сс. Синове, Соколище й Шкроби 
Старовижів. р-ну Волин. обл. [ГЕУ 3, 183]. Лімнонім виник способом 
трансонімізації назви с. Синове, яку пояснюють як посесив на -ове від 
апелятива син: землевласник Василь Рутий передав у спадок село й 
озеро своєму синові Василю [Шульгач 2001, 125]; за однакових імен 
батька і сина апелятив син в основі ойконіма краще виконував дифе- 
ренц. функцію.

Синібха — річки: 1) л. Пд. Бугу (1968); Синюха, Синица, Szynauoda, Sinouoda, 
Sinicha (1917), Синяя Вода (1363), Sinia-woda, Sinawoda (XVII ст.), «на 
Синеи Воде... город Синяя Вода» (XVII ст.), «nad rzeką Sieniuchą* (1738), 
Синюха (1734), «р. Синюха, иначе Синия-воды9 по-турецки гёк-су, т. е. 
Синяя вода» (1890); пор нп Синюха (2) в Кіровоград, обл. і Синюхин Брід 
у Миколаїв, обл.; 2) л. Росі п. Дніпра; 3) л. Ушиці л. Дністра; Siniucha 
(1892), Синюха (1917); 4) с. Кошаринці Бершад. р-ну Вінниц. обл.; Сіню- 
ха9 Сінюиіа9 Синявка (1979) [СГУ, 501]. Суч. гідронім у бас. Пд. Бугу 
виник за допомогою суф. -ух(а) від основи означення істор. назви 
р. Синяя Вода, що вказує на блакитний колір прісноводної річки. Ін. 
гідроніми постали безпосередньо від апелят. основи син- за тією самою 
ознакою. Привертають увагу ті факти, що назви річок з основою Син- 
функціонують у лісостеп, зоні, протиставляючись степ, «кольоровим» 
гідронімам з основами Жовт-9 Зелен- та ін., які відбивають властивості 
непрісноводної води, і прив’язаність до них тюрк. Кагарликів 
(див. Кагарлйк).

Сйня — вершина на зх. Приазовської височини, у межах Запоріз. обл., на пн. 
від верхів’я р. Токмачки; Токмак-Могила [ГЕУ, 185]. Оронім виник
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унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду прикм. синій 
«голубий, блакитний» за кольоровим відтінком щебенювато-гранітних 
скельних порід. Парал. назва Токмак-Могила постала способом трансоні- 
мізації назви суміж. могили, утвореної складанням гідроніма Токмак 
(див.) та онімізованого номенкл. імені могила «високий насип на місці 
давнього поховання» [СУМ 4, 772].

Синік — гірський масив Вулканічного хребта Укр. Карпат, Закарпат. обл. [ГЕУ
З, 185]. Оронім виник унаслідок онімізації діал. синяк «рід каменю» 
[Онишкевич 2, 214], що характеризує геол. особливості скельних порід 
голубуватого кольору; пор. сформований на основі прикм. синій рос. ГТ 
синюха «поодинока гора в низькогір’ях Алтаю та на Салаїрі, покрита 
лісом, що в ясну погоду виділяється синявою» [Мурзаев, 505].

Синік-Ґорґін — гора, с. Зелена Надвірн. р-ну Івано-Франків. обл.; Siniak-Gor- 
gan (2000) [Габорак, 344]. Оронім виник унаслідок скадання онімізовано
го ГТ ґорґан (див. Ґорґан) і назви суміж. гори Синяк, що є варіантом оро- 
німа Синій Ґорґан (див. Ґорґан-Сйній). Компоненти з основою Син- 
(< синій), крім гідронімії, досить продуктивні в укр. оронімії, в якій вони 
вказують на відповідний колір високих гір; пор. перев. в Укр. Карпатах 
гг. Синиця (2), Синій Ґорґан, Синій Ґрунь, Синя, Синяк, СйняКйчера, Синя 
Кйчерка, Синя Маґура, Синячка [Габорак, 345].

Сирі Погбня — бот. заказник держ. значення, Рокитн. р-н Рівн. обл., являє 
собою ур. болот, масиву Кремінне [ГЕУ 3, 185]. Назва виникла внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним діал. ГТ погоня «велике 
болото» [Аркушин 2, 60] й означенням у формі жін. роду прикм. сирий 
«просякнутий вологою; вогкий; заболочений, з великим вмістом ґрунто
вої вологи» [СУМ 9, 197].

Сйрень — річка, л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Сырень (1913), Сырен 
(1953) [СГУ, 502]. Назва утворена за допомогою суф -ень (< псл. *-епь або 
*-ьпь) у гідронім, функції від прикм. сирий (див. Сира Погбня); пор. поши
рені гідроніми на -ень перев. на старожитніх слов, землях [Трубачев, 
231—232; Корепанова, 46—49; Карп., 203].

Сирёць — річки: 1) л. Псла л. Дніпра (1972); 2) п. Почайни п. Дніпра (м. Київ); 
Сирецъ (1979), Сирець (1686), Сирецъ (1539); пор. Сирець — частина 
м. Києва [СГУ, 502]. Гідроніми виникли внаслідок онімізації ГТ сирець, 
сириця «заболочена низина; болото в лісі» [ЕСУМ 5, 241]; пор. Сирецький 
дендропарк у Києві [ГЕУ 3, 185] і похідні від апелятива сириця гідроніми 
Сириця (2) на пд. України [СГУ, 502].

Сирбватка — річка, л. Псла л. Дніпра в Сум. обл.; Syrowatica, Сироватка (1913) 
[СГУ, 502]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
прикм. сируватий /  сироватий, що вказує на обмежену інтенсивність 
ознаки, вираженої твірним словом сирий; пор. назву б. Сирувата, Сирова- 
тая (1934) у бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 502]. Можливим є вплив апеляти
ва сироватка «рідина, яка виділяється при згортанні молока» [СУМ 9, 
200], про що свідчить наголос гідроніма, або використання його в місц. 
геогр. значенні «заболочена низина; грузьке дно, узбережжя річки».

Сиротинё — с-ще міськ. типу, Сєвєродонецька м /  р Луган. обл.[АТП, 58]; засн. 
наприкін. XVII ст. [ГЕУ 3,186], рос. Сиротино. Ойконім виник як посесив 
на -ине від антропоніма Сирота або за допомогою -е від Сиротин, акцент, 
модель яких уплинула на кінц. наголос назви с-ща.

Сптківці — с-ще міськ. типу, Немирів. р-н Вінниц. обл.[АТП, 24]; відоме з
XVI ст. [ГЕУ 3, 187], Sitkówce (1889) [SGKP 10, 626]. Ойконім виник 
семант. способом від групової назви людей, належних до роду або власно
сті Ситка; пор. укр. прізв. Ситко [Чучка, 516], пол. Sitko [Rymut 2, 427].

Сптна — річки: 1) л. Псла л. Дніпра в Сум. обл.; Ситна (1857); 2) л. Роставиці 
л. Росі п. Дніпра в Житомир, обл.; Ситна (1892), Ситня (1864), Ситні
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(1927), Сйтня (1957), Ситна (1979) [СГУ, 503]. Гідроніми виникли внаслі
док субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. із суф.
-н(ий), утвореного від бот. діал. сить /  сит /  сито «смикавець; оситняк, 
комиш» (< псл. *sito9 *sita, спорід. з лит. sitas «мотузка, прив’язь») 
[ЕСУМ 5, 247]; пор. утворені за аналог, моделлю гідроніми Рокйтна, Кро- 
пивна, Скородна та ін. [Железняк, 95] і можливий квалітатив від прикм. 
ситна Ситенька в бас. Прип’яті [ГЕУ 3, 187].

Сіверськ — місто, Артемівськ. р-н Донец, обл.; засн. 1913 p., до 1973 — Яма 
[ГЕУ 3,187], Сёверск (1981) [СЭС, 1197]. Суч. ойконім виник способом усі- 
чення означення в назві р. Сіверський Донець, у бас. якої лежить місто, під 
впливом продукт, в ойконімії моделі на -ськ у релят. функції. Істор. назва 
постала внаслідок онімізації ГТ яма «заглиблення в землі» [СУМ 11, 644], 
що вкзував на рельєф місцевості, де засн. поселення.

Сіверський Донёць — річка, п. Дону (1957); Сіверскій Донецъ (1515), Донецъ 
СЬверецкой (1552), Донецъ Сиверскій (1786), Північний Донець (1947), 
Северный Донец (1680), Донецъ (1486), Донецкий колодязь (1691), Гиргис 
(згадка в Геродота), Русія (1154), Танаід, або Малий Танаід (1908), Вели
кий Дон (1154), Minor Tanais (1559), Donecz Sewerski fiu et Tanais minor 
(1694), Doniec R. (1660); пор. нп Донець і Північний Донець у Харків, обл. 
[СГУ, 503]; у Геродота Гіргіс, Сіргіс, Tdvaię, «к Донцю рЪкы...», 
д.рус. Доньцьу Доніць (1185), «отъ великого Дону до малого Доица», 
«Донецъ рече», О Дончеі* (у Слові о полку Ігоревім») [ЕСЛГНПР, 51—52]]. 
Суч. гідронім виник на поч. XVI ст. синтакс. способом унаслідок приєд
нання до д.рус. Доньцъ означення Сіверскій, утвореного за допомогою 
суф. -ськ(ий) (< -ьскъ) у релят. функції від етноніма сЬвер(яне) або хороні- 
ма Сіверь «земля сіверян, сіверяни» (пор. етимол. спорід. назву племені 
Zeßepeiq, severes, савіри в бас. Дунаю) [ЕСУМ 5, 249—250] (річка бере поча
ток з кол. земель сіверців). Утрата мотивац. зв’язку між твірним Сіверь 
або сівер(яне) і компонентом Сіверський спричинилася до асоціат. закрі
плення за означенням семантики «північний», рос. «северный», яка 
нічого не має спільного з етимологією гідрооснови і не відбиває об’єктив
ний мотив номінації. Опорний компонент Донець (< д.рус. Доньць), 
що тривалий час функціонував як самостійна назва (у розм. мовленні він 
і нині так уживається), постав унаслідок приєднання суф. -ець (< -ьць) у 
демін.-релят. функції до назви р. Доті, у яку впадає Сіверський Донець, 
що входить до системи пд.європ. гідронімів з основою і.є. *dänu «вода, 
річка» [ЕСЛГНПР, 52], уживаною перев. в д.іран. (скіф.) діалектах (див. 
Дніпро, Дністер, Дунай); пор. відповідну фіксацію V ст. до н. е. Тоуосц у 
Геродота. Іншомовні назви річки перев. є відповідниками сх.слов. утво
рень Донець або Сіверський Донець. Поза ними виник сумнівний парал. 
гідронім XII ст. Русія, що є, очевидно, трансформованим хоронімом Русь 
(див.), який міг асоціюватися з Сіверськ. Дінцем як початком земель 
Київської Русі на сході; пор. яр Сіверський п. Сіверськ. Дінця [СГУ, 503].

Сівка — річка, п. Дністра в Івано-Франків. обл.; Сівка-Калуська9 Сівка-Войни- 
лів (Сивка-Калуська, Сивка-Войнилів) (1979), Siolka (1564), «па Siewko»
(1650), Сілка (XVII ст.), Siwka (1889), Сивка (1917), Сивка (1957) [СГУ, 
503]. Гідронім пояснюють як семант. утворення від ойконіма, мотивова
ного апелятивом сілка «невелике село, присілок», у якому відбувся зако
номірний перехід л > в у закритому складі [Вербич 2009, 143]; пор. пока
зову найдавнішу фіксацію Siolka, назви 6 нп Сільце в Зх. Україні і с. Сівки 
в Рівн. обл. [АТП, 719], остання з яких може бути відантропонімною.

Сільниця — 1) річка, п. Пд. Бугу (1967); «nad Silnią (XVI ст.), Сильница 
(XIX ст.), Sielnika (1889), Сельница (1889); пор. кол. с. Сільниця Шпиків, 
р-ну Вінниц. обл.; 2) потік, л. Бережниці п. Лімниці п. Дністра в Івано-
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Франків, обл.; Solnica, Słonica, Słoniec (1880); як Солона л. Лімниці, Słona 
(1917) [СГУ, 504]. Назви виникли за смаковими властивостями води від 
відн. прикм. сільний «який містить сіль, солоний» за допомогою суф. 
-иц(я) в гідронім, функції; пор. парал. назву пд.бузької р. Silnia. Менш 
імовірним є семант. утворення гідронімів від апелятива сільнйця «посуд 
для солі», «дерев’яна посудина для солі місткістю від 4 до 12 кг» [Вербич 
2009,143], про що свідчать розбіжність у наголосі слів і відсутність геогр. 
семантики в назві посудини для зберігання солі; пор. гідроніми Солона (2) 
в бас. Лімниці [СГУ, 528], де тече потік Сільнйця.

СімеІз — с-ще міськ. типу, Ялт. м /  р у Криму [АТП, 256]; на місці с-ща в VI—
X ст. існувало кілька фортець і поселень [ГЕУ 3,191], Симеиз (1981) [СЭС, 
1219]. Ойконім гр. походження, виник за допомогою суф. -єц на позначен
ня мн. предметів, об’єктів тощо від д.гр. стт̂ |іа «знак, ознака; знамення; 
сигнал; могила, курган»; пор. у Криму похідні ороніми на -еїз Кореїз, Лім- 
неїЗу Олеїз9 Кунанеіс [Бушаков, 63, 72]. Мотивац. ознакою назви могло 
бути нагромадження скель на гористій місцевості, де лежить с-ще, або 
споруджених укріплень (фортець і поселень), що служило орієнтиром, 
своєрідним знаком для першопоселенців і мореплавців.

Сімейкине — с-ще міськ. типу, Краснодон, р-н Луган. обл.[АТП, 58]; засн. в 
1910—1914 рр. [ГЕУ 3, 192]. Ойконім виник як посесив на -ине від неза- 
фіксованого антропоніма Сімейка; пор. с. Сімейкине в Сум. обл. і суч. 
прізв. СемейкОу Сімейко [Іваненко, 184].

Сімферополь — місто, адмін. центр Автономної Республіки Крим [АТП, 252]; 
засн. 1784 р. на місці відомого з XVI ст. тат. поселення Ак-Мечеть [ГЕУ З, 
192], АкмечетЬу після 1784 — Симферополь [Никонов, 382]; заін. свідчен
нями, тат. пос. Ак-Мечеть відоме з XV ст., до того тут була тат. фортеця 
КерменчиКу а в III ст. до н.е. — IV ct. н.е. на місці Сімферополя — столиця 
скіф, держави Неаполь Скіфський [СЭС, 1221]. Суч. ойконім виник як 
данина урядовій моді в Російській імперії кін. XVIII ст. надавати ново- 
створеним надчорномор. містам антич. (д.гр.) назви. У його основі 
д.гр. o\)|i(pepcov «корисний» [Фасмер 3, 623], «збирати разом, об’єднувати» 
[Никонов, 382] і д.гр. я0А,ц «місто-держава», що повторюється в кількох 
назвах пд.укр. міст (див. Маріупольу ОвіополЬу Севастополь та ін.). Попе
редня назва пос. Ак-Мечеть постала на основі словосп. з опорним апеляти- 
вом мечеть «молитовний дім у мусульман» (< тур. діал. maęit) [ЕСУМ З, 
455] й означенням ak «білий». Давн. назва фортеці Керменчик також 
тюрк, походження, утворена за допомогою суф. -ćik /  -cyk у демін. функції 
від ГТ кермен «фортеця, місто» (див. Кременчук). Найдавніший ойконім, 
що стосувався столиці скіф, держави в межах суч. Сімферополя, у кирил. 
записі дає підстави для висновку про його д.гр. походження як NeaTioA-ię 
(< veoę «новий» і nóXiq «місто-держава) з означенням Скіфський у що вка
зувало на відношення міста до скіфів, їхньої держави; пор. геол. структу
ру в Криму Скіфська плита [ГЕУ 3, 198] і Сімферопольське водосховище 
на р. Салгирі, де лежить місто [ГЕУ 3, 192].

Сінор — гірський перевал у Кримських горах, за 10 км на сх. від м. Судака [ГЕУ 
3,193]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації кр.тат. 
sinor /  siiiir «межа, границя; край, округа», що є запозиченням з н.гр. 
мови, де awopo «границя» [Бушаков, 73, 143].

Сірна — річка, л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра; Серна (1957), Сарна, Сірна 
(1913), Siarna9 Siorna (1886), Сірна (1638); пор. нп Сірнички9 Сарнівка у 
Во лин. обл. [СГУ, 504—505]. Гідронім пояснюють як псл. назву прикм. 
походження *Ser-bna з основою і.є. *ser- /  *sor- «текти, струїтися», що в 
пд.-зх. частині д.рус. говорів розвинулася спочатку в Сірнау а згодом в 
укр. Сірна [Шульгач 1993, 73—75] (див.Сёрня).
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Січня — річка, л. Вишні п. Сяну п. Вісли у Львів, обл. (1957); Sieczna, Czarny 
potok (1880) [СГУ, 505], д.рус. Січьница [ЕСЛГНПР, 155]. Суч. гідронім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. січьнаїа з основою д.рус. січа «розчищене місце в лісі, де вирубле- 
но ліс» [ЕСЛГНПР, 155]; пор. укр. діал. січ «викорчуваний ліс» [ЕСУМ 5, 
252]. Від цього самого прикм. за допомогою суф. -иц(я) в гідронім, функції 
утворено д.рус. назву СЬчьница.

Скадбвськ — місто, Херсон, обл. [АТП, 471]; засн. 1894 р. [ГЕУ 3, 195], Ска- 
довск (1981) [СЭС, 1227], на місці поселення спочатку існували Джарил- 
гацький порт і невелике рибальське с-ще Алі-Агак [Янко, 321]. Суч. назва 
нп виникла від прізв. місц. поміщиків Скадовських [Никонов, 384] спосо
бом усічення антропонім. флексії й трансонімізації основи, яка завдяки 
релят. суф. -ськ увійшла до продукт, ойконім. типу. Певний час функцію 
ойконіма виконувала назва Джарилгацький порту утворена внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом порт «ділян
ка берега водойми разом із прилеглою водною площею, спеціально облад
нана для стоянки суден, вантажно-розвантажувальних та інших робіт» 
[СУМ 7, 289] й означенням, перенесеним зі складеної назви Джаралгаць- 
кої затоки (див. Джарилгач). Назва давн. пос. Алі-Агак тюрк, походжен
ня. Вона постала від кр.тат. aliyy тур. аіі «вищий, високий, піднесений, 
шляхетний», що закріпилося перев. в антропонімії [Бушаков, 78], або аіі 
«строкатий» [Радлов 1/1, 385] і незафіксованого віддієсл. іменника agak 
«затока», утвореного за допомогою архаїч. суф. -ak /  -9k у локал. функції 
[Гарипов, 84—85] від д.тюрк., кр.тат., ног., тур. ag- /  ak- «текти, литися, 
сочитися» [Бушаков, 79].

Скакбло — водосп. на гірському потоці в дол. р. Синявки, Мукачів. р-н Закар- 
пат. обл. [ГЕУ 3, 195]. Мікрогідронім виник від місц. *скакало «те що 
скаче, стрибає з одного місця на інше» (про падіння води з брили на 
брилу), в основі якого дієсл. скакати; пор. діал. скак «трав’яний коник», 
діал. скакавйця «жаба», скакавка «жаба; цвіркун», скакалка, діал. ска- 
келюха «земляна блоха; цвіркун» [ЕСУМ 5, 260—261], більшість з яких 
містить суф. -ал- зі значенням суб’єкта дії, дж. Скокйу яке тече на Буко
вині через нерівну, пориту ярами місцевість, утворюючи кілька водоспа
дів, діал. скоків [Карпенко, 184], потік Скоки в бас. Дністра < скоки 
«водоспади», «підводні скелі в річці, пороги» [Вербич 2009, 145].

Скалб-Подільська — с-ще міськ. типу, Борщів, р-н Тернопіл. обл. [АТП, 144]; 
відоме з 1-ї пол. XIV ст., до 1940 — Скала-над-Збручем [ГЕУ 3, 195], за ін. 
свідченнями — до 1939 р. Скала [ЕУ 8, 2852]. Суч. ойконім виник син- 
такс. способом унаслідок приєднання до опорного компонента Скала 
(< ГТ скала «скеля») означення Подільська (< Поділля) для протиста
влення с-ща ін. об’єктам з подібною назвою; пор. с. Скала в Погребищ. 
p-ні Вінниц. обл. [АТП, 27]. Істор. назва постала внаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним місц. скала, літ. скеля «кам’яна 
брила або гора зі стрімкими схилами та гострими виступами» [СУМ 9,
259], прийм. над у простор, значенні й назви р. Збруч у формі оруд, 
відм. (с-ще лежить на скелястому правому бер. Збруча); пор. у с-щі 
пам’ятку садово-парк. мистецтва держ. значення Скала-Подільський 
парк [ГЕУ 3, 195].

Скплат — місто, Підволочиськ. р-н. Тернопіл. обл. [АТП, 424]; відоме з 1564 р. 
[ГЕУ 3, 195], Skałat (1889) [SGKP 10, 644], Скалат [Янко, 322], Ска
лат (1981) [СЭС, 1227]. Етимологія ойконіма затемнена. Очевидно, вона 
пов’язана з ГТ скала «скеля», оформленого в назву міста за допомо
гою болг. артикля іменників чол. роду -ту який узгоджував ойконім 
з номенкл. іменем на зразок ст.укр. городъ, хуторъ, замок (на 
поч. XVII ст. на скелястому підвищенні зведено кам’яний замок);
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пор. поширені в Болгарії назви гірських скель жін. роду на зразок Скала- 
та (25) [Дим.-Тодорова, 554].

Скалкп-Впжні — гора, с. Бистриця Надвірн. p-ну Івано-Франків. обл.; Скалки, 
Скалки-Верхні, Skałki (1880), Skałki Wyżne (1935) [Габорак, 346]. Оронім 
виник синтакс. способом унаслідок приєднання до істор. назви Skałki, 
Скалки означення Вйжні (< діал. вйжній «верхній, горішний»; див. Вйж- 
ниця) для протиставлення гори суміж. Скалки-Нижні, Скалки-Задні, 
Скалки-Передні [Габорак, 347]. В основі ороніма демін. ГГ скалка «неве
лика камінна гора з відкритими виступами» [Марусенко, 249] у мн., що 
вказує на непоодинокість невеликих гірських утворень; пор. ін. ороніми з 
основою Скал- /  Скел- в Укр. Карпатах: Скала (2), Скали, Скалиста, Скали 
Довбуша, Скалка, Скелиха, Скелі Довбуша, Скельний коридор Дов- 
буиіанки [Габорак, 346—348].

Сквпля — річка, п. Смотричу л. Дністра в Хмельниц. обл. (1957), Сквила (1825), 
Skwiła, Kwiła (1889), Квилна (1917) [СГУ, 505]. Гідронім пояснюють як 
семант. утворення за шумовою ознакою річки від реконструйованого 
*sbkwiła з основою дієсл. сквиліти «стогнати, вищати, скиглити», що вхо
дить до псл. гнізда *kviliti- /  *kveliti; пор. пол. гідроніми Kwiela, Kwilanka, 
Kwilinka, Kwilica [Вербич, 2009, 144].

Сквйра — місто на р. Сквирці, Київ. обл. [АТП, 224]; відоме з 1890 р. [ГЕУ З, 
196], Сквйра (1981) [СЭС, 1229]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
форми Сквйра назви р. Сквйрка (див.).

Сквйрка — річка, л. Росі п. Дніпра (1973); Сквира-руда (1597), Сквйра (1594), 
Сквйрка (1892), Skwira (1789), Skwirka (1850) [СГУ, 506]. Етимологію 
назви Сквйра переконливо обґрунтувала І. М. Железняк. Гідронім нале
жить до балт. утворень з основою лит. skvirbinti «проймати, стромляти, 
проколювати», виник за ознакою «та, що проймає підвищений або 
кам’янистий ґрунт». До ареалу балт. субстрату належать: спорід. укр. 
(поліс.) гідронім Скваровка (варіанти Сквировка, Сквйра, Сквйрівка), 
поза Україною в бас. Верх. Дніпра Сквйра, Сквирня, Сквиретянка, у 
Литві Skvirblys, сіножать Сквирбулисъ, у Польщі Skwirczyna (1312), 
укр. діал. сквйра «сніг з вітром», поліс. сквйра9 сквіра «раптовий дощ із 
шквалистим вітром», рос. сквйра «тріщина, щілина», які є пізн. від 
гідроніма Сквйра балт. запозиченнями [Желєзняк, 101—102]; пор. ще 
лімнонім Сквйрень у Сосниц. p-ні Чернігів, обл. [ГЕУ 3, 196]. Суч. форма 
Сквйрка відома з XIX ст. Вона постала за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від первинної назви річки для її протиставлення суміж. нп з 
омонім, назвою.

Скббові Ґорґйни — гірський масив, простягається від р. Мізуньки до вододілу 
правих приток Пруту й лівих приток Черемошу на Івано-Франківщині 
[Габорак, 348]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ ґорґани «продовгуваті хребти гір; завали кам’яних 
брил на вершинах гір» й означенням у формі відн. прикм. скйбові «у яких 
зовнішні складки насунуті на прилеглу рівнину, а внутрішні — одна на 
одну з південного заходу на північний схід» [Габорак, 349]; пор. спорід. 
назву найбільшої тектонічної зони Карпатської покривно-складчастої 
споруди Скйбовий покрив [ГЕУ 3, 196].

Скинбса — річка, л. Когильника в Одес. обл., вп. в лим. Сасик (1957); Скиноаса 
(1817), Скіносі9 Скінос, суч. Скіноса й Кіноса [СГУ, 507]. Гідронім сх.ром. 
походження, виник унаслідок онімізації форми жін. роду прикм. скиноа
са «тернова», в основі якого молд. діал. скин (літ. спин) «назва багатьох 
колючих рослин», зокрема терену, спінози та ін., яка широко відбилася в 
топонімах Молдови: Скиноаса, Скиноаса-Ноуэ9 Скиношика, Скинень, 
Скинений-Ной [Еремия, 68]; пор. запозичене зі сх.ром. мов укр. діал.
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спіноза «дереза, повій» < рум. spinós «колючий», spinie «зарості колючого 
чагарника» < spin «колючка» [ЕСУМ 5, 374].

Скит-Манівський — бот. заказник держ. значення, Богородчан. р-н Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 3, 197]. Топонім виник способом трансонімізації 
назви суміж. мон. Скит Манявський, що на г. Скит [Габорак, 349], в 
основі якої апелятив скит «у православних монастирях — невелике 
житло ченців-самітників, розташоване віддалік від основних монастир
ських будівель; старообрядницький монастир або невелике поселення 
монастирського типу в безлюдній місцевості» [СУМ 9, 267] й означення 
у формі відн. прикм. на -ський, похідного від суміж. ойконіма Манява 
[АТП, 188].

Ск0ле — місто, Львів, обл. [АТП, 293]; відоме з 1397 p., хоч нп існував ще в
XI ст. [ГЕУ 3, 198], Skole (1889) [SGKP 10, 688], Сколе (1981) [СЭС, 1230]. 
Ойконім має затемнену етимологію. Очевидно, він виник унаслідок онімі
зації д.рус. сколия з геогр. значенням псл. *skolbja, що пов’язане зі скала 
«скеля», *sćelb «щілина, розколина» [ЕСУМ 5, 278] і могло набути форму 
сер. роду під впливом номенкл. імені село або місто; пор. р. Сколівка в 
Сколів, p-ні, потік Сколобан у Турк. p-ні на Львівщині [СГУ, 507], суміж. 
Сколівські Бескиди, міжгірну Сколівську улоговину, ліс. заказник держ. 
значення Сколівський заказник [ГЕУ 3, 198—199].

Скорбдна — балки (4), 3 з яких у бас. Сіверськ. Дінця, 1 — у бас. Сули л. Дніпра; 
пор. X . (2) і с. Скородна в бас. луган. балок [СГУ, 507]; як р. Скорбдна 
л. Бишконя бас. Сіверськ. Дінця [ГЕУ 3,199]. Топоніми виникли способом 
субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. із суф. -н(ий), 
утвореного від збереженого в сх.слов. говорах апелятива скорода; пор. 
укр. діал. скорода «осіннє кущування посівів жита, пшениці; вруна», блр. 
діал. шкарада «видовбаний човен, старий човен» та ін., які пов’язують із 
псл. *skorda «що-небудь криве, зігнуте, випукле, округле» < i.e. *(s)ker- 
«гнути, кривити, крутити, вертіти» + детермін. -d-, гелонім Шкорода, 
ур. Скородя на Волині, блр. топоніми Скарада, Скорода, рос. нп Скорода, 
пол. Skroda та ін. [Шульгач, 246].

Скотувіта Білка — компл. пам’ятка природи держ. значення, Гуляйпіл. р-н 
Запоріз. обл. [ГЕУ 3, 200]. Назва виникла способом трансонімізації суміж. 
балка Скотувата; пор. 22 балки з такою назвою перев. у пд.-сх. частині 
України [СГУ, 508]. Означення в структурі твірного гідроніма являє собою 
форму прикм. із суф. -уват- зі значенням обмеженої кількості або інтен
сивності та основою ГТ скота «лігво, нора звірини, берлога, яма» [Грінч.
4, 141], «лігво, нора, печера» [Чабаненко 4, 75].

Скорушний — верх гори, сс. Дземброня, Зелена Верховин, p-ну Івано-Франків. 
обл.; Скорушна, Шкорушний, Skoruszny (1889) [Габорак, 350]. Оронім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. скорушний 
«стос, до скоруха»; пор. діал. зх. скорух, скорушина «горобина» [СУМ 9, 
305]. Варіант назви у формі жін. роду Скорушна узгоджується з номенкл. 
іменем гора; пор. відантроп. або відкатойк. назви гір у Карпатах Скорухй, 
Скорухів (2) [Габорак, 350].

Скіпова — гора, сс. Голови, Черемошна Верховин, p-ну Івано-Франків. обл.; 
Скопова, Скупова (1863), Skupowa (1880), Skopowa, Skupowa (1932) [Габо
рак, 350—351]. Оронім пояснюють як утворений способом трансонімізації 
від назви суміж. полонини, що є посесивом на -ова від прізв. Скуп /  Скоп
< скопъ «кастрований баран», «крадений баран» [Габорак, 351].

Слівгород — с-ще міськ. типу, Синельників. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 91]; 
засн. у 1-й пол. XIX ст. як с. Жебунівка [ПСУ 3, 200], Жебуневка (1859) 
[ЕК], Славгородь (1840—1920) [ККг], з 60-х pp. XIX ст. — Славгородка (до 
1873) [Янко, 323]; пор. м. Славгород у Білорусі та в РФ [СЭС, 1233]. Суч. 
ойконім постав складносуф. способом на основі словосп. славний
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город(ок). Істор. ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції 
від антропоніма Жебуньов, що належав місц. поміщику [Янко, 323].

Слбвське — с-ще міськ. типу, Скол, р-н Львів, обл. [АТП, 293]; відоме з 1483 p., 
Sławsko (1889) [SGKP 10, 793], лежить у дол. pp. Опору та Славської [ГЕУ 
З, 200], що має варіанти назви Sławka, Sławsko, Sławski [СГУ, 509]. Ойко
нім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. із суф -ськ(е), утвореного від гідроніма Слав(ка) з архаїч. основою 
Слав- (див. Славута).

Славута — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 488]; засн. 1634 р. [ГЕУ 3, 200], Дераж- 
ня Воля, Воля Деражнянская (1617), Славутин (1619), Шепетин или 
Славьітина (1626), Деражна (1629), Славутына (1634), Славута (1708), 
Slawuta (1765), Слаута (1857) [Торч.-Торч., 418]. Суч. ойконім фіксуєть
ся з поч. XVIII ст., виник унаслідок усічення посес. суф. -ин(а), за допомо
гою якого утворено попередню форму від антропоніма Славута [Чучка, 
522; Rymut 2, 444], можливо, під впливом широко відомої слов, назви 
Дніпра Словута /  Славута (див. Дніпро). Істор. ойконім Деражня Воля 
постав способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ воля 
(див. Воля, Волиця) й означенням у формі жін. роду відн. прикм. деражній 
або ж перенесеного з пд.-сх. частини обл. назви пос. Деражня (див.). Ін. 
істор. назву Шепетин утворено як посесив на -ин від антропоніма Шепе- 
та, варіант прізв. Шепет [Чучка, 623] (див. Шепетівка).

Славутич — місто, Київ, обл., лежить на зх. Чернігів, обл.; засн. 1987 р. для 
працівників Чорнобильської АЕС [ГЕУ 3, 200]. Ойконім виник способом 
трансонімізації фолькл. гідроніма Славутич, що вживався як шаноблива 
персоніфікована назва Дніпра, на якому лежить місто (див. Дніпро).

Слйтине — с-ще міськ. типу, Дергач, р-н Харків, обл. [АТП, 444]; засн. 1913 р. 
[ГЕУ 3, 201]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації прізв. відомого 
піаніста й диригента 1.1. Слатина [Янко, 324] за допомогою закінч, -е та у 
зв’язку зі зміною функції суф. -ин- з антропонім. на ойконімну. Основа 
антропоніма має пд.слов. витоки, звідки поширилася, можливо, через 
сх.ром. посередництво на сх. України; пор. молд. слатинэ «солона вода, 
розсіл, ропа» < пд.слов. (серб., хорв.) слатина «солоне джерело» [Карпен
ко, 185], м. Слатина в Румунії [СЭС, 1234], Слатина — потік у Закарпат. 
і річка у Чернівец. обл. [СГУ, 509].

Сліпне озеро — гід рол. пам’ятка природи держ. значення, м. Слов’янськ Донец. 
обл. [ГЕУ 3, 201]. Назва пам’ятки, якою є оз. карст, походження з групи 
Слов’янських озер, постала способом трансонімізації лімноніма, що 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро 
й означенням у формі відн. прикм. із суф. -н(ий), похідного від сліп «спо
руда у вигляді похилої площини зі спеціальним пристроєм для витягуван
ня суден на берег та спускання їх на воду» [СУМ 9, 360].

Сліпорщ — річка, п. Сули л. Дніпра; Снепородь, Снопородь (1152), СпЬкородь, 
Sliporok (1665), Сліпородь (1709); пор. нп Сліпорід Оржиц. p-ну, Сліпорід- 
Іванівка Гребінк. р-ну Полтав. обл., Sliporod (1913) [СГУ, 510], «по Снопо- 
роду (слЬпородоу)» (1170), «до Снепорода (Снопорад)» (1187) та ін. 
[ЕСЛГНПР, 152]. Суч. гідронім сформувався ще в д.рус. добу під народно- 
етимол. впливом слов, слів сліпий (< сліпь) і рід- (< род ). Насправді пер
винна назва Снепородь /  Снопородь має Іран, походження, виникла на 
основі с.іран. *san-pord- /  *san-ford- «стікання, злиття» [Трубачев, 184], 
букв, «велика стічна річка»; пор. д.інд. snauti «текти, литися», snutäs 
«текучий, пливкий», авест. snada- «лити» й под. та осет. ford «велика 
ріка, море», відбите в гідронімах Артополот (див.), Прут (див.).

Слобідка — с-ще міськ. типу, Кодим. р-н Одес. обл. [АТП, 329]; засн. 1883 р. 
[ГЕУ 3, 201]. Ойконім виник унаслідок онімізації ГТ слобідка «частина
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міста за характером колишнього населення; велике селище», що є деміну
тивом від апелятива слобода «тс.»; «вільне від повинностей поселення; 
частина села» (< д.рус. слобода «свобода, селища») [ЕСУМ 5, 305]; пор. 
50 ойконімів з компонентом Слобідка і 40 з компонентом Слобода в різних 
регіонах України [АТП, 721].

Слобідські Україна — істор. обл., яка охоплювала територію суч. Харків., 
частини Сум., Донец., Луган. обл. України та Курськ., Бєлгород, і Воро- 
нез. обл. Росії; основне населення становили укр. селяни й козаки, які 
заснували тут слободи, що об’єдналися в полки; Слобожанщина [ГЕУ З, 
201]. Хоронім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Слобідська, що вказувало на відношення території до основного типу 
сх.укр. поселень у формі слобід у до назви Україна (див.). Парал. назва Сло- 
божанщина, яка нині є уживанішою, постала за допомогою суф. -щин(а) в 
релят.-простор, функції від відн. прикм. Слобожанський (< слобожани 
«жителі Слобідської України»).

Слободй-Рунгурське низькогір’я — найвища частина межиріччя Пруту й Чере
мошу в Передкарпатті, на пд. сх. Івано-Франків, обл. [ГЕУ 3, 201]. Оронім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ низь
когір’я «місцевість з низькими горами» й трансонімізованим означенням 
у формі складеного ойконіма Слобода-Рунґурська, що стосувався суч. 
с. Слобода в Коломий. p-ні Івано-Франків. обл. [Габорак 2013, 744].

Словеч&нсько-бвруцький кряж — височинне пасмо на пн. Житомир, обл. [ГЕУ 
З, 201]; Овруцький кряж [Янко, 255]. Оронім виник унаслідок лексикалі
зації та онімізації словосп. з опорним ГТ кряж «пасмо невисоких гір, гор
бів; гірська гряда; гірський хребет; пагорб, узвишшя» [СУМ 4, 379] й озна
ченням, що постало способом складання відн. прикм. Словечанський та 
Овруцький відповідно з основами ойконімів Словечне й Овруч [АТП, 145, 
146]; пор. р. Словёчна, Словечанка, на якій лежить с. Словечне [СГУ, 512]. 
Парал. назва містить одне означення, похідне від ойконіма Овруч;

Слобушниця — гора, між сс. Липовиця та Осмолода Рожнятів. p-ну Івано-Фран- 
ків. обл.; Верх СлобужницЯу «z pod Slobusnicy» (1882), Slobusnyce (1939), 
Верх Слубушница (1976), Slobuznica (2000), Слубушниця (2003) [Габорак, 
351]. Оронім виник за допомогою суф. -иц(я) в топонім, функції від прикм. 
слобушний (перен.) «прямовисний» [Габорак, 351].

Слов’яногірськ — місто, Слов’янська м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. у кін. 
XVIII ст., до 1964 р. — Баннівське [ГЕУ 3, 201], за ін. джерелами, 
відоме з 1526 р., кол. Святі гори, Святогірськ (1624), Тетяно-Баннів- 
ський, Банне [Янко, 325], Славяногорску до 1964 — Банновский [СЭС, 
1233]. Суч. ойконім виник складносуф. способом за продукт, моделлю на 
-ськ у релят. функції на основі назви адмін. центру Слов'янськ й компонен
та гори, який входить до складу місц. ороніма та відповідної істор. назви нп. 
Ойконім Баннівське (рос. Банновский) постав способом субстантивації та 
онімізації відн. прикм. із суф. -і в с ь к похідного від кол. назви Банне 
(< банний < баня «мінеральне джерело, солеварня» [Мурзаев, 72]). Наве
дені в деяких джерелах істор. назви Святі гори, Святогірськ утворено 
шляхом трансонімізації ороніма (1-а назва) або складносуф. способом від 
суміж. Святі гори, де на поч. XVII ст. було засновано монастир.

Слов’яносёрбськ — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 70]; засн. 1753 р. [ГЕУ 
5, 201], кол. Восьма рота (1753), Донець (1754), Слов'яносербськ (1817) 
[Янко, 326], Славяносёрбск (1981) [СЭС, 1233]. Суч. ойконім виник склад
носуф. способом за допомогою -ськ у релят. функції від хороніма Слов'яно- 
Сербія в пд.-сх. частині України, куди у 2-й пол. XVIII ст. було поселено 
сербів з Угорщини та ін. вихідців з Балкан для охорони пд. рубежів 
Російської імперії від татар і турків [ЕУ 8, 2908]. Попередні ойконіми 
постали способом трансонімізації суміж. гідроніма (Донець) або способом
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онімізації назви військ, підрозділу Бахмутського полку, який був роз
квартирований на місці Слов’яносербська (Восьма рота).

Слов’янськ — місто, Донец, обл. [АТП, 122]; засн. на поч. XVII ст. як укріплен
ня, з 1676 р. — м. Тор (Соляний), з 1794 — Слов’янськ [ГЕУ 3, 202], м. Thor 
(поч. XVII ст.), м. Тор (з 1696), м. Слов’янськ (з 1794), пос. Торецъ (1657) 
(пор. ще Торецъ — назва Сухого Торця в документах XVI—XVII ст., 
ур. Тор, де були Торські соляні оз.) [СГУ, 227], кол. Соляний, Солеванськ, 
Словенськ [Янко, 326], Славянск (1981) [СЭС, 1233]. Суч. ойконім виник 
за допомогою суф. -ськ у релят. функції від етноніма слов’яни, що вказував 
на основне населення Російської імперії, до складу якої ввійшли раніше 
кр.тат. і тур. приазовські землі. Істор. назву Тор (Thor) утворено семант. 
способом від ГТ тор «пожвавлена, велика дорога, шлях» [Мурзаев, 558]. 
Інший кол. ойконім Соляний постав унаслідок субстантивації та оніміза
ції відн. прикм. соляний «який містить сіль; пов’язаний із добуванням 
солі» [СУМ 9, 452—453]; пор. групу солоних озер карст, походження 
Слов’янські озёра на околиці м. Слов’янська [ГЕУ 3, 203].

Слонівка — річка, п. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Слоновка (1913), Slo- 
nöwka, Sestratyn, Sestrytyn, Slownia (1883), Солонівка (1968—1973), Сло- 
нувка, Слонювка (1953), Слоневка (1887), «при рч. СлоновкЬ» (1890) 
[СГУ, 510]. Гідронім пояснюють як утворення на -івк(а) від антропоніма 
Слон або антропооснови Солон-, яка під пол. впливом трансформувалася в 
неповноголосну Слон- [Шульгач 1993, 34—35]. Парал. назва постала спо
собом трансонімізації суміж. відантроп. ойконіма Сестрятин у Рівн. обл. 
[АТП 385; СГУ, 510].

Слот — річка, л. Ревни л. Снову п. Десни л. Дніпра; Слоть (1742), «при р. 
Слоті» (1859), Слотъ, Слодъ, Слоть (1913), Слота (XVII ст.) [СГУ, 510]. 
Гідронім виник семант. способом від діал. сліт9 слота «сльота; багно на 
землі від дощу або мокрого снігу», д.рус. слота «негода, сльота; мокрий 
сніг», слоть «мокрий сніг» [ЕСУМ 5, 311—312], сх.укр., рос. діал. слота 
«сльота, мокрінь»; пор. рос. ГТ слотйна «невелике, але в’язке болото, 
низина з крутими берегами й джерелами, нерідко з іржою» [Даль 4, 223].

Случ — річки: 1) п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; Південна Случ (1957), Случь, 
Южная Случь (1953), Slucz (1889), Случь (1150); пор. нп Случ і Заслучне в 
Хмельниц. обл., Прислуч і Заслуччя в Рівн. обл. [СГУ, 511]; д.рус. Сълйчъ, 
Солоучь (1150) [ЕСЛГНПР, 152]; 2) у Вінниц. обл.; Свячена [СГУ, 511]. 
Існує кілька версій щодо походження гідроніма Случ [ЕСЛГНПР, 152]. 
Найімовірнішою є етимологія, пов’язана з пел. *зъ1дсШ < Hgciti «єднати; 
з’єднувати; сполучати», початково ітератив до *lqkti «гнути, згинати, 
вигинати» [ЕСУМ 3, 315]. Твірним для гідроніма був похідний апелятив 
*sblucb [Шульгач, 271], що мав синонім, значення до укр. діал. случина 
«місце злиття двох рік» [Черепанова 1984, 205]; пор. притоку Случі під 
назвою Слука < *Sblgka [Шульгач, 271], характеристику вінниц. Случі та 
суміж. річки: «...омываемой ручьями Ровзык или Тыква и Свячена или 
Случ, соединяющимися в конце села в одну речку Телухню» [СГУ, 511]. 
Топоніми з основою Слі/ч-поширені, крім центр, та пн. частини України, в 
Польщі й Білорусі [Шульгач, 270—271], у зв’язку з чим на позначення 
р. Случ у бас. Прип’яті функціонувала складена назва Південна Случ. 
Парал. назва р. Свячена у Вінниц. обл. постала внаслідок субстантивації 
та онімізації форми жін. роду прикм. свячений «те, над чим було здійсне
но обряд освячення» [СУМ 9, 106].

Смйга — с-ще міськ. типу, Дубн. р-н Рівн. обл.; засн. у 60-х pp. XIX ст. [ГЕУ З, 
203—204]. Назва ізольована в укр. ойконімії, що ускладнює її етимологі
зування. Імовірно, ойконім постав від місц. *смйга як варіанта діал. 
шмйга «дощечка, що служить кутоміром при набиванні млинового каме
ня; дощечка як міра натягання обода в колесі», яке проникло в слов.
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мови з герм., де нім. Schmiege походить від smiuge «кривина, вигин, 
схил», спорід. з укр. смуга [ЕСУМ 6, 446]. Можливо, назва первісно 
стосувалася суміж. р. Смижаль [СГУ, 511], для якої ознака кривизни є 
актуальною.

Сміла — місто, Черкас, обл. [АТП, 509]; х. Яцьковий (1536), сл. Тясмин (кін.
XVI ст.), сл. Tasmina (1640), м-ко Смілая (1654), м. Smiala (1764), Smila
(1786), Сміла, Смила, Смілая, Смяла, Сміло (XIX ст.), Сміла (1895), 
Сміла (1924) [Гонца, 239]. Ойконім не має переконливої етимології. Його 
пояснюють у зв’язку з лит. smill «пісок» [Янко, 327; Гонца, 239], що при
вабливо з погляду на значення іменника smelys «пісок; піщані наноси на 
поле; осадок глини на дні водойми» [Мурзаев, 509], але викликає певні 
сумніви з погляду на структуру форм Сміла (2) або Сміле (7), які закріпи
лися за кількома нп різних регіонів, зокрема на пд. та сх. України [АТП,
722], а також за назвою р. Сміла в бас. Сули, на якій лежить с. Сміле [СГУ, 
512]. Можливо, ойконіми Сміла, Сміле постали внаслідок субстантивації 
та онімізації відповідних форм прикм. смілий «сміливий», «який не знає 
страху, не боїться небезпеки», «який не боїться труднощів, невдач, 
перешкод» [СУМ 9, 407, 406] за відповідною ознакою жителів нп. 
Суч. назва міста фіксується з сер. XVII ст., коли укр. козацтво мало ваго
мі військ, та ін. здобутки; пор. нп Сміливе Добровеличк. р-ну Кіровоград, 
обл., а також мотивац. бл. Веселе, Радісне [АТП, 238, 597, 707]. Імовір
ним є етимол. зв’язок назви міста та деяких ін. ойконімів з гідро
німами Смілка (див.). Істор. ойконім Яцьковий пояснюють як посесив із 
суф. -ов- від імені ЯцькОу що належало власникові й засновникові хутора, 
після смерті якого закріпилася відгідронім. назва нп Тясмин(а) 
[Янко, 327] (див. Тясмин).

Смілка — річки: 1) л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Цмолка, 
Цмовка (1913), Smółka (1889), Конотопи (1953), «при рч. Смалкі» (1888); 
пор. с. Цмівка Шепетів. р-ну Хмельниц. обл.; 2) пр. Хомори л. Случі 
п. Прип’яті п. Дніпра (1913); Смалка (1887) [СГУ, 512]. Гідроніми з осно
вою Сміл- пояснюють у зв’язку з псл. *smol- «чорна земля» (можливо, 
болотисто-грузька), яка відбилася в багатьох апелятивах і топонімах слов, 
мов [Шульгач 1993, 51—53; Вербич, 71]; пор. перев. поліс, гідроніми 
Смільна, Смільня, Смолень, Смолинка, Смолова, Смолявиця, Смоляж, Смо
ляна, Смоляний, Смолянка (8) [СГУ, 512—513].

Смож — річка, л. Удаю п. Сули л. Дніпра (1968); Сможь (1792), Smosza (1665), 
Смоиіь (XVII ст.), Смужа (1852); пор. нп Смош Прилуц. р-ну Сум. обл. 
[СГУ, 512]. Гідронім має затемнену етимологію. Напевно, він пов’язаний 
з назвою р. Мож п. Сіверськ. Дінця, Можь (1676), у стуктурі якої виді
ляється основа, що відбита в укр. мжа «заморозок; дрібний, частий дощ», 
діал. мжичка «дрібненький дощик при густому тумані» [Мурзаев, 370], 
можйти «мрячити» (< псл. *mbźiti < *migffi «мрячити, затягати хмара
ми» [ЕСУМ 3, 456]) і має широкі слов, та і.є. генет. зв’язки (див. Мож). 
Перша частина С- у гідронімі Смож, очевидно, є реліктом п с л . з  і.є. 
*sü- «гарний, добрий, великий», збереженим у поодиноких архаїч. компо
зитах; пор. стр. Сроса на Кіровоградщині, апелятиви смерть, щастя 
(< псл. *sbćęstbje), здоровий [Лучик, 11].

Смбже — гірський хребет, пн. відріг Вододільн. хребта в межах Львів, обл. [ГЕУ 
З, 204]; пор. с. Сможе Сколів, р-ну Львів, обл. [АТП, 294], суміж. потік 
Сможанка, Сможе і потік Сможанка в Турк. р-ні тієї ж обл. [СГУ, 512]. 
Оронім має ознаки назви пол. походження або пол. впливу. Можливо, він 
спорід. з гідронімами Смож, Мож (див.) або з пол. прізв. Smorz, що пов’я
зують з основою дієсл. морити, пол. morzyć [Rymut 2, 453]; пор. назву 
с. Сможе, яка в місц. мовленні вживається як Сможа (їду в Сможу) з
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полонізованим варіантом Сморжа [Онишкевич 2, 232]. Ойконім і суміж. 
гідронім походять від ороніма Смдже.

Смбліне — с-ще міськ. типу, Маловиск. р-н Кіровоград, обл.; засн. у 2-й пол. 
XVIII ст. [ГЕУ 3, 205], кол. Янополь (Уманское) (2-а пол. XIX ст.) [ВТКР]. 
Суч. назва виникла внаслідок трансонімізації за допомогою закінч, -е 
прізв. геолога Миколи Смоліна9 який відкрив тут родовище урану. Цьому 
процесу сприяв суф. -ин у структурі антропоніма, який змінив свою функ
цію на ойконімну; пор. с. Смолине в Сум. обл. [Іваненко, 186]. Істор. назва 
постала як композит на основі пол. антропоніма Ян і -поль < гр. nóXiq 
«місто» (див. Севастополь, Сімферополь та ін.). Парал. ойконім Уманское 
утворено способом субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ський з 
основою назви м. Умань9 форма сер. роду якого узгоджувалася з грам, 
ознаками номенкл. імені село.

Смолінка — потоки (2), річки (5) [СГУ, 512—513]. Гідроніми виникли семант. 
способом унаслідок онімізації апелятива смолянка в геогр. значенні 
«брудна, болотиста» (про воду) [Вербич 2009, 146], тобто «подібна за 
кольором до смоли»; пор. суміж. ойконіми Смолянка в Одес., Тернопіл. і 
Чернігів, обл. [АТП, 722], а також назву осушувально-орошувальної 
системи «Смолянка» в Чернігів, обл. [ГЕУ 3, 205].

Смбтрич — 1) річка, л. Дністра в Хмельниц. обл.; «па rzece Smotriczu» (1570), 
Smostry (1-а пол. XVII ст.), Смотриче (1666), Смотричь (1863—1885), 
Smotrycz (1889) [СГУ, 513], «Смотричемъ до мосту» (1375) [ССУМ 2, 362]; 
пор. потоки Смотрич (3) у пд.-зх. частині України; 2) с-ще міськ. типу, 
Дунаєвец. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 481]; відоме з 70-х рр. XIV ст. [ГЕУ 3, 
205], Смотричь (1375) [ССУМ 2, 362], «оу СмотриХи» (1375), Смотричь 
(1375), Smotricz (1375), Smotrycz (1448), Смотрич (1530), Смотрица 
(1792) [Торч.-Торч., 426]; 3) гори, у Верховин, і Надвірн. р-нах Івано- 
Франків, обл. [Габорак, 352]. Гідроніми й відповідні ороніми пояснюють 
як похідні від утраченого діал. смотрич «спостережний пункт» з основою 
дієсл. смотрити9 смотріти «дивитися, доглядати, пильнувати» [Карпен
ко, 186; Габорак, 352—353; Вербич, 71] за тією ознакою, що на бер. 
водних об’єктів, горбах, скелях, горах тощо облаштовували охоронні 
пункти, з яких спостерігали за наближенням ворогів і повідомляли про це 
співгромадянам. Імовірно, спорід. є назви рр. Смотрюха9 Смотруха в бас. 
Росі [СГУ, 513], Мотйр на Сумщині та стр. Мотря на Полтавщині [СГУ, 
376], основа яких могла вказувати на помітну течію води; пор. псл. *motri- 
ti «дивитися», похідне від прикм. *motrb «обережний» [ЕСУМ 5, 328], 
подібну мотивац. ознаку топонімів Чута9 Чутівка [Лучик, 15—18]. Ойко
нім Смбтрич виник унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма; пор. 
назву геол. пам’ятки природи Смотрицький каньйон у Кам’янець-По- 
дільськ. р-ні Хмельниц. обл. [ГЕУ 3, 205].

Смяч — річки: 1) п. Десни л. Дніпра; «на реки Съмячи» (1859), Смячь9 Узруй 
(1913); пор. нп Смяч Новгород-Сіверськ. р-ну Чернігів, обл.; 2) п. Снову п. 
Десни л. Дніпра; Смячь (1729—1730), Руденка, Смячка (1913), Смячучка 
(1966); пор. с. Смяч Щорс, р-ну Чернігів, обл. [СГУ, 513]. Гідроніми, оче
видно, виникли семант. способом від діал. *смяч «відлига; розм’яклий 
ґрунт» (< діал. *смякнути «розм’якнути»); пор. аналог, віддієсл. утво
рення з ін. префіксами в діалектах укр. мови: одм’яч «відлига», помняч 
«тс.» з основою псл. *mętokb «м’який» [ЕСУМ 3, 547]. Відповідні ойконіми 
постали способом трансонімізації суміж. гідронімів. Істор. назва р. Узруй 
постала від утраченого діал. *узруй9 що складається з преф. (діал.) уз- з 
простор, значенням «біля, коло, при, уздовж, мимо» [ЕСУМ 6, 23] і поло
нізованого поліс, руй «ріг; кут поля» [Аркушин 2,131,118] з основою псл. 
*rojb «рій; ріка, течія, приплив» [ЕСУМ 5, 94]; пор. назву суміж. нп Узруй
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[АТП, 544], ліс Узруївські борщ оз. Узруівське озеро [Черепанова, 284]. 
Тимчасову назву р. Руденка утворено або від відантроп. ойконіма Руденка 
(пор. 2 нп Руденка на Сумщині та Запоріжжі [АТП, 713]), або від 
трансформованого діал. рудянка «болотна руда» [ЕСУМ 5, 134].

Снйвода — 1) річка, л. Пд. Бугу; Sniwoda (1889), Sinowoda (XVI ст.), Сневотов- 
ка (?) (1546); 2) потік, п. Збруча л. Дністра; Сновида, Sniwoda (1917), 
Snowida (1889), як Stawki (1890) [СГУ, 513]. Гідроніми не мають загаль
ноприйнятої етимології, спільною є лише думка про композитну струк
туру назв з другим компонентом -вода. Частина дослідників пояснює 
основу як псл. *Sъpnovoda (пор. пел. *върпъ «сон», *въраи «спати» 
[ЕСУМ 5, 352]), убачаючи в ній мотивац. ознаку «повільна», букв, 
«сонна вода», що малоймовірно із семант. й семасіол. поглядів. Беручи 
до уваги істор. варіант Sinowoda, ін. фахівці пов’язують перший компо
нент з прикм. синій (огляд цих версій див. у [Вербич 2009, 146—147]). З 
огляду на функціонування на старожитніх слов, землях архаїч. гідроні
мів з основою Сн-У що є рефлексом і.є. *snu-9 *sneu- /  *snou- «пливти, 
текти» (див. Десна, Снов)9 імовірним є походження в цьому гнізді гідро
німів Снйвода за ознакою «вода, що тече». Сумнівний варіант XVI ст. 
Сневотовка підтверджує таку можливість як імовірний релятив на -овка 
з композитною основою Сневод-9 кінц. приголос. [д] якої зазнав нерегу
лярного чергування з парним [т]. Назва потоку Stawki мотивована фор
мою мн. ГТ ставок з основою ГТ став «водоймище (у природному чи 
штучному заглибленні) з непроточною водою; місце розлиття річки, 
струмка перед загатою» [СУМ 3, 326].

Снігурівка — місто, Миколаїв, обл. [АТП, 317]; засн. 1812 р. [ГЕУ 3, 207], Сни- 
гаревка (1816), Снигиревка (1820), Снигировка (1835), Снигуровка, Снеги- 
ревка (1896), Снігурівка (1923), місц. Снігірівка, Снігіревка9 Снігуровка 
[Лобода, 202]. Ойконім утворено від назви с. Снягірі переселенців з Моги- 
лівськ. губ. [Лобода, 202] приєднанням суф. -овк(а) /  -івк(а) в релят. функ
ції за високопродукт. для пізно заселених регіонів моделлю.

Сніжн0 — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; засн. 1784 p., до 1864 —Василівна [ГЕУ 
З, 208], Снежное [СЭС, 1241]. Суч. ойконім виник унаслідок перенесення 
на поселення назви суміж. урочища [Янко, 329], утвореної від форми 
сер. роду прикм. сніжнйй «вкритий снігом; багатий на сніг» [СУМ 9, 
426—427]. Істор. назва Василівна (рос. Васильевка) постала за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від прізв. Васильєв9 що належало засновникові 
міста.

Снов — річка, п. Десни л. Дніпра; Снівь, Сновль9 Сновь9 Сновъ (1152, 1167), 
Сновь (1729—1730) [СТУ9 54]. Назва належить до рефлексів і.є. *sneu- /  
*snau- /  *snou-9 *snu- «пливти, текти», що відбилося перев. у сх.європ. 
гідронімії [ЕСЛГНПР, 144; Никонов, 387; Шульгач 2008, 53] (див. Десна9 
Снйвода); пор. нп Сновське (кол. Сновьскъ9 Сновескъ9 Сновскъ)9 Снов9янка 
в Чернігів, обл., р. Сновський п. Снову [СГУ, 54], кол. назву м. Щорс Снов- 
ськ (до 1935) [ГЕУ 3, 208].

Снбтин — місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 200]; відоме з 1158 р. [ГЕУ 3, 208], 
за ін. джерелами — з 1393 р.; пор. літоп. Къснлтинъ (1096) у Переяслав- 
ськ. землі й Къснятинь (1149) на Волзі [ЕСЛГНПР, 76—77]. Ойконім 
виник як посесив на -инъ від чол. імені Къснлта /  Косн*та9 що є пестл. 
формою офіц. Константинъ9 у якому після занепаду редукованих і під 
можливим впливом прийм. къ початк. Къ- зникло (Снятинь /  Снятинъ) 
або ж відбулася метатеза у варіантах Съкнятинъ, Сокнятинъ [ЕСЛГНПР, 
76—77].

Соб — річка, л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; Сіб9 Соб(1970), Субь (XVII —поч. XVHI ст.), 
Собь (1889), Собъ (1864), Sup (XVII ст.), «od Sobu» (1755), Sob9 Sobia9 Sobar
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(1889); пор. р. Собок п. Собу [СГУ, 514]. Гідронім належить до етимол. 
неясних, у яких -б не може розглядатися як елемент форманта [Трубачев, 
177]. Немає підстав пов’язувати його і з назвами pp. Суба й Субот у бас. 
Росі, які виникли за кельт, посередництва від і.є. *suba в геогр. значенні 
[Желєзняк, 126], бо корен, -у-, очевидно, постав під впливом пол. мови на 
місці етимол. "О- в новозакритому складі, де в укр. мові вживався -і- 
(пор. місц. Сіб і варіанти назви р. Пд. Буг Богь /  Біг, пол. Bóg, суч. Буг). 
Імовірно спорід. з укр. Соб є серб, гідроніми Собина, Соблак, пол. Sobina, 
ст.рос. Соб, Соба, які О. І. Іліаді пов’язує з псл. *воЬь «олень», збереженим 
у чес. мові [Іліаді, 295]. Ця етимологія виглядає переконливою для топо
німів із суф. *-ша, який у зх.- і пд.слов. мовах утворює геогр. терміни від 
назв тварин для номінації насиченої ними місцевості на зразок чес. kozina 
«місцевість, де водяться кози», vlcina «місцевість, де водяться вовки», але 
для гідронімів Соб, Соба таке походження виглядає малоймовірним з 
огляду на відсутність відповідного форманта (на місці посес. суф. *-уь уже 
функціонував суф. *-ьуь, д.рус. -ии). Натомість є певні підстави для вис
новку про семант. утворення гідроніма Соб (< Собь) від збереженого в рос. 
мові собь «усе своє, власність, нажите, багатство» [Даль 4, 253]; пор. ети
мол. пов’язане укр. діал. соб, собь — вигук, яким повертають волів право
руч (< к собі «до себе») [ЕСУМ 3, 117].

Совётський — с-ще міськ. типу, Крим [АТП, 269]; відоме з 1798 p., до 1950 — 
Інки [ГЕУ 3, 209], рос. Советский. Суч. назва виникла як меморіальна 
внаслідок субстантивації та онімізації рос. советский «радянський»; пор. 
смт. Советский у Ханти-Мансійськ, автономному окрузі РФ [СЭС, 1244], 
cc. Совєтське (5) у Запоріз., Харків., Херсон, обл. та в Криму [АТП,
723] і бл. ЗО ойконімів Радянське в різних регіонах України [АТП, 708]. 
Істор. ойконім постав способом субстантивації та онімізації кр.тат., тур. 
ięki «внутрішній» (стос, ханських придворних у Криму й Сер. Азії), похід
ного від ię «внутрішня частина, внутрішність»; пор. Ічкі-Джалман, Кир- 
Ічкі (Кирк-Ічкі), Курт-Ічкі в Криму [Бушаков, 108], у структурі яких суф. 
-кі /  -ки використовується після глухих приголосних на місці -гы, що утво
рює прикм. на позначення ознаки в просторі, часі або відн. якого- 
небудь предмета [Суперанская, 191]. Структ. бл. перший компонент гідро
німа Ічкйн-Джилга в Криму має, очевидно, ін. походження, а саме утворе
ний за допомогою суф. дієприкм. тепер, часу -gen /  -ken від д.тюрк. 
Не- «пити» [ДТС, 201] за ознакою «така, яку п’ють; питна» (про воду); 
пор. аналог, етимологію гідронімів Іцун, Іцька, Іченька в Україні, Ицка> 
Ицки, Ича, Ичалка, Иченка та ін. за межами України [Желєзняк 1985, 
39—40].

Сбвий Яр — ландш. заказник держ. значення, Кам’янець-Подільськ. р-н 
Хмельниц. обл. [ГЕУ 3, 210]. Назва виникла внаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ яр «глибока довга западина (перев. 
з крутими або прямовисними схилами), що утворилася внаслідок роз
ливу пухких осадових порід тимчасовими потоками» [СУМ 11, 647] й 
означенням у формі відн. прикм. совий, пов’язаного з блр. преф. ГТ 
осова «оповзень, зсув, обвал землі», укр. діал. осов «підмита та відірва
на частина берега» та ін., в основі яких псл. *o(b)sovb < *o(b)sovati(sę) 
«обсувати(ся)» [Карп., 47] (див. Совйця). З меншою ймовірністю топо
нім міг утворитися від совий «стос, до сова»; пор. характеристику ліс. 
масиву як такого, в якому «трапляються сич волохатий та пугач, зане
сені до Червоної книги України»[ГЕУ 3, 210], бб. Совина (3) в Луган. і 
Запоріз. обл. [СГУ, 514].

Совйця — 1) річка, л. Пруту л. Дунаю в Чернівец. обл. (1957); Велика Совйця, 
Верхня Совйця, Шипинська Совйця, Савйця, Зброди, Потік від Супенець- 
кого ставу; Совица (1767), Совица-де-Сус (1908), Сипеницулуй (1591);
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2) потік, л. Прута л. Дунаю в Чернівец. обл. (1957); Совица (1667), Sowica 
(1855), Совица-де-Жос (1908), суч. Потік, Млинівка, Мала Совйця, 
Нижня Совйця, Кіцманська Совйця*, пор. потік Совйчка л. Совиці [СГУ, 
514—515]. Ю. О. Карпенко аргументовано пов’язував етимологію 4-х 
буков, гідронімів Савйця з основою дієсл. совати, що вказує на таку вла
стивість річок, як зсування русла внаслідок розливу одного з її берегів 
[Карпенко, 186]; пор. походження за аналог, ознакою поліс, гідронімів 
Совки, Совка (< псл. *sovbka /  *воиъкъ), преф. Осова, Осівка9 Осовець 
(< *o(b)sovb < *o(b)sovati «обсувати»), які мають твірну базу у формі відпо
відних ГТ [Карп., 46—47] (див. Совий Яр). Зважаючи на варіант Савйця, 
Ю. О. Карпенко зробив припущення про можливий зв’язок буков, гідроні
мів з балкан. Сава [Карпенко, 186—187], відомим з антич. часів у формі 
д.гр. Zaoę, Zaßoq, лат. Savus, яку пояснюють у зв’зку з і.є. *sei- /  *sou- 
«течія; волога» [Никонов, 363], як і назву пол. р. Sawa, яку пов’язують з 
і.є. *зеи- «виділяти сік» [Babik, 252]. Така етимологія є імовірною, але 
виглядає не зовсім переконливою з огляду на д ос лов. походження балкан. 
назви р. Сава і пол. Sawa та на системність ГТ і гідронімів з основою псл. 
*(ob)sovb < *(ob)sovati «(об)сувати» на території від Сер. Наддніпрянщини 
до Прикарпаття. ІНт назви суміж. водних об’єктів етимол. прозорі й вини
кли перев. з метою диференціації омонім, гідронімів і назв, сусід, нп 
(Шипинська Совйця і Кіцманська Совйця), за просторовими ознаками 
(Верхня Совйця і Нйжня Совйця, Потік від Супенецького ставу), за розмі
рами (Велйка Совйця і Мала Совйця) тощо, частина з яких мала молд. 
кальки [Карпенко, 187]. Непереконливим з мотивац. і формального 
поглядів є пов’язування спорід. серб. Совица, слвн. Sovica, пол. Sowica 
(гідронімів) з апелятивом *sova «сова» [Іліаді, 297].

Сож — річка, л. Дніпра; д.рус. Съжь, Ръжь, Сжь, Рсьть; Сожь, Sost (XVI—XVII 
ст.), Сожь (XVII ст.), Сожь (1672), Съжа (XVII ст.), Сожа (1931), Soż
(1890), Сож (1966); пор. р. Сожиця в Чернігів, обл. (?) [СГУ, 515], д.рус. 
Съжицл в Чернігівськ. землі [ЕСЛГНПР, 151]. Гідронім належить до дав
ніх назв, які не мають загальноприйнятої етимології. Його пояснювали:
1) як праформу *Szźa < *Szdja, співвідн. з гідронімами Sudka, Sudost, 
Sudża і под., що зводяться до і.є. /  *keudh- «чистий» (К. Мошинсь-
кий); 2) як співвідн. з д.прус. suge «дощ», гр. ‘ 'иєі «іде дощ», д.в.нім. su- 
gan «ссати», лат. sügö «ссу» (М. Фасмер); 3) як посесив на *-уь від фін. susi 
«вовк», ест. suzi «тс.», звідки лтс. Suzi, рос. Созь л. верхн. Волги 
(В. А. Никонов, В. М. Топоров, О. М. Трубачов) [ЕСЛГНПР, 151—152].

Сокбль — місто, Львів, обл. [АТП, 294]; відоме з 1411 р. [ГЕУ 3, 210; ЕУ 8, 
2938], Sokal (1890) [SGKP 11,10], Сокаль (1981) [СЭС, 1248]. Назва не вия
вляє очевидних етимол. зв’язків у слов, ойконімії. Можливо, вона вини
кла як посесив на *-уь від зх.укр. прізв. Сокаль, Сакаль [Чучка, 527] або 
пол. Sokal /  Sokal з основою сх.сл. сокаль «їжа, кухня» [Rymut 2, 460] 
невідомого походження [ЕСУМ 5, 344; Фасмер 3, 708]; пор. похідну від 
ойконіма назву пд.-зх. частини Волинської височини в межах Львів, обл. 
Сокальське пасмо [ГЕУ 3, 210].

Сокиріни — місто, Чернівец. обл. [АТП, 525]; відоме з 1666 р. [ГЕУ 3, 211], 
Szokyrany (XVII ст.), Сэкэряни (1666), Секуряне (1774), Сикуряны (1843), 
Секуряны (1859), Сэкурении (1771), Secureni (1923) [ТСРЧО, 53]. Ойконім 
виник семант. способом від катойконіма сокиряни «жителі, вихідці з посе
лення або території Сокира»; пор. поле Сокира в с. Романівцях Сокирян. 
p-ну [ТСРЧО, 53], суміж. р. Сокирянка і потік Сокйрниця в бас. Тиси 
л. Дунаю [СГУ, 515] (< укр. діал. сокйрниця «діра в «наморожнях» для 
сокири» [Онишкевич 2, 235]). Щодо твірного апелятива топоніма Сокира, 
від якого утворено катойконім сокиряни, то ним була, очевидно, назва
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інструменту сокира в метафор, значенні чи основа діал. сокирня «дерев’я
не півколо у плуга для зміни ширини орання і для розміщення інструмен
тів (сокири та ін.)» [ЕСУМ 5, 345], що має семант. зв’язок з ГТ поле, або ж 
етимол. спорід. бот. сокирки «горошок плотовий» [ЕСУМ 5, 345]. Варіанти 
ойконіма з голос, -е- в основі (<Сэкэряни, Секуряни тощо) зумовлені впли
вом сх.ром. мов (рум. та молд.), у яких функціонує відповідна назва 
інструменту; пор. рум. secure «сокира» [Naveanu, 162], секира в більшості 
слов, мов, псл. *sekyra9 діал. *sokyra, пов’язане чергуванням голосних із 
*sekti «сікти», спорід. з лат. secures «сокира» [ЕСУМ 5, 345].

Сбкіл — гори: 1) с. Осмолода Рожнятів. p-ну Івано-Франків. обл.; Sokol (1885), 
Sokil (1935), Сокіл (1980); 2) с. Сокіл Галиц. p-ну Івано-Франків.обл.; 
Сокільська гора (1989); 3) с. Верхній Струтинь Рожнятів. p-ну Івано-Фран
ків. обл.; Sokol (1890) [Габорак, 353]; 4) ландш. заказник держ. значення, 
Чемеровец. р-н Хмельниц. обл., лежить на товтрі Сокіл; 5) бот. пам’ятка 
природи держ. значення на схилі г. Сокіл, с. Осмолода Рожнятів. p-ну Іва- 
но-Франків. обл.; Урочище Сокіл; 6) гірська вершина на Пд. бер. Криму, 
між м. Судаком і смт Новий Світ; Сенатор [ГЕУ 3, 211—212]; пор. ороні- 
ми Сокільська Гора, Сокільська Скала, Сокільський, Сокільські Скелі, 
Соколйнецьу Соколдвиця та ін. на Прикарпатті [Габорак, 354—356]. Ороні- 
ми виникли семант. способом від діал. ГТ сокіл «висока і обривиста скеля; 
виступ граніту», соків «стрімка скеля над водою», сокол «тс.», який, 
можливо, пов’язаний зі слвц. sokorec «вершина, верхівка», що зіста
вляється з псл. *sek- /  *sok- «сікти, різати» і, далі, зі скала, скеля [ЕСУМ 
5, 345]. Назви пам’яток природи постали способом трансонімізації або за 
допомогою морфо л. засобів від су між. оронімів. Назва гірської вершини 
Сокіл у Криму, очевидно, перенесена з Укр. Карпат, де функціонує твір
ний апелятив. Напевно, їй передував нині вживаний як парал. оронім 
Сенатор із затемненою етимологією, яку можна пов’язати з кр.тат. санат 
«документ», тур. санад «підґрунтя, офіційний акт, документ» [Радлов 
IV/1, 454] і тюрк, ор «рів; фортечний вал, укріплення; яма; підвищення, 
горб» [Мурзаев, 415].

Соколйнська — карст, печ. у Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Петринській 
яйлі в Криму; Жовта, Кокозька [ГЕУ 3, 212]. Назва виникла внаслідок 
субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ський з осно
вою суміж. ойконіма Соколине [АТП, 259]. Парал. спелеонім Кокозька 
постав аналог, способом від ойконіма Кокози — попередньої назви с. Соко
лине; пор. р. Кокдзка [СГУ, 262]. Назву Жовта утворено від форми жін. 
роду прикм. жовтий за відповідним кольором ґрунту і вапнякової води в 
печері.

Соколбві скёл1 — орніт. заказник держ. значення, Перечин. р-н Закарпат. 
обл. [ГЕУ 3, 212]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ скеля «кам’яна брила або гора зі стрімкими схи
лами та гострими виступами» [СУМ 9, 259] у мн. й означенням у формі 
відн. прикм. соколовий «соколиний» за ознакою «скелі, де гніздяться 
соколи».

Солдатська — 1) найглибша карст, порожнина (шахта) України, міститься в 
Гірсько-Кримській карст, обл., у сх. частині Карабі-яйли в Криму; 
2) пам’ятка природи держ. значення, Алуштинськ. лісгоспзаг у Криму; 
Солдатська печера [ГЕУ 3, 212]. Спелеонім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. солдатський «стос, 
до солдат». Семант. способом від нього постала назва пам’ятки приро
ди; пор. грязьовий вулкан у межах м. Керчі Солдатська сопка 
[ГЕУ 3, 212].

Солед&р — місто, Артемівська м /  р, Донец, обл.; засн. 1965 p., до 1991 — Карло- 
Лібкнехтівськ [ГЕУ 3, 212; ГЕУ 2, 109]; Карло-Лйпкнехтовск [СЭС, 556].
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Суч. ойконім виник способом складання основ іменників сіль (місто є 
одним із центрів добування кам’яної солі в Україні) і дар, який унаслідок 
повторюваності в назвах на зразок Краснодар, Новодар, Цареводар пере
творився в топоформант, позбавлений предметного значення. Істор. назва 
постала складносуф. способом як меморіальна на основі імені та прізв. 
відомого нім. революціонера Карла-Лібкнехта. Перенесення наголосу з 
основи прізв. • на твірний суф. -івськ зумовлене аналогією до окремих 
похідних на зразок Петрівськ або помилковим записом ойконіма; пор. у 
Курськ, обл. Росії м. Карл Лйбкнехт [Никонов, 179].

Солбкія — річка, л. Зх. Бугу п. Вісли; Sołokija, Lołokija (1890), Bełz (1965); пор. 
нп Велз у Сокол, p-ні Львів, обл. [СГУ, 516]. Гідронім не має паралелей у 
слов, топонімії, що ускладнює його етимологізування. Очевидно, він 
виник за допомогою суф. -ія в гідронім, функції від збереженого в пол. діа
лектах słok, *słoka «угор» [Rymut 2, 445], укр. *солок, *солока, тобто 
«рілля, залишена без обробітку; переліг», яке семант. пов’язане з псл. 
*ugorb, що позначало випалене місце, призначене для поля [Boryś, 664]. 
Парал. назва Bełz (укр. Велз) постала способом трансонімізації суміж. 
ойконіма (див. Велз).

Солбна, Солбне, Солбний — численні топоніми або компоненти в структурі скла
дених назв на позначення річок, потоків, балок, озер і т. ін. [СГУ, 517— 
519]. Етимологія таких гідронімів прозора — вони виникли на основі 
відповідних форм прикм. солоний «який містить сіль (про водойми); 
який містить сіль і має характерний смак, що його надає сіль (про воду в 
таких водоймах, бризки і т. ін.)» [СУМ 9, 451]; пор. похідні від нього або 
від відповідних ГТ гідроніми Солоненька, Солонець, Солонёцький, Соло- 
нйха, Солонйця, Солонка, Солонувата, Солонуватий, Солонці, Солотви- 
на, Солянйця, Солянка та ін. [СГУ, 518—521], Солоне озеро, Солонёцьке 
озеро, Солоні озёра, Соляне озеро, ландш. заказник у Новомосковськ, р-ні 
Дніпропетров. обл. Солоний Лиман [ГЕУ 3, 213—216], д.рус. Солоныи 
пІЇть (1170) — шлях по Дніпру від Києва до соляних озер у Криму 
[ЕСЛГНПР, 144].

Солбтвин — с-ще міськ. типу, Богородчан. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 187]; 
відоме з XII ст. під назвою Краснопіль (до XVI ст.) [ГЕУ 3, 215], Krasnopo
le (1641), Solotwina (1649), Krasnopole seu Solotwina (1658), Sołotwina
(1787), Sołotwina, dawniej Krasnopol (1890), Солотвин (1947) [Габорак 
2013, 752]. Ойконім виник семант. способом або від тотожного гідроніма 
[Яцій 2009, 208], або безпосередньо від діал. солотвина «соляне джерело» 
[ССУМ 2, 368], солотвина, солотвино «багнувате місце, багновище; моча
рі», «багновище; солоне болото» (< псл. *8oltwina) [Габорак 2011, 516], 
що містить основу ПСЛ. *SOlb «сіль» і елемент -1- неясного походження 
[ЕСУМ 5, 350]. Зміна форми Солотвина на Солотвин відбулася недавно 
під впливом посесивів чол. роду на -ин на зразок Рогатин, Снятин або 
номенкл. імені город(ок); пор. нп Солотвин у Волин. і Сум. обл., Новий і 
Старий Солотвин у Житомир, обл. [Бучко, 283], Солотвина в Закарпат. 
і Львів, обл., Нижня і Верхня Солотвина в Закарпат. обл. [Бучко, 108], 
ороніми Солотвина, Солотвино на Івано-Франківщині [Гоборак 2011, 
516], гідроніми Солотвина (13), Солотвинець, Солотвинська, Зворина, 
Солдтвинський (7) у Закарпат., Івано-Франків. і Львів, обл. [СГУ, 520]. 
Істор. ойконім Краснопіль постав як композит складанням основ прикм. 
красний «гарний, красивий» і ГТ поле /  -піль, про що свідчать найдавніші 
фіксації назви, яка закріпилася у формі чол. роду під впливом номенкл. 
імені город(ок) або відомих ойконімів з відповідною фіналлю; пор. Терно
піль (див.), Краснопіль у Житомир., Кіровоград., Одес., Рівн. обл., Пер
ший Ново-Краснопіль, Другий Ново-Краснопіль [Бучко, 318].
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Сбмине — гідрол. заказник держ. значення, Сарн, р-н Рівн. обл. [ГЕУ 3, 216]. 
Топонім виник унаслідок трансонімізації означення суміж. лімноніма 
Сомине озеро [ГЕУ 3, 217] з опорним ГТ озеро й посесивом на -ине від неза- 
фіксованого антропоніма *Сома; пор. нп Сомин на Волині, в назві якого 
під впливом апелятива сом могло відбутися фонет. спрощення твірного 
*Соймин (< *Сойма + -ин), мотивованого прийм. со і дієсл. яти, йму, від
битими в закарп. Сойми, рос. Соймино [Шульгач 2001,129]. Релят.-демін. 
утворенням на -ець від волин. ойконіма є назва оз. Соминёць у Любомл. 
р-ні, що входить до групи Шацьких озер [ГЕУ 3, 217].

Сброка — річки: 1) л. Собу л. Пд. Бугу; Сорока (XVII ст.), Soroka (1890); пор. 
с. Сорока у Вінниц. обл.; 2) бас. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл.; 
Soroka (1890); 3) п. Смотрича л. Дністра в Хмельниц. обл.; Тупа;
4) пр. Плотви л. Зх. Бугу п. Вісли у Львів, обл.; Soroka (1865); пор. с. Соро- 
ки-Львівські; 5) на межі Кіровоград, і Черкас, обл. у бас. Тясмину; 
6) в бас. Дівиці л. Лошу л. Десни л. Дніпра в Борзн. р-ні Чернігів, обл.; 
Сорока (XVII ст.) [СГУ, 521]. Гідроніми, що набули повноголосся в 
сх.слов. мовному середовищі, виникли семант. способом від псл. *sorka 
«те, що обвиває, обтікає, окутує об’єкт, захищаючи його; ємність; сороч
ка» з основою і.є. *ser- /  *sor- «текти; литися; обвивати; окутувати тощо»; 
пор. назви Усороч неподалік р. Сорока в бас. Ниж. Десни (< У- -І- Сорока + 
*-уь), блр. Шоркайтисъ балт. походження зі спорід. основою Sork-, рос. 
діал. ГТ без детермін. -k- сор, соры «обмілина, поросла очеретом і кугою», 
сор «розлогі заплави, рід затоки», пол. sor, sór «швидка течія води», 
«струмінь» та ін. [Лучик 2008, 74]. Периметр протікання річок з назвою 
Сорока практично накладається на кордони місцевості, визначеної багать
ма вченими як середньонаддніпр. прабатьківщина слов’ян, де вони заро
дилися як окремий етнос, що в поєднанні з етимологією гідроніма та від
сутністю його відповідників на ін. землях може свідчити про несвідоме 
окреслення ранніми праслов’янами найдавнішої власної території, за 
межами якої мешкали чужинці; пор. відбиту у фразеологізмах народити- 
ся в сорочці, своя сорочка ближча до тіла ознаку свого, захищеного, відо
кремленого від зовнішніх подразників (огляд ін. етимологій цієї назви 
див. у [Вербич 2009,149]). Парал. назва р. Тупа в бас. Дністра до певної 
міри відбиває подібну мотивац. ознаку «річка, що утворює тупий кут 
(тупик), за межами якого лежить потойбічна (чужа) місцевість».

Сбсинський заказник — гідрол. заказник держ. значення, Чернігів, і Козелец, 
р-ни Чернігів, обл. [ГЕУ 3, 217]. Гелонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськийу в основі якого незафіксований мікротопонім *Cócunat 
утворений від збереженого в пол. мові sosina «соснина, соснове дерево» 
[Rymut 2, 464]; пор. поліс, cóca «місце в лісі, де росла тільки сосна», 
Сосинки — куток села, побл. якого росте сосновий ліс [СММПЗУ 2, 360], 
похідне від cóca означення в назві Сосне озеро, що в Рівн. обл. [ГЕУ 3, 217].

С0сниця — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 549]; відоме з 1234 р. [ГЕУ З, 
218], Сосьница (1234) [ЕСЛГНПР, 145], Соснйца (1981) [СЭС, 1256]. Ойко- 
нім виник за допомогою суф. -ица в топонім, функції від д.рус. сосьна, 
часто вживаного на Поліссі, коли йшлося про дерево з бортю, дуплом 
[ЕСЛГНПР, 145]; пор. назву м. Соснівка (1955) Червоноград. м /  р 
Львів, обл. [ГЕУ 3, 218] і ще 35 аналог, ойконімів у лісостеп, та поліс, 
обл. [АТП, 724], сформованих за продукт, типом на -івка на основі 
прикм. сосновий (ліс).

Соснбве — с-ще міськ. типу, Березн. р-н Рівн. обл. [АТП, 371]; засн. 1708 р., до 
1946 — Людвипіль [ГЕУ 3, 218], Ludwipol (1884) [SGKP 5, 477]. Суч. ойко- 
нім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн.
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прикм. сосновий з основою апелятива сосна < сх.псл. діал. *sosna «хвой
не дерево, ялина, сосна» неясного походження [ЕСУМ 5, 359] (див. 
Сосниця). Істор. назва постала як композит на основі антропоніма Людвиг 
і -поль з гр. rcóAię «місто» (див. Мелітополь, Севастополь), в основі якого 
відбулося чергування -о- /  -і- за аналогією до ойконімів на зразок 
Тернопіль (див.).

Софіївка — 1) дендр. парк, м. Умань Черкас, обл.; засн. 1796 р. [ГЕУ 3, 219]; 
2) с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл.; засн. 1793 р. [ГЕУ 3, 219], Софй- 
евка (1981) [СЭС, 1256]; пор. ще бл. 40 нп Софіївка в різних регіонах Укра
їни [АТП, 724]. Топоніми виникли за продукт, в ойконімії типом на -івка 
від жін. імені Софія. Зокрема, назва пам’ятки природи в Умані мотивова
на ім’ям дружини пол. магната Ф. Потоцького Софії, якій граф присвятив 
парк в ур. Кам’янка; пор. Софіївське водосховище на р. Інгулі в Миколаїв, 
обл., смт Софііївський у Краснолуц. м /  р Луган. обл. [ГЕУ 3, 219].

Сріблисті водоспади — водосп. на р. Пістинці пр. Пруту; Гук [ГЕУ 3, 223]. Назва 
виникла внаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
водоспад у мн. й означенням сріблястий «кольором та блиском схожий на 
срібло» [СУМ 9, 620]. Парал. назва є звуконаслідувальною (див. Гук).

Срібне — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 550]; відоме з 1174 р. [ГЕУ З, 
223]; Серебряный (1174), д.рус. вар. Сребной, Srebne (XVII ст.), Сребряный 
(1656), Срібное (1659), Срібне (XX ст.); с-ще лежить на р. Сріблянці 
[ЕСЛГНПР, 142]; пор. нп Срібне в Донец. і Рівн. обл. [АТП, 725], а також 
рр. Сріблянка, Срібна (2), б. Срібна, ур. Срібне, потік Срібник, Срібнянка 
побл. с-ща [СГУ, 523—524], Срібнянський гідрологічний заказник і Сріб- 
нянський парк у смт Срібне [ГЕУ 3, 223]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації та онімізації відн. прикм. срібний «кольором та блиском схо
жий на срібло» [СУМ 9, 621], який часто пов’язують з водою, у зв’язку з 
чим д.рус. назва Серебряный могла одночасно стосуватися і суміж. 
р. Сріблянки, суч. Срібнянка [СГУ, 524]; пор. етимологію апелятива срібло 
як імовірного слов.-балто-герм. запозичення з якоїсь сх. мови та антич. 
гідроніми Iißpoq «срібляна річка» в Лідії, лідій. Zißpo «у срібляній річці», 
індоарій. Eißpiam — букв, «світла вода» та ін. [ЕСУМ 5, 387].

Ставп — 1) річка, л. Клецьки л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; Ставы, 
Клецка, Гутянка, Межиричка (1953); пор. ур. Става в с. Мала Совпа 
Корец, р-ну Рівн. обл. [СГУ, 524]; 2) потік, л. Тайни п. Гнилої п. Збруча 
л. Дністра в Тернопіл. обл. [СГУ, 524]. Назви виникли семант. способом 
від ГТ став у мн. «водоймище з непроточною водою; місце розлиття річки 
перед загатою» < псл. діал. *stavb «місце, де зупинилась (стала) вода», 
пов’язане зі *stati «стати» [ЕСУМ 5, 389]; пор. гідроніми в Україні Став 
(13), Ставйська (2), Ставйсько, Ставища (2), Ставище (5), Ставки (9), 
Ставний, Ставок (6) та ін. [СГУ, 524—525], пол. Staw, чес. Stau [Шуль- 
гач, 257]. Парал. назви Гутянка (< гута) і Межиричка — етимол. прозо
рі. Гідронім Клецка перенесено з р. Клецька (< діал. клець «колода, чур
бак, обрубок стовпа» [ЕСУМ 2, 459]), в яку впадає р. Стави.

Ставйще — с-ще міськ. типу, Київ. обл. [АТП, 225]; засн. на поч. XVII ст. [ГЕУ 
З, 224], Lubomirz (1622), Stawiszcze (1890) [SGKP 11, 297], Ставйще 
(1981) [СЭС, 1274]. Ойконім виник унаслідок онімізації ГТ ставйще 
«місце, де був ставок» [СУМ 9, 633] (див. Стави). Істор. назва Lubomirz, 
можливо, перенесена з Польщі, де постала як посесив на *-уь від антропо
німа Любомир, пол. Lubomir.

Ставрі-Каі — живописна скеля на пн.-зх. схилі Ялтинськ. амфітеатру Пд. бер. 
Криму [ГЕУ 3, 224]. Оронім гібридного походження. У його основі 
гр. aToropóę «хрест», д.гр. «кіл, кілок, паля; хрест» [Бушаков, 73] і тюрк. 
кая «скеля, круча» [Мурзаев, 267]; пор. похідну від ороніма назву карст, 
порожнини (печ.) Ставрі-Кайська у формі відн. прикм. на -ська.
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Станимир — 1) гора, с. Зелена Надвірн. р-ну Івано-Франків, обл.; Stanimir
(1788), Stanimir, Stanamir, Stanomir (1880); 2) хребет, на якому найвища 
точка — г. Станимир; Stanamir, Stanomir (1890), Станімір (2003), Ста
нимир (2006) [Габорак, 359—360]. Вважають, що назва гори виникла як 
посесив на *-jb від антропоніма Станимир, а від цього ороніма постала назва 
хребта [Габорак, 359—360]. За умови давн. походження ороніма, тобто до 
втрати продуктивності суф. *-уь, така етимологія видається найімовірні
шою; пор. с. Станимир у Перемишлян. р-ні Львів, обл. [АТП, 289].

Станйчно-Лугінське — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 70]; засн. у 2-й пол.
XVII ст. [ГЕУ 2, 225], Станично-Луганское [СЭС, 1276], до 1921 р. — стан
ція Луганська, до поч. XVIII ст. — х. Луганський [Янко, 334]. Суч. ойко- 
нім виник способом складання основ прикм. станичний «стос, до ста
ниця» і попередньої назви пос. Луганська, похідної від назви р. Луганчик, 
яка протікає в Станично-Луганськ. р-ні [ГЕУ 3, 294].

Старі — 1) річка, п. Латориці л. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю в Закарпат. обл.; 
Стара Ріка, Старый Потук (1972), Starazada (1248), Стара ріка, Стара 
(20-і рр. XX ст.); 2) р-ще, с. Юшки Кагарлиц. р-ну Київ, обл.; Стара 
[СГУ, 526]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду прикм. старий «який давно виник, з’явився; давній» 
[СУМ 9, 654—655]; пор. означення Стара, Старе, Старий, Старі в 
численних ойконімах [АТП, 725—727], гідронімах [СГУ, 526—528].

Старі Вйжівка — с-ще міськ. типу, Волин. обл. [АТП, 51]; відоме з 1508 р., до 
1946 — Стара Вижва [ГЕУ 3,226], «село Вижва Стараа » (1543), стараьь 
ви(ж)ва (1583), Wyzwą Stara (1658) [Шульгач 2001, 130], Старая Вьіжев- 
ка (1981) [СЭС, 1277]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєд
нання означення Стара до відгідр. Вижва, Вйжівка для протиставлення 
нп пізн. Нова Вйжівка в цьому ж р-ні [АТП, 51].

Старі Синіва — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 491]; засн. в XVI ст. 
[ГЕУ 3, 226]; Stara Sieniawa (1668), Sinawa (1721), Sieniawa (1789), 
С. Сенява (1792), С. Синява (1800), Синява Старая (1873), Стара Синява 
(1926) [Торч.-Торч., 437], Старая Синява [СЭС, 1277]. Ойконім виник син
такс. способом унаслідок приєднання означення Стара до первинного 
Синява (< укр. сйнява «синь», діал. «глибина» [ЕСУМ 5, 236], синяв(к)а 
«стояча вода, болото, калюжа» [Грінч. 4, 121]) для протиставлення нп 
суміж. Нова Синяв(к)а [АТП, 491]; пор. рр. Сйнява (2) у бас. Сер. Дніпра, 
Сйнявка (5) в Правобережній Україні [СГУ, 501—502].

Старі Сіль — с-ще міськ. типу, Старосамбір. р-н Львів, обл. [АТП, 296]; засн. 
1255 р. [ГЕУ 3, 226]. Суч. ойконім, можливо, пов’язаний з д.рус. пос. Соли 
в Галиц. землі, назва якого зафіксована у формі «ко Солемь (къ солем)» і 
пов’язана з місц. соляними промислами; пор. Нижні, Дальні й Верхні Солі 
в Боснії [ЕСЛГНПР, 144]. Означення Стара вказує на вік нп.

Старі Ушиця — с-ще міськ. типу, Кам’янець-Подільськ. р-н Хмельниц. обл.; 
відоме з 1144 р. під назвою Ушиця (до 1826) [ГЕУ 3, 226]; д.рус. Чшиць, 
«и оуверни... Оушицю» (1144), «къ Оушици», (1159), «ко Ушици» (1159), 
Уиіицю (XV ст.), Ушицу (XVI ст.), «z Uszycy» (1702), Uszyca (1703) 
[ЕСЛГНПР, 168], Ст. Ушица (XIX ст.), Стара Ушиця (1926) [Торч.- 
Торч., 437]. Ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Стара до відгідр. Ушиця (див.) для протиставлення пізн. Нова 
Ушиця.

Старё озеро — солоне оз., Красноперекопськ. р-н у Криму; Ту зли [ГЕУ 3, 226]. 
Лімнонім постав унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним компонентом озеро «природна або штучна заглибина, заповнена 
водою» [СУМ 5, 653] й означенням старе «яке давно виникло, з’явилося; 
давнє» (див. Стара). Парал. назва Тузли тюрк, походження (див. Тузла).
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Старйй Крим — 1) місто, Кіровськ. р-н у Криму; з VI ст. н. е. згадується як Сол
хат, з XIII ст. — Крим, з XVI ст. — Ескі-Керим (Старий Крим), Левкополь 
(1783—1787); пор. санаторій «Старий Крим» у місті [ГЕУ 3, 226]; як відо
ме з XIII ст. під назвою Солхат (до XIV ст.), Эски-Крым (до 1783), суч. 
Старый Крым [СЭС, 1278], у період Кримськ. ханства — Солкат [Нико
нов, 394]; пор. суміж. р. Старокрймська [СГУ, 528]; 2) с-ще міськ. типу, 
Іллічівська р /  р м. Маріуполя Донец, обл. [АТП, 105]; засн. 1780 р. [ГЕУ 
З, 226]; Старый Крым (1818), рідко — Ескй-Крым (1901) [Отин 2000,116]. 
Суч. ойконім у Криму постав як сх.слов. калька кр.тат. Ескі-Керим, Ескй- 
Крым, утвореного синтакс. способом від давн. Крим (див.) приєднанням 
означення Ескі (< тур. аскі «старий, давній; ношений» [Радлов 1/1, 880]). 
Антич. Солхат, яке в часи Кримськ. ханства розвинулося в Салкат, 
пояснюють як генуез. (італ.) назву Solcat(i) в мн., похідну від solcata 
«борозна; рів, колія» [Бушаков, 163]. Можливим є генет. зв’язок ойконі- 
ма Солхат, Салкат з і.є. *sol- «земля грунт, місцевість, основа, підніжжя 
чого-небудь» [Лучик 1999, 18] або і.є. *sal- «вода, джерело» [Железняк, 
137—138] і поширеного в і.є., фін.-угор., тюрк, та монг. мовах давн. ГТ 
кат /  кот /  хат «житло, дім, поселення, місто, фортеця, хлів, сарай» 
[Мурзаев, 263]. Тимчасову назву крим. пос. Левкополь утворено в кін.
XVIII ст. від гр. teuKóę «білий, світлий; срібляста тополя» (пор. яр. Левка 
в с. Буюк-Озенбаш у Криму, оронім Аєгжа "орті на Кріті) [Бушаков, 67] і 
rp. noXiq «місто-держава» за ознакою «біле місто» (див. Білгород- 
Дністровський) унаслідок поширеної в часи номінації нп урядової «моди» 
на антич. ойконіми. Омонім, ойконім Старий Крим у Донец, обл. перене
сено в 1779 р. переселенцями з крим. Ескі-Крим (Старий Крим); пор. нп з 
такою назвою на поч. XX ст. у Старокременчуцьк. волості Маріупольськ. 
пов. (1904), суміж. із суч. смт оронім Старый Крым [Отин 2000, 
116], Старокрймське водосховище у Володарськ. р-ні Донец. обл. 
[ГЕУ 3, 230].

Старйй Мёрчик — с-ще міськ. типу, Валк. р-н Харків, обл. [АТП, 439]; засн. у 
60-х pp. XVII ст.; пор. суміж. зал. ст. Мерчик [ГЕУ 3, 226]. Ойконім 
виник унаслідок приєднання означення Старйй до відгідр. Мерчик 
(див.) для протиставлення смт пізн. с. Новий Мерчик у цьому ж 
р-ні [АТП, 440].

СтАрий Сбмбір — місто, Львів, обл. [АТП, 296]; засн. у період Київськ. Русі, до 
2-ї пол. XIV ст. — Самбір [ГЕУ 3, 226], Старый Самбор (1981) [СЭС, 1278]. 
Суч. ойконім виник синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Старий (у значенні «давній») до кол. Самбір для протиставлення назві 
м. Самбір (див.), що мала варіант Новий Самбір.

Старйці Дністрп — ландш. заказник держ. значення, Миколаїв, р-н Львів, обл. 
[ГЕУ 3, 226]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ стариця (у мн.) «заплавне озеро», «старе русло ріки» 
[СУМ 9, 657] й означенням у формі род. відм. суміж. гідроніма Дністер.

Старобердінський закпзник — ландш. заказник держ. значення, Мелітопол. 
р-н Запоріз. обл. [ГЕУ 3, 227]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі склад
ного відн. прикм. на -(ян)ський від утраченого топоніма *Стара Берда або 
*Старобердянсък; пор. територіально віддалені рр. Берда (див.), Куца 
Бердянка [СГУ, 306], м. Бердянськ (див.), Бердянська коса [ГЕУ 1, 81] на 
Запоріжжі, Бердянський заказник у Донец, обл. [ГЕУ 1, 81], Бердянка (5) 
на Закарпатті, Полтавщині та Харківщині [СГУ, 39], в основі яких ГТ псл. 
походження бердо, берда (див. Берда).

Старобёшеве — с-ще міськ. типу, Донец. обл. [АТП, 122]; засн. 1779 р., до 
1896 — Беиіеве [ГЕУ 3, 227], Старобёшево (1981) [СЭС, 1277]. Ойконім
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виник способом основоскладання кол. назви Бешеве й прикм. Старе для 
протиставлення пізн. Новобешеве в цьому ж р-ні [АТП, 123]. Істор. ойко- 
нім постав унаслідок слов’янізації за аналогією до посесивів на -еве тюрк, 
композита з основами бес /  беш «п’ять», яке має в мовах мусульман сакр. 
значення (див. Бешка, П’ятихатки), й тур. ав «дім» [Радлов 1/1, 939]; 
пор. суміж. Старобешівське водосховище [ГЕУ 3, 227], Старобеиіевская 
ГРЭС [СЭС, 1277].

Старобільськ — місто, Луган. обл. [ГЕУ 3, 227]; засн. 1686 р. як сл. Стара Біла, 
потім це Більський городок, з 1797 — Старобільськ [АТП, 71], Стара 
Біла, з 1708 — Бельський городок [Янко, 336], Старобільськ (1981) [СЭС, 
1277]. Суч. ойконім виник складносуф. способом за допомогою -ськ у 
релят. функції від первинної назви у формі лексикалізованого та онімі- 
зованого словосп. з опорним відгідр. компонентом Біла (назва суміж. 
річки — пр. Айдару [ГЕУ 3, 228; СГУ, 52]) й означенням Стара, що вка
зує на давність поселення; пор. суміж. геол. структуру Старобільська 
монокліналь [ГЕУ 3, 227]. Істор. ойконім XVIII ст. постав унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з номенкл. іменем городок (див. 
Городок) і означенням, утвореним приєднанням релят. суф. -ський до 
назви суміж. р. Біла.

Старогутський заказник — ландш. заказник держ. значення, Середино-Буд. р-н 
Сум. обл. [ГЕУ 3, 229]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ заказник і складносуф. означенням, утворе
ним від суміж. ойконіма Стара Гута [АТП, 405].

Старокостянтйнів — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 490]; засн. 1525 р. [ГЕУ З, 
229], Constantinow (1578), Староконстантинов (1593), Constantinowe 
(1630), Konstantynów (1781), Stanę Konstantynów (1789), Старо-Кон- 
стантиновъ (1850), Konstantynów Stary, Starokonstatynow (1883), 
Старо-Костянтинів (1946), Старокостянтйнів (1962) [Торч.-Торч., 
439—440]. Суч. ойконім виник способом основоскладання первинної 
назви у формі посесива на -овъ від імені Костянтин (засновника міста 
Костянтина Острозького) й означення Старий, яке протиставляло посе
лення пізн. Ново-Костянтинів, засн. на поч. XVII ст. [Янко, 336].

Староманзпрський заказник — бот. заказник держ. значення, Тарутин, р-н 
Одес. обл. [ГЕУ 3, 230]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ський з основою топоніма на зразок Староманзир або Старий 
Манзир.

Старомихййлівка — с-ще міськ. типу, Мар’їн. р-н Донец. обл. [АТП, 119]; засн. 
1747 р. [ГЕУ 3, 230]. Ойконім виник способом складання основ попе
редньої відантроп. назви Михайлівна й означення Стара для протиста
влення поселення с. Новомихайлівка в цьому ж р-ні [АТП, 119].

Старуня — геол. пам’ятка природи держ. значення, Богородчан. р-н Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 3, 231]. Назва пам’ятки виникла способом трансонімі- 
зації суміж. ойконіма Старуня [АТП, 188], походження якого остаточно 
не з’ясовано. Одні дослідники вважають його семант. утворенням від неза- 
фіксованого апелятива старуня «старе село, колишнє поселення» [Бучко 
1990, 112], інші — посесивом на *-ьуа від антропоніма Старунъ [Худаш 
2004, 324—325] (докл. див. [Габорак 2013, 770]). З огляду на втрату про
дуктивності посес. суф. *-ьуа до заснування села, яке відоме з XIV ст. 
[Габорак 2013, 770], імовірнішим є виникнення топоніма семант. спосо
бом від утраченого місц. *старуня «старе поселення, рештки покладів 
тощо»; пор. у р-ні вироблених копалень на території пам’ятки «виявлено 
рештки викопних рослин і тварин, а також 4 стоянки людини середньо- 
кам’яної доби» [ГЕУ, 231], діал. ГТ старень «скошене від зернових поле»,
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старик, стариця, старуха «старе русло річки», старина «старий ліс» 
[Данилюк 2013, 129—130].

Стахбнов — місто, Луган. обл.; засн. у сер. XIX ст., до 1978 р. — Кадіївка [ГЕУ 
3, 232], Серго (1937—1940), до 1937 і в 1940—1978 — Кадиевка [СЭС, 
1279]. Суч. ойконім виник як мемор. назва способом трансонімізації 
прізв. відомого місц. шахтаря О. Г. Стаханова, у структурі якого посес. 
суф. -ов змінив функцію з антропонім. на ойконімну. Первинна назва 
пос. Кадіївка постала за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
прізв. Кадив, яке належало начальникові поштової контори [Янко, 336]. 
Тимчасову назву Серго було надано місту як меморіальну на честь відомо
го радян. діяча Г. К. Орджонікідзе (псевдонім Серго) після його 
смерті 1937 р.; пор. 9 нп Орджонікідзе в Центр, і Пд.-Сх. Україні 
[АТП, 690].

Ствигб — річка, п. Прип’яті п. Дніпра; Ствыга (1953), Ствига (1913), Stwiga, 
Stwiha (1890), Ствигъ (1979) [СГУ, 529]. Назва ізольована в укр. і слов, 
гідронімії, що за відсутності апелят. підґрунтя утруднює її етимологізу
вання. У наук, літературі відомі 2 припущення щодо походження цього 
гідроніма: 1) назва Ствига пов’язана із Здвиж (О. І. Соболевський); 
2) назва С(т)вига мотивована і.є. *(s)ueig- «хитати, махати, вити» (К. 
Мошинський) [Трубачев, 77]. Перша етимологія має надійне апелят. 
підґрунтя для Здвіїж у формі діал. здвиг «скупчення, зрушення», здвиж 
«трясовина» тощо [ЕСУМ 2, 17] (див. Здвиж), але залишає проблемним 
перехід *sbdvig- «здвинути, зрушити» у *sbtvig-. Друга етимологія пере
конливіша з фонет. погляду (факульт. -t- закономірно з’являвся в позиції 
між -з- і плавним; пор. псл. *ostrb «гострий» < *osros [ЕСУМ 1, 576]), але 
позбавлена апелят. зв’язків у слов, мовах.

Стеблів — с-ще міськ. типу, Корсунь-Шевченківськ. р-н Черкас, обл. [АТП, 
506]; засн. 1036 р. [ГЕУ 3, 232], можливо, як д.рус. Търчьскыи, що є реля- 
тивом від назви суміж. р. Торчі пр. Росі [ЕСЛГНПР, 162]; Стебло (1653), 
Steblowskych (1733), Steblow (1765), Стебловъ (1800), Стеблевъ (1834), 
Стебліовь, Стебловъ (XIX ст.), Стеблів (1926) [Гонца, 245—246]. Суч. 
ойконім виник як посесив на -овъ від антропоніма Стебло; пор. прізв. Сте
бло на Новгородщині поч. XVII ст. [Веселовский, 299].

Стебліївський лимбн — заплавне оз. на о-ві Карантинному в дельті Дніпра, м. 
Херсон Херсон, обл. [ГЕУ 3, 232]. Лімнонім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з незафіксованою у межах Херсону топоосновою Стеблів-.

Стёбник — 1) місто, Дрогобиц. м /  р Львів, обл.; відоме з 1440 р. як Іздебник, 
перша згадка під назвою Стебник належить до 1521 [ГЕУ 3, 233], 
Стебник (1981) [СЭС, 1279]; 2) ландш. заказник держ. значення, Вижниц. 
р-н Чернівец. обл. [ГЕУ 3, 233]; пор. потоки Стебне, Стебний (2), 
Стебник (3) в Пд.-Зх. Україні [СГУ, 529], ойконіми Стебне, Стебний, 
Стебник, Стебниця, Стебні, Стебнів перев. у тому ж регіоні [АТП, 727]. 
Омонім, з ойконімом гідроніми пов’язують з псл. *jbsfobbnito [Трубачев, 
263] або з укр. стебник «господарське приміщення, де переховують узим
ку вулики з бджолами», яке походить від стебло [Карпенко, 190]. Ці ети
мології наводить без коментарів О. С. Вербич стосовно назв потоків у бас. 
Сер. Дністра [Вербич 2009, 151]. Ономастичні паралелі в пол. мові та спо- 
рід. апелятиви в різних слов, мовах підтверджують псл. витоки твірного 
д.рус. *издебникъ (< д.рус. *истьба < псл. *jbsfoba «дім, господарство»), 
основа якого розвинула низку варіантів, що відбилися у власних геогр. 
назвах: укр. діал. здёбка, іздебка, істепка, степка, вйстепка «невелика 
будівля в сінях або під хатою для зберігання овочів узимку», рос. изба, 
истопка, истёпка, блр. діал. істопка, вісцебка «курна хата для зберіган
ня коренеплодів та овочів», пол. izdebka, діал. istebka «кімнатка,
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темниця, музей-сховище» таін. [ЕСУМ 1, 382], укр. діал. стёбник «комір
ка, в якій зберігається городина взимку, бочки з квашениною та ін.», 
«комора, омшаник», рос. діал. стебник «омшаник», пол. stebnik «льох, у 
якому розміщують вулики з бджолами на зиму», чес. stebnik «тс.» [ЕСУМ 
5, 404]. Отже, наведений матеріал не підтверджує похідність твірного 
стебник від стебло. Назва ландш. заказника Стебник на Буковині поста
ла внаслідок трансонімзації суміж. гідроніма.

Степанёць — гора, с. Дземброня Верховин, р-ну Івано-Франків, обл.; Stepaniec 
(1932), Stepenec (1933), Степанець (2003) [Габорак, 361]. Оронім виник за 
допомогою суф. -анець у топонім, функції від діал. степа «гора або стрім
ка скеля; безодня, провалля», яке, ймовірно, пов’язане зі степ «безліса 
рівнина» < псл. *stbpb «спина, хребет; гора, височина» [ЕСУМ 5, 409].

Степанівна — с-ще міськ. типу, Сум. р-н і обл. [АТП, 405]; засн. 1670 р. [ГЕУ З, 
234]. Ойконім виник за допомогою суф -івк(а) в релят.-посес. функції від 
чол. імені Степан; пор. ще 40 ойконімів Степанівка в Україні [АТП, 
728], окремі з яких могли постати від прізв. Степанов, Степанів.

Степйнь — с-ще міськ. типу, Сарн, р-н Рівн. обл. [АТП, 383]; відоме з 1292 р. 
[ГЕУ 3, 234—235]; д.рус. Стєпань у Волинськ. землі, Степань (Волынь- 
скый) (XV ст.), Степанъ (XVI ст.). Ойконім виник як посесив на *-j(ь) від 
д.рус. християн, особ, імені Степанъ [ЕСЛГНПР, 145].

Степногірськ — с-ще міськ. типу, Василів, р-н Запоріз. обл.; засн. 1921 р., до 
1987 — с. Сухоіванівське [ГЕУ 3, 235]. Суч. ойконім виник складносуф. 
способом за допомогою -ськ у релят. функції на основі словосп. з означен
ням степна(і) «степова(і)» та ГТ гора(и) «значне підвищення над навко
лишньою місцевістю або серед інших підвищень» [СУМ 2, 124].

Степбк — бот. пам’ятка природи держ. значення, Казанк. р-н Миколаїв, обл.; 
Урочище Степок [ГЕУ 3, 236]. Топонім виник унаслідок онімізації деміну
тива степок з основою ГТ степ «великий рівнинний простір з трав’яни
стою рослинністю у зоні сухого клімату» [СУМ 2012, 1103]. Парал. назва 
постала способом лексикалізації та онімізації відповідного словосп., яке 
вказує на геогр. об’єкт як рослинну смугу (урочище), що розділяє навко
лишній степ на дві частини.

Стеришбрка — гора, с. Зелена Надвірн. р-ну Івано-Франків. обл.; Stereszorka 
(1932), Steryszorka (2000) [Габорак, 362]. Оронім виник за допомогою 
суф. -к(а) в релят. функції від назви г. Cmupuuiópa в сусід, р-ні, що є 
семант. утворенням від назви полонини на ній з основою рум. демінутива 
streąioara < streaąina «стріха, піддашок, піддашшя, навіс» [Габорак, 362].

Стйльське відслбнення — пам’ятка природи держ. значення, Старобешів. р-н 
Донец. обл. [ГЕУ 3, 236]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з ГТ відслбнення «гірська порода, що вийшла на поверх
ню ґрунту» [СУМ 1, 638] (тут унікальний розріз верхньодевонських і 
нижньокам’яновугільних порід [ГЕУ 3, 236]) й означенням у формі відн. 
прикм. на -ське з основою суміж. ойконіма Стила [АТП, 123].

Стинбвка — річка, л. Стрия п. Дністра; Стынавка (1917), Stynawka (1890), 
Стйнавка (1971); пор. нп Верхня й Нижня Стинава, кол. с. Стинавка- 
Мельники [СГУ, 530]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від опорного компонента суміж. ойконімів Верхня і Нижня Сти
нава в Стрий, р-ні Львів, обл. [АТП, 298], в основі якого діал. стйна 
«літня вівчарня в полі» < рум. stina «тс.; загін для овець» з нез’ясованою 
етимологією [ЕСУМ 5, 416].

Стир — річки: 1) п. Прип’яті п. Дніпра; Стырь (1322), Стирь (1913), Styr
(1890); пор. с. Надстир’я на Волині, рр. Стирёць, Стйрик, Стйриця, 
Стиртиська в бас. Стиру п. Прип’яті [СГУ, 530]; д.рус. Стырь, «надъ 
Стыремь» (1149), «не перешедшоу Стыра» (1259), Стыр (1441) 
[ЕСЛГНПР, 147]; 2) пр. Роставиці л. Росі п. Дніпра; Стыръ (1883) [СГУ,
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530]. Назва річки в бас. Прип’яті має кілька пояснень, але загальноприй
нятої етимології не вироблено, крім висновку про її псл. походження 
[ЕСЛГНПР, 147; Желєзняк, 73; Шульгач 1993, 85—87]. Найімовірнішим 
видається утворення гідроніма в псл. гнізді *sterti, *stbręy *stirati «розши
рятися)» у формі *Stin> /  *Styn> за ознакою «та, що виходить з берегів, 
роздається вширину, розливається». Таку етимологію висунув 
К. Мошинський, підтримали О. М. Трубачов, І. М. Желєзняк, В. П. Шуль
гач, який навів додаткові аргументи на її користь [Шульгач 1993, 85—87]. 
Гідронім у бас. Росі має аналог, походження або ж його перенесено з бас. 
Прип’яті, оскільки він є ізольованим у цьому регіоні [Желєзняк, 73].

Стіг — вершина на межі 3-х гірських масивів Укр. Карпат: Чорногори на пн., 
Мармароського масиву на зх. і Чивчинських гір на сх. [ГЕУ 3, 236], як
г. *Стіг (1863), Stóg (1882) [Габорак, 363]. Оронім пояснюють як семант. 
утворення від ГТ стіг «вершина гори», що має паралелі з подібними зна
ченнями в чес. і слвн. мовах, сформованими, можливо, метафор, способом 
на основі апелятива стіг «округла щільно укладена купа сіна»; пор. 
гг. Стіжки, Стіжок в Івано-Франків. обл. [Габорак, 363], гора-останець 
побл. с. Стіжок Тернопіл. обл. [ГЕУ 3, 236].

Стіжківське — с-ще міськ. типу, Шахтарська м /  р Донец, обл. [АТП, 105]; засн. 
1954 р. [ГЕУ 3, 236]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації назви 
шахти «Стіжківська*, утвореної за допомогою суф. -ськ(а) в релят. функ
ції від назви суміж. с. Стіжкове [АТП, 728] з основою демінутива стіжок, 
мн. стіжки (< стіг «купа сіна») або відповідного антропоніма.

Стій — найвища вершина гірського масиву Боржава, у межах Закарпат. обл.; 
Стой [ГЕУ 3, 236]. Оронім виник семант. способом від незафіксованого 
*стій (< *стой) «стійло; місце для стояння овець тощо»; пор. закарп. 
стіло (< стійло) “місце, де розташовані кошари, колиба» з основою 
псл. *stojati «стояти» [ЕСУМ 5, 430], слвн. ойконім Stojna з основою гіпо- 
користики *Stojb або * Stoją < дієсл. *stojati [Snoj, 395], ст.пол. антропо- 
нім Stój з цією ж основою [Rymut 2, 487] та ін.

Стінка — компл. пам’ятка природи держ. значення, Ямпіл. р-н Вінниц. обл.; 
Урочище Стінка [ГЕУ 3, 237]. Назва урвистих схилів лівого бер. Дністра 
виникла внаслідок онімізації ГТ стінка «крутий схил гори; крутий пря
мовисний берег; горб, вкритий гаєм, частина скали, що стоїть окремо» 
[Марусенко, 250]; пор. ороніми Стінка (10), Стінки (2), Стінська Кйче- 
ра в Прикарпатті [Габорак, 364—365]. Складена назва з компонентом 
Урочище вказує на те, що об’єкт утворює природну межу на узбережжі 
річки.

Сторожпнець — місто, Чернівец. обл. [АТП, 525]; відоме з 1448 р. [ГЕУ 3, 237], 
розм. Сторожинёць [МЕ], місц. Сторожйнец; у молодіжному мовленні 
СторожинеЦу рідко Сторожйнці; у мові молдован Строжинец; Сторожи- 
нецъ на СеретЬ (1448), Storozinze (XVIII ст.), Storoschinze (1785), Сторо- 
жонец (1670), Stroschenetz (1776), Флондорени (1919); пор. суміж. височи
на Storozynska (1886), місцевість і невеличка р. Сторожинець біля Чернів
ців [ТГРЧО, 71]. Відн. стабільний ойконім пов’язуюють з незафіксованим 
апелятивом * сторожинець «сторожове укріплення», а короткочасну 
парал. назву Флондорени — з прізв. місц. поміщицької родини, якій пев
ний час належало поселення [ТГРЧО, 71]; пор. суміж. оронім Сторо- 
жинёцьке пасмо, дрімонім Сторожинёцький парк [ГЕУ 3, 237].

Стбхщ — річка, п. Прип’яті п. Дніпра; Стохід (1957), Стоходь (1913), Stochód
(1881), Wstochód (1890), Стохуд (1953), Стоходь, Стохотъ (1845—1859), 
Стохід (1979); пор. р. Стохід-Ясиня п. Стоходу [СГУ, 532]. Гідронім 
пояснюють як псл. композит з основами числ. сто на позначення симво
лічної множинності, який у відповідних формах відбився у ВН слов., 
балт., ром. мов, і хід у значенні «відгалуження, віднога, рукав»; пор. з
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аналог, мотивац. ознакою лит. Simt-upis, франц. Cent Fontainnes та ін. 
[Шульгач, 274].

Стр&нзул, ЗАдня, Кёдрин — бот. заказник держ. значення, Тячів. р-н Закарпат. 
обл.; Урочища Странзул, Задня, Кедрин [ГЕУ 3, 238]. Компл. назва 
заказника постала внаслідок об’єднання відповідних назв суміж. уро
чищ. Перша з них оформлена як сх.ром. (рум.) топонім з артиклем 
іменників чол. роду -ул, приєднаним до зх.слов. основи stranc- < псл. 
*storna «сторона»; пор. чес., слвц. strance «мала сторона» [Profous 4, 
184]. Компонент Задня виник за простор, ознакою способом субстанти
вації та онімізації форми жін. роду прикм. задній «який перебуває, 
міститься і т. ін. позаду, ззаду» [СУМ 3, 112]. Назву Кедрин утворено за 
допомогою суф. -ин у релят. функції від апелятива кедра «модрина» 
(пор. оронім Кедра в Прикарпатті) [Габорак, 168], який указує на наяв
ність «рослин родини соснових з м’якою хвоєю, що на зиму опадає» 
[ВТССУМ, 536].

Стривігор — річка, л. Дністра, поч. у Польщі; «nad rzekąStrwiazem», «nad rzeką 
Strwyązem», «nad rzeką Strwaszem»,. «w Strwiasz», Strwyąsz, Strwiąza, 
Стрвяч (1565), Strwiaz (XVIII ст.), Strwiąż (1790), Strywihor (1890), Cme- 
ревяжъ (1884), Стрывигоръ, Стрвяжъ (1913), Стривігор (1979), Стрвяж 
(1957), Стривионис (1979), Стрйвогір (1971), Стрвионж (1979) [СГУ, 
533]. Гідронім належить до давніх композитів. У його структурі виділя
ють основу псл. походження зі вставленим -t- перед плавним -г- в і.є. 
*srH- /  *srou- /  *sreu- «текти» та неслов. (балто-герм.) основу *vęgr- <
і.є. *uen-gr- «гнути, кривити» (так уважає більшість ономастів). Узагаль
нив гіпотези й уточнив розвиток і.є. коренів у структурі псл. гідроніма 
С. О. Вербич, котрий вивів праформу *stry(jb)vęgrb(b), що складається зі 
*stryjb «річка, потік», у якому кінц. *-у'ь усіклося за властивою для місц. 
діалектів закономірністю, і *vęgn(b) «вигин, коліно (річки, потоку)», що 
зазнало різномовних впливів [Вербич, 75—77].

Стрпжавка — с-ще міськ. типу, Вінниц. р-н і обл. [ГЕУ 3, 239]. Ойконім виник 
за допомогою суф. -к(а) в релят. функції, очевидно, від незафіксованого 
*стрижава або мікрогідроніма *Стрижава з основою діал. ГТ стриж 
«острівець на болоті»; пор. р. Стриж у бас. Десни [Карп., 244], укр. 
стрижень, рос. діал. стреж, стрежа «найглибше місце річки, бистри
на» [ЕСУМ 5, 441], укр. діал. стрижень «центральна течія річки», 
«швидка течія ріки», «вир», «ручай», «озеро» [Желєзняк, 25], «місце, 
де сходяться річки», блр. стрыженъ «фарватер ріки; основний потік» та 
ін., гелоніми Стрижень [Шульгач, 262—263], гідроніми Стрижень 
[СГУ, 533], с. Стрижавка в Київ. обл. [АТП, 225]. Можливо, омонімія 
основи ойконіма з назвою птаха стриж спричинилася до асоціат. тво
рення назви дитячого санаторію та турбази «Ластівка» в с-щі 
Стрижавка [ГЕУ 3, 239].

Стрий — річки: 1) п. Видринки п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. 
обл.; Стрый (1913); 2) п. Дністра у Львів, обл.; Стрьш, Стрій, Стры 
(1917), Strig (1398), Stryg (1431), Stry (1472), «па Sthriiu», Strij (1564) 
«s Strya» (1565), Stryi (1650), Stryj (1657), «до Стрыя» (XIX ст.) [СГУ, 
533]; 3) місто, Львів, обл. [АТП, 297]; відоме з 1385 p., лежить на 
р. Стрий п. Дністра [ГЕУ 3, 239], Stryj (1890) [SGKP 11, 429], як відоме 
з 1396 р., с уч. Стрый (1981) [СЭС, 1292]. Гідроніми належать до псл. 
утворень з розширеною у-детермін. основою і.є. *srou- /  *sreu- /  *sru- 
«текти», у якому наявна апофонія й : ои; пор. укр. Стрий /  Струй < 
псл,*Stryj /  *Struj < *Striijb /  *Stroujb [Шульгач, 262]. Ін. версії відріз
няються лише деталями щодо причетності праслов’ян до походження 
назв та можливого іншомовного (дослов.) посередництва; пор. лит. 
straujos «швидкий» (про течію), strauja ире «швидка річка», лтс. strau-
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уа, straujs «швидкий, стрімкий», д.рус. струя тощо [Вербич, 77—78]. 
Ойконім Стрий постав унаслідок трансонімізації назви річки, на якій 
лежить місто; пор. відому пам’ятку садово-парк, мистецтва в місті 
Стрййський парк, Стрййсько-Санську верховину в Укр. Карпатах на 
пд. Львів, обл. [ГЕУ 3, 240].

Стрпмба — 1) гора на пд. зх. Горган, у межах Закарпат. обл.; 2) річка, л. Воро
ни в бас. Дністра, яка утворюється злиттям потоків Велика Стримба й 
Мала Стримба [ГЕУ 3, 240]; пор. ще 5 гідронімів Стримба на Закарпатті 
та Івано-Франківщині [СГУ, 533], нп Стримба в цих і в Одес. обл. (2) 
[АТП, 729], гори (3) Стримба в Івано-Франків, обл. [Габорак, 534]. Ороні- 
ми виникли внаслідок онімізації діал. стримба «стрімка гора» [Вербич, 
152] рум. походження (< рум. strimb «кривий, зігнутий; косий, скісний, 
навскісний») [Габорак, 368], а суміж. топоніми постали від оронімів. З 
огляду на семантику вихідного рум. striimb можливе безпосереднє утво
рення гідронімів та ойконімів від цієї основи.

Стрппа — річки: 1) л. Дністра в Тернопіл. і Львів, обл.; Stripa (1392), «по Стри
пу*, «за Стріпою» (1680), Strip (XIX ст.), Strypa (1890), Стрыпа (1979);
2) л. Луги п. Зх. Бугу п. Вісли (1957); Стрипа (1859) [СГУ, 533—534]. Оно- 
масти пов’язують корінь гідронімів з і.є. *8re- /  *srou- /  *sreu- «текти», 
але розходяться у кваліфікації кінц. -па. Найпереконливішим є припу
щення про існування втраченого ГТ стрипа < псл. *strypa «річка, течія»
< і.є. *srupa < *згй- «текти», розширеногор-детермінативом [Вербич 2009,
152], який співвідносять з псл. *stripa < *stripati < і.є. *(s)reip- «блукати, 
ганяти струмінь»; пор. лтс. stropa «штрих, лінія, смуга» [Шульгач 1993, 
79—81], с. Стрипа в Ужгород, p-ні Закарпат. обл. [АТП, 166].

Стрілецька бухта — бухта Чорн. моря на пд. зх. Криму, у межах м. Севастополя 
[ГЕУ 3, 240]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ бухта «невелика глибока затока» [СУМ 1, 267] й озна
ченням у формі відн. прикм. на -ська /  -цька з основою апелятива стрілка 
«мис, довга коса при злитті двох річок, двох ярів; довга коса, пересип, 
який супроводжує морський берег на мілководді; стик двох ярів» [Мурза- 
ев, 526]; пор. зоол. заказник держ. значення Стрілка, Коса Стрілка в 
Комінтерн, p-ні Одес. обл. [ГЕУ 3, 240].

Стрілка — потік, п. Нічлави л. Дністра в Тернопіл. обл. (1971); Стрілка (1917), 
Strzałka (1892), Стріла (1979) [СГУ, 534]; як річка [ГЕУ 3, 240]. Гідронім 
виник унаслідок онімізації метафор. ГТ стрілка «притока річки» [Чере
панова 1984, 212], що має паралелі в рос. і пол. мовах [Вербич 2009,152—
153]. Аналог, способом постав його варіант Стріла, в основі якого апеля- 
тив стріла «притока річки» [Черепанова 1984, 212]; пор. похідний від 
цього ГТ або відповідного мікрогідроніма ойконім Стрільськ у Сарн, р-ні 
Рівн. обл. [АТП, 384], від якого утворено означення на -ське в назві гідрол. 
пам’ятки природи держ. значення Стрільське озеро [ГЕУ 3, 240].

Стрільцівський степ — відділ Луганськ, заповідника, Мілов. р-н Луган. обл. 
[ГЕУ 3, 240]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ степ й означенням у формі відн. прикм. на -ський, 
утвореного від відантроп. ойконіма Стрільцівка [АТП, 66].

Стубла — річка, л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл.; Стубазка (1957), 
Stubła, Stubełka, Stubło, Stubel, Stubeł, Stubeńka (1890), «Стубенка в древ
ности Вілюгаь (1888—1903), Стубла (1458), Стубель (1887); пор. р. Сту- 
блОу Стубла пр. Стиру п. Прип’яті [СГУ, 535], д.рус. СтІЇб(ь)ла 
[ЕСЛГНПР, 146], яр Стубло в бас. Сіверськ. Дінця в Харків, обл., р. Сту- 
белка п. Стубли л. Горині [СГУ, 535]. Гідроніми виникли семант. спосо
бом від укр. діал. стубла «старорічище з глибокими болотистими ямами», 
«заболочені джерела на трясовині», «болотисто-трясовинне місце, заросле 
травою, очеретом», «грузьке болото, де трясеться, колишеться земля», що
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має апелят. та топонім, паралелі в блр. і, перев., пд.слов. мовах, які зво
дяться до псл. *stubbla, *stubblo, *зШЬъ1ъ «криничний зруб; жолоб», що 
через проміжне значення «пристрій для стікання, зберігання води» розви
нув семантику «заболочене місце; болото, трясовина» [Шульгач, 263]. У 
зх.слов. мовах відповідні рефлекси непродуктивні (див. [ЕСЛГНПР, 146]). 
Зафіксовано лише пол. гідронім Stubiel [Іліаді, 299], чес. ст. stbel «джере
ло, криниця», але в деяких і.є. мовах основа зберігає зв’язки з апелятива- 
ми на позначення стовбура дерева, пня [ЕСУМ 5, 456]. Давня назва 
р. Білюга постала за допомогою форманта -уга від д.рус. більш «білий», 
що вказувало на відповідну ознаку води.

Стугна — річка, п. Дніпра в Київ, обл.; Стугна (988), д.рус. Вьстугна, Востуг- 
на, Stuchna (1593), Stuhna (1607), Стпугъна (1541), Stuha (XVII ст.), 
Білка (1892), д.рус. СтХгъна, «по Стугні» (988), «къ Стужьні» (1093), 
«и придоша Сту (стъгноу)» (1093), «о Стугну» (1150), Стугна (1159) 
[ЕСЛГНПР, 146]. З кількох етимологій гідроніма найімовірнішою вважа
ють ту, що пов’язана з псл. *stug- /  *styg-, відбитим у д.рус. і рос. діал. 
стугнуть «стигнути», пол. stygnąć «холонути, мерзнути» [ЕСЛГНПР, 
146]. Можливим є утворення назви внаслідок субстантивації та онімізації 
форми жін. роду відн. прикм. з суф. -н(а)у похідного від збереженого в укр. 
(поліс.) діалектах ГТ стуга «грузьке болото», що зіставляється з серб, і 
хорв. діал. stüga «видовбана всередині колода; посудина з пустої колоди» 
в і.є. гнізді *(s)teug- «колода, стовбур» і може становити видозмінений 
варіант діал. стубла [ЕСУМ 5, 456], очевидно, на рівні використання 
детермін. *-g- і Тимчасова парал. назва р. Білка постала на основі 
прикм. більш «білий» за кольором і якістю води.

Студенёць — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Студенец 
(1976), Studeniec (2000), Студенець (2003) [Габорак, 370]. Оронім виник 
унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма Студенець [СГУ, 535], утворе
ного семант. способом від діал. студенйць «криниця; джерело», яке має 
паралелі в ін. слов, мовах (пор. слвн. studenec «джерело, криниця») 
[ЕСУМ 5, 456—457] і може бути реконструйоване як псл. *studenbCb з від
повідним значенням; пор. гідроніми Студенець (10), поширені на старо
житніх землях Полісся, в Центр, та Зх. Україні [СГУ, 535]. З незначною 
імовірністю твірним для ороніма міг бути апелятив студенець з ін. значен
ням — «мороз, холод» [СУМ 9, 799], який указував би на мерзлу вершину 
гори; пор. хр. Студёный, г. Студёна Клйва в Івано-Франків. обл. [Габо
рак, 369—370] (див. Студенйця).

Студёнйця — річки: 1) л. Дністра в Хмельниц. обл.; Студёнйця (1957), Студе- 
ница (XIX ст.), Studzienica, Studenica (1890), «na Studzieniczcze» (1570), 
Studzinieza (XVII ст.); 2) л. Лемлі л. Ірші л. Тетерева п. Дніпра в Жито
мир. обл.; Studeniek (1618); 3) л. Різні л. Ірші в Житомир, обл.; Студени- 
ца, Студень (1913); 4) л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; Студеница (1825); 
5) л. Рову л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; Студеница (1825); 6) п. Вижівки 
л. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; 7) п. Ствиги п. Прип’яті; Студеница 
(1913), Студенйця (1957), Studenica (1890) [СГУ, 536]. Гідроніми виникли 
внаслідок онімізації діал. ГТ студенйця «холодна вода, криниця», який є 
морфол. варіантом апелятива студенйць (див. Студенець) і походить від 
дієприкм. студёний або діал. студень «криниця без зрубу» з основою псл. 
*studb /  *studa «прохолода, свіжість, холод, мороз» [ЕСУМ 5, 456]. Поши
реність відповідників назви Студенйця в різних слов, мовах [Вербич 
2009, 154; Іліаді, 300; Шульгач, 264] свідчить про псл. походження твір
ного апелятива *studenica; пор. числені гідроніми з основою Студ-, Сту
ден- в укр. мові [СГУ, 535—537].
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Стужиця — ліс. заказник держ. значення, Великоберезн. р-н Закарпат. обл. 
[ГЕУ 3, 242]. Дрімонім постав унаслідок трансонімізації назви суміж. 
р. Стужиця п. Ужа в бас. Тиси, від якої походить і назва однойменного 
села, що лежить на річці. Твірна для суміж. топонімів назва річки вини
кла за допомогою суф. -иц(я) (< *-іса) в гідронім, функції від стужа «силь
ний холод; мороз; схожий на іній шар снігу, паморозь» або діал. студь 
«сильний холод» (< пел. *8Ш<1ъ, *зШйа) [ЕСУМ 5, 456—457].

Сувброве — с-ще міськ. типу, Ізмаїл р-н Одес. обл. [АТП, 328]; засн. 1819 р., до 
1941 — Шикирликитай [ГЕУ 3, 243], рос. Сувдрово; пор. смт. Сувдрово в 
Молдові [СЭС, 1294]. Суч. ойконім виник як мемор. назва за допомогою 
закінч, -е від прізв. рос. полководця О. В. Суворова, який відзначився в 
роки рос.-тур. війни взяттям фортеці в Ізмаїлі. Суф. -ов- у структурі твір
ного антропоніма зазнав конверсії, оформивши ойконім разом із флексією 
за високопродукт. типом релят.-посес. назв. Істор. назва поселення має 
тюрк, походження. Вона постала як композит унаслідок складання основ 
словосп. з опорним китай (< Къытай) «ногайці» або китай (< катай) 
«фортеця, укріплення» (див. Китай) й означенням у формі відн. прикм. 
на -ли, утвореного від тур. шыкыр / шакыр «звук шльопання» [Радлов 
IV/1, 932,1044] за ознакою «галасливі ногайці» або «шумне укріплення»; 
пор. ще 5 ойконімів Суворове в Україні [АТП, 730], від одного з яких у 
Криму постала назва карст, порожнини (шахти) Сувдровська в Гірсько- 
Кримській карст, обл., на Карабі-яйлі [ГЕУ 3, 243].

Сугоклія — річки: 1) п. Інгулу л. Пд. Бугу; Сугайлія (1697), ур. Сугаклея (1698), 
Сугоклея, Сугаклея (1917), викаЫе^а (1888), Сугоклёй, Саваклёй; 2) п. 
Сугоклії-Кам'януватоі п. Інгулу л. Пд. Бугу; Сугоклея; пор. ще рр. 
Сугоклія-Березнувата, Сугоклія-Комииіувата в бас. Інгулу — всі в Кірово
град. обл. [СГУ, 538]. Гідроніми тюрк, походження, виникли внаслідок 
онімізації відн. прикм. на -Іу з основою апелятива воцаё «сайга, дика 
коза», який в укр. мову увійшов як сугак [Лучик 1999, 49].

Суд&к — 1) річка, бас. Чорн. моря в межах Судац. с /  р Феодосій. м /  р Криму; 
Судак, Таракташ (1957); 2) місто, на р. Судак у Криму; у 212 р. на 
місці Судака фортеця Сугдея, у д.рус. джерелах Сурож, в італ. — Солдайя 
[ГЕУ 3, 243], араб, вйсіак (XIII ст.), гр. 1ог)6а{а [Фасмер 3, 795]. Найдавні
ша фіксація назви фортеці Еоа)у8аіа має д.іран. походження і мотивована 
збереженим в осет. мові прикм. зщ(кед «чистий, святий» [ЕСЛГНПР, 
149]; у гр. записі форма Еоиу&шх почала співвідноситися з ойконімом 
Гог>5а на Кріті й апелятивом <кл38а «стічна канава; вузький проїзд», а в 
генуез. середовищі Криму ця назва закріпилася у формі воМаіа, вигйаіа, 
яку, за народною етимологією, пов’язують з лат. зиНив «борозна; рів; 
колія» [Бушаков, 60,73, 163]. У суч. мовленні топонім Судак асоціюється 
з поширеною назвою риби, яка не має загальноприйнятої етимології 
[Фасмер 3, 794—795; ЕСУМ 5, 468] і відома в тюрк, мовах (пор. судак 
«якась риба (судак?)» [Радлов IV /!, 778]), що закріпило її функціонуван
ня саме в такому вигляді; пор. похідну від ойконіма Судак складену назву 
Судацька бухта [ГЕУ 3, 244]. Д.рус. ойконім СІЇрожь не має переконливої 
етимології. Його пов’язують зі ст.слов. записом Соугъди гр. Еоиубсаа 
[Фасмер 3, 807; ЕСЛГНПР, 149], що могло змінитися в сх.слов. мовленні 
під асоціат. впливом ст.сл. і д.рус. суровый «сирий; свіжий, зелений» 
(< псл. *вигоиь «сирий, суровий») [ЕСУМ 5, 480] (див. Мокра Сура).

Судйлівка — річки: 1) л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра (1957); Судиловка (1913), 
Зийуїдюка (1885), Судыловка (1564); 2) п. Виженки п. Черемошу п. Пруту 
л. Дунаю в Чернівец. обл.; Судйлівка, Судйлів, висіеіеи (1753), Судилова 
(1964) [СГУ, 539]. Гідроніми виникли за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від ойконіма або мікротопоніма Судйлів з основою антропоніма 
Судило [Карпенко, 191—192; Шульгач 1993, 32].
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Судбва Впшня — місто, Мостиськ. р-н Львів, обл. [АТП, 285]; відоме з 1230 р., 
до 1545 — Вишня [ГЕУ 3, 245]; д.рус. Вишьнл, «во Вишьнюь (1230), «оу 
вышни* (1393), Wisznie (1649), «w Wiśni» (1650) [ЕСЛГНПР, 32], Судовая 
Вишня (1981) [СЭС, 1296]. Суч. ойконім постав синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Судова з суф. -ов(а) в релят.-посес. функції й 
основою антропоніма Суд (пор. поширені в Польщі прізв. Sąd, Sud [Rymut
2, 401,505]) до істор. назви Вишня для протиставлення міста пос. Вишня в 
сусід, р-ні [АТП, 278]. Істор. ойконім, судячи з первинної форми жін. роду 
(д.рус. Вишьнл), виник семант. способом від назви р. Вишня, на якій 
лежить місто. Гідронім Вишня постав унаслідок онімізації д.рус. відн. 
прикм. вышьнии «верхній» [ЕСЛГНПР, 32] у формі жін. роду, яка грам, 
узгоджує ВН з номенкл. іменем річка; пор. гідроніми Вишня (4), Вишень
ка (3), означення Вишній (7) у складених назвах з опорним компонентом 
чол. роду [СГУ, 104—105].

Су-Індбл — річка, л. Індолу, бас. зат. Сиваш на зх. бер. Азовськ. моря, Курська 
с /  р Білогір. р-ну в Криму (1949) [СГУ, 539]. Гідронім виник способом 
складання двох слів, перше з яких тюрк, походження су «вода; річка, 
струмок; мокрий» [Радлов IV/1, 743—746], а друге — з неясною етимоло
гією. З огляду на суміж. гідроніми Індол та Індол Мокрий, компонент 
Індол навряд чи виник у тюрк, мовах, для яких нехарактерними є початк. 
наголос і відсутність сингармонізму голосних. В. А. Бушаков відносить 
гідронім Індол до незрозумілих румей. топонімів Криму, який мав варіант 
Андол [Бушаков, 50—51]. Можна припустити, що назва Індол /  Андол 
(пор. слов.-тюрк, впливи на формування варіантів назв рр. Інгул — Angul, 
Інгулець — Ангулецъ [СГУ, 222]) є трансформованим у гр.-тюрко-слов. 
середовищі Криму хоронімом Ан(а)дол < An(a)dolu9 який називав Малу 
Азію і закріпився в мовленні турків від крим. греків на позначення 
зх. частини Османської імперії; пор. співвідношення форм у зв’язку із 
заселенням нп Анадоль румеями та урумами (крим. греками) в Приазов’ї: 
вихідне гр. ’AvoctoAii — Мала Азія (< ’ocvoctoAti «східна»), у слов’ян —Ана
толія, у турків —Анадол (<Anadolu) [Отин 2000, 20—21]. У такому разі 
відбулося перенесення топоніма Ан(а)дол у формі Індол на суміж. річки, а 
перший компонент Су було додано до кол. хороніма для підкреслення вод
ного характеру об’єкта.

С^кіль — річка, л. Свічі п. Дністра в Івано-Франків, і Львів, обл.; «рЪки Соуки- 
Л/А» (XIV-XV ст.), Sukiel (1830), Сукель (1917); пор. потік Сукіл у бас. Сере
ту л. Дунаю в Чернівец. обл. [СГУ, 539], с. і г. Сукель, Сукіль у бас. річки 
[Габорак, 370]. Гідронім має кілька пояснень, більшість з яких пов’язує 
його походження з основою псл. *sukati «звивати, гнути, згинати», що 
вказує на відповідну форму річки (огляд основних версій див. у [Вербич 
2009, 154—155]). Варто додати, що приєднаний до зазначені* основи суф. 
-ель належить до продукт, словотв. типу в топонімії Прикарпаття та Бал
кан (див. Вуковель). З огляду на семантику твірного дієсл. *sukati первин
ною з-поміж суміж. гідроніма, ороніма та ойконіма є назва річки; пор. 
рум. м. Сучава, назву якого перенесено з річки, на якій лежить поселення, 
а гідронім утворено від рум. suci «вити, вертіти» [Никонов, 401], запози
ченого зі слов, мов (< псл. *sukati).

Сул і  — річки: 1) л. Дніпра в Сум. і Полтав. обл.; Сула (1136), Сула (1684); пор. 
с. Сула Сум. р-ну і обл.; 2) л. Клевені п. Сейму л. Десни л. Дніпра в Сум. 
обл.; 3) руч. у Борзн. р-ні Чернігів, обл.; Сула (1965). Відомі дві однаково 
ймовірні етимології гідронімів: 1) походять від тюрк, sulag /  sula «повно
водний», у структурі якого su- «вода» і суф. -lag /  -lä зі значенням «наяв
ність, повнота того, на що вказує основа»; 2) від і.є. *sulä «сік, напій», яке 
має паралелі зі значенням «рідина, напій і т. ін» у ностр. мовах
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[ЕСЛГНПР, 148] і повинно було мати аломорф *зои1а /  *зеи1а; пор. похід
ні назви рр. Сулйця (2) у бас. Сули [СГУ, 539].

Сулиг^л — гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; місц. Сілігул, 
Шуліґул; Шу лігу л (1899), виїідиі (1932), Силігул (2003), Сулигул (2007) 
[Габорак, 370]. Оронім пояснюють як похідний від рум. зііісиїа «стручок», 
що вказує на характер рослинності на горі [Габорак, 370], у зв’язку з чим 
виникає питання про зміну грам, значення назви. Імовірнішим видається 
її оформлення за допомогою рум. артикля іменників чол. роду -ул9 приєд
наного до укр. діал. сулйґа «стегно» (< сх.слов. *зд-1ойуёа) [ЕСУМ 5, 471]; 
пор. семант. співвідн. ороніми Віднога, Голова Ддвбуиіа9 Ріг [Габорак, 74, 
97, 323], гідроніми Коліно, Лікоть [СГУ, 262, 319], Богова Ступня 
(Лучик, 73) та ін.

Суми — місто, Сум. обл. [АТП, 386]; засн. 1652 р. [ГЕУ 3, 246] як Сумине горо- 
дище, город Сумин (1652), слобода Суми (1651), «в Сумахъ» (1659) [Іва- 
ненко, 195—196], Сумы (1981) [СЭС, 1299]; пор. суміж. рр. Сума (1782) і 
Сумка п. Псла, вона ж Сума, Б. Сумка (1782), на якій лежить м. Суми 
[СГУ, 539; ГЕУ 3, 246]. Етимологія ойконіма в наук, літературі остаточно 
не з’ясована. Існує кілька основних версій, огляд яких подано в праці
О. В. Іваненка: 1) за схемою Т. І. Поляруш це відгідр. утворення: р. Сума 
> Сумка > Велика Сумка, Мала Сумка9 р. Сума > Сумине городище > 
м. Суми, засобом диференціації яких є формант -и; 2) на думку О. С. Стри- 
жака та ін., ойконім постав за допомогою закінч, -и9 а його варіант Сумин — 
посес. суф. -ин від відомого в сх.слов. мовах антропоніма Сум, Сума;
3) П. А. Сапухін і Т. П. Беценко вбачають відгідр. походження ойконіма у 
формі на -ин (Сумін, Сумин < р. Сума) з подальшою втратою в місц. 
мовленні кінц. -н [Іваненко, 196—198]. З огляду на перев. утворення ойко- 
німів від суміж. гідронімів, а не навпаки, а також на давн. фіксацію назв 
рр. Суми в мн. («при ручках Сумах» [Іваненко, 196]; за Багалеєм), назва 
міста переконливо пояснюється як відгідр. плюральне утворення на -и 
за ознакою «поселення, місцевість, де зливаються річки Мала Сумка 
(Сума) і Сумка (Сума)» [СГУ, 342, 539]. За аналогією до посесивів на -ин від 
гідроніма (гідронімів) Сума виникли парал. назви поселення Сумине горо
дище, город Сумин. Щодо основи Сум- у твірних гідронімах, то її похо
дження не має надійного апелят. підґрунтя в укр. та ін. слов, мовах. 
Очевидно, вона належить до балто-слов. або балт. рефлексів і.є. *зеи- /  
*зои- «волога, сік» з детермін. *-т- (див. Сула); пор. д.прус. оз. витуп 
[Никонов, 399], структура якого збігається з формою ойконіма сер. 
XVII ст. «город Сумин».

Суігій — річка, л. Дніпра в Чернігів., Київ., Черкас, обл.; Соупои (1149), вароу 
(1665), ІЗироі (1665), Супой (XVII ст.), Супій (1963); пор. Супоєць пр. 
Сулою [СГУ, 540]; «за Сулои» (1096), «на Сулои» (1136), Сулой (1145) 
[ЕСЛГНПР, 148]. Гідронім виник способом онімізації архаїч. (псл.) преф.
*вр -ро]ь (< зд---- іменник, префікс, що означає зв’язок, з’єднання або
неповноту [ЕСУМ 5, 461], і *ро/ь < псл. *ро]Иі «поїти»), утвореного за 
типовою і.є. апелят. та гідронім, моделлю [ЕСЛГНПР, 148]; пор. Сулійсь- 
кий болотний масив [ГЕУ 3, 252].

Супбтин — заплавне оз., Борзн. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 3, 252] (див. Великий 
Сулдтин).

Сурбзька Дйча — ліс. заказник держ. значення, Шумськ. р-н Тернопіл. обл. 
[ГЕУ 3, 252]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ дача «лісова ділянка — самостійна господарська оди
ниця» [СУМ 2, 215], що мав первинну семантику «дарована земля» [Мур- 
заев, 173], й означенням у формі жін. роду відн. прикм. на -ський, утворе
ного від ойконіма Сураж [АТП, 429].
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Суський заказник — бот. заказник держ. значення, Рівн. р-н і обл. [ГЕУ 3, 253]. 
Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним 
ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ський з основою суміж. 
ойконіма Суськ [АТП, 378].

Сутйски — с-ще міськ. типу, Тиврів. р-н Вінниц. обл.; відоме до XVI ст. [ГЕУ З, 
254], виіузка (1890) [ввКР 11, 611]. Ойконім виник способом онімізації 
форми мн. ГТ сутйсок, сутісок «дуже вузька, тісна вулиця, тісний про- 
хід» [Грінч. 4, 232], який має паралелі в ін. слов, мовах [Вербич 2009, 
156; Іліаді, 297] і походить від псл. *зд1ёзкъ «стиск, тіснина» з
преф. *вр- та основою Нёзкпъ «тісний», НевкаН «тискати» [ЕСУМ 5, 485]; 
пор. р. Сутйска л. Дністра у Вінниц. обл. [СГУ, 541].

Суук-Кобй — карст, печ. в Гірсько-Кримській карст, обл., на яйлі Чатирдаг 
[ГЕУ 3, 254]. Спелеонім тюрк, походження, виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним тюрк. ГТ коба «печера; гірська доли
на; улоговина; яр» [Мурзаев, 280] й означенням, похідним від кр.тат. 
виииё «холодний; холод, холоднеча»; пор. у Криму дж. Сувук-Су, Суук-Су, 
Суук-Дере-Чокрак, Суюкджайлу, Сууксу-Чокрак та ін. [Бушаков, 144], 
руч. Сууксу [СГУ, 541]

Сух&, Сухйй — численні (бл. 270) гідроніми або означення в стуктурі складених 
назв [СГУ, 541—549]. Гідроніми виникли внаслідок субстантивації 
та онімізації відповідних форм прикм. сухйй «який втратив необхідну 
вологу; висохлий, пересохлий» [СУМ 9, 864—865]. У парах на зразок 
Суха Аджалика — Аджалика означення може називати не висохлий або 
пересохлий водний об’єкт, а менший за розміром, не такий повноводний, 
як названий гідронімом з антонім. (Мокра, Мокрий) означенням або 
без нього; пор. Суха Аджалика пр. Аджалики, Суха Волноваха 
л. Мокрої Волновахи [СГУ, 542, 543]. Гідроніми у формі Сухе, Сухі або з 
відповідними означеннями у структурі є поодинокими в системі назв про
точних вод [СГУ, 546, 549—550], для яких характерні номенкл. імена 
жін. (річка, балка, притока) або чол. (струмок, ручай, потік, яр) родів. 
Натомість у назвах непроточних вод (озер, боліт, плес) форми сер. роду 
поширені.

Сухб Волноваха — річка, л. Мокрої Волновахи п. Кальміусу, вп. в Азовське 
море в Донец, обл. [СГУ, 543]. Гідронім виник синтакс. способом унаслі
док приєднання означення Суха до вихідного Волноваха для протиста
влення притоки суміж. Мокрій Волновасі (див. Суха, Сухйй, і Волноваха, 
Мокра Волноваха).

Сух& Грунь — річки: 1) п. Груні п. Псла л. Дніпра в Сум. обл.; 2) л. Грунь-Черке- 
са л. Грунь-Ташані л. Псла л. Дніпра в Полтав. обл. [СГУ, 543]. Гідроніми 
належать до синтакс. утворень від суміж. Грунь (див.).

Сух£ бржиця — річка, п. Оржиці п. Сули л. Дніпра в Полтав. обл. [СГУ, 544]. 
Гідронім виник синтакс. способом від назви р. бржиця (див.).

Сух& Сур& — річки в Дніпропетров. обл.: 1) л. Мокрої Сури п. Дніпра; 
2) п. Мокрої Сури п. Дніпра [СГУ, 545]. Гідроніми виникли синтакс. спо
собом унаслідок приєднання означення Суха до компонента Сура для про
тиставлення приток річці Мокра Сура (див. Суха, Сухйй і Мокра Сура).

Сухё бзеро — солоне оз., Ленінськ. р-н у Криму, у групі Керченських озер 
[ГЕУ 3, 254]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі сер. роду прикм. сухйй за 
тією ознакою, що внаслідок випаровування озеро, яке становить неглибо
ку солончакову улоговину з ропою, пересихає.

Сухйй лим&н — лим. у пониззі р. Дальника, Овідіопол. р-н Одес. обл. [ГЕУ З, 
254]; Дальницький лиман [СГУ, 164]. Назва виникла внаслідок лексикалі
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зації та онімізації словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі 
прикм. сухий (див. Суха, Сухий). Парал. лімнонім постав аналог, способом 
з використанням відгідр. означення на -ський /  -цький.

Сухйй Тагамлпк — річка, л. Тагамлика л. Ворскли л. Дніпра в Полтав. обл.; 
Сухой Тагамлыкъ (1848), як Сухой Тамлычекъ л. Великого Тамлика л. 
Ворскли (1670), Сухой Тамлычокъ (1782); пор. с-ще Тагамлицьке Карлів. 
р-ну Полтав. обл. [СГУ, 548]. Суч. гідронім виник унаслідок десуфіксації 
демінутива в складі давн. Сухой Та(га)млычекъ під впливом твірного 
Тагамлик та імпліцитно вираженої семи «малий» означенням Сухйй, 
ужитим для протиставлення притоки річці (див. Тагамлйк).

Сухйй Ташлйк — річки в Кіровоград, обл.: 1) л. Синюхи л. Пд. Бугу; Сухой Таш- 
лыкъ, Suchy Taszlik, Stenkowata, Krywy Tasliysa (1917); 2) п. Синюхи л. 
Пд. Б угу; Taszlik Suchy, Stenkowata (1892); пор. суміж. с. Сухий Ташлик 
у Вільшан. р-ні; 3) п. Мокрого Таиїлика л. Тясмину п. Дніпра; Taszlik 
Soucha, Сухой Ташлыкъ (XVII ст.), Ставидлянский Ташлыкъ (1900), 
Сухйй Ташлйк (1957); пор. с. Ташлик Сміл. р-ну Черкас, обл. [СГУ, 548—
549]. Гідроніми виникли синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Сухйй до тюрк. Ташлйк для протиставлення назв водних об’єктів з 
цим компонентом, який часто повторюється у топонімії Центр. України 
(див. Мокрий Ташлйк, Ташлйк). Відповідні ойконіми постали способом 
трансонімізації суміж. гідронімів. Парал. гідроніми Stenkowata (укр. 
Стінкувата) утвореного способом субстантивації та онімізації форми 
відн. прикм. з суф. -уват(а) на позначення обмеженої інтенсивності та 
основою ГТ стінка «крутий стрімчастий берег», «уламок скелі, що стоїть 
окремо» [Лучик, 169] (див. Стінка).

Сухйй Торёць — річка, л. Казенного Торця п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); 
Сухой Торецъ (1743), Торець (1963—1973), Торецъ (XVII ст.), Сухая Ториц 
(1778), Сухой Торг (1792), Старйй Торёць (1970), F. Torets (1699); пор. 
нп Торец (1657), Сухой (1800) [СГУ, 549]. Гідронім виник синтакс. спосо
бом унаслідок приєднання означення Сухйй до істор. Торець для диферен
ціації суміж. об’єктів з цим компонентом у назвах (див. Казенний 
Торець).

Сухйй Ялбнчик — річки: 1) п. Мокрого Яланчика, вп. в Азовське море (1957); 
Сухой Еланчик (1745), Еланчикъ Малой (1745), Средний Еланчикъ 
(1745); 2) вп. в Азовське море (1957); Сухой Еланчик (1739), Сухой Елан- 
чукъ(1782), СухойЕланчак (1769), СухойЯланчакъ(1701), Сланчик(1778) 
[СГУ, 549]. Гідроніми виникли синтакс. способом унаслідок приєднання 
означення Сухйй до твірного Яланчик для протиставлення суміж. омонім, 
назв (див. Мокрий Яланчик). Аналог, способом постала парал. назва Сред
ний Еланчикъ з атрибутивом, що вказує на простор, ознаки річки.

Сухі Ялй — річки: 1) л. Вовчої л. Самари л. Дніпра (1957); Елы Сух. (1784), 
Сухие Елы (1778), Сухие Ялы (1784), Сухие Ямы (1832), Верхнія Ялы 
(1979), Вер. Ялы (1769), Верх. Ялы (1775), Ялы (1781), Скотуватий 
(1882); пор. сс. Сухі Яли Мар’їн. і Великоновосілк. р-нів Донец, обл.; 2) л. 
Мокрих Ялів л. Вовчої л. Дніпра (1957); Сухие Ялы (1833), Сухие Ямы 
(1832), Сухая Яли (1927) (у деяких нп Мар’їн. р-ну Донец, обл. Сухйми 
Ялами називали всі безводні русла висохлих річок та ручаїв) [СГУ, 549—
550]. Гідроніми виникли синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення у формі мн. Сухі до вихідного Ялй з основою кр.тат., тур. уаіі «берег 
моря або ріки; літній будинок на березі», запозиченого з н.гр. мови, де 
7ia^ó[ę] «морський берег, узбережжя, узмор’я, надмор’я; обмілина, мілиз
на; море» [Бушаков, 158]. Парал. назва Скотуватий постала шляхом суб
стантивації та онімізації відн. прикм. на -уватий з основою ГТ скота (див. 
Скотувата Валка).
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Суходільськ — місто, Краснодон, м /  р Луган. обл.; засн. у 50-х pp. XX ст., до 
1972 — Верхньодуванне [ГЕУ 3, 255], Суходольск (1981) [СЭС, 1303]. Суч. 
ойконім виник за допомогою суф. -ськ у релят. функції від ГТ суходоли 
«великі балки з широким плоским днищем і пологими схилами або сухі 
давні долини без постійного водотоку» [ГЕУ 3, 255]. Істор. назва постала 
способом складання незафіксованого ойконіма Дуванне й основи прикм. 
верхній, можливо, для протиставлення територіально віддаленим нп 
Нижня Дуванка у Сватів, p-ні та Дуванка в Троїцьк. p-ні [АТП 68, 72], у 
назвах яких основа гідроніма Дуванка (див.).

Сухоріченська улогбвина — міжгірна дол. у пд.-зх. частині Голови, пасма Крим
ських гір [ГЕУ 3, 255]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оніміза- 
ції словосп. з опорним ГТ улогбвина й означенням у формі відн. прикм. на 
-■ськау похідного від гідроніма Суха Річка [СГУ, 545].

Східна Золоті Лйпа — потік, л. Золотоі Липи л. Дністра (1957) у межах Терно- 
піл. обл. [СГУ, 551], як річка в Золочів. p-ні Львів, обл. та Бережан, р-ні 
Тернопіл. обл. [ГЕУ 3, 257]. Гідронім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення у формі жін. роду відн. прикм. східний «стос, до 
схід» до складеної назви суміж. р. Золота Лйпа (див.).

Східна Україна — територія на сх. України. Відн. пізня назва відповідної части
ни України виникла синтакс. способом унаслідок приєднання означення у 
формі жін. роду відн. прикм. східний до хороніма Україна (див.) для про
тиставлення давн. Західна Україна (див.).

Східниця — с-ще міськ. типу, Борислав, м /  р Львів, обл. [АТП, 275]; засн. в 
XIV ст. [ГЕУ 3, 257]; як смт Східниця Дрогобиц. м /  р Львів, обл. на р. 
Східниця п. Стрия л. Дністра [СГУ, 551]. Ойконім виник способом трансо- 
німізації суміж. гідроніма Східниця, утвореного за допомогою суф. -иц(я) 
в топонім, функції від прикм. східний «такий, що сходить (піднімається 
або опускається»); пор. зх.поліс. східний «такий, що сходить» (піднімаєть
ся)» [Аркушин 2, 188], перев. у пд.-зх. частині України гідроніми Східна 
Золота Лйпа, Східна Стрйпа, Східний Прутёць, Східний Струмок [СГУ,
551], рос. м. Сходня на р. Сходня (бас. Оки) в Москов. обл. [СЭС, 1304].

Сююріб-Кая — 1) гірська вершина на Голови, пасмі Кримськ.гір, на пн. схилі 
Ай-Петринської яйли; Гостра; 2) карст, порожнина (шахта) в Гірсько- 
Кримській карст, обл. на Ай-Петринській яйлі [ГЕУ 3, 259]. Оронім тюрк, 
походження, виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ кая «скеля, круча» [Мурзаев, 267] й означенням у формі 
кр.тат. прикм. süyrü «гостроконечний, гострий» [Бушаков, 144]. Перене
сення характерного для тюрк, мов кінц. наголосу на основу ГТ відбулося 
в сх.слов. мовному середовищі під впливом високопродукт. в топонімії 
словотв. типу на -ка (див. Бёшка). Суміж. спелеонім утворено способом 
трансонімізації ороніма. Парал. назва вершини Гостра (рос. бстрая) 
постала в мовленні росіян і українців як калька першого компонента 
кр.тат. ойконіма.

Сян — річка, п. Вісли у Львів, обл. та Польщі; Сан, San (1968), Сян, San (1979); 
пор. потік Сянники в бас. Сяну [СГУ, 551]; д.рус Санъ, « в ъ  Сану (в сяноу)» 
«возлЪ Санъ (сяна)» (1097), «на Санъ (сян)» (1152), «к Санови 
(к сянови), «надъ Саномъ (сяном) (1152), «по Слмоу» (1245), Сянъ (1657) 
[ЕСЛГНПР. 156]. Ономасти практично одностайні в думці про дослов. 
походження гідроніма від і.є. *sen- /  *sön- /  *sn- «текти; волога». Дискуту
ється лише питання про конкретну і.є. мову або діал. середовище, де заро
дилася назва р. Сян (Сан). З огляду на перев. балкан. паралелі 
(Sana в Боснії, Sann у Штирії, Sena — впадає в Адріатичне море, фрак. 
£av-8avo<; та ін. [Трубачев, 203; ЕСЛГНПР, 156]) більшість дослідників 
схиляється до висновку про іллір. або фрак, витоки гідроніма, хоча назва
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р. Санйця в бас. Тетерева п. Дніпра [СГУ, 487] може свідчити про функціо
нування рефлексів і.є. *зёп- /  *són- /  *sn- «текти; рідина» і в псл. мові. 
Щодо первинності основи з палатал. *s’- чи твердим *8- думки вчених роз
ходяться [ЕСЛГНПР, 156]. Пол. ономаст 3. Бабік, проаналізувавши аргу
менти попередників у цьому питанні, категорично наполягає на первин
ності *San-, а не *Sjan- [Babik, 248]. О. С. Стрижак доводить природність 
для укр. мови Сян (< *Sjan-) [Стрижак, 1969].

т
Тавпишірка — 1) хребет, с. Бистриця Надвірн. р-ну Івано-Франків. обл.; grzbi

et Taupiszyrka (2006); 2) гора на хребті Тавпишірка; Taupeszyrka (1788), 
Taupiszyrka (1889), Товпишірка (2003) [Габорак, 373]. Назва гірського 
хребта виникла способом трансонімізації назви суміж. г. Тавпишірка, 
яка, у свою чергу, постала за допомогою слов. суф. -к(а) в демін. функції 
від рум. назви гори на хр. Тавпишор, що є демінутивом на -iąor від ороніма 
Тавпиш < рум. talpa «підошва, підметка; основа, фундамент» + -ц у релят. 
значенні [Габорак, 373]; пор. буков, талпа «підошва», «нижня частина 
полоза у санях» [СБГ, 538]. Зміна -л- на -в- у кінці складу через проміжне 
[у] є закономірною для укр. мови. Під впливом пол. мови голос. -і- після 
твердого шипл. -ш- (пол. -8Z -)  перетворився на -и-, що відбилося у відповід
них фіксаціях та в основі атрибутива складеної назви суміж. бот. заказни
ка держ. значення Тавпишйрківський заказник [ГБУ 3, 259].

Таврйда — давня назва Кримськ. п-ва; Таврія (поширена з XVI ст.) [УЕ 8, 3123], 
Тавріда [ГЕУ 3, 259], рос. Таврйда (після приєднання Кримськ. п-ва до 
Росії 1783 р.), з V ст. до н.е. — Таврика (стос. пд. частини Кримськ. п-ва, 
а в середньовіччя до XV ст. включно назва всього Криму) [СЭС, 1309], лат. 
Таигіа, Таигіса від гр. Тоорікл (xepaóvr|aoę) [Фасмер 4, 8]. Хоронім 
Тавріда штучно відновлено на позначення Кримськ. п-ва царським уря
дом після його приєднання до Росії в кін. XVIII ст. унаслідок тодішньої 
моди на антич. топоніми. Найдавніша форма Таигіса, Тоиріїсп гр. похо
дження, її ще Геродот виводив від назви, очевидно, і.є. племені таврів, 
яких історик відносив до скіфів. Щодо етимології твірного етноніма 
таври, то вона остаточно не з’ясована. Найімовірніше, він походить від 
і.є. Hauros «буйвіл, тур», яке виявляє широкі і.є. та позаіндоєвроп. зв’яз
ки [ЕСУМ 5, 678] і як назва культових для багатьох племен світу тварин 
могла вживатися в ролі їхньої самоназви. Зокрема, греки пояснювали цей 
етнонім через апелятив тоирої «бики» і мали міф про походження цього 
племені (таврів) від бика [Никонов, 403]. Імовірними є ностр. середземно- 
мор. витоки апелятива Hauros /  *touros з вихідним значенням «бик, буй
віл; щось велике, громізьке; підвищення, гора», яке з геогр. семантикою 
відбилося в назві малоазійських гір на пд. Туреччини Тавр, Торос (тур. 
ТогозЧаг) [СЭС, 1309], яку пов’язують з арам, і сем.-хам. Наиг- «бик», 
фінік, тсор (правильним, очевидно, є taor) «скеля», сір. тур «гори» 
[Никонов, 403], у зв’язку з чим відомий з антич. часів хоронім Тсшрої був 
первинним оронімом з внутрішньою формою «гори»,.а похідний від нього 
етнонім (етнохоронім?) мав значення «горяни». Про неслов. походження 
хороніма Таврія і твірного апелятива таври свідчить збереження в їхній 
основі дифтонга *-аи- (в укр. мові він закономірно перетворився на зву- 
косп. -ав- < ау), якому в слов, мовах відповідає монофтонг *-и-; пор. 
численні слов, топоніми на зразок Турія, Турья, Тигіа з основою псл. Нить 
(< і.є. Hauros), спорід. з лит. tauras «буйвіл, тур», прус, tauris «зубр», лат. 
taurus «бик», гр. mópoę «тс.», та ін., які вважаються рефлексами основи, 
що становить залишок доі.є. субстрату [ЕСУМ 5, 678].
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Таврійськ — місто, Новокахов. м /  р Херсон, обл.; засн. 1983 р. [ГЕУ 3, 259]. 
Ойконім виник за допомогою суф. -ськ у релят. функції від хороніма 
Таврія, який з XIX ст. називав, крім Криму, пд.укр. (надчорномор.) землі, 
що входили до Таврійської губ. у складі Російської імперії.

Тагамлйк — річка, л. Ворскли л. Дніпра; Тагамлыкъ (1848), Тагамлакъ, Там- 
лыкъ, Tamlik, Limlik, Kanaglik (1913), Великий Тагамлыкъ (1782); пор. 
с. Новий Тагамлйк Карлів. р-ну Полтав. обл. [СГУ, 552]. Гідронім поясню
ють як тюрк, утворення з суф. -lik у релят. значенні від каган «у стародав
ніх тюрків — найвищий титул ватажка племені; від середини VI ст. — 
титул голови держави в тюркських народів» [СУМ 4, 67] за ознакою «тери
торія, належна чи підвладна каганові» [Стрижак, 87]. Зазначене пояснен
ня цривабливе із семант. погляду, але жодна фіксація гідроніма не під
тверджує таку твірну основу. Імовірнішим є його походження від тур. 
дієприкм. таем- /  таен- «розсіяний» [Радлов III/1, 796] за ознакою «роз
галужена (річка)» або від тюрк. ГТ таган «гора, горб» [Мурзаев, 538] з 
характерним чергуванням -н- / -м; пор. спорід. д.тюрк. тагам «дах» 
[ДТС, 526], Таганрог з тюрк, таган- і слов, рог [Никонов, 404].

Тазтіу — гора на пн. відрогах масиву Чатирдаг, частині Голови, пасма Кримсь
ких гір [ГЕУ 3, 260]. Оронім тюрк, походження, виник на основі ГТ тау, 
тав «гора» [Мурзаев, 546], tav «плато, плоска вершина гори» і кр.тат., 
тур. taz «голий, плішивий лисий»; пор. д.тюрк. taz уег «позбавлена рос
линності, солончакова місцевість» [Бушаков, 100, 149], слов, лиса гора — 
гора, вершина якої позбавлена лісового покриву чи кущів, які ростуть на 
її схилах або біля підніжжя» [Мурзаев, 353] (див. Лиса гора).

Таїрове — с-ще міськ. типу, Овідіопіл. р-н Одес. обл.; засн. 1905 р. [ГЕУ 3, 260]. 
Ойконім виник унаслідок приєднання закінч, -є і конверсії (трансоніміза- 
ції) основи прізв. засновника виноробного поселення В. Є. Таїрова, у 
структурі якого суф. -ов- змінив посес. антропонім. функцію на ойконім- 
ну; пор. у с-щі Український науково-дослідний інститут виноградарства 
та виноробства ім. В. Є. Таїрова [ГЕУ 3, 261].

Тай-Коба — найвища точка Карабі-яйли на сх. Голови, пасма Кримськ. гір [ГЕУ 
З, 260]. Оронім тюрк, походження, його пояснюють як утворення на осно
ві ГТ коба «печера, гірська долина, улоговина, яр» [Мурзаев, 260] і 
кр.тат., ног., тур., д.тюрк. tay «стригун» [Бушаков, 149], тобто «одноріч
не лоша, якому звичайно підстригають гриву» [СУМ 9, 768]. З огляду на 
тюрк, ізафет метафор, використання апелятива tay у ролі означення 
можливе, але не менш імовірним видається утворення ороніма на основі 
апелятива коба приєднанням запозиченого з д.іран. мови тюрк, tai «одна
ковий, парний, один з пари», тур., кр.тат. «одна сторона в’юка» [Радлов 
III/1, 766], що вказувало на подібність г. Тай-Коба до сусід, вершини в 
Голови, пасмі Кримськ. гір, як подібні між собою два тюки, що спаровані 
та звисають по різні боки в’юка.

Тайна — потік, п. Гнилої п. Збруча л. Дністра в Тернопіл. обл. (1957); Tajna 
(1892) [СГУ, 553]; як річка [ГЕУ 3, 260]. Гідронім пояснюють у зв’язку з 
аналог, слов, назвами як субстант. та онімізовану форму жін. роду прикм. 
тайний «таємний» [Шульгач, 290—291; Вербич 2009, 158—159], що 
могла вказувати на якісь невідомі, загадкові, чудодійні властивості не 
лише водного об’єкта, а й усієї суміж. місцевості; пор. характеристику 
річки як значною мірою заболоченої заплави [ГЕУ 3, 260].

Такйл — мис на пд. сх. Керченськ. п-ва, є зх. мисом пд. входу до Керченської 
протоки [ГЕУ 3, 260]. Оронім виник унаслідок субстантивації та оніміза- 
ції тур., кр.тат. пасив, дієприкм. такыл «прикріплений, підвішаний», 
«розсунутий; хисткий; неміцно всаджений» [Радлов III/1, 785] за ознакою 
«мис зі звислими, обривистими берегами».
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Талаліївка — с-ще міськ. типу, Чернігів, обл. [АТП, 550]; засн. 1877 р. [ГЕУ 3,
260], Talalajewka (1891) [SGKP 12, 149], Талалаевка (1981) [СЭС, 1312]. 
Ойконім виник унаслідок приєднання суф. -івк(а) в релят.-посес. функції 
до антропоніма Талалай, похідного від звуконаслід. діал. тпалалай «базі
ка, балакун» [ЕСУМ 5, 507]; пор. ще 2 нп Талалаівка в Чернігів, і Черкас, 
обл., Талалаї у Вінниц. обл. [АТП, 731] з аналог, основою Талалай 
[Гонца, 252].

Таль — річки: 1) п. Тетерева п. Дніпра в Київ, обл.; Таль (1892), Талька (1913), 
Talka (1913); 2) п. Талі п. Тетерева п. Дніпра; Таль (1913) [СГУ, 533]. 
Назви відносять до архаїч. утворень із суто гідронім, суф. який приєд
нувався до односкладних основ, за ймовірною ознакою «та, що збільшу
ється; «виростає» з інших» [Желєзняк, 147—148]. У такому разі твірним 
було слово тпалий «такий, який буває під час танення снігу, льоду; насиче
ний вологою» [СУМ 10, 27]; пор. рр. Талова (6), потік Таловець [СГУ, 533], 
відгідр. назву смт Талове Краснодон, м /  р Луган. обл. [АТП, 58].

Тальнё — місто, Черкас, обл. [АТП, 510]; відоме з 1664 р. [ГЕУ 3, 260], Тальнов- 
ское (имЬніе) (1725), Таїпе (1765), Тальное (1834) [Гонца, 253]. Ойконім 
виник способом трансонімізації суміж. гідроніма Таїпа (1593), суч. 
Тальнянка в бас. Синюхи л. Пд. Бугу [СГУ, 553], який, очевидно, спорід. 
з назвою р. Таль (див.). Зміна гідронім, закінч, -а на ойконім. -е зумовлена 
грам, узгодженням зноменкл. іменем сер. роду спочатку село, поселення, 
а з часом місто.

Танасу — річка, п. Великої Карасівки л. Карасівки п. Салгиру бас. зат. Сиваш 
на зх. бер. Азовськ. моря в Криму (1957); Тана-Су (1979), Тунас (1837) 
[СГУ, 533]. Гідронім тюрк, походження, виник унаслідок злиття та онімі- 
зації атрибутива у формі кр.тат. шана «молода корова, теля після першо
го року» [Радлов III/1, 822—823] і опорного ГТ су «вода, ручай, річка, 
озерце» [Мурзаев, 528] за ознакою «місце випасу або загону для корів, 
телиць на березі річки»; пор. гідроніми Коров'яча, Корде'я [СГУ, 272].

Тарактіш — 1) гірський гребінь на пд. схилі Кримськ. гір, за 2 км на пн. від 
м. Судак [ГЕУ 3, 261]; 2) річка, у Судацьк. р-ні Криму, впадає в Чорне 
море побл. м. Судак; Судак [ГЕУ 3, 261]. Оронім тюрк, походження, виник 
унаслідок складання опорного кр.тат., ног., д.тюрк. ta§ «камінь; камін
ний, кам’яний» й означення у формі тур. tarak «гребінь, гребінець; гра
блі» [Бушаков, 147, 148] за характерною для гребеня ознакою — являє 
собою ланцюг гостроверхих зубчастих скель [ГЕУ 3, 261]. Гідронім (основ
на назва р. Судак) постав унаслідок трансонімізації суміж. ороніма.

Тарасів ббрій — ландш. заказник держ. значення, Канів, р-н Черкас, обл. [ГЕУ 
З, 261]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним апелятивом обрій «простір, який постає перед очима на відкритій 
місцевості» [СУМ 5, 568] й означенням у формі посесива на -ів, утвореного 
від чол. імені Тарас (Шевченко) за тією ознакою, що заповідні природні 
комплекси в заплаві Дніпра видніються з місця поховання Тараса Шев
ченка на Чернечій горі (див. Тарасова гора).

Тарасова горі — куполоподібне підвищення на правому бер. Дніпра, неподалік 
від пд.-сх. околиці м. Канева; Чернеча гора [ГЕУ 3, 262]. Оронім виник 
після 1861 р. унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ 
гора «значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших 
підвищень» й означенням у формі посесива на -ова, утвореного від імені 
похованого тут Тараса Шевченка. До перепоховання тут поета 22 травня 
1861 р. підвищення мало назву Чернеча гора, яка постала аналог, спосо
бом з означенням у формі посесива, що вказував на відношення до суміж. 
чернечого закладу (жіночого монастиря), і вживається як парал. оронім 
донині; пор. на Тарасовій горі держ. культ, заповідник «Могила 
Т. Г. Шевченка» (з 1925) [ГЕУ 3, 262].
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Тар&ща — місто, Київ. обл. [АТП, 225]; засн. 1709 р. [ГЕУ 3, 262], Taraszcza
(1891) [SGKP 12, 160], за ін. джерелами — відоме з 1611 р., Тараща 
(1981) [СЭС, 1317]. Ойконім має затемнену етимологію. У разі його існу
вання ще як назви д.рус. місцевості, імовірним є його утворення за допо
могою суф. *-Да) в посес. функції від демін. форми Тараско чол. імені 
Тарас; пор. пол. антропоніми Taraska, Taraszka, Taraśka [Rymut 2, 596]), 
с. Тараща в Черкас, обл., назву якого пояснюють як перенесення з Київ, 
обл., та прізв. XVI ст. Таращин [Гонца, 255]. Можливим є постання назви 
семант. способом від утраченого апелятива *тпараща «хворост для гатей; 
пруття, яким мостять дороги» з суф. *-bje в збір, значенні; пор. у цьому 
гнізді укр. тпарас «хмиз; (діал.) хворост для гатей», діал. тпарася «дрібне 
пруття», тпарасяка «гілляччя, хмиз» та ін. [ЕСУМ 5, 520]. Суф. *-bje в 
такому апелятиві міг приєднатися до тпарас, діал. тпарася, утворивши спо
чатку *тпарасье або *тпарасся, що під впливом збір, іменників на зразок 
пуща (< пустий), гіляччя (< гілляка), діал. роща (< рости) перетворилося 
на *тараща; пор. ще гідроніми Прирубища, Ставища, Волнища, Мости- 
ща> Коритища, де -ища з -ище [Трубачев, 176—177].

TaprŚH — річки: 1) п. Росі п. Дніпра; Tarchan (XVII ст.), Торгань (1883), Торганъ
(1892), Тарганъ (1864), Турган (1927); 2) п. Росави л. Росі п. Дніпра в 
Київ, обл.; Тарганъ (1913) [СГУ, 554]. Гідроніми пояснюють як тюрк, ком
позити, в основі яких запозичене з корей, мови кан /  ган «річка, вода» і 
власне тюрк, означення тар «вузький, тонкий, дрібний» [Желєзняк, 87— 
88]. Імовірною є субстантивація та онімізація кр.тат., тур. tarxan «шля
хетна, привілейована людина, звільнена від повинностей і сплати подат
ків», д.тюрк. targan, tarxan «титул правителя», тур. turkan «аристократ, 
дворянин; вождь (племені), князь» [Бушаков, 148], яке було означенням 
у поєднанні зі спрощеним номенкл. іменем (<су, байрак тощо) і широко від
билося в топонімії пд. України, зокрема Криму (див. Тархан).

Т&рниці — бот. пам’ятка природи держ. значення, Надвірн. р-н Івано-Франків. 
обл. [ГЕУ 3, 262]. Дрімонім виник унаслідок онімізації ГТ у формі мн. 
тарниця «сідловина між двома горами, вершинами» [Марусенко, 251], 
який є зворотнім запозиченням з рум. мови; пор. укр. діал. тарниця 
«дерев’яне сідло» з рум. tarnita «дерев’яне сідло, в’ючне сідло; сідловина» 
з основою дієсл. терти [ЕСУМ 5, 524], топоніми Тарниця, Тарниці, 
Тарничка на Івано-Франківщині [Габорак 2011, 544—545].

Тбромське — с-ще міськ. типу, Ленінська р /  р м. Дніпропетровська [АТП, 78]; 
засн. напркін. XVIII ст. [ГЕУ 3, 262], Таромское (1981) [СЭС, 1318]. Ойко
нім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. на -ськийу утвореного від незафіксованого мікротопоніма *Таром з 
основою невідомого походження. Можливо, у ній відбився занесений у 
часи монг.-тат. навали з Сибіру тюрк. ГТ тарам «розгалуження річки в 
гирлі; дельта» [Радлов IV/1, 845] (пор. рр. Тарама в бас. Самари на Донеч
чині та Тарамська п. Дніпра в Дніпропетров. обл. [СГУ, 533]) або бурят. 
тором «озерце, острівець землі, покритий солончаками» [Мурзаев, 559]; 
пор. зоол. заказник держ. значення Тарамські Плавні в Царичан. р-ні Дні
пропетров. обл., який становить унікальну ділянку заплави Дніпра з озе
рами, болотами, протоками, багатими на фауну та флору [ГЕУ 3, 262].

Тартбцька — річка, п. Ікви п. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл. [ГЕУ З, 
262]; як пр. Понори п. Ікви Тартацький (1979), Тартацкій (1913), 
Тартацка, Тартацкой, Замышувка, Замышевка (1953), Тартацкая 
(1959) [СГУ, 554]. Гідронім виник унаслідок субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ський /  -цький з основою назви р. Тартак [СГУ, 554]. 
Форма його варіантів коливається залежно від роду номенкл. імені. 
Парал. назва Замышевка, яку ще відносять до ін. притоки Понори [СГУ,
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205], постала як назва-орієнтир за допомогою преф. За- від суміж. гідроні
ма Мишівка [СГУ, 365].

Тарутине — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 336]; засн. 1814 р. як нім. коло
нія [ГЕУ, 262], Тарутино (1981) [СЭС, 1318]. Ойконім перенесено з кол. 
с. Тарутино в Калузьк. губ., звідки розпочався наступ рос. військ проти 
французів у війні 1812 р. і де знаходився Тарутинський табір, за допомо
гою якого було здійснено переможний Тарутинський маневр [СЭС, 1318]. 
У його основі антропонім Тарута або Тарутин [Веселовский, 313]; пор. 
засн. пізн. с. Нове Тарутине в Тарутин. р-ні Одес. обл. [АТП, 336].

Тарх&н — мис на узбережжі Азовськ. моря біля входу до бухти Рифів на пн. Кер- 
ченськ. п-ва [ГЕУ 3, 264]. Оронім виник унаслідок онімізації кр.тат., тур. 
tar хап «шляхетна, привілейована людина, звільнена від повинностей і 
сплати податків» < д.тюрк. targan, tarxan «титул правителя» (див. 
Тарган) та втрати означуваного номенкл. імені. Мотивац. ознакою була 
вказівка на належність території правителю або на відповідний статус 
миса; пор. Тарханське озеро в Красноперекопськ. р-ні Криму [ГЕУ 3, 265].

Тарханкут — мис на зх. Тарханкутського п-ва, між Карадажинською бухтою і 
відкритою акваторією Чорн. моря [ГЕУ 3, 264]. Оронім тюрк, або тюрк.- 
слов. походження. Він міг виникнути у кр.тат. або тур. середовищі як 
образна назва від tarxan (див. Тарган, Тархан) і тур. кут «щастя; життє
ва сила, душа» [Радлов II/1, 990—991] за ознакою «щастя, душа правите
ля (про мис, п-в)», що в сх.слов. середовищі могло змінити внутрішню 
форму під впливом продукт, в топонімії ГТ кут «вугол, тупик», який має 
відповідники в ін. і.є. та в араб, мовах [Мурзаев, 322—323]. Така сама 
деетимологізація з перестановкою місцями компонентів могла відбутися 
на основі парал. тюрк, назви п-ва Тарханкут у формі Тюп-Тархан, похід
ній від кр.тат., ног., д.тюрк. tup «низ, дно; основа, корінь; віддалена 
частина (чогось)», «півострів» [Бушаков, 154] і Тархан. Імовірним є і 
гібридне походження композита Тарханкут унаслідок приєднання до 
давн. тюрк. Тархан слов. ГТ кут «вугол, тупик» у зв’язку з актив, пересе
ленням українців та росіян на крим. землі з кін. XVIII ст.; пор. похідні від 
назви мису топоніми Тарханкутська (печера), Тарханкутська височина, 
Тарханкутський півострів та ін. [ГЕУ 3, 264—265].

Татарбунбри — місто, Одес. обл. [АТП, 337]; відоме з XVI ст. [ГЕУ 3, 265], 
Tatarbunary (1891) [SGKP 12, 223], Татарбунары (1981) [СЭС, 1319]. Суч. 
ойконім утворено в сх.слов. мовному середовищі за допомогою закінч, мн. 
-и від тюрк, композита з основою багатозначного етноніма татар [Радлов 
ІІІ/1 901—903], що в ролі означення вказував на відношення до відповід
ного народу, та опорної назви р. Бунар [СГУ, 76] або безпосередньо від 
кр.тат., тур. ГТ бунар «джерело, колодязь, фонтан», який закріпився і в 
пд.слов. мовах [Мурзаев, 102]; пор. поширені в Україні гідроніми та оро- 
німи з основою Татар- [СГУ, 555; Габорак, 375—377] (з раніше численних 
відповідних ойконімів зберігся лише Татарівка в Чернігів, обл. [АТП], а 
решта нп з цією основою в назвах було перейменовано в радян. часи).

Таш-Аїр — балка, що лежить за 1км на пд. сх. від с. Передущельного Бахчиса
рай. р-ну Криму [ГЕУ 3, 266]. Назва тюрк, походження. У її основі тур. 
таш «камінь, кам’яний» [Радлов ІІІ/1, 931] і кр.тат. ауіг «окремий; роз
двоєний; розвилка, розвилина» [Бушаков, 82], які характеризують якість 
ґрунту в балці та її форму.

Ташбунбр — річка, впадає в Ташбунарську затоку оз. Котлабугу в Одес. обл.; 
Тофипаг, Taschpanar, Ташпанар (1971); пор. кол. с. Ташбунар Болград, 
р-ну Одес. обл. [СГУ, 555—556]. Гідронім тюрк, походження, виник унас
лідок онімізації композита з опорним тур. бунар «джерело, колодязь, фон
тан» (див. Татарбунари) й означенням таш «кам’яний» (див. Таш-Агр);
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пор. гідроніми Таш-Алчйн, Ташанка, Ташкой, Таш-Кура, Ташкутпер- 
Узёнь, Ташлйк та ін. перев. на пд. України [СГУ, 555—556].

Ташлпк — 1) річка, л. Чорного Ташлика л. Синюхи л. Пд. Бугу [ГЕУ 3, 266]; як 
потік Ташлйк (1957), Ташлык (1917); 2) балка, л. Мокрої Волновахи 
п. Кальміусу вп. в Азовське море в Донец, обл.; Тишлёк, Тарама, Кам'яна, 
(1963—1973), Каменная (1892); 3) потоки (4) в бас. Дністра на Вінничині, 
л. Аліяш, вп. в оз. Китай в Одес. обл., л. Тясмину в Черкас, обл., п. Ятра- 
ні в Кіровоград, обл. [СГУ, 556]. Гідроніми виникли як тюрк, назви внас
лідок онімізації відн. прикм. із суф. -lyk й основою апелятива тпаиі 
«камінь; скеля; підвищення; гора» (< д.тюрк. taś «камінь») [Мурзаев, 
547]. Значна кількість тюрк, гідронімів з основою Ташлйк- /  Ташлич- 
[СГУ, 556], понад десяток складених назв водних об’єктів з відповідними 
компонентами та означеннями Гнилий, Малий, Мокрий, Плетений, 
Сухий, Чорний тощо, які вказували на ін. примітні ознаки водойм, а 
також численні слов, гідроніми з основою Камін- /  Кам’ян- [СГУ, 233— 
237], частина з яких уживається парал. до Ташлйк і т. п., підтверджують 
актуальність номінації водойм за кам’янистим характером ґрунту у різ
них мовах, хоча окремі (невідіменні) тюрк, назви водних об’єктів могли 
відбивати ознаку, виражену тур., кр.тат дієсл. таш /  mac «вийти з бере
гів, з меж», «піднятися (про воду)» [Радлов III/1, 933—934]; пор. ще 
похідну від гідроніма Ташлйк у Миколаїв, обл. складену назву Ташлйць- 
ке водосховище [ГЕУ 3, 266].

Тащенбк — річка, вп. в оз. Молочне на пн. бер. Азовськ. моря (1786); Тощенакг 
(1800), Тащеникъ (1862), Ташченакъ (1793), Ташъ Ченакъ (1792), 
F. Toskna (1699), Toskna R. (2-а чв. XVIII ст.); пор. с. і зал. ст. Тащенак 
Мелітопіл. р-ну Запоріз. обл., рудник Тащенак [СГУ, 556]. Суч. гідронім, 
який пройшов етапи розвитку від складеного Таш Ченакъ до композита 
Ташченак /  Тащенак, тюрк, походження. Він виник на основі словосп. з 
означенням таш «кам’яний» і вжитим у геогр. значенні «заглибина» 
тур., кр.тат. чанак «глиняна чашка, блюдо, миска» [Радлов ІІІ/2, 1856], 
похідним від д.тюрк. ćanag «дерев’яний довбаний посуд невеликого об’є
му; чашка, миска, блюдо» [ДТС, 138]; пор. належні до цього семант. типу 
гідроніми Макітра, Макортёт, Макотёрть та ін. (див. Макітра, Макі
три). Можливо, нинішня назва річки сформувалася в тюрк, мовленні 
внаслідок адаптації давн. за часом фіксації слов, форми Toskna, етимоло
гія якої затемнена. Якщо гідронім Toskna є достовірним, то його похо
дження може бути пов’язане з прикм. тоскний «тужливий», який зіста
вляється з діал. тощий «худий, виснажений», д.рус. тъщии «порожній»; 
пор. твірне псл. *teska «туга, сум» з основою і.є. Hus- /  Heus- «опорожня- 
ти, спустошувати» [ЕСУМ 5, 609, 612]. У такому разі він постав за озна
кою «вузька маловодна річка, що місцями пересихає, стає порожньою», 
яку імпліцитно відбиває д.рус. тощии.

Тёльманове — с-ще міськ. типу, Донец, обл. [АТП, 123]; засн. у сер. XIX ст. нім- 
цями-колоністами, до 1935 — Остгейм [ГЕУ 3, 270], Тельманово [СЭС, 
132]. Суч. ойконім виник як мемор. назва у формі посесива на -ове 
від прізв. діяча нім. та міжнарод. комуністичного руху Е. Тельмана. 
Істор. назва пос. Остгейм нім. походження. Вона постала як композит на 
основі словосп. Ost «схід; східний вітер» і Heim «дім, домашнє вогнище; 
притулок; гуртожиток» [НРС, 212, 314] за ознакою «східний дім, при
тулок».

Тёндр1вська косі — о-в, побл. пн.-зх. узбережжя Чорн. моря, у межах Херсон, 
обл. [ГЕУ 3, 272]; Тендра, Тендра-острів [Янко, 348], від бер. відокремле
ний Тендрівською затокою [ГЕУ 3, 272]. Інсулонім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ коса «вузька намивна 
смуга суходолу в морі, річці тощо, сполучена одним кінцем із берегом;
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мис» [СУМ 4, 304] й означенням у формі відн. прикм. на -івська з основою 
первинного Тендра невідомого походження (можливо, пов’язане з тур. 
man «велика річка» [Радлов III/1, 1052] і кр.тат. däpä «яр» [Радлов III/2, 
1670] або з індоіран. dand-arya «очеретяні арії»; з покликанням на О. М. 
Трубачова [Янко, 348—349]). Аналог, способом утворено складений гідро
нім Тендрівська затока.

Тёнька — річка, п. Тні п. Случі п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл. (1957) 
[СГУ, 557]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в демін.-релят. функ
ції від назви суміж. р. Тня (див.), у яку впадає Тёнька.

Теофіполь — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 492]; відоме з 1420 р. під 
назвою Камінь [ГБУ 3, 272], Kamen, Камень (1420), Чолганскій Камень 
(1648), Камень-Чолганскій (1681), Чолган, Човган (1681), Теофиполь 
(1740), Teofilpol (1789), Тіофиполь (1850), Теофиполь (Чуганъ) (1885), 
Теофіполь (1926) [Торч.-Торч., 453]. Суч. ойконім виник за модною у 
XVIII—XIX ст. моделлю антич. (д.гр.) утворень з першим компонентом 
жін. імені Теофілія й другим -поліс «місто» (див. Маріуполь). Уважають, 
що назва поселення постала на честь власниці Теофілії Яблоновської, а 
попередня Чолганський Камінь пов’язана з прізв. магнатів Човганських, 
які володіли містом у XVI ст. [Торч.-Торч., 453], і ГТ камінь, який харак
теризує ґрунт. Парал. ойконім Чолган, Човган утворено способом усічен- 
ня основи відтоп. означення Чолганський під впливом відповідного пріз
виська [Чучка, 608], мотивованого діал. човган(ка) «ковзанка, совганка» 
(< човгати «іти повільно, плентатися, тягнути ноги з шарудінням» < псл. 
*cblgati «повзти, плестися, шкутильгати, невпевнено ходити» [ЕСУМ 6, 
336]; пор. с. Човгани в Івано-Франків. обл. Істор. ойконім Камень є 
семант. утворенням від ГТ камінь «тверда гірська порода у вигляді суціль
ної маси або окремих шматків» [СУМ 4, 83], «гора; скеля; круча; підви
щення; вершина та ін.» [Мурзаев, 249].

Тепё-Кермён — гора в пд. частині Внутрішн. пасма Кримськ. гір, за 6 км на пд. 
сх. від м. Бахчисарая [ГЕУ 3, 273]. Оронім тюрк, походження, виник на 
основі словосп. з опорним ГТ кермену керман «фортеця, місто» [Мурзаев, 
271] і тур., кр.тат. mänä «верх, верхівка, вершина; горб» [Радлов III/1, 
1109] у ролі означення.

Тёпла — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Теплая (1766), Теплый Коло
дезь (1636), Tepla (XVIII ст.); пор. х. Верхний Теплый (1793), нп Вёрняя 
Тёплая, Средняя Тёплая, Нижняя Тёплая, суч. Тепле, Нйжньотепле, 
Серёдньотепле Станично-Луганськ, р-ну Луган. обл. [СГУ, 557]. Гідронім 
виник унаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду прикм. 
теплий «який має досить високу температуру» (про воду); пор. ще 3 бб. 
Тёпла на сх. України та ін. гідроніми з основою Тепл- перев. у Зх. Украї
ні, у т. ч. Теплиця (13) [СГУ, 557—558] з основою діал. ГТ теплиця «місце, 
де вода не замерзає» [ЕСУМ 5, 547].

Тёплик — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 27]; відоме з XV ст. [ГЕУ 5, 273], 
Teplik (1891) [SGKP 12, 300], Тёплик (1981) [СЭС, 1330]. Ойконім виник 
способом трансонімізації назви суміж. р. Тёплик п. Удичу л. Пд. Бугу, що 
протікає в Теплиц, р-ні [СГУ, 557], утвореної за допомогою суф. -ик у 
гідронім, функції від основи прикм. теплий (див. Тёпла).

Теплогірськ — місто, Стахановська м /  р Луган. обл. [ГЕУ 3, 275]; засн. 1977 р. 
у зв’язку з будівництвом ДРЕС [Янко, 349]. Ойконім утворено складно- 
суф. способом за допомогою -ськ у релят. функції на основі словосп. тёпла 
або теплі (див. Тёпла) і гора або гори «підвищення».

Теплодйр — с-ще міськ. типу, Центральна м /  р м. Одеси; засн. 1981 р. [ГЕУ З, 
275], за ін. джерелами — 1983 р. [Янко, 349]. Ойконім виник у зв’язку 
з будівництвом ТЕЦ способом складання основ прикм. теплий (див.
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Тёпла) і дар «те, що підноситься, жертвується; подарунок» [СУМ 2, 211], 
уживаного у функції топонім, суфіксоїда (див. Енергодар).

Терёбля — річка, п. Тиси л. Дунаю; TerebVa (1924), «водами ТереблЬ» (1922), 
Тарабул (1929), Тир’ибил’с’ка Ріка; Пол’анц’ка, Колочаус’ка ріка, Таїа- 
Ьог (1389), Thalabor (1485), Терёбля (1957), Терёбелька, Терёбильська 
Ріка, Тереблянка, Біла Ріка (1972); пор. с. Терёбля Тячів. р-ну Закарпат. 
обл. [СГУ, 558]. Гідронім виник унаслідок онімізації незафіксованого 
діал. *теребля (< *mepe6ja)> що є фонет. варіантом ГТ тереба /  тереб 
«ділянка, очищена від лісу; місця оранки, сінокосів, лук, які звільнені від 
лісу» з основою д.рус. теребити «корчувати», відбитою в топонімії 
сх. слов’ян і Молдови [Мурзаев, 550—551], або як посесив на *-ja від 
антропоніма Теребъ (див. Теребовля); пор. топоніми з основою Тереб- у 
Прикарпатті [Габорак 2011, 549—550], гідроніми Теребіж, Терёбна, Тёре- 
бовець з аналог, мотивац. ознакою [Вербич 2009,161], серб., хорв. Требеж, 
слвн. Trebeż, угор. Terebesfejerpatak, Trebeż у Герцоговині, болг. Требежа, 
макед. Требеж, чес. Trebiz, пол. Trzebieżnica та ін. [Іліаді, 307] з відповід
ним ГТ в основі [Шульгач, 292]. Назва Терёбля постала як спільна для від
повідної частини річки й поселення в її басейні, що могло бути пов’язано 
з належністю місцевості власникові з іменем Теребъ.

Тереббвля — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 425]; Теребовль (1097), «к Теребовлюь 
(1144), Теребовлъ (1097), «въ Теребовлиь (1098), теребовь (1097), «у Тере- 
боля» (1153), Терембовля (1680), «под....Трембовле», Trembowla (1892), 
фолькл. «зъ Трембовля» [ЕСЛГНПР, 157]. Ойконім виник як посесив на 
*-jb від д.рус. антропоніма Теребовь (пор. прізв. Теребов у джерелах 1545 р. 
[Веселовський, 316]) з основою незафіксованого Теребъ (< теребъ «ділян
ка, очищена від лісу» або тереба, *теребъ «жертва» [ЕСЛГНПР, 157]); 
пор. пол. прізв. Tereba з укр. фонетикою, власне пол. Trzeba [Rymut 2, 
624] (див. Терёбля); пор. відпатр. ойконім Теребовичі на Волині [АТП, 50].

Терезине — с-ще міськ. типу, Білоцерків. р-н Київ, обл.; відоме з кін. XVIII ст. 
[ГЕУ 3, 276]. Ойконім виник як посесив на -ине від жін. імені Тереза.

Терёмне — компл. пам’ятка природи держ. значення, Остроз. р-н Рівн. обл. 
[ГЕУ 3, 276]. Назва ліс. урочища постала способом трансонімізації суміж. 
ойконіма Теремне [АТП, 381], утвореного внаслідок субстантивації та оні
мізації форми сер. роду відн. прикм. на -ний з основою діал. терем 
«зарість», що має відповідник terem «тс.» у пол. мові [ЕСУМ 5, 551]. Зміна 
наголосу в основі топоніма відбулася під впливом, очевидно, спорід. бот. 
терен «Prunus spinosa L.» [ЕСУМ 5, 551]. Імовірним є також виникнення 
твірного ойконіма від відн. прикм. на -не з основою апелятива терем 
«багатий поміщицький будинок» [СУМ 10, 85], терем «терем», д.рус. 
теремъ «високий будинок, палац; покров, балдахін; купол» [ЕСУМ 5, 550]; 
пор. дворъ Теремный у Києві, пос. Тєрємьць побл. Києва [ЕСЛГНПР, 157].

Терёсва — 1) річка, п. Тиси л. Дунаю; Teresva (1924), Тересовка, Тересовка, 
Тересувка (20-і pp. XX ст.), Ганська Ріка (1972) [СГУ, 559]; 2) с-ще міськ. 
типу, Тячів. р-н Закарпат. обл., побл. гирла р. Тересви; засн. у 1-й пол. 
XIV ст. [ГЕУ 3, 276]. Ойконім виник способом трансонімізації назви 
суміж. річки, походження якої затемнене. Гідронім, очевидно, утворено 
за допомогою суф. -ва в збір, значенні від діал. терес (бот.) «жостір пронос
ний, Rhamnus cathartica L.» [ЕСУМ 5, 552]; пор. назву р. і с. Терёсиця в 
бас. Прип’яті на Київщині [СГУ, 559], г. Тересянка на кордоні Івано- 
Франків. і Закарпат. обл. [Габорак, 378]. Варіант Тересовка постав як 
демінутив під впливом назви пр. Тересова (див. Терешілка). Парал. гідро
нім Ганська Ріка містить означення у формі відн. прикм. на -ська з осно
вою суміж. ойконіма Ганичі [СГУ, 559].

Терешілка — річка, п. Тересви п. Тиси л. Дунаю; Терешулка (1972), Tereśel 
(XIX ст.), Терешулка (20-і рр. ХХст.), Тересова, Teresova (30-і pp. XX ст.),
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Терешова (1957); Tarass (1638), Tarasoly (1649); пор. кол. нп Терешул, 
тепер с. Тарасівна Тячів. р-ну Закарпат. обл. [СГУ, 559]. Гідронім виник 
за допомогою суф. -к(а) в релят.-демін. функції від попередньої романізо
ваної назви р. Tereśel з основою гідроніма Терёсва (див.).

Терн — річка, п. Сули л. Дніпра в Сум. обл.; Тернъ (1782); пор. нп Терни Недри- 
гайлів. р-ну тієї ж обл. [СГУ, 559]. Гідронім виник семант. способом від 
бот. тперен «колючий кущ родини розових, що дає темно-сині їстівні 
плоди з терпким кисло-солодким присмаком» [СУМ 10, 85], яке має 
фонет. варіант терн [ЕСУМ 5, 556] зі значенням «зарості колючих рослин; 
місце, заросле колючими кущами» у формі мн. терни [СУМ 10, 91]. Від 
останньої постав суміж. ойконім Терни; пор. численні суф. гідроніми з 
основою апелятива терн на зразок Тернава (3), Тернавна (4), Терник, 
Терниця, Тернівна (11), Тернова (ЗО), Терновий (12) та ін. у різних регіо
нах України [СГУ, 559—561], а також 20 ойконімів Тернівка, з-поміж 
яких відгідр. назва міста на Дніпропетровщині (рос. Терновка [СЭС, 
1334]) та назва с-ща міськ. типу на Миколаївщині [ГЕУ 3, 283].

Тернівка — 1) місто, Дніпропетров. обл.; 2) с-ще міськ. типу, Центр, р / р  
м. Миколаєва Миколаїв, обл. [ГЕУ 3, 283]; пор. бб. (2) і рр. (9) перев. у 
Центр, і Півд. Україні [СГУ, 560] (див. Терн).

Тернбпіль — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 410]; відоме з 1549 р. [ГЕУ 3, 283], за 
ін. джерелами — з 1540 р. як фортеця, а потім м. Тарнополє, яке 
засн. пол. магнатом Яном Тарновським [ЕУ 8, 3176]; найдавніша доку
ментальна фіксація 1550 р. Tarnopole [Никонов, 415—416], до 1944 — 
Тарнополь, суч. Тернополь [СЭС, 1334]. Ойконім виник як композит на 
основі ГТ поле «безліса рівнина, рівний великий простір; ділянка землі, 
що використовується під посіви» [СУМ 7, 61] й апелятива терн «терен» 
(див. Терн) за ознакою «безлісий рівнинний простір, зарослий колючими 
(терновими) кущами». Перша письмова згадка поселення у формі Tarno
pole підтверджує утворення назви саме з використанням пол. tarn «терен» 
й апелятива поле, в основі якого після зміни роду ойконіма із сер. на чоло
вічий відбулося закономірне чергування голос, -о- /  -і- в новозакритому 
складі, чого зазвичай не спостерігається в композитах перев. XVIII—
XIX ст. з другим компонентом -поль з поліс гр. походження; пор. Красно- 
піль, Ряснопіль, Вишнопіль, Кам’янопіль, Миропіль, Лісопіль, Златопіль, 
Чистопіль та ін., з одного боку, і Теофіполь, Овідіополдь, Нікополь, 
Метрополь, Мелітополь, Севастополь, Маріуполь та ін., з іншого боку 
[Бучко, 317—318]. Можливо, відойк. прізв. магната Тарновського (< Тар
ково), який володів на той час землями побл. Тернополя, спричинилося до 
мотивації назви поселення апелятивами tarń «терен» і pole «поле», але 
навряд чи воно використано для творення ойконіма з усіченням у своїй 
основі двох суфіксів і приєднанням активізованого лише з кін. XVIII ст. 
гр. поль (< nóXiq «місто-держава»).

Тернувбте — с-ще міськ. типу, Новомиколаїв. р-н Запоріз. обл. [АТП, 178]; 
засн. 1896 р. під назвою Гайчур, з 1946 — Тернувате [ГЕУ 3, 290]. Ойко
нім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. роду відн. 
прикм. із суф. -уват(ий) зі значенням «насиченість або наявність у певній 
кількості об’єктів, указаних твірним словом», утвореного від апелятива 
тер(е)н (див. Терн); пор. поширені на Лівобережній Україні гідроніми 
Тернувата (10), Тернуватий (2), Тернуватка [СГУ, 561—562]. Істор. 
назва постала внаслідок трансонімізації гідроніма Гайчур (див.).

Тбтерів — річка, п. Дніпра в Житомир, і Київ, обл.; Тетеровъ (1150), «около 
реки Тетерева» (1159), Ciecierzew (XV ст.), Teterów (1598), Тетеровъ 
(XVI ст.), Teterka (1593), Тетеревь (по Тетереви, 1257), Czecierew (1570), 
Teterów (1913), Тетерів (1957); пор. нп Тетерівка і Тетерівське, рр. Тёте-
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рівна і Тетерівський Старик — пр. Тетерева [СГУ, 562]. Гідронім має 
затемнену етимологію. Його дохідність від назви птаха тетеря, тетерів 
заперечують через непродуктивність такої мотивації для водних об’єктів і 
відсутність відповідного топоформанта [ЕСЛГНПР, 158; Никонов, 416]. 
Можливо, він виник унаслідок трансонімізації незафіксованого дрімоніма 
*Тетеревь /  *Тетеровь (лЬсь) з означенням у формі відн. прикм. на -овг / 
-евь і основою д.рус. тетерь «тетеря» [ЕСУМ 5, 562]; пор. ліс Тетерине на 
Волині, назва якого виникла за ознакою «де збиралося багато тетеруків» 
[СММПЗУ 2, 399], р. Тетерячка в бас. Пруту на Буковині [СГУ, 562], яку 
пояснюють як суф. утворення на -ка від посесива тетерячий з основою 
назви птаха тетеря [Карпенко, 194].

Тетиві — річка, п. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Тетива (1742), 
Титва (1898), Титева (1913) [СГУ, 562]. Гідронім виник, очевидно, 
семант. способом унаслідок метафоризації та онімізації апелятива 
тятива «ремінь, мотузка, струна, що стягує кінці лука», який має відбиті 
в назвах річки варіанти тетива, тетва (< псл. *tętiva) [ЕСУМ 5, 702—703].

Тетив — місто, К и ї в . обл. [АТП, 226]; відоме з XII ст. [ГЕУ 3, 290], за ін. 
джерелами — уперше згадується 1602 р. [ЕУ 8, 3186]. Ойконім виник як 
посесив на -ів /  їв  від незафіксованого антропоніма *Тетій> утворений від 
гіпот. *тетій «хлопчик, тета (тітка) якого була повитухою» (пор. поліс. 
бабій «син або внук баби-повитухи») або від прізв. Тета (пор. пол. Tetej 
від Teta [Rymut 2, 606], яке в укр. мові могло дати Тетій).

Тйврів — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 28]; відоме з 1505 р. [ГЕУ 3, 291], 
Tywrów (1891) [SGKP 12, 730]. Назва виникла як посесив на -ів (< -овъ) від 
незафіксованого антропоніма *Тив(е)р, пов’язаного з давнім ойконімом 
Тивер або етнонімом тиверці, імовірно, спорід. з д.інд. twra «швидкий» 
[ЕСУМ 5, 564].

Тилігул — річка, пр. Тилігульськ. лим. бас. Чорн. моря в Одес. обл.; «do mieysca 
Daligoly to jest Głupiego Jeziora» (1542), Ділїгул, Teligol (1599), «на Телик- 
гулірічці» (1697), Тилигулъ (1769—1770), Телиголь (XVIII ст.), Teliguł, 
Teligoł, Tyliguł, Deligoł (1892), Tylihuł, Axiacus, Assaca (1917), Дели-Гёль 
(1979), Делигёль (1863) [СГУ, 563]. Гідронім тюрк, походження, виник як 
композит на основі ГТ гол /  кол /  гул /  кул(ъ) «річка, протока, рукав річки, 
улоговина, долина; озеро» [Мурзаев, 283, 312—313] і тур., караїм, tali / 
dali «дурень; дурний, незрозумілий» [Радлов ІІІ/1, 1083] у ролі атрибути
ва за ознакою «погане (дурне) озеро»; пор. пол. кальку гідроніма Głupie 
Jezioro, гідроніми Дурна (11), Дурний (4) тощо перев. на пд. та сх. України 
[СГУ, 189], основу яких пов’язують з тюрк, дурак «місце, де зупиняються, 
місце проживання» або слов, дурний у значенні «поганий; зіпсований, 
непридатний для вживання чи з неприємним запахом» [Лучик, 74—75]. 
Парал. назва Axiacus, Assaca, очевидно, перенесена в бас. Тилігульськ. 
лим. з Етрурії, де є істор. відома фортеця Aria, що нині називається Castel 
d’Asso [ЛРС, 96].

Тиліниця — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків, обл.; Tylinycia 
(1880), Тиііпусіа (1881) [Габорак, 379]. Етимологія назви затемнена. Оче
видним є її оформлення за допомогою слов. суф. -иц(я) в топонім, функції, 
приєднаного до основи невідомого походження. Можливо, твірним було 
збережене в рос. мові тылйна «тилок; тил речі, предмета» [Даль 4, 447] 
(< псл. *tylinal) з ліпот. геогр. значенням «протилежний бік, задня части
на хребта», що випливає з твірного апелятива тил, укр. діал. тило «задня 
частина чогось, тил; хребет, спина»; пор. імовірно спорід. діал. телени 
«на плечі, на спину» [ЕСУМ 5, 567, 538]. Варіант ороніма Тиііпусіа зумо
влений, напевно, помилковою передачею укр. -и- пол. (лат.) -и- на місці 
вживаного в ін. записах -у-.
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Тимкбва скёля — карст, печ. у Волино-Подільській карст, обл., побл. с. Кривчо- 
го Тернопіл. обл. [ГБУ 5, 292]. Спелеонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ скеля «кам’яна брила або гора зі стрім
кими схилами та гострими виступами» [СУМ 9, 259] й означенням у формі 
посесива на -ов(а), утвореного від антропоніма Тимкд (< Тимофій); пор. 
ороніми Тймківу Тимкдвий Ґрунь на Івано-Франківщині [Габорак, 379], 
нп Тимки, Тимків, Тимківка, Тимкове [АТП, 733].

Тимошівський Під — замкнене зниження овальної форми, побл. с. Тимошівка 
Михайлів, p-ну Запоріз. обл. [ГЕУ 3, 292]. Топонім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ під «низинне місце; запа
дина» [СУМ 6, 391] й означенням у формі відн. прикм. на -ськийу утворе
ного від суміж. ойконіма Тимошівка [АТП, 178].

Тиркё — пластоподібний масив у центр, частині Голови, пасма Кримськ. гір 
[ГЕУ 3, 293]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації мета
форизованого кр.тат. тіркі «стіл» [Радлов ІІІ/2, 1373], кр.тат., тур. terki 
«задня лука сідла»; пор. руч. Тірке, стежка Тірке в Криму [Бушаков, 151], 
бот. заказник місц. значення Тирке на масиві [ГЕУ 3, 293].

Тиса — річка, л. Дунаю; утворюється від злиття р.Чорноі Тиси і Білоі Тиси в 
Закарпат. обл.; укр. Тиса, рум. Tisay угор. Tisza, слвц. Tisa, серб. Тиса, 
хорв. Tisa, нім. Theiss; уперше згадується як Pathisus (Потисся) Плінієм 
Старшим у І ст. н. е.; припускають, що р. Ті7а<; у візант. історика V ст. 
Пріска Фракійця є спотворенням форми Тіоа<; або Tx̂ aq; Tisia у Йорда
на (VI ст.) і в автора із Равенни (VII—VIII ст.), xov Tioaov... тготацоу у 
Фіофілакта Симокатта (VI ст.), у Феофана Сповідника (VII—VIII ст.), 
ttotoc|li6<; Tvr£a в Костянтина Багрянородного (X ст.), угор. Tize (1075), 
Tysciam (1200), Ticiam (1224), Тусіат (1237—1240), Tichie, Tychie (1300), 
Tyza (1324); nop. yp. Za Tisö па berezi, Za Tisö pud berehom, Za Tiskou, 
Sered TisU Меже Тисём (XIX-XX ст.), Затисся — частина Закарпат. обл. 
за Тисою, нп Притисянське, Затисівка і Чорнотисів Виноградів, р-ну, 
Чорна Тиса Рахів. p-ну, Тисянка Ужгород, p-ну Закарпат. обл., потч. 
Тисак у бас. Тиси, потік Тиска в Хуст. p-ні Закарпат. обл., Тйсище — ста
риця Тиси [СГУ, 564]. Гідронім не має загальноприйнятої етимології. 
Припущення В. А. Никонова про зв’язок його найпершої фіксації Pathi
sus із санскр. pathas «вода» [Никонов, 419] привабливе з семант. погляду, 
але генет. безпідставне, оскільки антич. Pathisus є преф.-суф. хоронімом у 
значенні Потисся, утвореним від гідроніма Thisa9 який не має кореня 
path- «вода». Так само малоймовірною є мотивація назви річки бот. тис 
«хвойне вічнозелене дерево або чагарник із твердою бурувато-червоною 
деревиною» [СУМ 10, 122], в основі якого псл. tisb «тис», можливо, про
довжує І.Є . HogS-y похідне від форми Hig- /  Heg- / Hog- «товстий, густий» 
невідомої мови [Фасмер 4, 61—62], що, очевидно, має генет. зв’язки на 
ностр. рівні з протоурало-алт. Hagsa /  Hygsa «кедр, модрина, яловець» 
[ЕСУМ 5, 573—574]; пор. у Пд.-Зх. Україні бот. пам’ятку природи Ти
совий Яр [ГЕУ 3, 293], гідроніми Тйсовець (4), Тйсовиця, Тисовйчка [СГУ, 
564—565], оронім Тисове [Габорак, 381], ойконіми Тйсовець (2), Тисовиця 
[АТП, 734] з основою прикм. тисовий «стос, до тис*. Певні підстави є 
пов’язувати гідронім Тиса з псл. Hisn- /  Hesn- «тиснути, тісний» (< і.є. 
His- /  Hais- «плавити; танути; зникати» [Черных 2, 240]), що відбите в ГТ 
Hesnina «ущелина, тіснина, яр, безодня, русло ріки, тісна долина», укр. 
сутісок «дуже вузька, тісна вулиця, тісний прохід», у гідронімах з осно
вою Тісн-у у балт. назвах оз. Tis-$z?rsy р. Tys-ирёу бер. p. TTsay у слов’яні
зованому ТісоболЬу які виводять із лит. tisti «лежати, розтягуватися, 
видовжуватися» [Шульгач, 294]. Реконструйована мотивац. ознака «тісна 
ущелина, вузьке русло, тісний прохід тощо» актуальна для гірських
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річок, тому концентрація відповідних гідронімів у Закарпатті може розгля
датися як додатковий позамовний аргумент на користь такої етимології.

Тйсмениця — місто, Івано-Франків. обл. [ГЕУ 3, 293]; д.рус. ТисмАницл, «в 
Тисмлничю (тисмяницю)» (1144), Тисменицу (1531), «за Тясминецею* 
(1686), Tyśmienica (1758—1765) [ЕСЛГНПР, 158]. Ойконім має таку саму 
етимологію, як і назва р. Тйсьмениця в бас. Верх. Дністра на Львівщині 
[СГУ, 565], з якою можливий безпосередній мотивац. зв’язок, але загаль
ноприйнятої думки щодо походження їхньої основи не існує. Відповідні 
назви відомі лише в гідронімії ін. слов, країн, тому найімовірніше, що 
етимологія топоніма Тисмениця /  Тисьмениця пов’язана з особливостями 
річок, хоч ойконім фіксується давніше (див. Тисьмениця).

Тйсьмениця — річка, п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра у Львів, обл.; Ту- 
szmyenycza (1425), Tyssmyenycza (1529), Tissmienicza (1564), «па Thiss- 
mienicze» (1570), Tyśmienica, Tyśmenyca (1979), Тйс'мэниц'а (1959) [СГУ,
565]; пор. гідроніми Tyśmienica в бас. Вісли та Одеру, Tismenica в Чехії 
[Вербич, 82]. В ономастиці існує кілька версій щодо етимології назви, 
жодна з яких не стала загальноприйнятою через відсутність надійного 
апелят. підґрунтя і фонет. вразливість реконструйованих праформ (про 
основні гіпотези див. у [Бучко 1995, 250—251; Вербич, 82; Babik, 591— 
592]). З огляду на високу стійкість гідронімів і регулярність основи Tis- 
men- /  Tysmen- у їхній структурі можна говорити про псл. походження 
назв від утраченого ГТ Hismenb /  Нузтепь, до якого приєднано суф. *-іса 
в топонім, або вужчій гідронім, функції. Рефлексом такого твірного 
апелятива може бути збережений у н.луж. мові ГТ tśmeń «болотисте 
місце» (< псл. Ньвтепь) [Бучко 1995, 251]. Щодо етимології основи, то її 
пов’язують з кількома коренями: *tys- /  Hysz- < *teus- «тихий» [Rozwa
dowski, 300], *tes- (< Heks-) «тесати; зарубка на дереві для позначення 
межі» [Желєзняк 1974, 91], *tesn- /  Heskn- «тісний» [Карп. 1999, 
56—57], *teis- < *tei- «зникати, танути; текти» [Вербич, 82]. Не важко 
помітити, що генет. зв’язок кожного з них з регулярним Tis-men- /  Tys
men- виглядає непереконливим насамперед з погляду на розвиток фонет. 
структури топоніма. Можна припустити, що суч. співвідн. гідроніми 
сформувалися на території протоукр. діалектів, у яких відбувся перехід 
етимол. *-і- в *-у- (укр. -и-)у що викликало ствердіння попереднього 

Давн. варіант кореня *Tis9- міг розвинутися на місці псл. *tix- 
«тихий» у зв’язку з третьою палаталізацією, зумовленою впливом голос, 
перед, ряду -і- на наступний -х-. Отже, найімовірнішою є така послідов
ність виникнення гідроніма: Тйсьмениця < псл. *Tis'menica < Нів’тепь + 
*-іса < Ніхтепь «тихе, спокійне місце; повільна течія; застійна вода»
< *Ихъ «тихий, спокійний, повільний» [Boryś, 78], що пов’язане чергуван
ням голосних з псл. *tuxnęti «тухнути», в основі якого і.є. *taus- «спокій
ний, мовчазний, задоволений» [ЕСУМ 5, 576—577, 687]. У такому разі 
ймовірно спорід. н.луж. tśmeń «болотисте місце» з формального боку від
биває закономірний для зх.сл. мов перехід -ś- у -Ś- і втрату перед ним посла
бленого редук. -ь-, що постав на місці короткого -і-. Із семант. погляду зна
чення ГТ tśmeń «болотисте місце» природно могло розвинутися на основі 
вихідного «повільна течія; застійна вода», що відбиває ознаку, наслідком 
якої виявляється заболоченість річки; пор. рр. Тйха на Черкащині та Чер
нігівщині, Тихань на Київщині, Тйха Прірва на Рівненщині, Тйхий 
Сеймик і рівчак Тихий Сейм на Чернігівщині [СГУ, 565], заплавні оз. у 
цій же обл. Тйха Десна й Тйхе озеро [ГЕУ 3, 294], 7 назв потоків Тйхий у 
Закарпат., Івано-Франків. і Львів, обл. [СГУ, 565], для яких у зв’язку з 
перев. гірським рельєфом актуальним є (за законом негативності) виді
лення саме спокійної течії водних об’єктів і майже відсутність таких
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гідронімів у степ, частині України, пол. гідроніми Cichmienica, Ciśmionka, 
мікротопонім Ciśmionki як рефлекси псл. Нісктепь, Нізтепь «тишина» 
[Babik, 592].

Тікич — річка, один із витоків р. Синюхи в Тальн. p-ні Черкас, обл., утворюєть
ся злиттям Гірського Тікичу (див.) і Гнилого Тікичу [ГЕУ 3, 294]. Гідронім 
Тікич фахівці визнають або етимол. неясним [Фасмер 4, 57], або лише 
відносять до групи назв із суф. -ич> не визначаючи його походження 
[Трубачев, 225]. З огляду на найдавніші фіксації (XVI—XVII ст.) суміж. 
гідронімів Гірський і Гнилий Тікич у формі Tykicz [СГУ, 132, 141] пер
винним, очевидно, є варіант Тикіч /  Тикич, а не Тікич, у зв’язку з чим 
назва річки виникла у псл. гнізді Hykati «встромляти, втикати; зачіпа
ти, торкатися і т. ін.» за допомогою суф. -ич у гідронім, функції (пор. 
архаїч. утворення такого типу Удич, Росич, Радичъ, Злобичъ та ін.) за 
ознакою «вибиті водою впадини чи штучно створені ями, які служили 
межовими знаками на лузі»; пор. похідні від псл. Hyk- укр. діал. (поліс.) 
тичка, тічка «очищена від пагонів до вершини і загострена на товщому 
кінці гілка затикати в землю», патик, патік «загострена паличка зати
кати в землю», тиква «посуд для молока» (тобто видовбаний з дерева), 
діал. тиква «гарбуз» (тобто такий, з якого видовбують насіння і м’якоть), 
укр. тика «тичина, віха», болг. nó-тка «ямка, яка служить межовим зна
ком луга; ямка, лунка; межовий кіл на лузі», поліс, гідронім Тиква 
[Лучик, 47—49].

Тлумач — 1) місто, Івано-Франків. обл. [АТП, 201]; відоме з XII ст. [ГЕУ 3, 295], 
д.рус. Тълъмачь «противоу Толмачюь (1213), «на толъмачи» (1398), 
Tłumacz (1758—1765) [ЕСЛГНПР, 161]; потоки: 2) п. Дністра в Тлумац. р- 
ні Івано-Франків. обл.; Tłumacz, Tłumacki (1886), Tłumaczek (1913) [СГУ,
566], як річка Тлумач [ГЕУ 3, 295]; 3) л. Пруту л. Дунаю в Коломий. і 
Надвірн. р-нах Івано-Франків. обл.; Тлумачик (1957), Tłómaczyk, Tłumacz 
(1888); пор. нп Товмачик у Коломий. p-ні, потік Тлумачик пр. Тлумача л. 
Пруту [СГУ, 566]; як річка Тлумач, Тлумачик, Товмачик [ГЕУ 3, 295]. 
Ойконім, в основі якого відбулася метатеза під впливом пол. мови, вважа
ють відантроп. утворенням на *-уь від незафіксованого *Толмак [Бучко 
1995, 251], або від прізв. з основою д.рус. тъл(ъ)мачь «перекладач» 
[ЕСЛГНПР, 161], а суміж. гідроніми — семант. похідними від ойконіма. 
Такий висновок щодо походження гідронімів є не зовсім переконливим з 
огляду на наявність р. Товмач у бас. Синюхи л. Пд. Бугу на Кіровоградщи- 
ні, Толъмачь (1745) [Лучик, 41]. Її назва, як і прикарп. топоніми, могла 
виникнути за допомогою суф. -ач (< псл. *-ась) у топонім, функції (пор. 
гідроніми Головач, Рвач, Лукач, Черевачь, гелоніми Корнач, Горбач, назву 
ур. Кривач та ін.) від псл. Нъ1т- /  Holm- /  Helm- «битися; давити; товпи
тися, тиснутися, купчитися» за ознакою «тупокутне місце (клин, долина, 
лука тощо) в згині річки, де скупчувалися люди, худоба і т. ін.»; пор. 
рефлекси цього гнізда з корен, -ъ-: рос. смол, талмата «голос, суєта» 
(< *тълмота), укр. поліс, затовмистий «тупокутний», а також сформо
вані під пол. впливом укр. тломити «знищувати, винищувати, поїдати», 
тлумитися «товпитися, скупчуватися, юрбитися; пустувати», каш.-сло- 
він. tłum «натовп, збіговисько, стовпище» та ін. [Лучик, 43—45].

Тня — річка, п. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл. (1913); 
Тпіа, Тпа, Тепіа (1883), Оветлица (1888); там же Тнявське торф. (1959) 
[СГУ, 556]. Гідронім не має переконливої етимології. О. М. Трубачов роз
глядає його як назву неслов. (очевидно, балт.) походження [Трубчев, 
244—245]. Є підстави вважати його спорід. з назвою пол. р. Tanew, яка у 
фіксаціях XV ст. має форму Thnew з коренем Тп-9 що панує в тогочасних 
джерелах [Babik, 337]. Цю основу найчастіше пояснюють як похідну від 
псл. Ніпа з і.є. Hin- «болото» з коротким -і- [Babik, 338], на місці якого
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розвинувся -ъ- (нор. д.рус. тина «болото, багно, твань» [ЕСУМ 5, 569]), або 
як субстантив, утворений від псл. Ньп- «тонкий» [Babik, 338], що постало 
з i.e. Henus у гнізді Неп- «напинати, тягти; розтягнутий, видовжений» 
[ЕСУМ 5, 597].

Тобёчицьке бзеро — солоне оз., Ленінськ. р-н Криму, у групі Керченських озер 
[ГЕУ 5, 295]; Тобечйське озеро [Янко, 353]. Лімнонім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі 
відн. прикм. на -ське /  -цьке з основою незафіксованого мікротопоніма 
тюрк, походження Тобечик, утвореного від демінутива *тобачик, табачук
< куман., каракалп. таба «вершина, верхівка; курган» [Радлов III/1, 
1118]; пор. руч. Тобё-Чокрак у Сак. p-ні Криму [СГУ, 556].

Товстё — с-ще міськ. типу, Заліщиц. р-ц Тернопіл. обл. [АТП, 417]; відоме з 
1449 p., зал. ст. Тлусте [ГЕУ 3, 296], Touste, Tołste (1891) [SGKP 12, 
433]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми сер. 
роду прикм. товстий «значний завширшки, широкий» [СУМ 10, 166], 
який указував на розміри поселення або місця, де воно виникло. Варіант 
Тлусте відбиває пол. вплив на назву; пор. ін. ойконіми Товсте (6), Тов
ста (2), Товстеньке, Товстий Ліс, Товсті Роги [АТП, 734], гідроніми 
Товста (7), Товсте, Товстий (7), Товстий Звір [СГУ, 567], ороніми 
Товста (2), Товсте (2), Товстий (3) [Габорак, 381], мис Товстий у Криму 
[ГЕУ 3, 296].

Тбвтри — 1) лінійно витягнуті скелясті розчленовані вапнякові пасма в межах 
Львів., Тернопіл., Чернівец., Вінниц. обл. і Пн. Молдови; Медобори на 
позначення Подільских Товтрів [ГЕУ 3, 296], Толтры (Медоборы) [СЭС, 
1349]; 2) підвищення (3) у Городенк. p-ні Івано-Франків, обл. [Габорак, 
382]. Омонім, ороніми, очевидно, виникли різними шляхами. Макрооро- 
нім Товтри, що називає скелясті вапнякові пасма в Пд.-Зх. Україні та Пн. 
Молдові, сягає ще дослов., можливо, і доіндоєвроп. доби. Укр. форма роз
винулася з д.рус. Толтры, що відбиває дисиміляцію вібрантів у псл. Тгг- 
tbr- (< доі.є. Hftf- «скелі» з редуплікацією коренів) і співвідноситься із 
зх.слов. назвою гір Татри (< Tartry), баск, tutur- «гірський гребінь», 
франц. tertre «пагорб» [Карпенко 2003, 207], серб. Тртра «гора в Герцего
вині», гр. xepdpov «кінець, вістря», алб. toritse «гірська вершина» [ЕСУМ 
5, 590]. З огляду на поширення давн. оронімів від Передкарпаття до Бал
кан припускають фрак, або іллір. походження назви [Никонов, 410— 
411], рідше її кельт, (дороманські) витоки [Babik, 281]. Щодо локальних 
назв окремих підвищень у Прикарпатті, то вони є пізн. семант. утворен
нями від спорід. з оронімами ГТ móempu «вапнякові пасма, що являють 
собою залишки рифів та атолів морів далеких геологічних епох», діал. 
«каміння (скелі) на дні річки», діал. толтри «скелясті горби», відомого 
також у рос. мові як толтры «скелясті розчленовані пасма на Подільсь
кій височині» та в пол. діалектах як tatra (< Hartra) «висока гора» [ЕСУМ
5, 589—590]; пор. оронім Татри з основою зх.укр. ГТ татра «скала, 
скеля; прірва, безодня», «скали на найвищих горах», співвідн. з укр. тов
три «підвищення; гора, не вкрита рослинністю» [Габорак, 377, 382]. 
Парал. назва підвищення на Подільській височині Медобори сформувала
ся в укр. мовленні під впливом народної етимології, пов’язаної з основами 
медо-бори на позначення місця збирання меду. Справжнє походження оро- 
німа пояснюють у зв’язку з іллір. *Medubaris (< *medubaris «межиболот- 
тя, межиріччя» < *medu- «між» і *bar(b)- «болото»), відповідником якого 
є зафіксована на поч. н. е. Плінієм назва межиріччя Сави й Драви (суч. 
Славонія) Metubarbis [Трубачев, 280]. Можливо, укр. Медобори є адапто
ваною формою перенесеного зі Славонії іллір. Metubarbis.

Токлук — низькогірний хребет у сх. частині Голови, пасма Кримських гір, 
витягнений від м. Судака до с. Сонячної Долини [ГЕУ 3, 296]. Оронім
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тюрк, походження, виник унаслідок онімізації тур., кр.тат. токлук 
«насиченість, ситість; повний достаток» [Радлов III/1, 1153], що характе
ризує багаті на рослинність схили хребта.

Токмік — 1) річка, л. Молочної вп. в Азовське море (1697); Токтак 2*7. (1784), 
Токмакъ, Большой Токмакъ (1849), Токмачка (1786), Мокрая Токмачка 
(1778); пор. мог. Токмак (1744), ур. Токмак (1749), Токмач (1696) у Запо- 
різ. обл. [СГУ, 568]; 2) м. Токмак Запоріз. обл. [АТП, 182]; засн. 1794 р. 
під назвою Великій Токмак, з 1962 — Токмак [ГЕУ 3, 296]. Первинним є 
гідронім. О. С. Стрижак припускає, що він походить від тюрк. Ндктпак 
«лити» [Стрижак 1967, 15]. Така етимологія приваблива з семант. погля
ду, але не переконлива зі словотв. та ареального. Насправді «виливати, 
висипати» в тюрк, мовах виражає дієсл. гпдк, яке функціонує на відповід
них землях Сибіру [Радлов III /  1, 1242]. Від нього міг утворитися за допо
могою суф. -мак іменник пгдкмак на позначення опредметненої дії «вили
вання, висипання», який не відомий у тюрк, мовах європ. ареалу. Імовір
нішим є метафор, утворення гідроніма від тур. іоктпак «дерев’яний моло
ток, колотівка», «гирі, які звисають на мотузці у дверях; блок» [Радлов III 
/  1, 1156—1157], «товкач; киянка, довбенька», що відбилося в топонімії 
Криму й суміж. земель [Бушаков, 152]. Ойконім постав унаслідок трансо- 
німізації назви р. Токмак, на якій лежить місто. Його первинна складена 
назва Великий Токмак (рос. Большой Токмак) мотивована відповідною 
парал. формою суміж. гідроніма; пор. назву р. Токмачка в Запоріз. обл. 
[СГУ, 568], у структурі якої суф. -к(а) виконує демін.-релят. функцію.

Том&ківка — 1) річка, п. Дніпра; Томаковка (1697), Тотакоюка (1936), Тумакі- 
вка (1957); пор. с. Томаківське Нікопол. р-ну Дніпропетров. обл [СГУ, 
568]; 2) с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 94]; засн. 1740 р. нар. 
Томаківці [ГЕУ 3, 297]. Гідронім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят. 
функції від тюрк, тамак «горло», що розвинуло геогр. значення «гирло 
річки, вхід в ущелину, невелика ущелина» [Мурзаев, 542] і в окремих 
тюрк, мовах та діалектах мало варіант томак [Суперанская, 175, 178]. 
Суміж. ойконім постав унаслідок трансонімізації гідроніма.

Том&шгород — с-ще міськ. типу, Рокитн. р-н Рівн. обл. [АТП, 383]; засн. на поч.
XX ст. [ГЕУ 3, 297]. Ойконім виник як композит унаслідок складання 
основ антропоніма Томат і заст. розм. город «місто» < д.рус. городь «ого
рожа, паркан, фортеця; місто; мур» [ЕСУМ 1, 570—571]; пор. с. Томашго- 
род у цьому ж р-ні [АТП, 383].

Том&шпіль — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 29]; відоме з 1616 р. [ГЕУ З, 
297—298], Тотпазгрої (1891) [ввКР 12, 379]. Ойконім виник як композит 
складанням основ продукт, в пол. мові антропоніма Тдмаш і ГТ піль 
«поле» на зразок Адампіль, Бориспіль; пор. с. Томашпіль у Хмільниц. р-ні 
Вінниц. обл., р. Томашпілька в смт Томашпіль [СГУ, 568]. Можливою є 
фонет. трансформація незафіксованого *Томашполь з компонентом гр. 
походження -поль «місто» (див. Маріуполь, Севастополь та ін.).

Томн&тик — вершина гірського масиву Боржава в Закарпат. обл., на пн. зх. від
г. Стій [ГЕУ 3, 298]. Оронім виник унаслідок онімізації молд., рум. том- 
натик «осінній» (про пасовище); пор. полон. ТотпаИс (1647) на Букови
ні [Карпенко, 195], потоки Томнатик на Закарпатті та Буковині з назва
ми, похідними від суміж. оронімів [СГУ, 568].

Торёз — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; засн. у 70-і рр. XVIII ст., до 1840 — Олек- 
сіївка, до 1868 — Олексіеве-Леонове, до 1964 — Чистякове [ГЕУ 3, 299], 
рос. Торез, до 1964 — Чистяково [СЭС, 1353]. Суч. ойконім виник як 
мемор. назва на честь відомого фр. й міжнарод. діяча комуністичного та 
робітничого руху Мориса Тореза (можливо, через ергонім. посередницто). 
Первинний ойконім постав за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від чол. імені Олексій. Наступну назву утворено складнофлект.
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способом на основі попереднього Олексіївна та прізв. власника слободи 
генерала Леонова [Янко, 355], суф. -ов- у структурі якого зазнав семант. 
конверсії перед закінч, -е. Флект. способом (за допомогою -е) від антропо- 
німа Чистяков виникла змінена в радян. часи назва поселення.

Торунський перевпл — перевал на Вододільн. хребті Укр. Карпат, Міжгір. р-н 
Закрпат. обл. [ГБУ 3, 299]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оні- 
мізації словосп. з опорним ГТ перевал «найнижче і найдоступніше для 
переходу місце в гірському хребті чи масиві» [СУМ 6,133] й означенням у 
формі відн. прикм. на -ський, утвореного від суміж. ойконіма Торунь у 
Міжгір. р-ні [АТП, 161].

Тбрчин — с-ще міськ. типу, Луцьк, р-н Волин, обл. [АТП, 45]; відоме з 1230 р. 
[ГЕУ З, 301], за ін. джерелами — з 1-ї пол. XVI ст., «з Торчинє» (1540), 
«s Тогсгупаь (1545), «do Torczina» (1598), «do Torczyna» (1738); поясню
ють як посесив на -ин від незафіксованого антропоніма *Торка / 
*Торча [Шульгач 2001, 137].

Тбшківка — с-ще міськ. типу, Первомайська м /  р. Луган. обл. [АТП, 60]; засн. 
1871 р. [ГЕУ З, 301]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-по- 
сес. функції від неофіц. форми Тошка /  Тошко чол. імені на зразок Антон, 
Томаш; пор. пол. Toszka, Toszko, Toszke [Rymut 2, 614].

Трипілля — село, Обухів, р-н Київ. обл. [АТП, 221]; засн. 996 р., «къ Треполю*, 
«къ Трьполю» (1093), «оу Трьполл» (1093), «за Трьполь» (1163), «въ Тре- 
полъь (1193), «на Трьполиь (1193), Триполье (1686), Триполле (1764), Три 
полья (1785), Комсомолля (1977) [ЕСЛГНПР, 160]. Ойконім виник склад- 
носуф. способом за допомогою *-bje на основі словосп. три в с акр.-символ, 
значенні множинності і ГТ поле; пор. численні назви поселень з цими ком
понентами Тригір'я, Тригради, Тригуби, Тридуби, Триліси, Трипілля (в 
Донец, обл.), Трихати, Трихатки [АТП, 735—736], Запілля (4), Середпіл- 
ля, Шестипілля, П'ятипілля (2), Кривопілля, Довгопілля (2), Білопілля 
(3), Краснопілля (9), Чистопілля (3) [Бучко, 304—305]. Припущення про 
перенесення цієї назви носіями трипільської культури з поселення Тріпо
лі на Близькому Сході [ЕСЛГНПР, 160] не має аргументованих підстав; 
пор. м. Тріп(о)лі в Лівані й таку ж назву столиці Лівії, етимологію яких 
пояснюють як «три міста» [Никонов, 425]. Парал. радян. ойконім Ком- 
сомолля є штучною мемор. назвою, яка утворена від апелятива комсомол і 
не прижилася в місц. мовленні.

Тритузна — річка, п. Мокрої Сури п. Дніпра; Сура Столповая (1779), Третиз- 
новыйу Тритузная (1913), Тритузна (1957); пор. с. Тритузне в Солон, р- 
ні Дніпропетров. обл. [СГУ, 571]. Етимологія суч. гідроніма неясна. Він 
міг постати в XIX — XX ст. способом трансонімізації суміж. ойконіма 
Тритузне невідомого походження, який разом з назвою річки не має пара
лелей в укр. та європ. топонімії. Це дає підстави для припущення про те, 
що топонім виник під впливом народної етимології внаслідок слов’яніза
ції втраченого іншомовного утворення. З огляду на місц. топонім, простір, 
у якому функціонують назви смт Солоне і р. Солона [ГЕУ 3, 213], що вка
зують на наявність солі у бас. р. Тритузна і с. Тритузна, імовірною є 
адаптація незафіксованого тюрк, композита *Теретуз з основами тур. 
тара /  тере «свіжий, сирий, неварений» [Радлов ІІІ/1, 1061] і тур., 
кр.тат. туз «сіль; смак» [Радлов ІІІ/2, 1502—1503], який за аналогією до 
три і туз змінився у слов, мовленні спочатку на *Третуз /  *Тритуз, а 
потім на відповідну форму відн. прикм. *Тритузна (-е, -ий). Первинну 
назву р. Сура Столповая утворено синтакс. способом від суміж. гідроніма 
Сура (Мокра) внаслідок приєднання означення, що в укр. мові має форму 
стовповий «великий поштовий шлях, на якому стовпами було позначено 
верстви; великий уторований проїзний шлях; головний напрямок у русі 
або розвитку чого-небудь» [СУМ 9, 722]. Очевидно, зі зникненням у бас.
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річки стовпів на позначення верств або занепадом великого проїзного 
шляху означення Столповая втратило актуальність і на зміну складеному 
гідроніму прийшла адаптована тюрк, назва Тритузна.

Трбїцьке — с-ще міськ. типу, Луган. обл. [АТП, 72]; засн. в 40-х рр. XIX ст., до 
1815 — Кальнівка, у 1815 — 60-і рр. XIX ст. сл. Новотроіцька [ГЕУ З, 
305], кол. Калинівка [Янко, 356]. Суч. ойконім виник унаслідок усічення 
першої основи кол. назви Новотроіцька та зміни категорії роду опорного 
компонента відповідно до морфол. ознак номенкл. імені селище, село. 
Композит Новотроіцька грам, узгоджується зі співвідн. ГТ слобода. Він 
постав способом основоскладання від словосп. Нова ( є )  Троїцька ( є) ,  
опорний компонент якого є ойконімом, утвореним від назви ц. Святої 
Трійці. Істор. назву Кальнівка, очевидно, утворено за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-субстант. функції від прикм. кальний «те саме, що бруд
ний; заболочений» [СУМ 4, 80], який указує на відповідні ознаки, зумо
влені протіканням через с-ще р. Уразової. Є думка про походження ойко- 
німа від прізв. Кальний першопоселенця з офіц. іменем Калина [Янко, 
356], яке мотивувало ін. істор. назву — Калинівка.

Трбїцько-Харцйзьк — с-ще міськ. типу, Харцизька м /  р Донец, обл. [АТП, 111]; 
засн. 1786 р. Ойконім виник унаслідок складання основ двох назв посе
лень — Троїцьке і Харцизьк для протиставлення суміж. Харцизьк та ін. 
ойконімам Троїцьке (3) в Донец. обл. [АТП, 736].

Тростін — гірська вершина хр. Звинів Стрийсько-Санської верховини, Львів, 
обл. [ГЕУ 3, 306]. Оронім виник за непродукт. архаїч. моделлю на -ан /  -ян 
від діал. тростя «очерет» [ЕСУМ 5, 651].

Тростянёць — 1) гідроніми (11), перев. в пд.-зх. частині України [СГУ, 572]; 
2) місто, Сум. обл. [АТП, 407]; відоме з 1660 р. [ГЕУ 3, 306]; 3) с-ще міськ. 
типу, Вінниц. обл. [АТП, ЗО]; відоме з 1598 р. [ГЕУ 3, 306]. Гідроніми 
виникли за допомогою суф. ець у топонім, функції від прикм. тростяний 
«стос, до трость», який характеризує місцевість (перев. річки), зарослу 
очеретом. Припускають, що твірним для них міг бути апелятив *тро- 
стянёць «потік, на берегах якого росте очерет» [Вербич 2009, 166]. Ойко
нім на Вінничині утворено аналог, способом від суміж. гідроніма Тро
стянка [ГЕУ 3, 306], а назву міста на Сумщині перенесено переселенцями 
з вінниц. Тростянця.

Тростянёцький дендропарк — дендр. парк біля с. Тростянця Ічн. р-ну Чернігів, 
обл. [ГЕУ 3, 306]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ дендропарк «великий парк, у якому вирощується 
багато видів деревних і кущових рослин як місцевої флори, так і інших 
біогеографічних областей» [СУМ 2, 242] й означенням на -ський /  -цький, 
утвореним від суміж. ойконіма Тростянёць.

Тростянйця — річка, п. Ірші л. Тетерева п. Дніпра; Тго8іепка (1631), Тростени- 
ца, Тростяница (1892), Тростянка (1913), Тгоісіапіса (1850), Половня
(1888), Тростянйця (1957); пор. с. Тростяниця Малин, р-ну Житомир, 
обл. [СГУ, 573]. Суч. назва річки постала за допомогою суф. -иц(я) в гідро
нім. функції від попередньої форми Тго8іепкау що є релятивом на -ка від 
відн. прикм. тростяний «стос, до трость» (див. Тростянёць). Парал. 
гідронім Половня, похідний від половня «половник; місце, куди засипа
ють полову» [ЕСУМ 5, 496], перенесено з пр. Тростяниці [СГУ, 435].

Трубин — заплавне оз. на лівому бер. Десни, Борзн. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ З, 
308]. Гідроніми з основою Труб- належать до етимол. затемнених (див. 
Трубіж). Лімнонім виник, очевидно, від сх.слов. ГТ труба «протока, стру
мок; річка в ущелині; русло річки; каньйон; вузька долина без терас і 
заплав» [Мурзаев, 560] за допомогою суф. -ин у синонім, значенні до 
-ин(а) (див. Велйкий Мокрйн). Імовірним є перенесення на озеро втраче
ного мікротопоніма у формі посесива на -ин з осовою антропоніма Труба.
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Трубіж — річка, л. Дніпра [СГУ, 573]; «по Трубешеве (трубежеве)» (988), «на 
Трубеши (тпрубежи)» (992), «на онои стороні Трубежа (стпрубеша)» (1096), 
«в Трубежь (тпрубешь)» (1096), «по Трубежю» (1149), у верхів’ї річки — 
Трубайло (XVIII ст.) [ЕСЛГНПР, 159], Trubicz (1665), Трубечь (1760), Тру
бежь, Трубеж (XVII ст.) [СГУ, 573]. У наук, літературі існує кілька 
пояснень етимології гідроніма, жодна з яких не стала загальноприйнятою 
[ЕСЛГНПР, 159]. Поширеність назв водних об’єктів з основою Труб- 
(Труба в Білорусі [ЕСЛГНПР, 159], Трубай, Трубич, Трубище на Київщині 
[СГУ, 573], Труб, Трубеж, Трубежь, Трубянка, Трубеш, Трубеши, Трубодыр 
та ін. у бас. Окй, що в Росії [Мурзаев, 560]) свідчить про функціонування 
в сх.слов. діалектах ГТ тпруба з семантикою «обмежене берегами русло 
річки, потоку тощо» (див. Трубин); пор. рос. речная труба «русло; межен
не русло», река в трубе «у берегах», «у межені» [Мурзаев, 560]), до якого 
приєднано архаїч. суф -іж (< -ежь) (див. Вороніж).

Трубчйн — бот. пам’ятка природи держ. значення, Борщів, р-н Тернопіл. обл.; 
Урочище Трубчйн [ГЕУ 3, 309]. Топонім виник унаслідок трансонімізації 
суміж. ойконіма Трубчйн [АТП, 414], що постав як посесив на -ин від 
антропоніма Трубка; пор. прізв. Трубка в Чернівец. обл. [СПЧ, 353]. 
Форма чол. роду зумовлена узгодженням назви з номенкл. іменем хутір, 
яке характеризувало тип заснованого в ур. поселення.

Трудниця — річка, л. Тисьмениці п. Бистриці-Тисьменицької п. Дністра у 
Львів, обл.; Трудница (1917), Trudnica (1892), Trudnią (1892) [СГУ, 573]. 
Гідронім виник, очевидно, від діал. (бот.) трудниця «родовик лікарсь
кий», що пов’язане з діал. труд «золототисячник малий, золототисячник 
зонтичний» і трудний «тяжко хворий» [ЕСУМ 5, 655]. Суф. -иц(я) в 
структурі твірного апелятива сприяв його переходу в гідронім, який фор
мально вписується в продукт, для слов, назв водних об’єктів словотв. тип 
на -иця (< *-іса); пор. р. Тисьмениця, в яку впадає р. Трудниця. На думку 
С. О. Вербича, гідронім постав семант. способом від незасвідченого апеля
тива *трудниця «річка, що тече важко прохідною, наприклад, болоти
стою місцевістю» [Вербич, 83].

Трускавець — місто, Львів, обл. [АТП, 275]; відоме з 1462 р. [ГЕУ 3, 310]; пор. 
потік Трускавець неподалік від міста [СГУ, 574]. Ойконім пояснюють як 
дериват на -ець у демін.-релят. функції від назви суміж. р. Трускава 
[Никонов, 426], що формально виглядає переконливо, але найповніший 
«Словник гідронімів України» такої назви не фіксує. Якщо гідронім Тру
скава реально існував, то, найімовірніше, він або відповідний апелятив є 
архаїч. утворенням на -ав(а) від апелятива трусок «дрібний хмиз, сухі 
тріски», діал. труск «тс.; дрібно побиті гілки, лозиння; тріск сухих під 
ногами, самі ці рослини, сухі гілки дерев» [ЕСУМ 5, 659]; пор. пол. топо
нім Truskolasy, який (можливо, через антропонім. посередництво) пов’я
заний з гіпот. truskolasy «ліси, де багато нападало хвойних голок», утво
реним від ст.пол. trusk «шелест, тріщання», діал. «опалі голки хвойних 
дерев» і ГТ las «ліс» у мн. [Rospond, 437].

Трухпнів — о-в на Дніпрі, в межах Києва, рекреаційна зона міста, входить до 
Центр, парку культури і відпочинку [ГЕУ 3, 310]. Інсулонім виник як 
посесив на -ів від антропоніма Трухан; пор. прізв. Трухан у Чернівец. обл. 
[СПЧ, 353], Трухан у Новгороді (XV ст.) [Веселовский, 323], с. Труханіву 
Скол, р-ні Львів, обл. [АТП, 294].

Туганівський заказник — ліс. заказник держ. значення, Новоград-Волинськ. р- 
н Житомир, обл. [ГЕУ 3, 310]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. 
прикм. на -ськийу утвореного від утраченого відантроп. мікротопоніма 
*Туганів; пор. прізв. Туган у Чернівец. обл. [СПЧ, 353].
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Тузла — смуга суходолу в сер. частині Керченської прот., у межах Криму; Туз- 
линська коса [ГЕУ 3, 310]. Інсулонім тюрк, походження, виник способом 
онімізації тур. тузла «солеварня» [Радлов III/2, 1506], кінц. наголос 
якого в слов, мовленні перенесено на основу. Можливою є грам, тран
сформація назви *Тузли, утвореної семант. способом від прикм. тузли з 
суф. -ли й основою тур., кр.тат. туз «сіль; смак» [Радлов ІИ/2, 1502— 
1503]. Парал. назва постала внаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ коса й означенням у формі релятива на -хінська з 
основою інсулоніма Тузла; пор. оз. Ту зли в Красноперекопськ. р-ні [ГЕУ 
З, 310], у назві якого збережено кінц. тюрк, наголос і форму з суф. -Іу в 
релят. функції.

Тульчпн — місто, Вінниц. обл. [АТП, ЗО]; відоме з 1607 р. [ГЕУ 3, 310], засн. як 
замок Нестервар [Янко, 358], Tulczyn (1891), «pierwotnie Nesterwar, w 
dokumentach łacińskich Тиісіпить [SGKP 12, 611]. Етимологія ойконіма 
затемнена, паралелей до нього не зафіксовано. Очевидно, він виник як 
посесив на -ин від прізв. Тулька, в основі якого д.слов. захисне ім’я Тульо 
з етимоном «хай буде бережений від біди і хвороб», мотивоване дієсл. 
тулйти(ся), туляти(ся) «ховатися»; пор. закарп. прізв. Tuła, Tulko 
[Чучка, 561], пол. Tuła, Tuła, Tulka, Tulko, Tulczak з тією ж основю 
[Rymut 2, 627], назву р. Тульчйнка, біля гирла якої лежить місто [СГУ,
574]. Первинна назва Нестервар є композитом з основами антропоніма 
Нестор і ГТ вар «укріплене село; замок, фортеця», поширеним в окремих 
тюрк., Іран, та угор. мовах [Мурзаев, 113]; пор. у Хорватії м. Вуко- 
вар9 букв, «поселення Вука» [Карпенко та ін., 187], на Закарпатті 
с. Вари [АТП, 157].

Туппй — низькогірний масив Вулканічн. хребта в Закарпат. обл., у межиріччі 
Боржави й Ріки; Великий Шолес [ГЕУ 3, 312]. Оронім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації прикм. тупий «який не звужується або мало 
звужується, заокруглений на кінці» [СУМ 10, 320], що характеризує 
форму пологих гір масиву. Парал. назва постала синтакс. способом унас
лідок приєднання означення Великий, що вказує на розміри масиву, до 
ороніма Шолес, очевидно, угор. походження; пор. угор. szólóskert «вино
градник» [ВРС, 703].

Турбів — с-ще міськ. типу, Липовец. р-н Вінниц. обл. [АТП, 20]; відоме з 1545 р. 
[ГЕУ 3, 312], Turbów (1891) [SGKP 12, 631]. Ойконім виник як посесив на 
-ів від пол. прізв. Turbo, Turba (< turba «юрба, натовп) [Rymut 2, 629]; пор. 
закарп. прізв. Турба, похідне від пол. апелятива turba [Чучка, 561].

Тур’є-Полінський заказник — загальнозоол. заказник держ. значення, Пере
чни. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 313]. Дрімонім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі 
відн. прикм. на -ськийу утвореного складносуф. способом від назви суміж. 
с. Тур9я Поляна [АТП, 163], біля якого розкинувся ліс. масив.

Туршськ — с-ще міськ. типу, Волин. обл. [АТП, 52]; «воротистасл Турииску» 
(1097), «ьько Туриискъ суть» (1097), Тоурискъ (1205), «соколо Тоурьска» 
(1254), «яко ТурійськЬ суть» (1098) [ЕСЛГНПР, 160], ТХрейскъ (1508), 
Туреискъ Володимєрський (1429) [Шульгач 2001, 139]. Ойконім виник як 
релятив на -ськ (< -ьскъ) від назви суміж. р. Турія п. Прип’яті п. Дніпра у 
Волин. обл.; пор. ще в бас. річки Турійське торфище [СГУ, 575], Турійська 
рівнина, Турійські озера, вони ж Турійсько-Озерянські озера [ГЕУ 3, 314].

Турія — річки: 1) п. Великої Висі л. Синюхи л. Пд. Бугу (1970); Турья (1753); 
Турия, Тигуа, Гептурка, Гаптурка (1917); пор. с. Турія Новомиргород. 
р-ну Кіровоград, обл.; 2) п. Прип’яті п. Дніпра(1957); Турья, Турия (1953), 
Турія (XII—XIII ст.); пор. Турійське торф., нп Турійськ; 3) бас. Горині 
п. Прип’яті п. Дніпра; Тигуа (1892); пор. с. Турівка Теофіпол. р-ну Хмель- 
ниц. обл. [СГУ, 575]. Гідроніми виникли як посесиви із суф. *-bj(a) від
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назви культового виду вимерлих буйволів тпурь (< псл. Нигь < i.e. Hour- /  
Наиг-) [Лучик, 49—51; Шульгач, 301—303], що має глибокі і.є. зв’язки та 
бл. форми за межами і.є. мов (див. Таврія). Парал. назва Гаптпурка на 
Кіровоградщині постала як композит на основі псл. *gbb- «кривий; кри
визна» і турка «гирло ріки», а її фонет. варіант Гептурка зумовлений 
впливом народної етимології, пов’язаної зі словосп. гепнути турка 
[Лучик 2004, 115—121].

Тур’ї Ремёти — с-ще міськ. типу, Перечин. р-н Закрпат. обл. [АТП, 162]; відоме 
з 1451 p., Тур’ї-Ремети [ГЕУ 3, 314]. Ойконім виник на основі родової 
назви людей на прізв. Ремета в мн. (від серб, або угор. архаїч. remeta 
«самітник; пустельник; відлюдько») [Чучка, 481]), до якої приєднано озна
чення у формі суміж. гідроніма Турія (див.) для протиставлення с-ща 
Нижнім Реметам і Верхнім Реметам у Берегів, p-ні цієї ж обл. [АТП, 157].

Т^рка — річки: 1) л. Пруту л. Дунаю в Івано-Франків. обл. (1957); Turka (1888); 
пор. с. Турка в Коломий. р-ні; 2) у м. Турка Львів, обл.; Turka (1979) [СГУ,
575]; 3) місто, Львів, обл. [АТП, 298]; відоме з 1431 р. [ГЕУ 3, 315], Turka
(1891) [SGKP 12, 640], засн. у XV ст., Турка [СЭС, 1375]. Ойконім виник 
унаслідок трансонімізації суміж. гідроніма Турка, форма якого узгоджу
ється з номенкл. іменем річка. Етимологія назв річок затемнена. Поши
реність гідронімів Тур і Турка перев. на сх.слов. землях і в Польщі 
[Шульгач, 301—302; СММПЗУ 2, 417] та їхня структура (особливо 
безаф. Тур) свідчать про функціонування на відповідних територіях 
твірних ГТ тур і турка, які збереглися в діалектах сх.слов. мов; пор. 
блр. тур «глухий кут, тупик» [Яшкін, 191], рос. діал. турка «гирло 
річки» [Элиасов, 418], його морфол. варіант в укр. діалектах турок 
«затока на річці» [Черепанова 1984, 224], які сягають псл. Нигь і Нигг- 
ka [Шульгач, 301—302]. Очевидно, ці ГТ належать до гнізда Huriti, 
Hurati «гнати, штовхати, кидати», рефлекси якого збереглися в більшо
сті слов, мов [ЕСУМ 5, 680] і сформувалися за ознакою «місце, до якого 
пригнана вода (гирло, затока) або в яке впирається шлях (тупик)». У тако
му разі вони входять до словотв. типу дериватів тор «колія, вторована 
дорога» < псл. Ногь «тертя» від Herti «терти» [ЕСУМ 5,602], гін (< *gom)9 
гінка «смуга поля, що обробляється в один захват» (< *gonbka) від псл. 
*gbnati «гнати» [ЕСУМ 1, 534—535].

Туркул — вершина гірського масиву Чорногора, на межі Івано-Франків. і Закар- 
пат. обл. [ГЕУ 3, 315]; Turkuł (1882), Туркул (1899) [Габорак, 385]. Назва 
має відповідник Тигсиі у рум. топонімії, який пояснюють як утворення зі 
сх.ром. артиклем -ул від етноніма турок [Iordan, 289,403]. На ймовірність 
відношення рум. ороніма до турків указує назва ур. Кізли на вершині
г. Туркул [ГЕУ 3, 315], яка постала від тур. кызыл «червоний; червоне 
листя восени» [Радлов II/1, 826, 828] за ознакою «урочище з деревами та 
кущами, покритими червоним осіннім листям».

Турова Д£ча — гідрол. заказник держ. значення, Рожнятів. р-н Івано-Франків. 
обл. [ГЕУ 3, 315]. Лімнонім постав унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ дача «лісова ділянка — самостійна господарська 
одиниця» [СУМ 2, 215] та посесивом на -ова9 утвореним від антропоніма 
Тур (< тур «бик, буйвіл»), поширеного в різних слов, мовах [Чучка, 561]. 
За умови давн. виникнення топоніма, коли ще на території України та 
Європи водилися тури (десь до XVII ст. включно), означення в його струк
турі могло постати від прикм. туровий «стос, до тур*.

Турське бзеро — заплавне оз., Ратн. р-н Волин. обл. [ГЕУ 3, 316]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро 
й означенням у формі відн. прикм. на -ське9 утвореного від назви суміж. 
с. Тур у цьому ж p-ні [АТП, 50] (див. Турка).
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Тур’я — річки: 1) л. Снову п. Десни л. Дніпра в Чернігів, обл.; Турья, «при 
Турьей» (1742); 2) л. Ужа л. Лабірця п. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю; Тур'а 
(1972), Тур9янська Ріка (1972), Туря (20-і pp. XX ст.), Типсе, Туриця (30-і 
pp. XX ст.), Тур9я (1957) [СГУ, 576]. Гідроніми виникли від назви тварини 
тур «буйвіл» за допомогою посес. суф. *-ьуа, у структурі якого на місці 
кол. -ь- після твердого -р- відбулася роздільна вимова (див. Турія).

Тусталь — річка, л. Случі п. Горині п. Припяті п. Дніпра в Рівн. обл.; 
Тусталь (1913) [СГУ, 576]. Гідронім пояснюють як композит, утворе
ний складанням займен. присл. ту(т) і дієприкм. мин. часу на -І- від 
дієсл. *stati; пор. р. Сталь у бас. Снову л. Десни, с. Тустань на Івано- 
Франківщині [Шульгач, 304—305; Трубачев, 266]. Очевидним є пол. 
вплив на назву, що виявляється у використанні присл. tu «тут»; пор. ще 
назву р. Тусуль у Львів, обл. [СГУ, 576] з можливим походженням від 
пол. tu sól «тут сіль».

Тухове бзеро — оз. льодовик, походження, Сарн, р-н Рівн. обл. [ГЕУ 3, 316]. 
Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ озеро й означенням у формі посесива на -овеу утвореного від пол. 
антропоніма Tuch з основою псл. *tuch «відвага» [Rymut 2, 626]. Можли
во, означення постало від незафіксованого місц. *туховий «тухлий», що 
вказувало на зіпсованість води і відповідний запах; пор. діал. тухйня 
«гниль, сморід» ів.луж. іменник tuch «сморід» [ЕСУМ 5, 687], який міг 
функціонувати в ін. слов, мовах та утворити прикм. туховий.

Тісмин — річка, п. Дніпра в Кіровоград, і Черкас, обл.; Тесмень (1190), Тясмень 
(1552), Tiasmeń (1546), T'asmen (1565), Täsmin (1589), Тясминъ (1674), 
Tyśmina (1684), Taszmien, Taszmin, Teszmin (XVII ст.), Тясмина (1686), 
Тасьминъ (1751), Тясма (XVIII ст.), Тисма, Тисмень (1903), Тясьма
(1882), Тясьмин (1957), Тясмин (1979) [СГУ, 577]. У наук, літературі відо
мі кілька етимологій гідроніма: 1) від давн. діал. різновиду тюрк, taś 
«камінь» [Трубачев, 211]; 2) це псл. назва з архаїч. і.є. суф. 
*-теп9- /  *-та-9 приєднаним до кореня *tes- з і.є. *teks- або *tefc-y рефлекса
ми якого є д.рус. тесати, тесь «зарубка на деревах для позначення 
межі», зниклий апелятив тєсмьнь «порубіжжя, межа» [Откупщиков, 
260; Желєзняк 1974, 91; ЕСЛГНПР, 157—158]; 3) це семант. утворення 
від псл. Hbsmenby рефлексом якого є н.луж. ГТ tśrheń «болотисте місце», 
а також прикарп. топонім Тисмениця [Бучко 1995, 251]. Найменш імо
вірною з них видається тюрк, етимологія гідроніма, яка не знаходить 
надійного підкріплення ні на апелят., ні на онім. рівні. Друга етимоло
гія, яка пов’язана з псл. *tesati «тесати», д.рус. тесъ «зарубка на дере
вах для позначення межі», найнадійніше аргументує єдину д.рус. фікса
цію XII ст. Тесмень і з семант. погляду, адже р. Тясмин протягом 
багатьох століть була природною межею між різними племенами та 
етносами, що заселяли на пн. від неї лісостеп (перев. це праслов’яни та 
сх. слов’яни) і на пд. від неї надчорномор. степ (перев. це д.іран. та тюрк, 
племена), і зі структур, погляду, бо у слов, рефлексах псл. *tes- послідов
но зберігається наявний у найдавнішій фіксації голос. -е-. Але саме ця 
обставина не пояснює прир. розвитку з XV ст. в основі гідроніма голос, 
-а-, -'а-, -и- та редукції -е-. Це може бути пов’язано з різномовними впли
вами на назву річки після занепаду Київської Русі, особливо з боку 
тюркомовних племен, від яких запозичено структ. й семант. подібний 
апелятив тасьма «лямівка, облямівка», діал. «біла смуга на небі; зелена 
смуга на полі між ріллею; межа між посівами на полі; стежка; солом’яна 
стрічка, з якої шиють капелюхи», діал. тясма «тясьма» та похідне від 
нього діал. тясмйнець (широкий) «широкий стрічкоподібний глист» 
[ЕСУМ 5, 526]. Розмаїття структурно-фонет. варіантів основи гідроніма
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TńCMUHy які виявляють подібність до ін. слов, топонімів з основами T is -  /  
Tys-y  пояснює його етимологізація у зв’язку з псл. Hbsmenb «болотисте 
місце» < псл. Ніхтепь «тихе, спокійне місце; повільна течія; застійна 
вода» (див. Тйсьмениця).

ТАчів — місто, Закарпат. обл. [АТП, 164]; відоме з XIII ст. [ГЕУ 3, 317], Тячев 
[СЭС, 1382]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -евъ) від антропоніма *Тяч, 
що міг бути варіантом пол. Tacz (< taczać «турляти, перевертати(ся); іти 
важким кроком» або від імен на зразок Tatumir) [Rymut 2, 592—593] як 
укр. Сян (див.) і пол. San; пор. можливо спорід. прізв. Тачин у Чернівец. 
обл. [СПЧ, 343]. Похідною від ойконіма є назва р. Тячёвець [СГУ, 577] із 
суф. -ець у демін.-релят. функції (м. Тячів лежить на правому бер. Тиси 
при впадінні в неї р. Тячёвець).

у
Убідь — річки: 1) п. Десни п. Дніпра в Чернігів, обл. (1964); Ubiedz (1696), Ubi- 

ecz (1760), Убедь (Убедъдю) (1746), Ubica (1703), Убідь (1729—1730), 
Убеть, Ubied (1913); 2) п. Легміча п. Дніпра в Київ, обл.; Убідь (1979) [СГУ, 
577]. Гідроніми мають затемнену етимологію. Імовірно спорід. пол. ойко- 
нім і гідронім Ubiad /  Olbiad /  Obiad також не мають пояснень в онома- 
стичній літературі, хоч відповідні спроби були [Babik, 288]. Можливо, 
назви річок пов’язані з псл. гніздом *vid «бачити» , *ved «знати», у якому 
реконструюють назву оз. Абіда, Обидово в Білорусі, пол. гідроніми Obidzki 
Potok < Obidza, Obidowiec, зводячи їх до праформи *Obvida, *Obvidja з 
преф. *Ob-, у рефлексах якої відбулося спрощення -bv- у -Ь-; пор. рос. діал. 
видь «привід; вияв», видзь «лука», пол. widz «вияв» таін. [Казлова 1, 83]. 
У такому разі У- в гідронімі є закономірним для поліс, говорів наслідком 
переходу початк. о-довгого в у-; пор. зх.поліс, уберіг «тс., що оборіг*у ужог 
«тс., що ожуг*у узирце «невелике озеро*у укно «вікно» та ін. [Аркушин 2, 
217—218], а мотивац. ознакою була «місцевість, що добре оглядається». 
Імовірним є преф.-суф. утворення назв за допомогою конфікса у ... -уь, який 
реалізовано в ГТ на зразок укр. убіч «сторона (предмета), бік; косогір» 
[Грінч. 4, 307], рос. уводь «місце, близьке до води» [Мурзаев, 572], але від
повідного твірного апелятива для Убідь не виявлено (див. їборть). 
Можливим є також виникнення гідронімів від безаф. основи У б- за допо
могою непродукт. суф. -ідь; пор. назву р. Убля, суч. Ублянка на Закарпат
ті [СГУ, 577], яка, на думку В. П. Шульгача, постала з Уб-j-a [Шульгач 
1995, 58], нп UbVa в кол. ЧССР [СГУ, 577].

Уборть — річка, п. Прип’яті п. Дніпра; Uborć (1892), Ubort' (1968), Уборть 
(1859) [СГУ, 577]. Гідронім виник як назва-орієнтир за допомогою преф. 
У- в простор, значенні «поблизу; на незначному віддаленні» від борть 
«вулик у дереві», діал. «дупло» < д.рус. борть «дупло, в якому живуть 
бджоли» [ЕСУМ 1, 237—238].

Уг — річка, л. Ужа л. Лабірця п. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю (1957); очевидно, Уж 
до впадіння в нього р. Стужиці [СГУ, 577]. Етимології гідроніма присвяче
на значна література укр. та зх.слов. ономастів, але жодна з них не є пере
конливою (огляд версій див. у [Галас 1957-а, 206]). Найдавніші фіксації 
назви у формі Ung свідчать про її і.є. походження та можливе засвоєння 
слов’янами як *ęgb, що згодом дало *XJgby апелят. основою якого є і.є. 
*ang*(h)- «змія; вуж, вугор», тобто «щось криве, продовгувато звивисте» 
[ЕСУМ 1, 436, 437] (див. Уж).

Угнів — місто, Сокал. р-н Львів, обл. [АТП, 294]; відоме з 1360 р. [ГЕУ 3, 318], 
Uhnów (1891) [SGKP 12, 755], Угнев (1981) [СЭС, 1384]. Ойконім виник як
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посесив на -ів від антропоніма Огонь, Огёнь (< огонь «вогонь»), що внаслі
док подовження початк. О- перетворився на *Угонь, *Угенъ; пор. пол. 
прізв. Ogień, Ogniew, Ognik [Rymut 2, 174], буков. Огневий, Огнёнко 
(< Огонь), Огнєв, 0гнів [СПЧ, 254], діал. огонь, огёнь [СБГ, 360].

Угрпнь — карст, печ. в Подільсько-Буковинській карст, обл., Чортків. р-н Тер- 
нопіл. обл. [ГЕУ 3, 318]. Формально спелеонім виглядає як посесив на *-уь, 
похідний від етноніма у грин «угорець» або відповідного антропоніма 
Угрйн [Чучка, 564], але назва печ. не належить до давніх утворень, коли 
був продукт, зазнач, формант. Очевидно, спелеонім постав за допомогою 
суф. -инь у топонім, функції від апелятива угдр «вугор» за метафор, озна
кою «подібна до угра форма печери, що являє собою лабіринт» [ГЕУ З, 
318]; пор. гідронім Угрйня у Львів, обл. [СГУ, 578], спорід. діал. угринка 
(зоол.) «(вид черв’яка) в’юнок» — похідне від вугор «риба»; мотивується 
схожістю форми тіла черв’яка з вугром [ЕСУМ 6, 18], топоніми на -инь 
(< *-упь)9 що сягають псл. форм *ВоЬгупь, *ВоЬупь, *Вогупь, *Drozdyrib, 
*Gorynb, *Gostynb, Wolynb та ін. [Шульгач 2003, 69—81].

Угроіди — с-ще міськ. типу, Краснопіл. р-н Сум. обл. [АТП, 395]; засн. 1652 р. 
[ГЕУ 3, 318], Угроедъ, «въ Огроейахъ» (1784) [Іваненко, 207]. Ойконім 
постав від родової назви першопоселенців на прізв. Угроіди, що виникло 
за ознакою «той, хто любить їсти угрів»; пор. утворені аналог, способом 
назви нп Свиноїди, Боброїди [Бучко, 189].

Уді  — річка, п. Сіверськ. Дінця п. Дону; Уда (1639), Уды (1577), Уда, Уди
(1957), Удой (1686), Удай (1686), Udy (1665), Udy R. (1650), Udy Flu.
(1651); пор. yp. Удскиеровни (1571), с. Уды (1706), нп Уды в кол. Курськ, 
і Харківськ. губ., с. Уди Золочів. р-ну Харків, обл. (1863) [СГУ, 578], як 
р. Уда [ГЕУ 3, 318]. Основа гідроніма виявляє широкі, хоч і нечисленні 
євразійські зв’язки, тому привертала увагу багатьох дослідників (огляд 
праць див. [Стрижак, 66—67]). Практично всі ономасти визнають спорід. 
гідроніми з коренем Уд- рефлексами і.є. *ud- /  *und- «вода», які поширені 
в різних і.є. мовах. Розходження в основному стосуються впливу конкрет
них діалектів або мов на формування назв Уда, Удай, Удава, Удиця, Удич, 
Удра, Удон, Уди, Одра та ін. Щодо укр. гідронімів з основою Уд- більшість 
ономастів схиляється до думки про їхнє Іран, походження, особливо з 
огляду на апелят. підґрунтя; пор. д.інд. und-ati «струмінь, джерело; воло
га», д.іран. udon «хвиля, вода, потік», осет. удай[ын] «змочувати, мочи
ти» [Стрижак, 67; Трубачев, 52, 80, 267; Rozwadowski, 276—277]. Спо
рід., на думку І. М. Желєзняк, назви pp. Утора, Утор і Втора відбивають 
фрак, вплив, що позначився на оглушенні -д- /  -т- в основі гідронімів 
[Желєзняк, 129—131]. Очевидно, з огляду на форму чол. роду гідронімів 
Уд у Росії та преф. Безуд у поліс, регіоні О. П. Карпенко пов’язує ці назви 
з псл. *udb «частина (тіла), penis» [Карп., 17—18], хоч такий вплив може 
бути вторинним на основу *ud- з мотивац. ознакою «вода».

Удай — річка, п. Сули л. Дніпра в Чернігів, і Полтав. обл. (1390); Udaj (1665), 
Уданье (XVII ст.), Уда (1782) [СГУ, 578]. Гідронім виник за допомогою 
архаїч. суф. -ай у топонім, функції від форми Уда. і, на думку дослідників, 
співвідноситься з твірним словом як *buga з Бугай у *duna з Дунай тощо 
[Стрижак, 67] (див. Уда).

Удбйська сідловйна — геол. структура в центр, частині Дніпровсько-Донецької 
западини [ГЕУ 3, 319]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та оніміза- 
ції словосп. з опорним ГТ сідловйна «довга западина, неглибока виїмка 
між височинами гірського хребта» [СУМ 9, 215], «неглибока виїмка між 
двома висотами в гірському хребті» [ЕСУМ 5, 250] й означенням у формі 
відн. прикм. на -ська, утвореного від гідроніма Удай (див.).
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Удбчне — с-ще міськ. типу, Красноармійськ. р-н Донец, обл.; засн. 1890 р. [ГЕУ 
З, 319], рос. Удачное. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми сер. роду рос. відн. прикм. удачный «стос, до удача*.

Удич — річки: 1) л. Пд. Бугу в Черкас, і Вінниц. обл.; «do Udyczy» (1609), Уды- 
цкое устье Черное (XVII ст.), Udiz, Udicz (XVII ст.), Удичь (1849), Удичъ
(1889), Udycz, або Hadycz (1892), Удич (1901); пор. с. Удич Теплиц, 
р-ну Вінниц. обл., татарськ. шлях Удицкий (поч. XX ст.); 2) л. Удичу 
л. Пд. Бугу (1957) [СГУ, 578]. Назва виникла за допомогою суф. -ич у 
гідронім, функції (див. Вербич, Тікич тощо) від збереженої в іншомовному 
середовищі основи, мотивованої i.e. *ud- /  *und- «вода» (див. Уда). Спосо
бом трансонімізації її перенесено на пр. Удичу.

Уж — річки: 1) л. Лабірця п. Бодрогу п. Тиси л. Дунаю; Uh у Словаччині, «ріки 
Ужа (Ужанка)», Уж (Унг) (1979), Uz (Ung), Ung (1276), Uż (1935); пор. 
дол. Ужанка, Ужанська (2-а пол. XIX — поч. XX ст.); 2) п. Прип’яті п. 
Дніпра; Уиіа, U sza (1913), «£/z dalej Uszą zwana» (1883), Буша (1979), Уша 
(1150, 1600), Usza (1502); пор. с. Ушомир, Ушескъ (1150), нп Ушиця в 
Житомир, обл. [СГУ, 579]; «перейде Оуиію* (1150) [Карп., 188]. Гідроніми 
є семант. утвореннями від д.рус. ІЇжь «вид змії, мотузка» або псл. *ріь, що 
сягає і.є. *an-g- «гнути, кривити; гак» [Карп., 193, 195]. Різниця між 
закарп. та поліс, назвами полягає в тому, що перша тривалий час зберіга
ла неслов. форму Ung у яка згодом дала слов. Uh і, очевидно, за допомогою 
гідронім, суф. *-уь перетворилася в *С/іь, що узгоджується з жін. родом 
номенкл. імені річкау а після ствердіння -z- набула суч. звучання. Поліс, 
гідронім формувався у власне слов, мовному середовищі, тому зазнав ін. 
фонет. процесів. М’якість фіналі в *Qźb з *ріь «вид змії, мотузка», в геогр. 
значенні «щось зігнуте, криве, звивисте», розвинулася внаслідок першої 
палаталізації задньояз. *-g- у твірному *angis «змія» < і.є. *ang?(h)i- 
[ЕСУМ 1, 437]. Крім того, ця назва розвинула варіанти з чергуванням 
-ж- /  -иі- в основі, характерним для частини д.укр. і суч. діалектів 
[Карп., 191—192]; пор. демін. назви водних об’єктів Ужок на Закарпатті 
таужик на Поліссі [СГУ, 579], похідний від гідроніма Ужок оронім Ужоць
кий перевал [ГЕУ 3, 320].

Ужгород — місто, Закарпат. обл. [АТП, 165]; засн. бл. IX ст. [ГЕУ 3, 319], за ін. 
джерелами, назва порівняно молода (з 2-ї пол. XIX ст.): Унгоградь (1852), 
Оуггородь (1852), Оунгварь (1852), Ungvär, Ungvize; И. Шафарик рекон
струював назву як Uhvär [Галас 1957-а, 205—206]. Незалежно від часу 
виникнення поселення ойконім постав як композит, утворений складан
ням назви р. Уж (слвц. С7А, угор. Ung)9 на якій лежить місто, і ГТ город «- 
місто». Парал. форма Ungvär є калькою укр. Ужгороду в основі якої гідро
нім Ung (Уж) і vor «укріплене село, замок, фортеця» [Мурзаев, 113].

Узйн — місто, Білоцерків. р-н Київ. обл. [АТП, 208]; відоме з 1650 р. [ГЕУ З, 
320]. Ойконім виник як посесив на -ин від незафіксованого антропоніма 
У за, похідного від уза, узи «окови» (< д.рус. оуза) або діал. уза «жирний 
наліт на воді; вощина» [ЕСУМ 5, 24].

Узунджа — карст, печ. в Гірсько-Кримській карст, обл., у межах Ай-Петринсь- 
кої яйли в Криму [ГЕУ 3, 321]. Спелеонім тюрк, походження, виник від 
кр.тат., тур. uzunca «доволі довгий» [Бушаков, 155]; пор. р. Узунджа в 
Балаклав. р /  р м. Севастополя з власне тюрк. кінц. наголосом [СГУ, 579].

Узунл&рське бзеро — солоне оз., Ленінськ. р-н у Криму [ГЕУ 3, 321]; Узунлар 
[СГУ, 579]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ськеу утво
реного від назви суміж. р. Узунлар; пор. кол. с. Узунлар у тому ж р-ні 
[СГУ, 579]. Твірний гідронім постав на основі кр.тат., тур. uzun «довгий» 
за допомогою суф. -lar у значенні мн. [Бушаков, 155].



Уманка 485

Укёрня — гора, у Долин, р-ні Івано-Франків. обл.; Ukiernia (1884) [Габорак, 
387]. Оронім пояснюють як утворення на -ня від прикм. укра «стрімка; 
крута», що зводиться до псл. *ukbr- < і.є. *kur- /  *(з)ker- «крутити, гнути* 
[Габорак, 387].

Україна — держава в Сх. Європі [ГЕУ 3, 321], територія заселена укр. народом 
[ЕУ 9, 3325]; уперше згадується в Іпатіївському літописі стос. Переяс- 
лавськ. і Київськ. (пд.руської) землі як Оукраина (1187), Украйна, Украй
на Киевская (1187), «ко Оукраині Галичьскоиь (1189), «к Литовской 
Украйні» (1399), «на Украине» (1578), Украйна (1670), «въ Польськой 
Украйні* (XVIII ст.), д.рус. Украина у Волинськ. землі, «всю Оукраиноу» 
(1213) та ін., Україна [ЕСЛГНПР, 166—167]. Є кілька наук, версій похо
дження хороніма, більшість з яких пояснює його як семант. утворення від
д.рус. Украйна «порубіжна місцевість» [ЕСЛГНПР, 166—167]. Етимоло
гію твірного ГТ найпереконливіше обґрунтували Ю. О. Карпенко і 
В. Г. Скляренко, у поясненнях яких наявні лише незначні семант. нюан
си: на укр.мовн. матеріалі у вигляді ланцюжка кроіти (краяти) > укрої
ти (украяти) > украй > україна «пограниччя» [Карпенко 1997-а, 85]; з 
реконструкцією найдавніших генет. зв’язків укр. україна «козацька 
територія, козацька (вільна) земля» < псл. *ukrajina < *ukrajb + -ina < 
*ukrójos «відрізок від частини; відділена частина територія племені» < 
*ukreitei «урізати, відрізати, відділити» < *kreitei «різати, розрізати на 
частини, розділяти», [Скляренко 2006, 15].

Українка — місто, Обухів, р-н Київ, обл.; відоме з XV ст. [ГЕУ 3, 323], Украин
ка (1981) [СЭС, 1389]. Ойконім утворено за допомогою суф. -к(а) в релят. 
функції від хороніма Україна.

Украінськ — місто, Селидів. м /  р Донец, обл.; засн. 1952 р., до 1963 — Лісівка 
[ГЕУ 3, 323], Украйнск [СЭС, 1389]. Ойконім виник за допомогою суф. -ськ 
у релят. функції від назви шахти «Україна» в місті. Істор. назва Лісівка 
перейнята від слободи, на основі якої постало шахтарське м-ко. Її утворе
но від прикм. лісовий «стос, до ліс» унаслідок приєднання суф. -к(а) в 
релят. функції або від ліс за допомогою Лека.

Українські Карп&ти — частина гірської системи Карпат у межах України [ГЕУ
З, 330] (див. Карпати Українські).

Улінівка — с-ще міськ. типу, Білопіл. р-н Сум. обл. [АТП, 389]; відоме з кін.
XVII ст. [ГЕУ 3, 331]. Ойконім відантроп. походження, виник або від 
прізв. Улянов за допомогою суф. -к(а) в релят.-посес. функції, або безпо
середньо від особ, імені Уляна приєднанням -івк(а) за аналогією до висо- 
копродукт. утворень з цим формантом, у т. ч. і від імен на а-основу; пор. 
Катеринівка (16), Ганнівка (19), Улянівка (18), Тетянівка (5) та ін. 
[Бучко, 53, 55, 58]. Імовірною є мотивація ойконіма рідковживаним чол. 
іменем Улян: пор. укр. Улян [Трійняк, 367], зх.поліс, ур. Ульян — де зна
ходиться хата чоловіка Улияна [СММПЗУ 2, 423].

Ульіновка — місто, Кіровоград, обл. [АТП, 250]; засн. на поч. 80-х рр. XIX ст., 
до 1924 — Грушка [ГЕУ 3, 331], Шамраївка (XIX ст.) — на місці суч. 
Ульяновки [ІМСКО, 727—731]. Суч. назва постала як меморіальна на 
честь В. Ульянова в рік його смерті. Належність твірного прізв. рос. біль
шовицькому вождю вплинула на збереження -о- в новозакритому складі; 
пор., напр., поліс, мікротопоніми Улянівка (2), Улянівщина [СММПЗУ 2, 
423]. Відантроп. утворенням є попередній ойконім Шамраївка, що виник 
за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від прізв. Шамрай; пор. 
буков. Шамрей, Шамраєв [СПЧ, 390]. Парал. істор. назва Грушка перене
сена із суміж. села [АТП, 250], де відповідне дерево було орієнтиром на 
місцевості й мотивувало ойконім.

Уманка — 1) річка, л. Ятрані п. Синюхи л. Пд. Бугу (1968), Уманка, Humanka 
(1917), U та, Umańka, Humanka (1892), Umanka (1609), Гуманка (1968);
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пор. «pustynia Umań* (поч. XVII ст.), «objazd pustyni Umańskiej, grunt 
Umański* (1609), м. Умань Черкас, обл. [СГУ, 580], «aż do źródeł Umy* — 
про втечу перекопських татар унаслідок перемоги Михайла та Костянти
на Острозького в 1497 p. [SGKP III, 208]; 2) струмок, верхів’я Осоки 
п. Ужа п. Прип’яті п. Дніпра в Житомир, обл.; Umanka, Humańka (1886) 
[СГУ, 580]. Суч. гідронім у бас. Синюхи виник за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від попередньої назви Умань, U mań, яка стосувалася місце
вості (перев. без рослинності) в бас. річки. Цей хоронім є варіантом 
найдавнішої форми Urna (очевидно, i.e. походження), утвореної за допо
могою i.e. суф. *-та в атрибут, функції, що мав аломорфи *-то /  *-тап- /  
*-тіп- /  *-men-, від i.e. *аи- /  *аи- «віддалятися, зникати; далечінь; дале
кий; далеко і т. ін.», яке в псл. мові закономірно перейшло в *и-; мотивац. 
була ознака «віддалена (місцевість, річка)» [Лучик, 7—8], яка стосувала
ся території, звідки почалося велике переселення i.e. племен. На i.e. вито
ки основи топоніма вказують принаймні два чинники: 1) функціонування 
відомого ще з 1000 р. герм, гідроніма Оитепа, суч. Aumenau в бас. Рейну;
2) перехід первинного кореня *аи- в прийменник або префікс у всіх
i.e. мовах (пор. ст.сл. оу-ходити, лтс. au-manis «не при своєму розумі», 
лат au-ferö «відношу», au-fugiö «втікаю», д.ірл. о, йа «від, геть», 
гот. *au-tios «віддалений»), у зв’язку з чим суф. утворення назви могло 
відбутися тоді, коли морфема *аи- ще була кореневою і виражала речову 
(простор.) семантику [Лучик, 7—8], тобто в часи і.є. спільноти, племена 
якої в III тис. до н. е. мігрували, імовірно, з Пн. Надчорномор’я на землі 
своїх наступників. Таке ж походження має ГТ умань «велика ділянка 
землі» в пд.зх. діалектах укр. мови [Онишкевич 2, 317], який міг бути 
твірним словом для гідроніма вже в істор. часи, зокрема для зх.поліс, 
мікрогідронімів Умінь [СММПЗУ 2, 424], У манка [СГУ, 580].

Умань — місто, Черкас, обл. [АТП, 511]; відоме з 1616 р. [ГЕУ 3, 332]; Умань 
(1-а пол. XVII ст.), після 1629 — Калинград, Умань (1654), м. Хумано 
(1654—1656), ш. Umań (1765), м. Уманъ (1775), Humań (1790—1791), 
Гумань (1845), «miast Umania» (1890), Умань (1924) [Гонца, 265]. Ойко- 
нім виник способом трансонімізації суміж. гідроніма Умань, Umań або від
повідного хороніма, що називав місцевість у бас. р. Уманка (див.). Парал. 
нерегулярна назва Калинград, яка тимчасово вживалася в XVII ст., поста
ла за продукт, в ойконімії моделлю «основа антропоніма 4- ГТ -град /  
-город»; пор. чол. ім’я Калина, *Калйн, Калин [Трійняк, 163], 16 ойконімів 
на -град і 35 на -город в Україні [Бучко, 147,148]. Від ойконіма Умань через 
посередництво катойконіма й від топ. прикм. утворено прізв. Уманський, 
Уманець [СПЧ, 357], назви нп Уманське, У манці [АТП, 738], б. Уманська 
в Кіровоград, обл.; Уманска (1876) [СГУ, 580] та ін.

Унйва — річка, п. Ірпеня п. Дніпра в Житомир, і Київ, обл.; Унья (1159), Уновь 
(1171), Унова (1686), Унава (1758), Unawa (1765), Унава (1954), Унава 
(1964) [СГУ, 580]. Гідронім не має загальноприйнятої етимології. Очевид
ними є і.є. зв’язки його основи; пор. у бас. Дністра р. Унява, пол. Unia, 
босн. Una, верхньодніпрян. Унеча [Трубачев, 53], р. Унячка у Львів, обл., 
р. Уна у Двінськ, землі, р. Уневка в бас. Оки, пол. pole Unawy [ЕСЛГНПР, 
167]. Найімовірнішим є його утворення за допомогою суф. *-ava 
(< і.є. *-auö) від збереженого в авест. мові und «нора, тріщина в землі», 
пов’язаного зі ст.інд. йпа «недостатній, недосконалий» [Вербич 2009, 
169], які сягають і.є. *аи-п- з гіпот. значенням «таке, що зникає; те, що 
поглинає» (< і.є. *аи- «віддалятися, зникати») (див. Уманка).

Урагб — гора на Пд. бер. Криму, за 7 км. на зх. від м. Алушти [ГЕУ 3, 333]. Оро- 
нім тюрк, походження, виник як метафор: назва від урага, ног. урга 
«мотузка з сиром’ятної шкіри» [Суперанская, 180].
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Урбзова — річка, л. Осколу л.Сіверськ. Дінця п. Дону (XVII ст.), «на р. Уразе» 
(1760), Уразы — «верх УразовЪ* (1570) [CTV, 580]. Суч. гідронім виник 
унаслідок субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ов(а) з основою 
ураз- невідомого походження. Можливо, твірним було тюрк, урас /  ураз 
«щастя, щасливе передвістя» [Радлов 1 / 2, 1655], що вказувало на сакр. 
ознаки річки або її узбережжя.

Урбло-Кавкбз — с-ще міськ. типу, Краснодон, м /  р Луган. обл. [АТП, 58]; засн. 
1914 р. [ГЕУ 3, 333]. Ойконім виник унаслідок усічення основи складно- 
суф. відор. означення в структурі назви Урало-Кавказького акціонерного 
товариства, яке будувало місц. шахту [Янко, 367].

Усівський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Баришів, і Яготин. р- 
ни Київ. обл. [ГЕУ 3, 333]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. 
на -ський, утвореного від суміж. ойконіма Усівка [АТП, 208].

Успёнка — с-ще міськ. типу, Лутугин. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн. 1755 р. 
як сл. Вільхова [ГЕУ 3, 334], кол. Успенське [Янко, 367]. Суч. ойконім 
Успенка та його словотв. варіант Успенське виникли відповідно за допо
могою суф. -к(а) та -ськ(е)в  релят. функції від назви ц. Се. Успенія. Істор. 
ойконім постав унаслідок трансонімізації назви суміж. б. Вільхова [СГУ, 
108—109], в основі якої прикм. вільховий «стос, до вільха».

Устилуг — місто, Володимир-Волинськ. р-н Волин. обл. [АТП, 38]; Оустилогь 
(1150) [ЕСЛГНПР, 168], «до Устилуга», «в Устилугу», «ув Устилузє 
(1589), «до Устилога», «ув Устилозє» (1575) [Шульгач 2001, 141]. Ойко
нім пояснюють як композит з основами ГТ устя (< д.рус. устье) і назви 
р. Луг, біля гирла (устя) якої лежить поселення [ЕСЛГНПР, 168; Шульгач 
2001,141]. З огляду на найдавнішу фіксацію ойконіма (якщо в ній не від
бувся помилковий запис -логь на місці -лоугь) імовірним є утворення назви 
поселення способом основоскладання двох ГТ — устя «гирло» і поліс, лог 
«цілина» [Лисенко, 116] або укр. діал. лог «заглиблення в рельєфі; яр з 
пологими зарослими схилами; широка низина; орна земля, яку перестали 
обробляти» [ЕСУМ 3, 278], поширеного в Росії, Білорусі, Болгарії, де утво
рив низку похідних ГТ [Мурзаев, 344—345].

Устймівський дендропарк — дендр. парк у Глобин, р-ні Полтав. обл., пам’ятка 
садово-парк. мистецтва держ. значення [ГЕУ 3, 334]. Назва виникла внас
лідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ дендропарк й 
означенням у формі відн. прикм., утвореного від ойконіма Устимівка 
[АТП, 346]; пор. Устимівська дослідна станція, якій підпорядкований 
Устймівський дендропарк [ГЕУ 3, 334].

Устйнівка — с-ще міськ. типу, Кіровоград, обл. [АТП, 250]; засн. у 40-х рр.
XVIII ст. [ГЕУ 3, 334], Устиновка (1886) [ВТКР]. Ойконім виник за допо
могою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від чол. імені Устйн (варіант 
Устйм); пор. ще 5 нп Устйнівка і 5 нп Устимівка в Україні [АТП, 739].

Устричне бзеро — оз. латунного походження, Скадовськ. р-н Херсон, обл., на зх. 
від смт Лагунного [ГЕУ 3, 334]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. 
прикм. на -не з основою апелятива устриця «їстівний морський молюск, 
що має двостулкову черепашку» [СУМ 10, 502].

Усть-Чбрна — с-ще міськ. типу, Тячів. р-н Закарпат. обл. [АТП, 164]; засн. у 
60—80-х pp. XVIII ст. [ГЕУ 3, 335]. Ойконім виник як юкстапозит унаслі
док складання діал. усть «устя» [ЕСУМ 6, 49] й означення в структурі 
мікрогідроніма Чорна Звдрина або Чорна Розсіиі у цьому ж р-ні; пор. ще 
на Закарпатті мікрогідроніми Чорна Вода, Чорна Потдчина, Чорна Ріка, 
Чорна Тиса, Чорний [СГУ, 610—612], основа Чорн- у складі яких указує на 
відповідний колір води, часто зумовлений її затіненням хвойними лісами.
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Устя — річки: 1) л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл. (1957); Устье, 
Оствица (1913), Uście, Ujście, Ustya (1892), Усьце (1953), Устя (1614), 
«при Усть±> (1889); 2) л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; Вусця; 3) л. Собу 
л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; 4) п. Гатки л. Ірпеня п. Дніпра в Київ, обл.;
5) п. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; 6) у Нікопол. p-ні Дніпропетров. обл.; Вустя 
[СГУ, 581]. Гідроніми виникли внаслідок онімізації ГТ псл. походження 
устя «гирло» (< псл. *ustbje «устя») [ЕСУМ 6, 49]. Форма Оствица поста
ла за допомогою суф. -иц(а) в гідронім, функції від латинізованої основи 
ГТ устя; пор. лат. ostium «устя» [ЕСУМ 6, 49]. Похідними від гідроніма 
устя є означення в топонімі Урочище Устпянська Дача і в назві суміж. бот. 
заказника Устянська Дача, що в Бершад. p-ні Вінниц. обл. [ГЕУ 3, 334].

Утківка — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. у сер. XVIII ст. 
[ГЕУ 3, 335], Утковка (XVIII ст.) [Абдула, 142]. Ойконім виник за допомо
гою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Утко або поши- 
ренішого Утка під впливом високопродукт. моделі на -івка.

Утлюцький лим£н — лим. у Генічеськ. p-ні Херсон, обл. та Якимів. p-ні Запоріз. 
обл. [ГЕУ 3, 335]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на -ський /
-цький, утвореного від назви суміж. р. Утлюк [СГУ, 581] з основою
д.тюрк. iitliig «такий, що має отвір, заглиблення» (див. Великий Утлюк).

Утбнка — заплавне оз., на лівому бер. Десни в Бровар, p-ні Київ. обл. [ГЕУ З, 
335]. Лімнонім виник за допомогою суф. -янк(а) в релят. функції від збе
реженого в рос. діалектах ГТ у ти «грузьке місце», що є рефлексом з оглу
шеним дзвінким і.є. *udos, *ued- «вода» [Желєзняк, 130—131] (див. Уда, 
Удай); пор., очевидно, спорід. поліс, гідроніми Утка (3) [СГУ, 581].

Учансу — водосп. на р. Учансу в бас. Чорн. моря, на пд. схилі Ай-Петринської 
яйли, побл. м. Ялти в Криму [ГЕУ 3, 335]. Назва постала внаслідок онімі
зації кр.тат. ГТ uęansuv «водоспад, водограй» [Булгаков, 154]; способом 
трансонімізації (синекдохи) вона поширилася на р. Учансу, назва якої має 
слов, кальку Водоспадна [СГУ, 581].

Уч-Кош — каньйоноподібна дол. на пд. бер. Криму, побл. м. Ялти; ущелина 
Трьох Гір [ГЕУ 3, 335]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімі
зації композита з основами тюрк, уч «три» [Радлов 1/2, 1871] у значенні 
символ, множинності та кош «ставка, табір, військо; натовп, юрти, що 
стоять на віддалі від аула, тощо» [Радлов ІІ/1, 636]. Парад, слов, назва є 
неповною калькою тюрк, ороніма, в якій перекладено числівник уч «три» 
і приєднано форму род. відм. мн. ГТ гора, що вказує на місц. рельєф.

У таківська — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Карабі-яйла [ГЕУ 3, 335]. Спелеонім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін. роду відн. прикм. на -ський, утвореного, оче
видно, від ергоніма з основою прізв. відомого рос. флотоводця Ф. Ф. Уша
кова. Можливо, його носила станція юних техніків м. Севастополя, спе
леологи якої відкрили карст, порожнину [ГЕУ 3, 335], або ін. приморська 
органцізація.

Ушиця — річка, л. Дністра в Хмельниц. обл. (1957); «до рекы ОушицЪъ (1229), 
Onczica (1-а пол. XVII ст.), Ouczyca, Ouszuka (1674), Uszyca (1829), Ужица 
(1863—1885), Uszyca Stara, Uszyca Wielka (1892), Старая Ужица (1917) 
[СГУ, 582]. Гідронім має кілька пояснень (огляд див. у [Вербич 2009, 
170—171]). З огляду на поширення, очевидно, спорід. укр. гідронімів 
Ушва, Уіика, Ушківка, Ушня в бас. Сер. Дністра й Десни [СГУ, 582], а також 
на їхнє суф. оформлення є підстави припустити, що назва виникла за 
допомогою -иця в топонім, функції від балтослов. *ousis «ясен», збереже
ного в лит. мові як ousis і иозі8, д.рус. ушь «назва якоїсь рослини, що люди 
їли під час голоду» [ЕСЛГНПР,168]. Імовірно спорід. пол. гідронім Usza
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не зовсім переконливо пояснюють як рефлекс ПСЛ. *(у)д9Ь «вус», пол. wąs, 
бо немає варіантів з нос. -ą- в основі [Babik, 596], хоч певним свідченням на 
користь походження корен. У- з псл. *р- може бути форма XVII ст. Onczica.

ф
Фастів — місто, Київ. обл. [АТП, 227]; відоме з 1390 р. [ГЕУ 3, 336], Фастов 

[СЭС, 1411]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -ов) від антропоніма Фаст, 
в основі якого, очевидно, апелятив хваспг «хвастун» [ЕСУМ 6, 163]; пор. 
прізв. Фаст на Буковині [СПЧ, 359], пол. Chwast і його варіант Fast 
[Rymut 1, 89], апелятив chwast, діал. fast, відантроп. ойконім Fasty [NMP 
З, 28], укр. ойконіми Фастівець, Фастівка в Київ, обл., Фастівці в Черні
гів. обл., Фастове в Дніпропетров. обл. [АТП, 739].

Фбщівка — с-ще міськ. типу: 1) Антрацит, р-н Луган. обл. [АТП, 61]; засн. 1773 
р. [ГЕУ 3, 337]; 2) Перевал, р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 1893 р. [ГЕУ
3, 337]. Ойконіми виникли за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функ
ції від антропоніма Фащ, що є варіантом прізв. Фаст (див. Фастів); пор. 
поширене в Україні прізв. Фащенко, пол. Faszcz як варіант прізв. Chwast 
[Rymut 1, 89], відантроп. ойконіми Faszcze, в основі яких діал. fast, faście 
«хваст, хвастун» [NMP 3, 28], с. Фащівка в Тернопіл. обл. [АТП, 425].

Федбтова k o c ś  —  смуга суходолу, яка відокремлює Утлюцький лим. від Азов- 
ськ. моря [ГЕУ 3, 337]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ коса й означенням у формі посесива на -ова від 
чол. імені Федот.

Федібхині висбти — погорбоване підвищення на пд. зх. Кримськ. п-ва в Інкер- 
манській долині, неподалік впадіння р. Чорної в Севастопольську бухту 
[ГЕУ 3, 337]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ у мн. висота «будь-яка частина земної поверхні, вища 
від навколишнього простору» [СУМ 1, 495], що вказує на певну кількість 
підвищень, й означенням з посес. суф. -ин(і)у утвореного від антропоніма 
Федюха, що є експрес, формою від чол. імені Федя, Федір.

Феодосійська затбка — зат. Чорн. моря, біля пд.-сх. узбережжя Кримськ. 
п-ва [ГЕУ 3, 337]. Назву утворено внаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ затока «частина океану, моря, озера, річки, що 
врізається в суходіл; бухта» [СУМ 3, 354] й означенням у формі відн. 
прикм. на -ська, похідного від ойконіма Феодосія (див.); пор. у межах зато
ки Феодосійську бухту, на бер. якої лежить м. Феодосія [ГЕУ 3, 337].

Феодосійські висбти — крайня сх. частина Голови, пасма Кримськ. гір [ГЕУ З, 
338]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ висбти (див. Федюхині висбти) й означенням у формі відн. прикм. 
на -ські (див. Феодосійська затока).

Феодбсія — місто в Криму [АТП, 254]; лежить на бер. Феодосійськоі затоки, 
відоме з 2-ї пол. VI ст. до н. е. [ГЕУ 3,338], д.гр. Оєобоаіа, 6єо8о<гіт| [Фасмер
4, 189] д.іран. Ардабда, Кафа (з XIII ст.), Феодосия (з 1783) [Никонов, 
442—443], як м. Феодосия з 1784 р. на місці давн. Кафы [Фасмер 4, 189],
д.алан. ’А(35а8а, с.гр. Kacpaę, італ. Caff а (XIV ст.) [Фасмер 2, 211—212]. 
Антич. назва виникла як композит на основі гр. deóę «бог» і Sóoię «дар, 
дарунок» (пор. чол. ім’я Феоддсій, букв, «божий дар» [Скрип.-Дзятк., 
92]), оформлений за допомогою закінч, -а в топонім, функції. Її було реані
мовано після приєднання Криму до Росії у часи урядової моди на антич. 
ойконіми (кін. XVIII ст.). Наступний антич. ойконім ’A|J5a5a, який пере
дають як Ардабда, мотивовано осет. avd «сім» і авест. ardta- «священне 
право» [Фасмер 2, 212]. Після значної перерви (в XIII ст.) на місці
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д.гр. поселення генуезці спорудили фортецю, яку згодом назвали Caffa9 
що пов’язано з араб.-тур. &а/а «череп» або авест., д. перс. Дао/а- «гірський 
кряж» [Фасмер 2, 212].

Філофбрне пбле Зернбва — скупчення заростей червоних водоростей у пн.-зх. 
частині Чорн. моря [ГЕУ 3, 344]. Флоронім виник унаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ поле в перен. значенні «ділянка 
моря» і двома означеннями: 1) у формі відн. прикм. на -не, утвореного від 
філофори «червоні водорості»; 2) у формі посесива на -ова, що постав спо
собом трансонімізації прізв. акад. С. О. Зернова, який відкрив це скупчен
ня 1908 р. [ГЕУ 3, 344].

Фон&р — мис, крайня сх. ділянка Кримськ. п-ва [ГЕУ 3, 346]. Назва виникла 
семант. способом унаслідок онімізації рос. фонарь «ліхтар», яке має 
гр. походження, за тією ознакою, що на мисі здавна запалювали сиг
нальні вогні; тепер тут установлено Єнікальський маяк [ГЕУ 3, 346]. 
Можливо, топонім безпосередньо мотивований н.гр. фошосрі «ліхтар» 
[Бушаков, 49].

Форёль — водосп. у верхів’ї р. Альми (бас. Чорн. моря), територія Великої 
Алушти в Криму [ГЕУ 3, 346]. Мікрогідронім виник унаслідок онімізації 
апелятива форель «спільна назва кількох прісноводних форм цінної про
мислової риби роду лосось благородний; струг» [СУМ 10, 617] за тією озна
кою, що водосп. знаходиться в межах рибницького господарства з розве
дення райдужної форелі.

Форёсок — хребет, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків, обл.; Еогевек (1883), 
Форесек (1899), Гогевок (1950); пор. суміж. потік Форесок, полон. Форесок 
[Габорак, 389]. Оронім виник на основі рум. ґогаевс «шептати, грохотіти, 
шуміти, скрипіти», що розвинуло в топонімії перен. геогр.-атрибут, зна
чення «таємний, тайний; злодійський» [Габорак, 389]; пор. укр. Злодійка, 
Злодійська тощо [Лучик, 75—76].

Фбрбс — 1) мис у зх. частині Пд. бер. Криму; 2) с-ще міськ. типу на мисі Форде; 
відоме з XIII ст. [ГЕУ 3, 346], Фдрос (1981) [СЭС, 1436]; пор. пам’ятку садо- 
во-парк. мистецтва держ. значення Фороський парк і санаторій 
«Форос» у с-щі [ГЕУ 3, 346]. Невідомо, яка із суміж. назв є первинною. 
Очевидно, топонім Фдрдс постав як спільна назва с-ща і відповідної части
ни мису від гр. форо<; «податок, мито; базар» [Бушаков, 74] за ознакою 
«людне місце, де відбувалася торгівля, збирали мито тощо». Зміна наголо
су з першого на другий склад основи відбулася в тюрк, мовленні.

Фрблівський лим&н — заплавне оз. в Херсон, обл., на лівобережжі Дніпра біля 
с. Корсунки [ГЕУ 3, 347]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський з основою незафіксованого ойконіма Фролове або Фролівка.

Фронтове водосхбвище — вдех., Ленін, і Кіровськ. р-ни в Криму [ГЕУ 3, 347]. 
Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ водосхдвище й означенням у формі відн. прикм. на -ове9 утворено
го від апелятива фронт «місце, район, де відбуваються воєнні дії та розта
шовані діючі війська під час війни» [СУМ 10, 645].

Фр^нзе — с-ще міськ. типу, Слов’яносербськ. р-н Луган. обл. [АТП, 70]; засн. у 
сер. XIX ст., Новоселівка (до 1910), Сентянівка (до 1930) [ГЕУ 3, 347]. 
Суч. ойконім виник як мемор. назва на честь відомого радян. держ. і 
військ, діяча М. В. Фрунзе, можливо, через ергонім. посередництво; пор. 
кол. назву столиці Киргизстану Фрунзе. Істор. ойконіми належали суміж. 
сс. Новоселівка (< нове село) і Сентянівка (< Сентянін — прізв. місц. 
землевласника [Янко, 371]); пор. смт Фрунзенське в Алушт. м /  р Криму, 
стара назва якого Партеніт (до 1945) [ГЕУ 3, 348] < гр. карЫхск; — 
«незайманий» [СІС, 423].
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Фр^нзівка — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 337]; засн. у 2-й пол. XVIII ст. 
[ГЕУ 3, 348], Фрунзовка [СЭС, 1447]. З огляду на функціонування ойконіма 
в дорадян. часи його походження пов’язане з антропонімом Фрунзе, який 
не належав відомому діячу СРСР і виник на основі молд., рум. frunzä 
«листок» [Noveanu, 91]; пор. прізв. Фрунза, Фрунзе на Буковині [СПЧ, 366].

Фуратик — 1) гора, с. Буркут Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Furatek
(1881), Furatyk (1888); 2) горб, м. Косів Івано-Франків. обл. [Габорак,
391]. Ороніми виникли внаслідок субстантивації та онімізації рум. fieratic 
«дикий, неприборканий, невгамовний» [Габорак, 391].

х

Хаджибёйський лим£н — лим. на узбережжі Одеської зат. в Одес. обл. [ГЕУ З,
349]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утворено
го від назви пос. Хаджи-бей (< мусульм. хаджи «паломник, пілігрим»), на 
місці якого побудовано Одесу [Никонов, 304, 449].

Хаджйдер — 1) річка в Одес. обл., вп. в оз. Хаджидеру, між рр. Прут і Дністер, 
Хаджйдер (1957), Ходжидере (1817), Хаджідере (1971) [СГУ, 587];
2) лим. у Татарбунар. р-ні Одес. обл. [ГЕУ 3, 350]. Гідронім тюрк, похо
дження, виник як композит на основі хаджи «паломник, пілігрим», букв, 
«титул магометан, які побували в Мекке біля гробу Магомета» [Суперан- 
ская, 181], і тур. дере «річка, яка пересихає влітку; струмок; русло річки, 
що пересихає», «(гірська) долина, ущелина, тіснина; яр» [Суперанская, 
157—158]. Утрата кінц. -е зумовлена пристосуванням назви до продукт, 
морфол. типів іменників укр. мови, очевидно, під впливом ГТ лиман. 
Назви лим. та оз. постали способом трансонімізації суміж. гідроніма.

Хамелебн — мис у пд.-сх. частині Пд. бер. Криму, побл. смт Коктебель [ГЕУ З,
350]. Топонім виник унаслідок онімізації апелятива хамелебн у перен. 
значенні «такий, що залежно від обставин часто змінює свій вигляд, озна
ки тощо» [СУМ 11, 15—16].

ХАпхал — ущ. на Пд. бер. Криму, біля с. Генеральського побл. м. Алушти [ГЕУ 
З, 350]. Оронім неясного походження. Судячи з регіону функціонування й 
сингармонізму основи можна припустити його тюрк, витоки. Можливо, 
це композит, що виник від тур. hab «зерно, сім’я», у фіналі якого відбуло
ся закономірне чергування б /  п, і кр.тат., тур. hal «добробут, хороший 
стан» [Радлов ІІ/2 ,1775,1754]; пор. похідну назву суміж. гідрол. заказни
ка держ. значення Хапхальський заказник [ГЕУ 3, 350], в означенні якої 
наголос на кінц. складі твірного слова відбиває акцент, особливості тюрк, 
мов, а в зафіксованому Хапхал відбулася зміна наголосу внаслідок його 
слов, засвоєння або неточної фіксації.

Хбрків — 1) річка, л. Уди п. Сіверськ. Дінця п. Дону (1957); Харъковъ (XVI—
XVIII ст.), Харковъ (1639), Харькова (XVII ст.), Харкова (1659), Харьков- 
ка (1686), Charkow R. (2-а пол. XVIII ст.); пор. м. Харків і Захарків — 
частина м. Харкова; «а в Харькову пала речка Лопань» (1627) [Отин 1997, 
408]; 2) яр, л. Великої Долини в бас. р. Уди; Харьковъ (1863) [СГУ, 587];
3) місто, Харків, обл. [АТП, 430]; засн. на поч. 50-х pp. XVII ст., за ін. 
свідченнями — 1620—1629 [ГЕУ 3, 351], м. Харьковъ (1660), Харковъ
(1787), Харьково (1670) [СГУ, 587], Charków (1880) [SGKP 1, 543]. Топоні
ми виникли як посесиви на -ів (< -овъ) від антропоніма Харько, Харко, що 
є розм. формою чол. імені Харитон. Щодо первинності гідроніма чи ойко
німа одностайної думки немає. Виходячи з давн. фіксацій назви річки 
більше підстав існує для висновку про те, що спочатку існував гідронім 
Харьковъ колодезь, де колодязь «річка, струмок», який поширився на
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суміж. поселення, хоч можливою є протилежна мотивація — з вихідним 
*Харьковъ хуторь (городокь). Наголос на основі зумовлений впливом 
гіпокористики Харя (< Харитон) [Отин 1997, 407—413]; пор. прізв. 
Харко < Харитон [Чучка, 584].

Харцйзьк — місто, Донец, обл. [АТП, 99]; засн. у 2-й пол. XIX ст. [ГЕУ 3, 358], 
st. Charcyz (1880) [SGKP 1, 543], Харцызск (1981) [СЭС, 1457], сл. Хар- 
цызская (сер. XIX ст.) [СГУ, 588]. Суч. ойконім виник унаслідок тран
сформації істор. назви Харцызская у форму чол. роду під впливом 
номенкл. імені (рос.) посёлок, а потім город. Істор. назва, як і суміж. гідро
нім Харцйзька [СГУ, 588], постала способом субстантивації та онімізації 
відн. прикм. на -ська /  -цька, утвореного від варіанта ойконіма Charcyz з 
основою апелятива тюрк, походження харциз, рос. харцыз «волоцюга, 
розбійник» < тур. xyrsyz «злодій, негідник» [Фасмер 4, 225]. Скупчення 
балок (8) і ручая Харцйзька на Донбасі [СГУ, 588] свідчить про наявність 
у твірному апелятиві харциз місц. значення «втікачі-розбійники козаць
ких вольниць» [Янко, 373]; пор. перев. в сх. частині України бб. Злодійка 
(3), Злодійська [СГУ, 214].

Хворбща — бот. пам’ятка природи держ. значення, Млинів, р-н Рівн. обл.; Уро
чище Хвороща [ГЕУ 3, 360]. Дрімонім виник унаслідок онімізації діал. 
хвороща (хворостя) «місце, де збирали хворост» [СММПЗУ 2, 439].

Херс0н — місто, Херсон, обл. [АТП, 459]; засн. 1778 р. на місці військ, укрі
плення, перші згадки про Херсон належать до 1737 [ГЕУ 3, 360], Cherson 
(1880) [SGKP 1, 571], Херсон (1981) [СЭС, 1461]. Ойконім виник унаслідок 
перенесення назви з давн. Херсонеса Таврійського в Криму [ЕУ 9, 3586] 
(< д.рус. Херъсонъ < д.гр. Хєрашу) [Фасмер 4, 234] за поширеною тоді урядо
вою модою на д.гр. топоніми; антич. назва постала на основі д.гр. апеляти
ва xepaóvr|(K)ę «півострів» [Бушаков, 75; Никонов, 454]; пор. Херсонёський 
мис на зх. Гераклїівського півострова в межах Севастополя [ГЕУ 3, 361].

Хпноцький закпзник — бот. заказник держ. значення, Володимирец. р-н Рівн. 
обл. [ГЕУ 3, 366]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський /  -цькийу утвореного від ойконіма Хиночі [АТП, 373].

Хпрів — місто, Старосамбір. р-н Львів, обл. [АТП, 296]; відоме з 1374 р. [ГЕУ З, 
366], Chyrów, Chirów (1880) [SGKP 1, 669], Хыров (1981) [СЭС, 1476]. 
Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) від антропоніма Хир; пор. лемк. 
прізв. Chyr, Chir, Нуг, пов’язані з укр. хиріти «бути кволим, лежати, 
спати» [Чучка, 585], пол. Chyr, Chyra < chyra «хвороба» [Rymut 2, 91].

Хитбнка — гора, у сх. частині Чевчинських гір, с. Голошина Верховин, р-ну 
Івано-Франків. обл.; Chitanka (1932), Хитанка (2000) [Габорак, 391]. 
Оронім виник, очевидно, від діал. хйтанка, хітанка «гойдалка» [СБГ, 
611] за ознакою «гора, покрита лісом, який постійно гойдається під дією 
вітрів». Припускають можливість його етимолог, зв’язку з назвою полон. 
Хітарка, що розкинулася на горі; в її основі апелятив хітар «гора на кінці 
села; кінець села; границя, межа між двома селами; перевал» [Габорак, 
391—392].

Хід Конём — карст, порожнина (шахта) у Гірсько-Кримській карст, обл., на 
масиві Чатирдаг [ГЕУ 3, 366]. Спелеонім виник унаслідок онімізації фра
зеологізму хід конём у значенні «непрямий хід, лабіринт».

Хмелівка — річки (6) в бас. Прип’яті (3), Верх. Дністра, Сер. Дніпра, у Чернігів, 
обл. [СГУ, 590]. Різні гідроніми могли виникнути по-різному. Верхньодні- 
стровську назву пояснюють як семант. утворення від суміж. відантроп. 
ойконіма Хмелівка (< Хмелів < Хміль /  Хмель) [Вербич 2009, 173]; пор. 
ще 10 нп Хмелівка в Україні [АТП, 741]. Більша частина гідронімів, як і 
деякі ойконіми, постала за допомогою суф. -к(а) від прикм. хмелевий,



Холмй 493

хмельовий «стос, до хміль», тобто до однорічної чи багаторічної виткої рос
лини, яка росте перев. в умовах лісостепу й полісся; пор. гідроніми 
Хмельовий, Хмельова, Хмелева, Хмелюватий (2) [СГУ, 590], останній з 
яких указує на певну насиченість місцевості хмелем.

Хмельнпцький — місто, Хмельниц. обл.; у літописах XV ст. згадується під 
назвою Проскурову перейменовано в Хмельницький 1954 р. [АТП, 474], 
відоме з 1493 як Проскурів [ГЕУ 3, 374], villa Ploskirowcze (1431), Ploski- 
row (1434—1444), Ploskyrow (1493), Плоскиров (1530), Ploskyrof (1630— 
1650), Ploskirof (2-а чв. XVIII ст.), Проскуров (1764), Proskurow (1789), 
Проскеров (1793), Проскурів (Старе місто) (1926), Хмельницький (1954), 
Хмельницкий (1956) [Торч.-Торч., 479]. Суч. ойконім виник як мемор. 
назва в рік 300-річчя підписання угоди про воз’єднання України з Росією 
Богданом Хмельницьким унаслідок трансонімізації прізв. укр. гетьмана. 
Відантроп. є і попередній ойконім, що постав як посесив на -ів (< -овъ) від 
прізв. Проскур, яке є варіантом поширенішого Проскура (< проскура 
«білий прісний хлібець особливої форми, що використовується в право
славному богослужінні» [СУМ 8, 286]); пор. прізв. Проскура в Чернівец. 
обл. [СПЧ, 290], Проскура в стародавньому Новгороді (1498) [Веселов
ский, 260], пол. Proskura, варіант Proskur (1558) [Rymut 2, 300]. Етимоло
гія перших фіксацій Ploskirow, Ploskyrow остаточно не з’ясована. Існують 
підстави для припущення про їх утворення на основі суміж. гідроніма 
Плоска і гіпотётГРов [Торч.-Торч., 479] або як юкстапозиту Ploskirow < 
ploskifу) Л- row (укр. рів) подібно до пол. Białystok. Варіювання голосних у 
другій основі зумовлене її різномовним характером і різночасовим функ
ціонуванням, що вплинуло на чергування етимолог, -о- в новозакритому 
складі: ст.укр. ровъ > укр.рів9 ст.пол. row > пол. rów.

Хмельнпк — місто, Вінниц. обл. [АТП, 31]; відоме з 1362 р. [ГЕУ 3, 375], за ін. 
джерелами — з 1434 [Янко, 374], Хмельник (1981) [СЭС, 1466]. Ойконім 
виник семант. способом від діал. хмельник «хмільник» [ЕСУМ 6, 188], 
утвореного за допомогою -ик у збір, функції від хмільний «стос, до хміль» 
[СУМ 11, 95—98], за ознакою «місце, заросле хмелем»; пор. яр. Хмільник у 
Харків, обл.; Хмельникь (1845) [СГУ, 590] і бот. заказник держ. значення 
Хмільницька Дача в Хмільниц. p-ні Вінниц. обл. [ГЕУ 3, 376].

Хоб£-К£я — скеля на узбережжі Чорн. моря, на пд. окраїні смт Новий Світ у 
Криму [ГЕУ 3, 376]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок складан
ня та онімізації тюрк, кая «скеля, круча» й коба, хоба «печера; гірська 
долина, западина, улоговина, яр» [Мурзаев, 267, 280] у ролі означення.

Хобб-Tenć — найвища центр, частина Берегового хребта масиву Карадаг [ГЕУ З, 
376]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок складання та онімізації 
основ тебе, тепе «вершина, горб, сопка, пагорб» [Мурзаев, 549—550] і ГТ 
коба, хоба (див. Хоба-Кая) в ролі означення.

Хбдорів — місто, Жидачів. р-н Львів, обл. [АТП, 280]; відоме з 1393 р. [ГЕУ З,
376], як Ходорівстав, Ходоростав з 1394 [ЕУ 10, 3609], Chodorów (1880) 
[SGKP 1, 610], Ходоров (1981) [СЭС, 1467]. Ойконім виник унаслідок суб
стантивації кол. означення у формі посесива на -ів (< -овъ) з основою антро- 
поніма Ходор, що є давнім укр. варіантом чол. імені Федір [Чучка, 587]. У 
первинній назві Ходорів став воно стосувалося ГТ став «водоймище (у 
природному чи штучному заглибленні) з непроточною водою; місце роз
лиття річки, струмка перед загатою» [СУМ 9, 624] (місто лежить на річці, 
на якій утворено став, що є місцем відпочинку місц. жителів [ГЕУ 3, 377]).

Холмп — с-ще міськ. типу, Корюків. р-н Чернігів, обл. [АТП, 540]; засн. у 
сер. XVII ст. [ГЕУ 3, 377], Chołmy, Borki (1880) [SGKP 1, 624, 312]. Ойко
нім виник унаслідок онімізації форми мн. ГТ холм (діал.) «гірка» < д.рус. 
хълмъ, хлъмъ, хълъмъ, холмъ < пел. *хъ1тъ [ЕСУМ 6, 195]; пор. нп Хол- 
мець, Холмисте, Холмівка, Холмове, Холмогір'я, Холмогорки, Холмок
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в Україні [АТП, 741], д.рус. м. Холм, пол. Хелм, Холмська височина, 
Холмська Русь, Холмщина [БУ10, 3612, 3615], прикарп. ороніми Хом (3), 
Хома (2), Хомй (у мн.), в основі яких відбулося спрощення плавного 
-л- [Габорак, 392]. Істор. назва Borki мотивована формою мн. ГТ борок 
(див. Борок).

Холбдний Яр — компл. пам’ятка природи держ. значення, Чигирин, р-н Чер
кас. обл., місце визвольної боротьби укр. народу 1768 р. (Коліївщина) та 
партизан, руху в роки Вел. Вітчизняної війни [ГЕУ 3, 377], ур. Холодний 
Яр> у якому відбувалися повстання гайдамаків (XVIII ст.), прихильників 
УНР та ін. [ЕУ 10, 3623]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та оні
мізації словосп. з опорним ГТ яр «глибока довга западина (переважно з 
крутими або прямовисними схилами), що утворилися внаслідок розмиву 
пухких осадових порід тимчасовими потоками» [СУМ 11, 647] й означен
ням холодний «про місце, де панує холод» [СУМ 11, 117] (ур. становлять 
яружно-балковий рельєф з численними природними джерелами і густий 
ліс. масив, що формують постійну прохолоду).

Холстп — заплавне оз. на лівому бер. Десни, Новгород.-Сіверськ. р-н Чернігів, 
обл. [ГЕУ 3, 377]. Лімнонім виник унаслідок онімізації форми мн. збере
женого в рос. мові апелятива холстп у геогр. значенні «холст покосу, 
смуга, при розподілі» [Даль 4, 560].

Хомбра — річка, л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957), Хомора, 
Хомор(ъ), Хомуръ (1913), Хомара (1912), Chomora, Chomar, Chamur 
(1880), д.рус. Хоморъ [СГУ, 592], «по Хамороу» (1235); пор. д.рус. луг 
Хаморьскыи (1234) [ЕСЛГНПР, 169], пр. Хомори р. Хоморець [СГУ, 592], 
р. Хоморъ, Хомор у Молдавськ. князівстві (1415) [ССУМ 2, 512]. Етимоло
гія гідроніма в наук, літературі не з’ясована [Трубачев, 215]. Були 
спроби пояснити и як назву скіф, походження, але переконливих аргу
ментів не виявлено [ЕСЛГНПР, 169; Янко, 375]. З огляду на первинність 
форми чол. роду з нульовим закінченням і поширеність взаємозаміни 
голос, неперед. ряду та задньояз. -к- /  -х- в Іран, мовах твірним для назви 
річки міг бути ГТ Іран, походження хамар, хамыр, хамур, камар у значен
ні «пояс», що проник в окремі тюрк, та монг. мови із семантикою 
«мис, коса», «береговий вал; берег» та ін. [Мурзаев, 589], але проблемним 
залишається його поширення аж до меж пд.-зх. частини Полісся і відсут
ність паралелей на пд. сх. України та ін. країн. Певні підстави є для 
пояснення гідроніма у зв’язку із зх.укр. хамори «пітьма» [Онишкевич 2,
377], хамори, хамородъ «тінь, темрява», яке має відповідники із семанти
кою «чагарник; сміття, хворост, мотлох» (< псл. експрес, преф. *ха- + 
*-mordb) в зх.сл. мовах; пор. укр. діал. химородъ «тінь, місце, інколи не 
осяяне сонцем» [ЕСУМ 6, 154, 174]. Зх.укр. ареал двох гідронімів Хомбра 
може свідчити про зв’язок їхньої основи з діал. ГТ хом «невелика полога 
гірка», «горб» (< діал. хоум < холм < псл. *хъ1тпъ) [Габорак, 392], до якого 
приєднано непродукт. суф. -ер(а) /  -ор(а) /  -ур(а) з локал.-атрибут, зна
ченням; пор., напр., укр. печера «порожнина в землі, що має вихід», діал. 
«заглибина під берегом річки; нора, дірка; яма, рів; місце для вогню», 
діал. печура «печера», рос. діал. печора, блр. пячора «печера», які утворе
но за допомогою цього суфікса від псл.*реЫъ «піч» [ЕСУМ 4, 364].

Хомутівський степ — заповідник, відділ Укр. степ, заповідника, Новоазовськ. 
р-н Донец. обл. [ГЕУ 3, 377]. Хоронім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ степ «великий безлісий, вкритий трав’я
нистою рослинністю, рівнинний простір у зоні сухого клімату» [СУМ 
2012, 1103] й означенням у формі відн. прикм. на -съкий, утвореного від 
ойконіма Хомутове [АТП, 120].

Хом’як — вершина у пд.-сх. частині Скибових Горган, на території Івано-Фран- 
ків. обл. [ГЕУ 3, 377]; Хом*яківський Стіг, «pod Gorą Stóg Chomiakowski
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(1788), Chomiak (1880), Хомяк (1899), Хом'як (2003) [Габорак, 393]. Оро- 
нім виник за допомогою суф. -ак / -як у топонім, функції від місц. хом 
«холм» (див. Холмй, Хомбра); пор. гідроніми на -ак /  -якДуб-ак, Мыш-ак, 
Лот-ак, Жир-ак, Быстр-як, Кобыл-як та ін. [Трубачев, 197, 204—205]. 
Похідним від назви Хом'як є складений оронім Хом'яківський Стіг з твір
ним опорним компонентом стіг «вершина гори»; пор. чес. stoh «гора з дов
гою і заокругленою вершиною» [Габорак, 393], стр. Хом'як у бас. Пд. Бугу 
в Хмільниц. р-ні Вінниц. обл. [СГУ, 593].

Хорббра — річки: 1) п. Росі п. Дніпра (1966); Chorobra (1784), Храбра (сер.
XVII ст.), Хоробра (1864), Хоребра (1892), Хорабра (1913); 2) пр. Сейму 
л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Хорббра (1964) [СГУ, 593]. Гідроніми 
відносили перев. до Іран, утворень. Є всі підстави розглядати їх як похід
ні з основами псл. *хог- /  *хъг- «чистий, світлий», «чистити» (< і.є. 
*(s)ker- «різати» і *Ьогь «невелике узвишшя з супіщаним (рідше піща
ним) ґрунтом, звичайно поросле лісом, найчастіше сосновим», «болотисте 
місце», форма яких зазнала змін під впливом активного прикм. хоробрий, 
жін. рід хорббра [Железняк, 56, 60—62].

Хор0л — 1) річка, п. Псла л. Дніпра; Хорол (XVII ст.), Хороль (1096), Хоролъ 
(1106), Korol (1665); пор. с. Хорол у Полтав. обл. [СГУ, 593]; 2) місто, Пол- 
тав. обл. [АТП, 364]; відоме з 1083 р. [ГЕУ 3, 377], «на Хоролі» (1111), 
перед 1631 р. також Ярослав [ЕСЛГНПР, 171]. Ойконім виник унаслідок 
трансонімізації суміж. гідроніма Хорол, а тимчасову парал. назву вважа
ють перенесеною з галиц. Ярославля (< Ярославъ -І- *-уь). Гідронім Хорол 
має кілька пояснень [Никонов, 457; ЕСЛГНПР, 171]. Найпереконливіші з 
них два: 1) від тюрк.-монг. ąara / хага «чорний», тюрк, (качин.) карол 
«чорний (хлопчик)» із суф. -їй /  -IU який унаслідок слов, адаптації міг 
давати -л- у фіналі; пор. у цьому ареалі Сула, Псел, д.рус. Въръскъ-л-ъ, 
Мьрлъ та ін. [ЕСЛГНПР, 171]; 2) від тієї самої основи, що і гідроніми 
Хорббра [Желєзняк, 57—59] (див. Хорббра).

Хорбстків — місто, Гусятин, р-н Тернопіл. обл.; відоме з 1564 р. [ГЕУ 3, 378], 
Chorostków (1880) [SGKP 1, 632]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овъ) 
від прізв. Хорост, що є українізованим варіантом пол. Chrost з основою 
ст.пол. chorst «сухе гілля, зарослі» [Rymut 1, 84—85]; пор. ст.укр. форост 
«хворост; виноградна та інша лоза» < псл. *xvorostb «чагарник, ліс» 
[ЕСУМ 6, 169], суміж. Хоростківський дендропарк [ГЕУ 3, 378].

Хброшеве — с-ще міськ. типу, Харків, р-н і обл. [АТП, 455]; засн. у сер. XVII ст. 
[ГЕУ 3, 378] як Хорбиіеве, що виникло на місці Хорошевого Городища 
(1571) [Янко, 376]. Ойконім виник унаслідок субстантивації означення 
складеної назви Хорошеве Городище, яке утворено за допомогою посес. 
суф. -ов(е) від антропоніма Хорош; пор. прізв. Хорбшко [СПЧ, 372], що є 
демінутивом від Хорош.

Х0ртиця — 1) о-в на Дніпрі, нижче греблі Дніпровської ГЕС у межах міської 
зони Запоріжжя; уперше згадується під назвою о. Святий Георгій у праці 
Костянтина VII Багрянородного «Про управлінння імперією» (946—953) 
[ГЕУ 3, 378]; важлива твердиня руських князів і запороз. козаків у 
боротьбі проти різних нападників [ЕУ 10, 3629]; д.рус. Хъртичъ (1103), 
«въ Хоротичемъ острові» (XVI ст.), Городецкой, Ортинский (1558), Хор
тица (1594), Chorcica (1613), Хортиця, Хортиця (XIX ст.) [ЕСЛГНПР, 
172]. 2) річка, п. Дніпра в Запоріз. р-ні та обл.; Хорътица («у рЪки Хоръ- 
тиці») (1224) [СГУ, 593], навпорти о-ва Хортиці; «до рЪки Хартиці» 
(1225), «а ниже Хортицы остров Хортица* (1627), «противъоныхъ трехъ 
рекъ Сухой, Великой и Нижней Хортицъ... имеется... остров... Хортицъ, 
суч. рр. Верхня, Нижня й Середня Хортиці [ЕСЛГНПР, 171]. Топонім не 
має загальноприйнятої етимології. Поширенішим є висновок про семант. 
спосіб творення назви острова від пізн. зафіксованого суміж. гідроніма



496 Хотин

[ЕСЛГНПР, 172; Железняк, 57; Карп. 1989, 40]. Ще одним безперечним 
фактом є д.слов. походження гідроніма або від утраченого ГТ * хортиця 
(< хъгЫса), або за допомогою продукт, в гідронімії форманта *-іса від осно
ви *хьгЬь з невідомою етимологією. Гідрооснову Хорт- пов’язували перев.
з Іран, етномовним впливом (пор. топоніми в центр, частині Ірану Корд- 
хорд, Хордечешме та ін. [Карп. 1989, 42] або із загальнослов. назвою 
на позначення породи собак хорт «мисливський собака», хортиця 
(< пел. хьгЬь), яка не має достовірної етимології [ЕСУМ 6, 203—204]. На 
думку О. С. Стрижака, гідронім Хортиця — це д.слов. утворення на -иця 
від *хьгЬь «швидкий, бистрий, скорий; борзий (пес)» як Бистриця від 
бистриця з основою бистр- [ЕСЛГНПР, 172], що виглядає переконливо і з 
формального, і з мотивац.-семант. поглядів. Імовірною є також етимоло
гія гідроніма, пов’язана з псл. *xbrt-, що виникло за допомогою де термін. 
-t- від основи *хьг-/ *хог- «чистий, світлий» < і.є. *(s)ker- «різати» (див. 
Хоробра). У такому разі мотивац. ознакою для назви річки й суміж. о-ва 
була «чиста від рослинності (дерев) місцевість, на якій переважає грунт 
світлого, жовтого кольору»; пор. псл. *хьНь «собака з короткою шерстю 
на відміну від кудлатого пса», імовірно спорід. лит. sartas «світло-гнідий, 
жовтуватий (про коня)» [ЕСУМ 6, 204], рос. мухортый «із жовтуватими 
або білуватими підпалинами біля морди, ніг і в паху (про коней)», що є 
наслідком гаплології в структурі композита *muxo-xbrtb «світло-гнідий» 
[Карп. 1989, 41], перев. степ, гідроніми Гніда, Жовта (9), Жовта Балка, 
Жовта Кам'янка, Жовта Круча, Жовтенька (5), Жовті Води та ін. [СГУ, 
143, 197]. Варіювання д.рус. Хъртичъ і Хьртицл зумовлене впливом 
грам, категорій номенкл. імен острів і річка. Парал. назва Ортинский є 
формою відн. прикм. на -ський з основою топоніма Хортиця, в якому від
булася афереза під тюркомовним впливом. Найдавніша фіксація о-ва під 
назвою Святий Георгій (сер. X ст.) має християн, мотивацію іменем відпо
відного святого, що особливо поширено в топонімії Криму й Пн. Надчор- 
номор’я (див. Ай-Петрі).

Хотпн — місто, Чернівец. обл. [АТП, 256]; засн. у VIII ст. [ГЕУ 3, 379]; Хотінь 
(XIV ст.), Хотинь (1400), Хотень (1436), Choczin (1444), Chozin (1526), 
Chotczyn (1650), Chotym (1594), «отъ града Хотина* (1574), місц. Хотінь 
(Хутінь) [ТСРЧО, 56—57]. Найдавніші фіксації ойконіма у формі Хотінь / 
Хотень свідчать про його виникнення як посесива на *-/ь від антропоніма 
Хотінь /  Хотень, що є онімізованою формою кол. пасив, дієприкм. на 
-ень з основою дієсл. хотіти; пор. прізв. Хотен (XVI ст.), похідне від 
апелятива хотен «любитель, охочий до чого-небудь, майстерник» [Весе
ловский, 342], аналог, словотв. типу антропоніми Ждан, Продан, Нес- 
міян, поширені на сх.слов. землях ойконіми з антропоосновою Хотен- 
[Никонов, 457—458]. Суч. назва трансформувалася в Хотин під впливом 
продукт, ойконім. моделі на -ин у посес. функції, у зв’язку з чим назву 
міста почали пов’язувати зі спорід. антррпонімом Хота, що є гіпокористи- 
кою від композитів на зразок Хотимирь, Хотсборь [Чучка, 587]; пор. 
відойк. оронім Хотинська височина [ГЕУ 3, 379], назви істор. подій (хроно- 
німи) Хотинська битва (1621), Хотинське повстання (1919), Хотинсь
кий мирний договір (1621), прізв. Хотинський [ЕУ 10, 3630—3631].

Хотйнь — заплавне оз. на бер. Десни, Короп, р-н Чернігів, обл. [ГЕУ 3, 379]; пор. 
суміж. бол. Хотйнь, оз. Хотйнь у Сум. обл. [Черепанова, 292]. Поліс, 
гідронім Хотинь розглядають як архаїч. утворення з д.слов. суф. -инь 
(< *-упь), наявним у топонімах Ірдйнь, Горинь, Любинь, Волйнь, пол. 
оз. Вогуп, оз. Kruszyn, але семантику твірної основи не пояснюють [Коре- 
панова, 49]. Імовірно спорід. назву р. Хотйж і тотожний ойконім тлума
чать як відантроп. похідні з основою імені Хот або Хотен [Карп., 198]
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(див. Хотйн). Можливо, лімнонім і суміж. назва р. Хотинь постали від 
основи Хотин- за допомогою суто гідронім, суф. *-у-, відбитого в назвах 
pp. Поть, Рось, Літь, Реть, Таль тощо [Железняк, 148].

Хотімля — річка, л. Сіверськ. Дінця п. Дону (1967); Хотомля (1643), Хатомля 
(1782), Хотомль (XVII ст.), F. Chotoml (1699); пор. с. Хотомля (1722), 
Хотомлянской (1787), мн. Хотомли (1760), суч. с. Хотімля Вовчанськ. 
р-ну Харків, обл. [СГУ, 593]. Топонім виник як посесив на *-ja від антро- 
поніма *Хотомъу що, очевидно, походить від пасив, дієприкм. *хо№тъ з 
основою псл. *xoteti «хотіти», як *vedomb від *vedati «знати», або є фор
мою композитів на зразок Хотимиръ, Хотиславъ; пор. утворені від особ, 
назви *Chotom пол. ойконіми Chotomow, Chotum, Chothom [NMP 2, 78].

Хотінь — с-ще міськ. типу, Сум. р-н і обл. [АТП, 405]; відоме з кін. XIV ст. [ГЕУ 
З, 380], за ін. джерелами — з 2-ої пол. XVII ст. Ойконім пояснюють як 
посесив з основою слов, автохтонного імені *ХотЪн(ъ) із суф. *-уь [Іванен- 
ко, 212]. Його суч. форма відбиває характерний для укр. мови розвиток 
голос, -і- на місці д.рус. -і- (див. Хотйн).

Хбцький горб — пасмоподібне підвищення на межиріччі Трубежа і Супою, за 
2,5 км від с. Хоцьки Київ. обл. [ГЕУ 3, 380]. Оронім виник унаслідок лек
сикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ горб «невелике округле 
підвищення на площині; бугор, пагорок» [СУМ 2, 125] й означенням у 
формі відн. прикм. на -ський /  -цький, утвореного від суміж. ойконіма 
Хоцьки (< Хоцько < Хот).

Хрестбва горб — невеликий скельний масив на Пд. бер. Криму, побл. смт Оре- 
анди [ГЕУ 3, 380]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ гора й означенням у формі жін. роду відн. прикм. 
хрестовий «розташований хрест-навхрест; перехресний» [СУМ 11, 141]; 
пор. г. Хресна, горб Хрестй на Івано-Франківщині [Габорак, 394].

Христйнівка — місто; Черкас, обл. [АТП, 512]; засн. 1889 р. [ГЕУ 3, 380], за ін. 
джерелами, відоме з 1574 р. як Христигород, містечко Хрестиполя 
(1654), Chrystynowka (1787), Христиновка (1834), Chrystynowa (1890), 
Христинівка (1924) [Гонца, 273]. Суч. назва Христинівка зберігає пев
ний зв’язок з дієсл. основою первинного ойконіма, але пов’язується з 
антропонімом Христина як Катеринівка з Катерина, Єлизаветівка з 
Єлизавета; пор. Христинівку в Житомир, обл. і ще одну в Черкас, обл. 
[АТП, 741]. Перші ж фіксації зі з’єднувальним голос, -и- свідчать про те, 
що істор. назва виникла як композит унаслідок поєднання форми дієсл. 
наказ, способу хрести /  христи і ГТ город або поле (в мн.) за моделлю, 
відбитою в ойконімах Валигора, Хвалибог, Звенигород, Гуляй-Поле 
[Бучко, 118, 147, 148, 169], антропонімах Вернидуб, Тягнибок, Рости
слав.

Христофбрівка — с-ще міськ. типу, Криворіз. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 82]; 
засн. у 30-х pp. XIX ст. [ГЕУ 3, 380]. Ойконім виник за продукт, моделлю 
на -івка від чол. імені Христофор; пор. ще 4 Христофорівки в степ, части
ні України та с. Христофорове в Кіровоград, обл. [АТП, 743].

Хруст&льне — с-ще міськ. типу, Краснолуц. м /  р Луган. обл. [АТП, 58]; засн. 
1783 р. [ГЕУ 3,380], Хрустальный (1837—1839), смт Хрустальний (1979) 
на р. Хрустальна [СГУ, 595]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації 
суміж. гідроніма з парал. зміною грам, форми під впливом спочатку рос. 
номенкл. імені поселок, потім укр. село, селище. В основі назви річки рос. 
хрустальный «кришатлевий», що характеризує якість її води.

Хуст — місто, Закарпат. обл. [АТП, 166]; існувало у X ст. [ГЕУ 3, 381], Huzthy 
(1351), Huzth (1387), Huzty (1389), Hust (1715); пор. p. Хустець [СГУ, 
595], місц. варіант Густ [Янко, 377]. Ойконім не має надійної етимології. 
Очевидно, він виник як слов, назва внаслідок субстантивації та онімізації 
короткої форми прикм. густъ «густий (про ліс)» (пор. місц. Густ)у який в
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іншомовному середовищі (перев. мадярському) передавався з початк. 
глух, х-; пор. закарп. прізв. Хустій, діал. Хусті, що є утор, утворенням із 
суф. -і Huszti від ойконіма Хуст [Чучка, 589], а також діал. густвина 
«хаща, густий ліс», хустёж «хаща», густйня «густий ліс», густяж 
«хащі», гущ «гуща», гуща «хащі» [ЕСУМ 1, 627], закарп. гідроніми 
Хустець, Хустик з варіантом Густик [СГУ, 595], назву прикарп. потоку 
ХусниКу що є фонет. варіантом форми Гусник, він же Хуснау утворений від 
ГТ гусник «чагарник» < густник [Вербич 2009, 175].

Хухрінський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Охтир. р-н Сум. обл. 
[ГЕУ 3, 381]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -янсь- 
кийу утвореного від назви суміж. с. Хухра [АТП, 401].

Ц
Царёга — річка, вп. в Телігульський лим. в Одес. обл.; Царёга (1957) [СГУ, 596]. 

Гідронім сх.ром. походження, виник як суф. утворення від молд., рум. 
/ага «земля, країна» [DRR, 159], що закріпилося в рум.-бесараб. середови
щі як ГТ цара, царина «орний степ, поле, вигін і т. ін.»; пор. у рум. чаба
нів протиставлення горам ін. місцевісті в лісі, де села й поля, сіють 
хліб, яку називають словом цара (< лат. terra «земля; територія») [Мурза- 
ев, 602], р. Царилунга (< молд. царэ лунгэ «довга територія» [Карпенко, 
199], б. Царегдл л. Цареги [СГУ, 596] з другим компонентом -гол /  -кол 
«річка, долина тощо» [Мурзаев, 283], б. Царина, р. Царйнка, потоки 
Царйнний (2) [СГУ, 596—597].

Царичанка — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [СГУ, 95]; засн. 1604 р. [ГЕУ 
З, 382], Царичанка (1981) [СЭС, 1478]; пор. р. Царичанка л. Прядівки 
л. Орелі л. Дніпра в Царичан. p-ні Дніпропетров. обл. [СГУ, 597]. Ойконім, 
очевидно, виник унаслідок трансонімізації назви р. Царичанка, у струк
турі якої твірне молд., рум. царе (див. Царёга) і суф. -чанк(а), який при
таманний гідронімам бас. Дністра: Копачанка, Рабчанка, Stawczanka, 
Головчанка, Радчанка та ін. [Трубачев, 111], що робить імовірним перене
сення дніпропетров. топонімів з Пд. Бесарабії; пор. с. Царичанка в Татар- 
бунар. p-ні Одес. обл. [337].

Цвіткбве — с-ще міськ. типу, Городищ, р-н Черкас, обл. [АТП, 500]; відоме з 
1876 р. [ГЕУ 3, 383], за ін. джерелами — засн. 1816 p., х. Слобода (1896), 
Цвітково (кін. XIX — поч. XX ст.), Цвіткове (1924), Слобода (1946) 
[Гонца, 276]. Ойконім походить від антропоніма ЦвЪтковъ [Гонца,
276], який зазнав трансонімізації завдяки наявності посес. суф. -ов- і 
грам, узгодження з номенкл. іменем село, селище за допомогою закінч. 
-е; пор. ще 8 нп Цвіткове перев. на пд. України [АТП, 743]. Парал. 
назва Слобода постала семант. способом від ГТ слобода «поселення в 
Київській Русі, Україні, Московщині, мешканці якого на певний час 
звільнялися від податків і повинностей», «село, селище» [СУМ 2012, 
1064].

Цвітбха — річка, п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра (1957); ЦвЬтоха (1913), 
Kwiatocha (1888), Цветоха, Цвиточка (1953), Хветоха (1629) — 
помилк., «при рч. ЦвітохЬ» (1893); пор. с. Цвітоха Славут. р-ну Хмель- 
ниц. обл. [СГУ, 597]. Гідронім виник за допомогою непродукт. суф. -ох(а) 
від апелятива цвіт, що вказує на водяні зарості, цвітіння, ряску; пор. 
такого ж словотв. типу назву р. Пустдха л. Гуйви п. Тетерева п. Дніпра 
[СГУ, 453]. Його пол. варіантом є форма Kwiatocha. Назва суміж. села 
постала способом трансонімізації гідроніма.
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Цёбрикове — с-ще міськ. типу, Великомихайлів. р-н Одес. обл. [АТП, 326]; 
засн. наприкін. XVIII ст., з 1819 до 1900 — Гофнудсталь [ГЕУ 3, 383]. 
Ойконім виник як посесив на -ове від антропоніма Цебрик; пор. прізв. 
Цебрик у Чернівец. обл. [СПЧ, 375]. Парал. назва XIX ст. Гофнудсталь 
нім. походження, постала від прізв. землевласника Hofnud у род. належ* 
ності й ГТ Таї «долина» (див. Боршталь).

Ценіївка — річка, л. Золотої Липи п. Дністра в Тернопіл. обл. [ГЕУ 3, 384]; 
Ценіївка (1957), Ценевка (1917) — парал. назви потоку Коропець [СГУ, 
272]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від суміж. 
ойконіма Ценіїв, Ценів [АТП, 421] відантроп. походження; пор. прізв. 
Ценівський, Ценьов у Чернівец. обл. [СПЧ, 375].

Центральна улогбвина — улоговина в пн.-сх. частині Голови, пасма Кримських 
гір [ГЕУ 3, 384]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ улоговина «велике заглиблення в рельєфі місцевості; 
западина з пологими схилами» [СУМ 10, 431] й означенням центральний 
у формі жін. роду, яке вказує на середнє розміщення об’єкта відн. суміж
них (див. Центральний).

Центральний — с-ще міськ. типу, Перевал, р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 1987 р. 
[ГЕУ 3, 384]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн. 
прикм. центральний «розташований у центрі, в середині чого-небудь, 
який є центром чогось, основним у чомусь» [СУМ 11, 198].

Центральнокрпмська рівнйна — пд. ділянка Північно-Кримської рівнини [ГЕУ 
З, 385]. Топонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ рівнйна «досить велика ділянка земної поверхні без істотних 
западин і підвищень» [СУМ 8, 549] й означенням у формі відн. прикм. на 
-ська, утвореного складносуф. способом на основі хороніма Центральний 
Крим (див. Центральний); пор. Центральнокрймське підняття на пд. 
рівнинної частини Кримськ. п-ва [ГЕУ 3, 386].

Церем — річка, л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра у Волин. обл. (1957); 
Церемъ (1913), Щремъ (1888), Cerem (1882), Щерем (1962) [СГУ, 597]. 
Гідронім має затемнену етимологію. Очевидно, він виник під впливом блр. 
мови, унаслідок чого на місці укр. *Терем < д.рус. тєрємь «високий буди
нок, палац; покров балдахін; купол» [ЕСУМ 5, 550] постало Цёрем; пор. 
блр. церам «терем» [ЕСУМ 5, 550]; сс. Теремне у Волин. [Шульгач 2001, 
136] і Рівн. обл. [АТП, 381], пол. ойконім Cieremki — від блр. cieramok 
«будинок з поверхами або у формі вежі; палацик» [NMP 2, 137], р. Церем- 
ський п. Церему [СГУ, 597]. Імовірним є балт. походження гідроніма у 
зв’язку з лит. Sermas, Serma з коренем *serm- [Трубачев, 194].

Щцина — ландш. заповідник держ. значення на схилах г. Цецина, Кіцман. 
р-н Чернівец. обл. [ГЕУ 3, 387]; місц. г. Цёцино, на якій існувало м. 
Цецин (з 1395) [Карпенко, 199—200]; пор. суміж. р. Цецина л. Коровії 
л. Дереглую п. Пруту л. Дунаю [СГУ, 588]. Первинним уважають ойко
нім Цецин, утворений як посесив на -ин від антропоніма Цеца [Карпен
ко, 200]; пор. прізв. Цёценко в Чернівец. обл. [СПЧ, 376], с. Цеценівка в 
Тернопіл. обл. [АТП, 429]. Шляхом трансонімізації кол. ойконім пере
несено на суміж. р. й г. Цецена, а вже оронім дав назву буковому різно
віковому пралісу, який визнано з 1974 р. ландш. заказником держ. зна
чення [ГЕУ 3, 387].

Цибулів — с-ще міськ. типу, Монастирищ. р-н Черкас, обл. [АТП, 509]; засн. у 
XVI ст. [ГЕУ 3, 387], wieś Cybolow (1775), Цыбелевъ (1829), «miasta Cybu- 
lowa, Starego Cybulowa» (1890), Цибулево (1924), Цибулів (1946) [Гонца,
277]. Ойконім виник як посесив на -ів від антропоніма Цибуля; пор. ОН 
Ци(ы)буля (1497), Г. Цибуля (1649) [Гонца, 277]. Приєднання до а-основи 
суф. -ів, a не очікуваного -ин, зумовлене належністю прізв. Цибуля особі 
чол. статі (першопоселенцеві або власникові). Форма чол. роду ойконіма
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спричинена його узгодженням з номенкл. іменем хутір, що позначав тип 
поселення, з якого починався Цибулів. Похідною від ойконіма є релят. 
назва суміж. р. Цибулівка, яка фісується лише з 2-ї пол. XIX ст. [СГУ, 598].

Цибульнпк — річки в Кіровоград, обл.: 1) п. Дніпра; Cybulnik (30-і рр. XVII ст.), 
Цибульникъ (1660), Cubulnik, Cpbowelnik (XVII ст.), Cebulnik (1737), 
Цыбулъникъ (1888), Цибульник (1957), Цибульнйк (1964) [СГУ, 598], 
Цибульнйк [ГЕУ 3, 387]; 2) пр. Інгульця п. Дніпра; Цыбулъникъ (1888) 
[СГУ, 598]. Гідроніми пояснюють як тюрк, семант. утворення від тур. 
cibinlik «болотяна місцевість, де багато комарів», у якому відбулася мета
теза на етиці корен. -п- і суф. -lik унаслідок слов, адаптації назв під асоці- 
ат. впливом загальновживаного апелятива цибуля і суф. -ник [Желеєзняк 
1971, 57—60]. Така етимологія є високоймовірною, але з огляду на відсут
ність від часу перших фіксації XVII ст. форм із суф. -lik на місці -ник зали
шаються підстави для припущення про можливість виникнення назв в укр. 
мовленні за допомогою -(н)ик у гідронім, функції від основи прикм. цибуль
ний «стос, до цибуля», що вказував на поширеність відповідної городньої 
рослини або багаторічних трав’янистих цибулинних рослин родини лілій
них [СУМ 11, 206]; пор. назву б. Цибулине у Луган. обл. [СГУ, 598].

Цигйнка — балки (6) у різних регіонах України [СГУ, 598—599], як р. Циганка 
л. Нічлави л. Дністра в Тернопіл. обл. [ГЕУ 3, 387]. Гідроніми виникли за 
допомогою суф. -к(а) в релят. функції від етноніма цигани «народність 
індійського походження, що живе невеликими групами майже в усіх кра
їнах світу; особи, які належать до цієї народності» [СУМ 11, 208], що вка
зував на місця тимчасового перебування чи острівного закріплення пред
ставників цієї народності; пор. гідроніми Циганська (2), Циганський (5), 
Циганський Потік (2) [СГУ, 599]. Можливим є ойконім. посередництво у 
процесі творення окремих гідронімів [Вербич 2009, 176].

Цпківський заказник — ландш. заказник держ. значення, Кам’янець-По- 
дільськ. р-н Хмельниц. обл. [ГЕУ 3, 387]. Топонім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у 
формі релятива на -ський, похідного від назви суміж. с. Цикова [АТП, 494].

Цир — річка, п. Прип’яті п. Дніпра у Волин, обл.; Цыръ (1546), Цюръ (1903), 
Бреща (1957) [СГУ, 599]; пор. с. Цир у Любешів. р-ні Волин. обл. [АТП, 
47]. Формально гідронім збігається з укр. діал. цир «горюча сірка» 
(< д.рус. цірь «сірка») неясного походження [ЕСУМ 6, 251], що міг указу
вати на відповідні поклади, але запаси цього мінералу сконцентровані в 
Передкарпатському сірконосному басейні [ГЕУ 3, 194]. З огляду на варі
ант Цюръ можливим є зв’язок гідроніма зі звуконаслід. діал. дзюр «дже
рело» [ЕСУМ 2, 62], діал. цюрйти «дзюрити, текти, струмувати, вирува
ти» [ЕСУМ 6, 270]. Ойконім виник унаслідок трансонмізації суміж. гідро
німа. Парал. назва Бреща перенесена із суміж. річки (див. Бреща).

Цілібщий лимбн — солоне оз., Приморськ. р-н Запоріз. обл., побл. м. Приморсь
ка [ГЕУ 3, 389]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ лиман й означенням у формі прикм. цілющий «який 
має лікувальні властивості» [СУМ 11, 234]; дно озера вкрите шаром сірої 
та чорної грязі, яку використовують у лікувальних цілях [ГЕУ 3, 389].

Цукурине — с-ще міськ. типу, Селидів. м /  р Донец. обл. [АТП, 105]; засн. 1939 р. 
[ГЕУ 3, 389]. Ойконім виник як посесив на -ине від антропоніма Цукура, 
відбитого в родовій назві с. Цукури, що на Херсонщині [АТП, 469].

Цумань — с-ще міськ. типу, Ківерц. р-н Волин. обл. [АТП, 42]; відоме з 1557 р. 
[ГЕУ 3, 389], Ситап (1778), Цукмантель (1816) [Шульгач 2001,146]. Ети
мологія ойконіма затемнена, її пов’язують з етнонімом куман (ситап) 
«половець» або з антропонімом Цуман, поширеним в Рівн. обл. [Шульгач
2001, 146]. Імовірнішим видається відантроп. походження ойконіма як 
посесива на *-уь, який міг функціонувати ще до XVI ст.
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Цюрупинськ — місто, Херсон, обл. [АТП, 471]; засн. 1748 р. як Олешки (до 
1928) [ГБУ 3, 389], з 1802 р. Г. Потьомкін перейменував поселення в Дне- 
провск, але ця назва не прижилася [Никонов, 462]; Цюрюпинск (1981), до 
1926 —Алёшки [СЭС, 1491]. Суч. ойконім виник як мемор. назва за допо
могою суф. -инськ у релят. функції від прізв. уродженця міста, відомого 
радян. діяча О.Д. Цюрупи. Істор. назва Дніпровськ є релятивом на -овськ 
від назви р. Дніпро. Етимологія первинного ойконіма Олешки затемнена. 
За суч. формою він є родовою назвою першопоселенців або власників землі 
на прізв. Олешко; пор. прізв. Олёшко в Чернівец. обл. [СПЧ, 256]. Водно
час такий зв’язок може бути лише асоціативним, бо нп Олешки (рос. розм. 
Алёшки) постало на місці д.рус. м. Ольшье, де у XVIII ст. була Олешків- 
ська Січ, назву якого утворено від ольха (< пел. *оІьска /  *]еІьсЬ,а «вільха») 
за допомогою суф. *-ь]е в локал. функції [ЕСЛГНПР, 95]. Зв’язок між 
Олешки та Ольшье очевидний. В. А. Никонов небезпідставно стверджував, 
що д.рус. Олешье є слов, формою антич. Еліссія (у Прокопія, VI ст.), яке 
продовжує д.гр. Елекс або Елісс [Никонов, 461—462] зі значенням «ліс» 
(див. Олешківські піски).

ч

Чабанй — с-ще міськ. типу, Києво-Святошин. р-н Київ, обл.; засн. на поч.
XVIII ст. [ГЕУ 3, 390]. Ойконім виник як родова назва першопоселенців на 
прізв. Чабан; пор. нп Чабани в Хмельниц. обл., Чабанівка (4), Чабанка 
(3), Чабанове (2) в різних регіонах України [АТП, 744], гідроніми Чабанка 
(5), Чабанова (2) [СГУ, 600], частина з яких може мати відапелят. похо
дження.

Чйга — річка, л. Когильника, вп. в лим. Сасик (Кундук) в Одес. обл.; пор. нп 
Чага Бендерськ. пов. «при р. Чагі [СГУ, 600]. Гідронім, як і похідний від 
нього ойконім, не виявляють генет. зв’язків в укр. і слов, топонімії . Його 
відповідники зафіксовано в Центр. Сибіру (на Алтаї і в Томськ, обл.), де 
протікає 2 річки з назвою Чага, походження якої пов’язують із самод. ГТ 
чага «річка» [Мурзаев, 605; Молчанова, 332]. Очевидно, гідронім перене
сено із Зауралля в Пн. Надчорномор’я під час однієї з міграційних хвиль 
сх. племен і народностей у Європу.

Чбйка — солоне оз. у групі Перекопських озер, Красноперекопськ. р-н у Криму 
[ГЕУ 3, 390]. За відсутності спеціальних засобів номінації навряд чи ети
мологія лімноніма пов’язана з назвою морського птаха чайка. Очевидно, 
суч. форма постала внаслідок слов’янізації іншомовної назви та її набли
ження до активного в сх.слов. мовах апелятива. Нею міг бути гідронім з 
осною тур. ГТ чай (дау) «невелика річка», поширеного також в Іран, мовах 
[Мурзаев, 491—492]. Щодо кінц. -ка, то його природа може бути двоякою. 
Це або формант, який продукт, у слов, і румей. топонімії [Бушаков, 109], 
або трансформований під його впливом тюрк. ГТ кая «скеля» 
(див. Бешка); пор. рр. Чайка (5) у Херсон, обл. [СГУ, 600].

Чайковйцький заказник — гідрол. заказник держ. значення, Самбір. р-н Львів, 
обл. [ГЕУ 3, 390]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський /  -цький, утвореного від суміж. ойконіма Чайковичі [АТП, 293].

Ч&ква — річка, л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра; пор. с Чаква Володимирец. 
р-ну Рівн. обл. [СГУ, 601]. Гідронім виник унаслідок онімізації місц. ГТ 
чаква «заболочене місце» [Аркушин 2, 246].

Чамнй-Бурун — гора на пн. схилі Голови, пасма Кримських гір, за 8 км. на 
пд. зх. від м. Алушти [ГЕУ 3, 391]. Оронім тюрк, походження, виник унас
лідок онімізації словосп. з опорним кр.тат., ног., тур. Ьигип «мис, виступ»
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[Бушаков, 90] й означенням Чамнй < чамли «сосновий» з основою кр.тат., 
тур. дат «сосна, ялина, модрина» [Бушаков, 94].

Чап&єве — с-ще міськ. типу, Кегичів. р-н Харків, обл. [АТП, 448]; засн. у 2-й 
пол. XIX ст. [ГЕУ 3, 391], за ін. джерелами — у XX ст. [Абдула, 147]. 
Ойконім виник як мемор. назва на честь героя громадянської війни в 
СРСР В. I. Чапаева внаслідок трансонімізації його прізвища; пор. нп 
Чапаева (3), Чапаеве (11), Чапаєвка (28), Чапаевське [АТП, 744], частина 
з яких має назви відерг. походження.

Чбпельський під — замкнуте зниження на поверхні Причорноморськ. низови
ни, на пн. зх. Асканії-Нової в межах Херсон, обл.; Великий Чапельський 
під [ГЕУ 3, 391]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ під «низинне місце; западина» [СУМ 6, 391], «низинна 
місцевість, долина» [СНГТК, 143] й означенням у формі відн. прикм. на 
-■ський, утвореного від суміж. ойконіма Чаплинка [АТП, 472], основа 
якого зазнала трансформації під впливом назви поширеного тут болот, 
птаха чапля (див. Чаплина). Парал. назва постала синтакс. способом унас
лідок приєднання до ороніма означення Великий, що вказує на розміри 
низини.

Ч&плина — річки (2) в Дніпропетров. обл., балки (2) в бас. Сіверськ. Дінця [СГУ, 
601]. Гідроніми виникли як посесиви із суф. -ин- від апелятива чапля 
«болотний дикий перелітний птах з великим дзьобом, довгою шиєю і дов
гими ногами, який живиться комахами, рибою, земноводними, плазуна
ми та дрібними ссавцями» [СУМ 11, 268].

Чбплине — с-ще міськ. типу, Васильків, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 80]; засн. 
у 1881 р. [ГЕУ 3, 391]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації назви 
суміж. річки (див. Чаплина) і приєднання закінч, -е для його узгодження
з номенкл. іменем село, селище. Можливо, номінація відбулася за посеред
ництва назви суміж. с. Хуторо-Чаплине, кол. Чаплине [Янко, 379].

Чаплйнка — с-ще міськ. типу, Херсон, обл. [АТП, 472]; засн. 1794 р. [ГЕУ З,
391], Чаплинка (1981) [СЭС, 1493]. Ойконім виник унаслідок трансонімі
зації назви р. Чаплинка зі зміною в ній наголосу з диференц. метою; пор. 
ще 3 р. Чаплинка на пд. України, канал і о-в Чаплинський у Херсон, обл. 
[СГУ, 601], ще 5 нп Чаплинка в Центр, і Пд. Україні [АТП, 745].

Чппля — 1) бот. заказник держ. значення, Кам’янець-Подільськ. р-н Хмельниц. 
обл. [ГЕУ 3, 392]; річки: 2) л. Пд. Бугу у Вінниц. обл.; 3) п. Вілії п. Тетере
ва п. Дніпра в Житомир, обл. [СГУ, 601]. Відсутність давніх фіксацій і 
варіантів топонімів ускладнює їх етимологізування. Очевидно, вони вини
кли за відношенням до відповідних птахів або людей з аналог, прізв., 
показником чого могло бути втрачене закінч, мн.; пор. численні пол. 
ойконіми перев. у формі Czaple, які пов’язують з апелят. czapla або антро- 
понімом Czapla [NMP 2, 172—174], нп Чаплі в Дніпропетров. і Львів, обл. 
[АТП, 744].

Чпсів Яр — місто, Артемівська м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. наприкін.
XIX ст. [ГЕУ 3, 392], Часов Яр (1981) [СЭС, 1494]. Ойконім виник унаслі
док перенесення на поселення назви суміж. урочища [Янко, 380], яка 
постала шляхом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ яр й 
означенням у формі посесива на -ів /  -ов, утвореного від прізв. Час, що 
належало місц. землевласнику; пор. пол. прізв. Czas (< czas) [Rymut 2, 
110], гіпокористику Ćas або Casa, співвідн. з іменами Ćaslau, Dobroćas 
[Чучка, 599], буков, прізв. Часов [СПЧ, 378], що є посесивом від Час, та ін.

Часниківський заказник — орніт. заказник держ. значення, Смільчин. р-н 
Житомир, обл. [ГЕУ 3, 392]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі релятива 
на -ський з основою втраченого мікротопоніма або ойконіма Часниківка; 
пор. нп Часниківка в Полтав. і Чернігів, обл. [АТП, 745].
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Чатирд&г — гірський масив у центр, частині Голови, пасма Кримських гір, 
побл. м. Алушти; Шатро-гора [ГЕУ 3, 392]. Оронім тюрк, походження, 
виник унаслідок основоскладання кр.тат., тур. даНг «намет, шатро, халу
па, халабуда» [Бушаков, 95] і тюрк, даг «гора, гірський хребет», кр.тат. 
даг також «гірський ліс, ліс» [Мурзаев, 169]. Парал. назва Шатро-гора є 
сх.слов. калькою тюрк. Чатидаг.

Ч£уда — крайній пд. мис Керченськ. п-ва в Криму [ГЕУ 3, 392]. Топонім 
пояснюють як тюрк, назву, похідну від кр.тат., тур. даийаг «жито» [Буша
ков, 95]. У такому разі зміна кінц. тюрк, наголосу відбулася в сх.слов. 
мовленні, що спричинилося до послаблення вимови і поступової втрати 
сонор. -р. Крім того, під впливом укр. мови сонор. -в- у кінці першого скла
ду заступився нескладовим -у-> що відбилося і на письмі.

Ч&ша — річка, п. рук. Дніпра; Чаша (1913); пор. кол. с. Чаша в Бурин. р-ні Сум. 
обл. [СГУ, 601—602]. Гідронім виник семант. способом як метафор, назва 
від апелятива чаша в геогр. значенні «діл з берегами якого-небудь водой
мища (озера, моря і т. ін.), заповнений водою; улоговина подібної форми» 
[СУМ 11, 285].

Челібскінець — с-ще міськ. типу, Лутугин. р-н Луган. обл. [АТП, 65]; засн. як 
смт 1987 р. [ГЕУ 3, 392]. Ойконім виник як ідеол. назва внаслідок оніміза
ції апелятива челюскінець у значенні «першовідкривач; такий як 
С. /. Челюскін»; пор^^шалог. за способом творення назву с. Комсомолець у 
цьому ж р-ні [АТП, 65]. Імовірним є ергонім. посередництво в процесі 
виникнення ойконіма (від назви шахти «Челюскінець»).

Чембрівці — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 494]; відоме з 1565 р. [ГЕУ 
З, 392], за ін. джерелами — з XV ст.: Сгетуегоіисге (1453), Сетегосге 
(1630—1650), «мг СгетегоюсасЬ,» (1765), Чемероче (1769), Чемеровцы 
(1800), Чемерівці (1926) [Торч.-Торч., 492]. Ойконім виник семант. спосо
бом унаслідок онімізації катойконіма чемерівці «жителі, вихідці із Чеме- 
рова або Чемера*, основа якого відбита в назвах нп Чемер, Чемерин, Чеме- 
ринці, Чемерне, Чемерпіль [АТП, 745]. Співвідн. з Чемеревці за способом 
творення є спорід. назва с. Чемеринці у Львів, обл. [АТП, 289], але різниця 
між ними полягає в тому, що перший ойконім виник від апелятива чемер 
або антропоніма Чемер, а другий — на основі їхнього морфол. варіанта 
чемера або Чемера; пор. д.рус. чемерь «отрута» < псл. *сетегь /  *сетега 
«отруйна рослина (здебільшого чемериця)» [ЕСУМ 6, 293], антропоніми 
Чемер (1404), Чемера (1454) [Торч.-Торч., 492].

Чёрвище — оз. карст, походження, Любашів. р-н Волин. обл. [ГЕУ 3, 393]. Лім- 
нонім виник за допомогою суф. -ищ(е)в пейор. функції від незафіксовано- 
го діал. черво «черево; те, що поглинає»; пор. зх.поліс, мікротопоніми 
Червёнка (2) — «де колись було болото, яке нагадувало черево», спорід. 
Червень, Червоїжа і Череваха (3), Черевач [СММПЗУ 2, 473, 474], 
р. Череваха в Чернігів, обл. та її місц. варіант Червдха [СГУ, 603].

Червбна — карст, порожнина (печ.) у Гірсько-Кримській карст, обл., на Довго- 
руківській яйлі; Кизил-Коба [ГЕУ 3, 393]. Спелеонім виник як калька 
тюрк. Кизил-Коба, що постало від словосп. з означенням кизил «черво
ний» [Радлов II/1, 826] і опорним коба «печера; гірська долина, улогови
на, яр» [Мурзаев, 280]; пор. рр. Червона (5), Червона Руда, потоки Червона 
Рудка, Червоний (4), яри Червоний (2) у різних регіонах України [СГУ, 
603], назви яких виникли за кольором ґрунту або дна річок.

Червбне — с-ще міськ. типу: 1) Андрушів. р-н Житомир, обл. [АТП, 129]; відо
ме з 1737 р. [ГЕУ 3, 394]; 2) Глухів р-н Сум. обл. [АТП, 392]; відоме з 
1615 р., до 1957 — Есмань [ГЕУ 3, 394]. Житомир, ойконім виник унаслі
док субстантивації та онімізації форми сер. роду прикм. червоний, що
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вказував на колір ґрунту; пор. рр. Червона Руда і Червднка в Житомир, 
обл. [СГУ, 603]. Сум. ойконім утворено таким самим способом до 50-річчя 
Жовтневої революції в Росії як мемор. назву на основі прикм. червоний з 
ідеол. семантикою «революційний, радянський», хоч можливий мотивац. 
зв’язок з назвою р. Червона пр. Есмані [Іваненко, 216]. Істор. ойконім 
Есмань постав способом трансонімізації суміж. гідроніма (див. Есмань).

Червбний Донёць — с-ще міськ. типу, Балаклій. р-н Харків, обл. [АТП, 434]; 
виникло 1956 р. [ГЕУ 3, 394]. Ойконім постав унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним гідронімом Донець (с-ще лежить на р. Сівер- 
ський Донець) й означенням Червоний, що мотивоване прикм. червбний у 
значенні «революційний, радянський». Можливе ергонім. посередництво 
у творенні ойконіма.

Червоноармшськ — 1) місто, Рівн. обл. [АТП, 384]; відоме з 1564 р., до 1939 і з 
1991 — Радивилів [ГЕУ 3, 394], «містечка Радивилова» (1564), «между 
Радивиловымъ и Берестечкомъ» (1568), НайгіюИою (1570), Кайгітіїдіи 
(1807), Радзивиловъ (1893), Радзивілів (Червоноармійськ) (1946) [Пура, 
66]; 2) с-ще міськ. типу, Житомир обл. [АТП, 151]; відоме з сер. XII ст. 
під назвою Чортоліси, з 1583 до 1935 — Пулини [ГЕУ 3, 394]. Суч. 
ойконіми виникли як мемор. назви складносуф. способом за допомогою 
-ськ у релят. функції на основі словосп. Червона армія. Можливе 
постання таких назв унаслідок усічення закінч, відн. прикм. Червоно- 
арміський, але такої форми ойконімів не зафіксовано. Істор. назву рівн. 
міста утворено як посесив на -ів (< -овъ) від антропоніма Радивилъ, пол. 
ІІа(ІгііиИ> який належав князям Радивилам, що були родичами 
пол. короля Яна III і володіли відповідними помістями та землями 
[Пура, 66]. Первинний ойконім Чортоліси на Житомирщині походить 
від форми мн. д.рус. *ЧьртолЪсъ9 що виникла на основі дрімоніма Чьр- 
товъ лЬсъ з опорним ГТ лЪсъ і посесивом на -овъ від демоніма чьртъ < псл. 
съгЬъ «чорт, диявол» [ЕСЛГНПР, 174]. Пізн. назва Пулини є родовою, 
постала від антропоніма Пулин(а) з основою прізв. Пула (< жін. ім’я 
Пульхерія) [Чучка, 472]; пор. прізв. Пулинець у Чернівец. обл. [СІІЧ, 
292], що є демінутивом від Пулин(а).

Червоноберёжжя — ландш. заказник держ. значення, Лубен, та Чорнух. р-ни 
Полтав. обл. [ГЕУ 3, 395]. Назва ліс. урочища постала за кольором ґрунту 
складносуф. способом (суф. -уе в локал. функції) на основі словосп. 
червоний берег подібно до лівобережжя, правобережжя.

Червоновільський заказник — гід рол. заказник держ. значення, Новгород-Во- 
линськ. р-н Житомир, обл. [ГЕУ 3, 395]. Топонім виник унаслідок лекси
калізації та онімізації словоп. з опорним ГТ заказник й означенням у 
формі відн. прикм. на -ський, утвореного складносуф. способом на основі 
суміж. ойконіма Червона Воля [АТП, 145].

Червоногвардійське — с-ще міськ. типу, Кіров, м /  р Луган. обл. [АТП, 58]; 
засн. 1948 р., до 1953 — Криничанський, до 1965 — Красногвардійський 
[ГЕУ 3, 395], рос. Красногвардейский. Суч. ойконім виник як калька 
рос. Красногвардейский у формі сер. роду відн. прикм. на -ське, узгодже
ній з номенкл. іменем селище. В основі назви словосп. Червона гвардія 
(рос. Красная гвардия) в значенні «радянська армія». Попередня назва 
Красногвардійський постала внаслідок транслітерації відповідної 
рос. форми, яка узгоджується з ГТ посёлок. Істор. ойконім Криничансь
кий утворено способом субстантивації та онімізації відн. прикм. на -ансь- 
кий з основою назви суміж. б. Кринична [СГУ, 289], який грам, узгоджу
вався з рос. номенкл. іменем посёлок.

Червоногорбдський водосп&д — водосп. на р. Джурині прит. Дністра, побл. 
с. Нагорянів Заліщиц. р-ну Тернопіл. обл. [ГЕУ 3, 395]. Назва виникла
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способом лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ водоспад 
«падіння води на місці прямовисного уступу річища річки або потоку» 
[СУМ 1, 722] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного від 
суміж. ойконіма Червоногради [АТП, 417], у структурі якого розвинулося 
типове для укр. мови повноголосся на місці ст.сл. градь.

Червоногрйд — місто, Львів, обл. [АТП, 273]; відоме з 1692 р., до 1951 — Кри- 
стинопіль [ГЕУ 3, 395], <Krystunopol, albo Krystiampol, po rus. Krystyno- 
pil, po lać. Christinopoh (1883) [SGKP 4, 761], Червоноград (до 1953 Кри- 
стинополь) [СЭС, 1497]. Суч. ойконім виник способом основоскладання 
опорного ТТ град, уроч. «город» [СУМ 2, 153], що є запозиченням зі 
ст.слов. мови на місці д.рус. городь, й означенням червоний «революцій
ний, радянський» з можливим істор. підтекстом (пор. Червона Русь). 
Істор. назва постала складанням основ жін. імені Кристина, що належало 
дружині пол. магната Потоцького [Янко, 382], і гр. nóXiq «місто».

Червоногригбрівка — с-ще міськ. типу, Нікопол. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 
86]; засн. наприкін. 70-х рр. XVIII ст. [ГЕУ 3, 396]. Ойконім виник спосо
бом основоскладання, можливо, первинної назви пос. Григорівна (пор.
4 нп Григорівна в Дніпропетров. обл. [АТП, 612]), в основі якої ім’я земле
власника Григорія Краснова, й означення червона, що вказувало на відпо
відний колір ґрунту; пор. суміж. Нікопольський марганцевий басейн — 
один з найбільших у світі басейнів марганцевих руд [ГЕУ 2, 419].

Червонозаводськё — місто, Лохвиц. р-н Полтав. обл. [АТП, 354]; засн. 1928 р. 
[ГЕУ 3, 396], Червонозаводское (1981) [СЭС, 1497]. Ойконім виник унаслі
док субстантивації та онімізації відн. прикм. у формі сер. роду на -ське9 що 
узгоджувалася з номенкл. іменем селище й утворена на основі словосп. з 
компонентами червоний «революційний, радянський» і завод (поселення 
починалося з будівництва в ньому цукрового заводу).

Червонооскільське водосхбвшце — вдсх. на р. Осколі в Харків, обл. та в Красно- 
лиман, р-ні Донец. обл. [ГЕУ 3, 396]. Лімнонім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ водосховище «місце, де нагро
маджується та зберігається вода» [СУМ 1, 722] й означенням у формі відн. 
прикм. на -ське, утвореного на основі суміж. ойконіма Червоний Оскіл у 
Харків, обл. [АТП, 448], у структурі якого гідронім Оскіл (див.) і прикм. 
червоний «революційний, радянський».

Червонопартизпнськ — місто, Свердловська м /  р Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 
1956 р. на місці хуторів, що існували з XIX ст. [ГЕУ 3, 396], Червонопар- 
тизанск (1981), раніше Красная Могила [СЭС, 1497]; пор. суміж. зал. ст. 
Красна Могила [ГЕУ 3, 396]. Ойконім виник як мемор. назва складносуф. 
способом за допомогою -ськ у релят. функції на основі ергоніма (назви 
шахти) «Червоний партизан» з ідеол. забарвленням, штучно пов’язаним 
з істор. назвою х. Красна Могила, у структурі якої означення Красна 
походить від красний «гарний, красивий».

Черевбха — річки: 1) п. Стоходу п. Прип’яті п. Дніпра (1913); Черева (1953), 
Череваха (1887); пор. с. Череваха Маневиц. р-ну Волин, обл., суміж. 
р. Череваха-JIic, ур. Череваха-Ляс; 2) с. Кам’янська Слобода Новгород-Сі- 
верськ. р-ну Чернігів, обл.; Червоха (1964) [СГУ, 603]. Назви виникли 
за допомогою суф. -аха в гідронім, функції від сх.слов. черево в геогр. зна
ченні; пор. рос. діал. черево «згин, закрут річки», блр. черевок «ярок, 
видолинок» < псл. *ćervo < і.є. *(s)ker- «різати; гнути, кривити» [Шуль- 
гач, 62—63], р. Черевач п. Случі п. Горині п. Прип’яті в Житомир, обл. 
[СГУ, 603].

Чёремош — річка, п. Пруту л. Дунаю, утворюється злиттям Білого Черемошу і 
Чорного Черемошу на межі Івано-Франків. і Чернівец. обл.; «Городокъ на 
Черемоші» (XIV ст.), «на Черемоши» (1424), «miedzi Prutem a Czeremossą»
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(1564), Чиримуш (1623), Черемуш (1753), Czeremusch, Czeramos (1774), 
Czeremosch (1783), Черемуш, Черемош, Черемша, Черемушул (1908), 
Czirimussum (1872), Черемош (1957) [СГУ, 604]. Назва виникла у формі 
жін. роду Черемъшь як слов, утворення на *-уь в гідронім, функції від 
апелятива черемха, д.рус. черемъха, що вказував на прибереж
ну рослинність [Карпенко, 201]; пор. гідроніми Черемошна (3), 
Черемошник, Черёмушний (4), Черемхова (5), Черемховий (4), Черем- 
хувата в різних регіонах України [СГУ, 603—604] з основою назви від
повідного дерева.

Черёмський заказник — бот. заказник держ. значення, Маневиц. р-н Волин. 
обл. [ГБУ 3, 396]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський, утвореного від назви суміж. бол. Черёмошне; пор. у цьому ж р-ні 
ліс Черёмошне і поле Черемошне [СММПЗУ 2, 474].

Черкаси — місто, Черкас, обл. [АТП, 497]; засн. у XIII ст. [ГЕУ 3, 396], рік 
заснування — 1284, давня назва — Черкаскъ (1499), Czerkas (1566), «в 
Черкасові» (1653), Czerkasy (1765), Czerkassy (1775), Черкасы (1775), 
Черкассы (1901), Черкаси (1926) [Гонца, 282]. Етимологія ойконіма оста
точно не з’ясована. Його найдавніша форма Черкаскъ виникла як релятив 
на -скъ від етноніма черкас(и) «черкеси», частина яких переселилася в 
XIII ст. з Пн. Кавказу на Дніпро [Никонов, 466]. Назва, що стосувалася 
адигського народу, запозичена через тюрк, посередництво з осет. мови, де 
є словом Іран, походження; пор. согд. *ćarkas «хижий птах» < праіран. 
karkasa-, букв, «куроїд» [ЕСУМ 6, 306—307]. Згодом цим етнонімом 
називали жителів навколишньої місцевості, а в XVI—XVII ст. — це офіц. 
назва в актах і документах Москов. держави для укр. козаків і укр. люд
ності взагалі [ЕУ 10, 3707], що сприяло закріпленню ойконіма у суч. 
формі як групової назви людей; пор. імовірно пов’язані з ним або етноні
мом черкаси нп Черкас (2), Черкаси (ще 2), Черкаська Лозова, Черкаське 
(3), Черкаський Бишкин, Черкаські Тишки, Черкащани, Черкеси [АТП, 
747], назви рр. Черкаська (2) [СГУ, 605]. Спорід. З назви нп Черкасівка і 
гідронім Черкасин [СГУ, 605], очевидно, мають відантроп. походження; 
пор. істор. прізв. Черькас Яроним (1605), рос. Черкас (1600), суч. укр. 
Черкас [Шульгач 2001, 148], на Хмельниччині Людвик Черкас [Торч.- 
Торч., 496].

Черлёна — річки: 1) л. Пруту л. Дунаю (1957) в Чернівец. обл.; «на Черленоиь 
(1425), «на Черлини» (1636), Cerlena, Cerlina, Сегіепса (1923); 2) п. Ропо- 
чева л. Сучави п. Серету л. Дунаю в Чернівец. обл.; Czerlena kornatj 
(1909), Cerlena cornali (1938) [СГУ, 605]. Гідроніми виникли внаслідок 
субстантивації та онімізації форми жін. роду прикм. черлёний «червоний»
< червлений «багряний, темно-червоний», що є рефлексом псл. пасив, 
дієприкм. *сьги(j )епъ < *ćbrviti «фарбувати в червоний колір (спочатку за 
допомогою кошенілі — особливого різновиду червів, що давали червону 
фарбу)» [ЕСУМ 6, 299]. Мотивац. ознакою був відповідний колір дна річок 
і прибережного ґрунту. Другий компонент у складених назвах річок похо
дить від молд. корнат, корнач «рогатий» і поширився із суміж. полонини, 
звідки бере початок р. Черлёна [Карпенко, 202]; пор. гідроніми Черлена 
Зворина, Черлена Потдчина, Черлёне Болото, Черлёний (10), Черлёний 
Жолоб, Черлений Потік лише в Прикарпатті та Закарпатті [СГУ, 605—606].

Чернелпця — с-ще міськ. типу, Городенк. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 190]; 
відоме з 1459 р. [ГЕУ 3, 403], за ін. джерелами — раніше: Czernawycze (?) 
(1420), Magna Czerlenycza (1463), Czerlienycza (1578), Czerlenica (1658), 
Czernelica (1787), Чернелиця (1947) [Габорак 2013, 859]. З огляду на регу
лярність найдавніших фіксацій у формах Czerlenycza /  Czerlenica похо
дження ойконіма пов’язують перев. з трансонімізацією втраченого гідро
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німа (Д. Г. Бучко), гелоніма (М. М. Габорак) чи мікротопоніма, похідного 
від апелятива черлениця «дерево або кущ з червоними плодами або черво
нуватим листям» (M. JI. Худаш) (аргументацію див. у [Габорак 2013, 
859]). У кожному разі мотивац. ознака зумовлена червоним кольором 
геогр. об’єкта, який раніше виражав твірний прикм. черлёний (див. 
Черлёна). Метатеза приголосних в основі ойконіма спричинена, очевидно, 
рум. впливом, де функціонує апелятив чернела з основою слов, черн- «тем
ний»; пор. потік Чернела [СГУ, 606] і відповідну назву суміж. гори в 
Надвірн. p-ні цієї ж обл. [Габорак 2009, 587].

Чернівці — 1) місто, Чернівец. обл. [АТП, 517]; засн. у 2-й пол. XII ст., відоме з 
1407 р. [ГЕУ 3, 409], Черновьци, Черновцы (1408), «у Черновцех» (1434), 
«от Черновцихь (1490), Czarnowce (сер. XVII ст.), Czernovzy (1774), Чер
нівці (1965), молд. Чернзуць (від XVII ст.), нім. Tschernowitz (1785), Czer- 
nowitz (до 1918), рос. прост. Черновицы, офіц. Черновцы, «у хотарь Чер- 
новского Тръгаь (1519) [ТЦРЧО, 71—72]; 2) с-ще міськ. типу, Вінниц. 
обл.; відоме з 1392 р. [ГЕУ 3, 409]. Буков, ойконім виник унаслідок онімі- 
зації групової назви людей Чернівці з нез’ясованою твірною ознакою. Ува
жають, що цей апелятив міг називати першопоселенців, належних земле
власникові Думі Чорному, що був представником боярської родини Негру, 
звідки через апелят. посередництво Негринці в сусід, p-ні [ТЦРЧО, 72]; 
пор. аналог, походження відапелят. назву с. Білівці (< білівці) з основою 
антропоніма Білий [ТСРЧО, 9—10], Баиіківці від вашківці < особ, ім’я 
Баско (див. Вашківці) та ін. Не менш імовірним є утворення ойконіма Чер
нівці від відповідного катойконіма, в основі якого мікротопонім (назва 
хутора, землі, торгу тощо) у формі релятиву або посесиву на зразок Чернов- 
ский Тръгъ; пор. відойк. оронім Чернівецька височина в центр, частині між 
Прутом і Серетом [ГЕУ 3, 403]. Аналог, способом могла виникнути назва 
смт Чернівці на Вінничині, яка, з огляду на прибл. одночасність постання 
з буков, ойконімом, може мати з останнім мотивац.-генет. зв’язок.

Чернігів — місто, Чернігів, обл. [АТП, 528]; засн., здогадно, в VII ст., відоме з 
907 p., у 1024—1239 pp. столиця Чернігівськ. князівства [ГЕУ 3, 410], 
д.рус. Чьрниговъ — м. в Сіверськ. землі на р. Десні, «на Чернигов (907), 
«изъ Чернигова» (945), «на столі Чернигові» (1024), «оу Чернигові» 
(1077), Чернигову (1147), ЧернЪговъ (1054), Черниговъ (1152), Чръниговъ 
(1331), «к Чернігову» (1151), Чрьниговъ (1239), «у Чьрнигова» (1078), 
Цьрниговъ (1111) [ЕСЛГНПР, 173—174]. Ойконім виник як посесив на 
-овъ від д.рус. антропоніма *Чьрнигъ /  *ЧьрнЪгъ, що є морфол. варіантом 
зафіксованого Чьрнига /  Чьрніга з основою прикм. чьрнъ «чорний» 
[ЕСЛГНПР, 174]; пор. закарп. прізв. Чернёга, Czerniga з кваліт. суф. -еґа, 
Чорнёга, Czornega зі згруб. суф. -еґа, угор. Чорнйґій, Чорнйґі з формантом 
-і від антропоніма Черниґа [Чучка, 603, 611], суміж. Чернігівська 
морённо-зандрова рівнина, Чернігівське Полісся [ГЕУ 3, 410, 416].

Чернігівка — с-ще міськ. типу, Запоріз. обл. [АТП, 183]; засн. 1783 р. [ГЕУ З, 
410], Чернйговка (1981) [СЭС, 1499]. Ойконім виник за допомогою суф. 
к(а) в релят. функції від назви м. Чернігів (див.), звідки закріпилися 
переселенці на р. Молочній, де лежить с-ще.

Чёрня — річки: 1) п. Вілії (у верхів’ї) л. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Терно- 
піл. обл.; Czernią (1880); 2) п. Росі п. Дніпра (1913); Черня, Чернинъ 
(1892), Баламутка (1864), Czerna, Czernią (1880), Черкаска (1913), 
Черня, Баламутка; пор. с. Чернин Таращ. р-ну Київ. обл. 3) п. Улиці 
п. Здобівки л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Чернь (1913), Черня (1963) 
[СГУ, 607]. Гідроніми виникли, за кольоровою ознакою води і ґрунту внас
лідок онімізації архаїч. апелятива чёрня в геогр. значенні «чорне місце на 
світлому тлі»; пор. укр. діал. чёрня «пляма на зубах коня», діал. черня
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«вид дикої качки» [БСУМ 6, 341], зх.поліс, черінь «місце, де росте багато 
чорниць» [Аркушин 2, 249], луг Черні; ур. Черня на Сумщині [Черепано
ва, 299], що є рефлексами д.рус. чьрныи < пел. *сьгпъ(]ь) «чорний» 
[ЕСУМ 6, 342]. Парал. назва річки в бас. Росі Баламутка постала за допо
могою суф. -к(а) в гідронім, функції від дієсл. баламутити із синонім, до 
кореня чорн- семантикою «робити неспокійним, каламутити (воду і т. ін.)» 
[ВТССУМ, 35] за ознакою «річка з каламутною, темною водою». Істор. 
назва цієї річки Черкаска є релятивом на -ка від ойконіма Черкаси або 
ад’єктива черкаський, що вказував на територію її протікання.

Черняхів — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 152]; відоме з 1545 р. [ГЕУ 
3 ,417]. Ойконім виник як посесив на -ів (< -овь) від незафіксованого антро- 
поніма Черняхъ з архаїч. суф. -ахъ /  -яхъу що заступився синонім. -акг / 
-якъ; пор. прізв. Черняк, Чорняк [СПЧ, 383, 387; Чучка, 603, 612], варіан
ти Синяхъ і Синякъ (1913) назви р. Синяк у тому ж Черняхів. p-ні Жито
мир. обл. [СГУ, 502], ще 2 нп Черняхів у Київ, і Рівн. обл. [АТП, 747], з 
яких київ, поселення дало назву відомій черняхівській культурі, похідне 
від ойконіма Черняхів прізв. Черняхівський, с. Черняхівка [АТП, 747].

Чёчва — річки: 1) л. Груні п. Псла л. Дніпра в Сум. обл.; Чечва (1785), Чечечва 
(1965); 2) л. Лімниці п. Дністра (1917) в Івано-Франків, обл.; Czeczwa, Cze- 
czawa, Czaczawa (1880), Чорнова, Cze(cze)w (1469), «па rzecze Czeczwy» 
(1570) [СГУ, 608]. Назви виникли за допомогою архаїч. суф. -в(а) в гідро
нім. функції від діал. ГТ чеч «потік», блр. чэч «проточина, частина водой
ми, яка не замерзає», що є видозміненим через стадію т’ >ц* >ч укр. діал. 
теч «течія річки, потоку», теча «тс.» < псл. *teća, tećb «течія»; пор. 
рос. Теча в бас. Оки, пол. Cieczą в бас. Вісли [Вербич, 87]. Імовірним є 
семант. утворення гідронімів через стадію *Течва від гіпот. прикарп. 
течва «течія» < Несьиа < Hekbva з переходом початк. т-9 у ч- [Вербич 
2009, 181]; пор. гідроніми Чеча, Чечуватий, Чечуга [СГУ, 608], укр. діал. 
чечене «тічка вовків» < *теченє < *текти [ЕСУМ 6, 315].

Чечельнйк — с-ще міськ. типу, Вінниц. обл. [АТП, 32]; засн. на поч. XVII ст. 
[ГЕУ 3, 418], Czeczelnik (1880) [SGKP 1, 781], Чечельнйк (1981) [СЭС, 
1505]. За відсутності істор. форм ойконіма важко зробити висновок про 
його походження. Такі форми має назва с. Чечельнйк на Хмельниччині, 
але її пояснюють як перенесену з Вінничини [Торч.-Торч., 498], а останню 
пов’язують з прізв. Чечель [Янко, 385], хоч суф. -ник не утворює в слов, 
мовах відантроп. топонімів; пор. відантроп. ойконіми з відповідними фор
мантами Чечелеве, Чечелівка, Чечеліївка [АТП, 748]. З огляду на це, а 
також на акцентні та структурні особливості є підстави для припущення 
про ’тюрк, походження назви с-ща, яка в часи осман. панування на 
пд. України могла постати у формі *Чеченлик за допомогою високопро- 
дукт. форманта -лик у релят. функції від тур. чачан «чеченець» або тюрк. 
чачан «красномовний» [Радлов ІІІ/2, 1988—1989]. У такому разі внаслі
док слов’янізації ойконіма у його структурі відбулася метатеза -нлик > 
-льник на етиці морфем, як у гідронімі Цибульнйк (див.). Обидві основи 
могли вказувати на відповідні ознаки першопоселенців.

Чивчйнські гбри — гірське пасмо Укр. Карпат у межах Івано-Франків. і частко
во Чернівец. обл.; ЧивчиниіГЕУ 3,419]. Оронім виник унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ гора в мн. й означенням у формі 
відн. прикм. на -ські з основою назви г. Чивчин, що входить до складу гір- 
ськ. пасма як одна з найвищих. Етимологію твірного ороніма пов’язують 
з посесивом Чівчин /  Цівчин, похідним від прізв. Цівка; пор. румунізова
ну назву суміж. г. Чивчинаш, перенесену з полон. Чивчинаиі, Цівчинаж, 
що на цій горі [Габорак, 402]. Наявність зазнач, укр. й рум. оронімів 
спричинилася до виникнення варіанта назви пасма Чивчини в мн.
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Чигенітра-Богбз — гірськ. прохід у сх. частині Голови, пасма Кримських гір, на 
Карабі-яйлі, побл. с. Рибачого [ГЕУ 3, 419]. Оронім тюрк, походження, 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації ізафету з опорним кр.тат., 
тур. bogaz «горло; ущелина, гірський прохід, перевал; протока» і кр.тат. 
ęigenitra «кропива», запозиченого з н.гр. мови [Бушаков, 88, 97]; пор. 
гідроніми Кропйвна (8), Кропйвний, Кропивник (6), Кропивниця, Кропйв- 
ничок, Кропйвня (5), Кропив'яний, Кропив'янка [СГУ, 291—292].

Чигирйн — місто, Черкас, обл. [АТП, 514]; відоме з 1-ї пол. XVI ст. [ГЕУ 3, 419], 
Chehryn (1765), Czeheryn (1775), Чигиринь (Czehiryn, Czehyryn, Czyhryn;
XIX ст.), Чегринь (XIX ст.), Чигрин7>, Чегринь, Чьгрьшь (cep. XIX ст.), 
Чигирин (1926) [Гонца, 284]. Ойконім не має загальноприйнятої етимоло
гії. Наявність у всіх варіантах назви кінц. -ин дає підстави розглядати її 
як посесив відз прізв. *Чигира> але такого антропоніма не зафіксовано. 
У зв’язку з цим твірним називають антропонім тюрк, походження 
Чигир, який належав Чигир-Батиру [Янко, 385] і був поширений у 
козац. середовищі [СКГСП, 35], але слов. суф. -ин у посес. функції при
єднується лише до а-основ будь-якого походження, тому якщо 
Чиг(и)рин і є посесивом, то від тієї апелят. або антропонім. а-основи, 
яка відбита в прізв. Чегрин, Чегрін, Чигрин [СПЧ, 379, 384], Чигрин 
[Стехна, 88], Чигиринець; пор. Чигриновг [Кравченко, 193]. Щодо тюрк, 
утворення ойконіма, то воно ймовірне за допомогою архаїч. суф. -ин 
[Гарипов, 135—136] від ГТ чигир «польова дорога, вузька дорога, яка 
відділяється від головної дороги» або тюрк, чигир «колесо в колодязі; 
водопідйомний пристрій» [Радлов, III/2, 2064], останнє з яких закріпи
лося в сх.слов. мовах [ЕСУМ 6, 317; Мурзаев, 615]. Ойконім Чигирин, 
місц. Чигрин, в Одес. обл. вважають перенесеним з м. Чигирйн у Черкас, 
обл. без його пояснення [ТПдСО, 76—77].

Чилігід£р — річка, л. Когильника, вп. в лим. Сасик в Одес. обл.; Чилигидер, 
Шилигидер, Челегидер, Шилигидере (1770), суч. Нерушай; пор. с. Чилігі- 
дер, суч. Нерушай Татарбунар. р-ну Одес. обл. [СГУ, 608]. Гідронім тюрк, 
походження, виник як композит на основі словосп. з опорним тур. dere 
«долина (гірська), ущелина, тіснина; балка, яр; річка, ручай» [Бушаков, 
101] й означенням, вираженим тур. чілак «суниця, ягода» [Радлов ІІІ/2, 
2135]. Мотивац. була ознака «ягідна долина або балка, в якій протікає 
річка»; пор. болг. Чйлекликя < тур. ęilehli «ягідник», Чилекчй ендек < 
ęilekęi hendek «ягідна стежка» [Дим.-Тодорова, 616]. Парал. назва Неру
шай слов. походження, постала за допомогою суф. -ай, у топонім, функції 
на основі дієсл. рушати «починати рухатися (про воду)» із заперечною 
часткою не-у яка підкреслює нерухомий характер води.

Чинадієве — с-ще міськ. типу, Мукачів. р-ну, Закарпат. обл. [АТП, 161]; відоме 
з 1214 р. [ГЕУ 3, 420] під назвою Сальва Сент-Міклош [Янко, 385]. Ойко
нім виник як посесив на -еве від закарп. прізв. Чинадій угор. походження 
(пор. Csinadi Mikaly, 1693), в основі якого місц. назва нп Csinad, тобто 
Чинадьово [Чучка, 605]. Істор. ойконім походить від назви поміщицького 
двору, що носив ім’я Св. Миколая [Янко, 385] (угор. Сент-Міклош).

Чингул — річка, п. Молочної, вп. в оз. Молочне на пд. бер. Азовськ. моря (1862); 
Чуйгул (1849), Чангуль (1894), Ченгуль (1805), Чунгулг (1786), Чунгулу- 
кь [СГУ, 608]. Гідронім пояснюють як тюркізм, утворений на основі 
чВцгвл «неширока ковбаня» [ГУ, 169], казах, чвнгвл «ковбаня, але не така 
широка» [Радлов ІІІ/2, 2051], туркм. чунгул «глибока котловина в низи
нах річки, яка заповнюється водою під час наводка, використовується для 
водопою» [Мурзаев, 621].

Чистйлівський заказник — орніт. заказник держ. значення, Тернопіл. р-н і обл. 
[ГЕУ 3, 420]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації
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словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ськийу утвореного від суміж. відантроп. ойконіма Чистилів [АТП, 427].

Чичиклія — річка, п. Пд. Бугу (в пониззі) (1957); Чакчаклій (1697), Чигаклей 
(1755), Цичаклея (1772—1774), «въ Чачакліи..., въ Чечакліиь (1755), 
«межъ Черталою и Чечекліею» (1773), Чичиклея (1863); пор. у XV ст. фор
теця Чичиклея [СГУ, 609]. Гідронім тюрк, походження, утворено за допо
могою суф. -лія в релят. функції від тюрк, чачак /  чічак «квітка» [Радлов 
III/2,1988, 2144] або внаслідок онімізації тур. відн. прикм. чічаклі «з кві
тами, прикрашенимй квітами» [Радлов ІІІ/2, 2145].

Чк&ловське — с-ще міськ. типу, Чугуїв р-н, Харків, обл. [АТП, 457]; засн. 1929 
р. [ГЕУ 3, 420]. Ойконім виник як мемор. назва внаслідок субстантивації 
та ономізації форми сер. роду відн. прикм. на -ське> утвореного від прізв. 
видатного радян. льотчика Б. 27. Чкалова. Імовірним є ергонім. посеред
ництво у творенні ойконіма, як і те, що первинною була ін. назва с-ща, 
адже ім’я Б. 27. Чкалова увічнювали в назвах поселень СРСР після його 
героїчних безпересадочних перельотів Москва — о-в Удд (Дал. Схід) і Мос
ква — Північний полюс — Ванкувер (СІЛА) 1936—1937 рр.; пор. м. Чка- 
ловск з 1937 р. у Горьк. обл. РРСФР, м. Чкаловск з 1956 р. у Ленінабад. 
обл. Тадж. РСР [СЭС, 1509].

Чокрбцьке бзеро — солоне оз., Ленін, р-н у Криму; Месір [ГЕУ 3, 420]. Лімнонім 
виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ озеро 
й означенням у формі відн. прикм. на -ське /  -цьке, утвореного від тюрк. 
Чокрак (пор. 2 гідроніми Чокрак у Криму [СГУ, 609—610]) або безпосе
редньо від кр.тат. чокрак «джерело» [Мурзаев, 618]. Парал. назва Месір 
постала як метафора семант. способом від кр.тат., тур. Мшг «Єгипет», 
кирг. тівіг «благодатне місце» [Бушаков, 118].

Чонг&рський півбстрів — крайня пд. ділянка материкової частини України, 
своєрідний суходільний міст на Кримськ. п-в через Сиваш [ГЕУ 3, 420]. 
Інсулонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з опор
ним ГТ півбстрів «порівняно невелика частина суходолу, що врізається у 
водні простори, сполучаючись із материком або великим островом» [СУМ 
6, 385] й означенням у формі відн. прикм. на -ський, утвореного від ойко
німа Чонгар у Херсон, обл. [АТП, 466] з основою тюрк, доп^аг «неозорий, 
безмежний, широкий» [Бушаков, 97].

Чоп — місто, Ужгород, р-н Закарпат. обл. [АТП, 165]; відоме з 1281 р. [ГЕУ З, 
421], Чоп (1981) [СЭС, 1510]. Етимологія ойконіма затемнена. Її з’ясуван
ня ускладнюється відсутністю істор. фіксацій і паралелей в укр. та ін. 
топонімії. Єдина з відомих назва с. Чопівці в Мукачів. р-ні Закарпат. обл. 
[АТП, 162], яка є семант. утворенням від катойконіма чопівці «жителі, 
вихідці з Чопа*> не проливає світла на походження основи ойконіма. З 
огляду на те, що поселення лежить на межі України, Словаччини та Угор
щини, імовірним є виникнення його назви у міжмовному середовищі. 
Можливою є онімізація закарп. чоп «чіп; кілок, клин», слвц. дар, сор «тс.» 
[Чучка, 610], ужитого в геогр. значенні «природні або спеціально вигото
влені кілки, що використовувалися як межові знаки; заглиблення від кіл
ків; клиноподібна місцевість у долині річки»; пор. укр. діал. (буков.) чопи 
«підшипник у вигляді подовжного рівчака, в якому крутиться кінець вала 
водяного колеса» [СБГ, 648], бойк. чопйтися «проводити жолобком воду з 
одного берега на другий» [Онишкевич 2, 375], блр. чоп «чан», спорід. з 
укр. чіп, етимологія якого остаточно не з’ясована [ЕСУМ 6, 330]. Подібна 
мотивац. ознака відбита в гідронімах Тиква, Тікич (Тукісг), рос. діал. 
тыка «дерев’яна пробка», укр. тика «тичина, віха», болг. діал. по-тка 
«ямка, яка служить межовим знаком луга; ямка, лунка; межовий кіл на 
лузі» [Лучик, 48] (див. Тікич).
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Чопбвичі — с-ще міськ. типу, Малин, р-н Житомир, обл. [АТП, 141]; відоме з 
1519 р. [ГЕУ 3, 421], Czopowicze (1880) [SGKP 1, 868]. Ойконім виник як 
родова назва способом трансонімізації патроніма Чопдвич у мн., що є 
похідним на -ович від антропоніма Чоп (< чоп «чіп», діал. «вайло») 
[Чучка, 610]; пор. с. Чоповичі в цьому ж p-ні й с /  р [АТП, 141].

Чбрна, Чбрний — 1) річки (18), потоки (27) [СГУ, 610—612]; 2) карст, печера в 
Гірсько-Кримській карст, обл., на Ай-Петринській яйлі [ГЕУ 3, 421];
3) означення в складених гідронімах (ЗО) [СГУ, 610—612], оронімах (22) 
[Габорак, 403—406], відор. назві бот. заказника держ. значення Чорна 
Гора у Виноградів, p-ні Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 421] тощо. Численні топоні
ми з основою Чорн-, які мають генет. паралелі та семант. відповідники в 
усіх слов., i.e. і неіндоєвроп. мовах, виникли за кольором води, ґрунту, 
рослин тощо від відповідної форми прикм. чбрний «темний; брудний; 
каламутний» < пел. *съгпъ(уь) < сьгхпъ < i.e. *kirs-no- «чорний», що є, оче
видно, балто-слов.-інд. діалектизмом іє. прамови, який має рефлекси 
лише у відповідних мовах: прус, kirsnart «чорний», лит. діал. kirsnas «осо
бливо чорний», д.інд. krsnah «чорний, темно-синій» [ЕСУМ 6, 341—342]. 
Висока деривац. продуктивність і багатовікова регулярність основи чорн- 
з атрибут.-локал. значенням спричинилися до формування значної части
ни афікс, і складених ГТ з відповідним компонентом, які відбилися в укр. 
і слов, топонімії: р. Чорна Вода п. Тиси л. Дунаю [СГУ, 610] < чорна вода 
«незамерзаюча мутна вода» [Мурзаев, 612], р. Чорна Ріка в Закарпат. 
обл., р. Чорна Річка п. Дніпра в Черкас, обл., потік Чорна Річка в бас. 
Пруту в Івано-Франків. обл. [СГУ, 611] < чорна річка «річка по болоті; 
глуха стояча вода; джерельна (глибинна) вода» і т. ін. [Мурзаев, 612], pp. 
Черниця (3) і Чорниця в бас. Прип’яті в Хмельниц. і Рівн. обл. [СГУ, 612]
< *черниця «чорна вода, чорнозем» [Шульгач 1993, 50], Чорний ліс (див.)
< чбрний ліс тощо. Частина топонімів з основою Чорн- відбиває давню 
язичн. символ, семантику «нечистий, злий; диявол, чорт і т. ін.», мотиво
вану чорним кольором перев. болот, вод, темного лісу, вільхових зарослей 
тощо, де водяться злі духи, нечисті сили. Бінарність сприйняття світу як 
світлого, чистого, доброго і темного, нечистого, злого породила протиста
влення у прикм. білий — чорний і похідних онімах, крім сакр. (пор. теоні- 
ми Білобог — Чорнобог [Ономастика, 133—137]), перен. геогр. значення 
«південний» — «північний», що відбилося в парах топонімів з основами 
Біл- і Чорн- (див. Біла, Білий, Білгород-Дністровський, Білобережжя).

Чбрна Річка — геол. заказник держ. значення, знаходиться в каньйоні, що на 
пд. сх. від м. Севастополя в Криму [ГЕУ 3, 422]. Оронім виник семант. спо
собом від суміж. назви річка Чбрна [СГУ, 610; ГЕУ 3, 422].

Чбрне Велйке бзеро — оз. карст, походження в групі Шацьких озер, Любимл. р- 
н Волин. обл. [ГЕУ 3, 422]. Лімнонім виник синтакс. способом унаслідок 
приєднання означення Велйке до назви Чбрне бзеро з метою протиставлен
ня його двом ін. озерам з такою назвою на зх. Волин. обл., одне з яких 
побл. смт Шацька [Янко, 387]; пор. ще в цьому p-ні Велйке Згоранське 
озеро, Велйке Піщанське бзеро [ГЕУ 1, 150], Мале Згоранське бзеро, Мале 
Піщанське бзеро [ГЕУ 2, 318].

Чбрне мбре — внутрішнє море бас. Атлантичн. океану, омиває береги України, 
Росії, Грузії, Румунії, Болгарії та Туреччини; сполучене з Азовським і 
Середземним морями [ГЕУ 3, 422]; Ilovxoq ’ 'A^eivoq (поч. V ст. до н. е.), 
TLovxoq E’^eivoq (V ст. до н. е.), Uövxoq MeXaq (V ст. до н. е.), ЭаАштоос 
акохєіуті j[l-a пол. X ст.), д. рус. Поньтъ, Поньтьское море (XII ст.), 
н.гр. Маирг| 0аА,аоаа (з XV ст.), італ. Mar Nero, тур. Kara däniz, н.в.нім. 
Schwarzes Meer, франц. Mer Noire, рос. дон. Святое море [Фасмер 4, 345], 
Русское море (кін. IX—XIII ст.) [Никонов, 468], д.рус. Русьскоє, Руское 
море, Понетьскоє море та ін. [ЕСЛГНПР, 126]. Пелагонім має давню
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історію, у процесі якої він в основному зберігав первинну етимологію 
складеної назви. Найдавніша його форма поч. V ст. до н. е. nóvtoę 
’ 'AJ;£ivoę, яка зафіксована у творах д.гр. поета-лірика Піндара, є гібрид
ною за походженням. У її основі д.гр. ГТ nóvxoę «пучина, море» [Вейсман, 
1034] і перейняте з авест. мови означення д.іран. походження *axśaena- 
«темний» [Фасмер 4, 345], яке вказувало не так на колір води, як на більш 
суворий характер Чорн. моря порівняно з південнішими морями [Нико
нов, 467]. Д.гр. калькою Іран, означення в структурі складеного пелагоні- 
ма є зафіксоване Еврипидом nóvxoę M&aę (< |Lietaię «чорний, темний» 
[Вейсман, 791]), яке вживалося рідко і було витіснено паронім, щодо пер
винної назви формами: спочатку бл. до д.іран. пелагоніма д.гр. ’ 'A^ewoę 
(до появи гр. колоній) < 9'a£pivoq «негостинний» [Вейсман, 142], а згодом 
структ. близьким, але антонім, за значенням (nóvxoę) E’^eivoq, букв, 
«гостинне (море)» (< e’ -̂ êvoq, e^ewoę «гостинний»), що зумовлено про
тиставленням гостинності та цивілізаційності гр. колоній (пор. бльвія) 
попередній дикості негостинних племен на берегах Чорн. моря [Вейсман, 
552]. У назвах Чорн. моря ін. європ. та тур. мовами збережено ознаку 
«чорне, темне» з можливим протиставленням його світлому й спокійнішо
му Середземн. морю; пор. тур. Kara däniz «Чорне море» й антонім. Ак 
däniZy букв. «Біле море» на позначення Середземн. моря [Радлов ІІІ/2, 
1667; Фасмер 4, 345], у чому могла відбитися бінарність семантики білий 
«світлий, південний» і чорний «темний, північний» (див. Чорна, Чорний). 
У с.гр. мові функціонувала назва ваАштоа, букв, «море темне, хмурне» 
[Вейсман, 595, 1139], а в новогрецькій МоиЗрт| ваХаоса з тим самим зна
ченням [ЕСЛГНПР, 108]. Д.гр. назви в Київській Русі були спрощені до 
Поньтъ, Поныпъ море, що дорівнювало значенню антич. складених пела- 
гонімів «Чорне море». Парал. д.рус. пелагонім кін. IX — поч. XIII ст. Рус
ское море вживався в період розквіту Київської Русі та її панування в 
Пн. Надчорномор’ї. Нерегулярна діал. назва Святое море функціонувала 
в сакр. значенні (докладніше про різномовні варіанти назв Чорн. моря в 
антич. і д.рус. джерелах див. у [ЕСЛГНПР, 107—108, 126]).

Ч0рний Діл — 1) хребет у пд. частині Покутсько-Буковинських Карпат [ГЕУ З,
426]; як гора в с. Голошина Верховин, p-ну Івано-Франків. обл., Czarny Dil 
(2000), Czarny Dział (2002) [Габорак, 407]; 2) ландш. заказник держ. зна
чення, Путил. р-н Чернівец. обл. [ГЕУ 3, 427]. Оронім виник унаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним ГТ діл «гірський хребет, 
вершина гори; гора, яка розділяє два села, дві долини; горб, пригірок; 
вододіл» [Марус. МСУГА, 236], гуц. «гірський ланцюг, хребет» [Габорак, 
407] й означенням у формі прикм. чорний (див. Чорна, Чорний). Назва 
ландш. пам’ятки постала способом трансонімізації суміж. ороніма.

Чбрний Ліс — 1) великий ліс. масив на межі лісостепу й степу, Олександрів, 
р-н Кіровоград, обл. [ЕУ 10, 3767]; 2) гідрол. пам’ятка природи держ. зна
чення, Олександрій. р-н. Кіровоград, обл; Болото Чорний Ліс [ГЕУ З,
427]. Дрімонім виник унаслідок онімізації термінологічного словосп. 
чорний ліс «ліс, де ростуть дерева твердої породи» (Житомир.), «старий 
густий ліс» (волин.), «ліс у якому росте тільки вільха», «великий ліс, 
листяний ліс» (сх.поліс.) [Шульгач, 2001, 149]; пор. ліс і ур. Чорний Ліс 
на Волині [СММПЗУ 2, 487] (див. Чорна, Чорний), похідні від дрімоніма 
назву чорноліська культура та назву ландш. заказника держ. значення 
Чорноліський заказник у Знам’ян. p-ні Кіровоград, обл. [ГЕУ 3, 431]. 
Назва гідрол. пам’ятки, яка становить найпівденніше в Україні сфагнове 
болото з багатою рослинністю, постала способом трансонімізації дрімоні
ма; пор. ще віддрім. ойконіми Чорний Ліс у Волин. і Тернопіл. обл. (2) 
[АТП, 748], аналог, оронім в Івано-Франків. обл. [Габорак, 407].
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Чбрний Ташлйк — річка, л. Синюхи л. Пд. Бугу в Кіровоград, обл. [СГУ, 612]. 
Назву утворено синтакс. способом унаслідок приєднання означення 
Чбрний (див.) до суміж. гідроніма Ташлйк (див.).

Чбрний Чёремош — річка, л. Черемошу п. Пруту л. Дунаю в Івано-Франків, обл. 
[СГУ, 612]. Назву утворено синтакс. способом унаслідок приєднання озна
чення Чбрний (див.) до гідроніма Черемош (див.).

Чорнйш — заплавне оз. на лівому бер. Десни, Мен. р-н Чернігів, обл. [ГЕУ З,
427]. Лімнонім виник семант. способом від апелятива чорнйш в геогр. зна
ченні «щось темного кольору, з чорними місцями»; пор. укр. діал. чернйш 
(орн.) «чернь червоноголова», чорнйш (ент.) «чорний жук, що паразитує 
на рослинах», (тех.) «плями у вигляді чорного квадратика в друкарському 
відбитку», діал. «чорний хліб (у жебраків)» [ЕСУМ 6, 341, 342], прізв. та 
ім’я Чорнйш — від чорнйш «чорний хліб» [Чучка, 611].

Чбрні Бйгна — гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Іршав. р-н Закарпат. 
обл.; Болото Чорні Багна [ГЕУ 3, 427]. Гелонім постав унаслідок лексика
лізації та онімізації словосп. з опорним ГТ багно (в мн.) «болотисте місце; 
трясовина, болото» [СУМ 2012, 39] й означенням чбрний «темний».

Чорнобпй — с-ще міськ. типу, Черкас, обл. [АТП, 514]; відоме з 1656 р. [ГЕУ З,
428], Чернобай (1766), Чернобаи (1799—1801), Чорнобаї (1924), Чорнобай 
(1965) [Гонца, 285]. Ойконім пояснюють як посесив від прізв. Чорнобай з 
основою апелятива чорнобай — гумор.-зневажл. до слів знахар, шептун, 
замовляч, ворожбит або чорнокнижник [Гонца, 285—286], не аргумен
туючи можливості безаф. творення назви поселення від антропоніма. 
Такий процес (трансонімізація антропоніма) відбувся завдяки наявності в 
структурі твірного слова фіналі -ай (частини кореня бай < баяти), що фор
мально збігається з архаїч. онімним суф. -ай, здатним функціонувати і в 
ролі топоформанта; пор. гідроніми Удай, Каврай /  Коврай, Жартай та ін. 
[Трубачев, 190—192], ойконіми Запереложай, Минай, Корнай, Горай, 
Бритай, Нерушай [Бучко, 250].

Чорнббиль — місто, Київ. обл. [АТП, 228]; відоме з 1193 р., після аварії на Чор
нобильській АЕС (1986) жителів евакуйовано, а місто підпорядковано 
Іванків, р-ну [ГЕУ 3, 428], д.рус. Чьрнобылъ, “со Чернобыл/а” (1193), Чер
нобыль (1193), Чорнобыль, (1493), Czarnobyl (1568, 1631) [ЕСЛГНПР, 
174]. Ойконім пояснюють як: 1) посесив на *-уь від незафіксованого антро
поніма Чьрнобылъ; пор. Radobyl, Drahobyl [ЕСЛГНПР, 174]; 2) семант. 
утворення від назви рослини чорнобиль, рос. чернобыльник [Никонов,
467]. Перша етимологія виглядає переконливішою з семант. і словотв. 
поглядів, бо посесиви на *-уь — це один з найпродуктивніших типів ойко- 
німів д.рус. доби. Питання полягає лише в тому, що ні антропонім Чьрно
былъ, ні відповідні ойконіми не зафіксовано в жодній слов. мові. Очевид
но, твірний антропонім був рідкісним дохристиян. промовистим іменем, 
яке було надано дитині знатного роду за надто темним (чорним) кольором 
шкіри. Д.рус. посесив на *-уь формально збігся з бот. чорнобиль «багаторіч
на, трав’яниста рослина з чорнувато-бурим стеблом, різновид полину» 
псл. походження (< пел. *съгпъ «чорний» і *ЬуІь «трава»; пор. укр. діал. 
било «стебло» [ЕСУМ 5, 342]), який не міг утворити ойконім безаф. спосо
бом; пор. відсутність назв нп Будяк, Лобода, Полин тощо.

Чорногбра — 1) найвищий гірський масив Укр. Карпат, у межах Закарпат. та 
Івано-Франків. обл. [ГЕУ 3, 428]; 2) окремі гори (4) в Івано-Франків, обл. 
[Габорак, 408]. Ороніми виникли способом основоскладання компонентів 
словосп. чорна гора за темним кольором гірських вершин від хмар, вихо
дів вулканічних порід або густих лісів на їхніх схилах. Відн. продуктив
ність назв Чорногбра й похідних з такою основою дає підстави припускати 
ймовірність нерегулярного функціонування ГТ *чорногора «гора з чорною
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захмареною вершиною, густим темним лісом»; пор. Чорногірський покрив, 
Чорногірський хребет, Чорногорець, Чорногдриця (2) [Габорак, 407—409].

Чорногузка — річка, л. Стиру п. Прип’яті п. Дніпра у Во лин. обл. (1957); Чор- 
ногуска (1959), Чорногуска, Кальногуска [СГУ, 613], Чорна Гуска 
[Шульгач 1993, 23]. Гідронім пояснюють як композит, що виник на 
основі складеної назви *Чорна Гузка, місц. Чорна Гуска, у якій означен* 
ня вказує на колір об’єкта, а опорний компонент походить від ГТ гуз, 
*гузка; пор. поліс, гуз «вузька смуга землі», «підвищення із слабкою 
заокругленністю з одного боку», назву суміж. р. Білогузка [Шульгач 
1993, 23], яка за відсутності апелятива білогуз підтверджує етимологію 
гідроніма Чорногузка.

Чорноморське — с-ща міськ. типу: 1) у Криму [АТП, 270]; з XVI ст. до 1944 р. — 
Ак-Мечеть [ГЕУ 3, 432], Черноморское, до 1945 — Ак-Мечеть [Никонов,
468]; 2) Комінтерн, р-н. Одес. обл.; засн. у 2-й пол. XIX ст., до 1945 — 
Чабанка, 1945—1988 — Гвардійське [ГЕУ 3, 432], Слоб. Немецкая (1826), 
Чебанка (1855), хут. Немецкая балка (Чабанка, Графская) (1859) 
[ТПдСО, 21]. Суч. ойконіми виникли внаслідок субстантивації та оніміза- 
ції форми сер. роду відн. прикм. на -ське, утвореного складносуф. спосо
бом на основі пелагоніма Чорне море. Крим, істор. назва Ак-Мечеть, яку 
було замінено на Чорноморське у зв’язку з масовим перейменуванням нп у 
Криму, тюрк, походження. Вона постала на основі словосп. ак «білий» і 
мечеть «молитовний дім у мусульман», запозиченого з тур. мови, де діал. 
тадії «тс.» походить від араб, тавсігісі «місце поклоніння» [ЕСУМ 3, 455]. 
Попередня назва смт в Одес. обл. відергонімна, виникла способом трансо- 
німізації найменування радгоспу «Гвардійський» [ТПдСО, 21]. Істор. 
ойконім Чабанка мотивовано апелятивом чабан «той, хто пасе перев. 
овець; вівчар» [СУМ 2012,1263], що вказував на розвиток вівчарства в цій 
місцевості в 2-й пол. XIX ст. Первинна назва хутора й балки з означенням 
Немецкая відбиває наявність нім. компонента в процесі колонізації над- 
чорноморських земель.

Чорномбрський бшсфёрний заповідник — заповідник міжнар. значення на 
пн.-зх. узбережжі Чорного моря, Херсон, і Очаків, р-ни Миколаїв, обл. 
[ГЕУ 3, 432]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ заповідник й означеннями у формі відн. прикм. 
біосферний «стос, до біосфера», «сукупність усього живого на Землі» [СУМ
2012, 61] та чорномбрський «стос, до Чорне море*.

Чорноріченське водосхбвище — вдсх. на р. Чорній, Севастопол. р-н у Криму 
[ГЕУ 3, 435]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опроним ГТ водосхбвище «штучна водойма, у якій нагромаджуєть
ся та зберігається вода» [СУМ 2012, 161] й означенням у формі відн. 
прикм. сер. роду на -ське, утвореного складносуф. способом на основі сло
восп. Чорна річка; пор. у дол. р. Чорної утворену аналог, способом назву 
Чорноріченський каньйон [ГЕУ 3, 435].

Чорнухи — с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 365]; засн. у XVII ст. (за ін. 
джерелами в XIII ст.) [ГЕУ 3, 435], Чернухи (1981) [СЭС, 1501]. Ойконім 
виник як родова назва першопоселенців на прізв. Чорнуха; пор. козац. рід 
Чернуха Сосницьк. пов. Чернігівськ. губ. [СКРСП, 35], прізв. Чернуха 
XVI ст. [Веселовский, 352]. Можливо, він постав від діал. чорнуха «чорна 
жирна глина» [ЕСУМ 6, 342] за особливостями місц. ґрунту.

Чорнухине — с-ще міськ. типу, Перевал, р-н Луган. обл. [АТП, 68]; відоме з 
1600 р., лежить на р. Чорнуха [ГЕУ 3, 435], с. Чернухино (1863) на р. Чор- 
нушина, Чернуиіина (1745), Чернухина (1782), Чернуха (1799) [СГУ, 613]. 
Формально ойконім виглядає як посесив на -ине, похідний від антропоні- 
ма Чернуха /  Чорнуха, що цілком реально (див. Чорнухи). З огляду на
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істор. варіант назви суміж. р. Чернухина, на якій лежить с-ще, імовірним 
є відгідр. походження ойконіма або функціонування спільної для річки й 
поселення назви. Якщо ж первинним є структ. найпростіший гідронім 
Чернуха (1799), що постав як семант. утворення від діал. чорнуха «чорна 
жирна глина», то ймовірним є формування на цій основі суф. топоніма.

Чбрніва — річки: 1) л. Пруту л. Дунаю в Івано-Франків, обл; Чорнява (1957), 
Czerniawa (1880); 2) пр. Дністра в Івано-Франків. обл.; Czerniawa (1881) 
[СГУ, 613]. Гідроніми виникли семант. способом від діал. чорнява «чорно
та; скупчення чорніючих удалині предметів; чорні хмари» [ЕСУМ 6, 342], 
ужитого в геогр. значенні «чорне, темне місце (про воду, ліс, тощо)»; пор. 
відповідні топоніми в ін. слов, мовах, чес. ГТ ciernava «густий чорний ліс» 
[Вербич 2009, 183—184], укр. pp. Чорнявка (6) [СГУ, 613—614].

ЧорталА — річки: 1) п. Пд. Бугу (у пониззі); Черталахъ (1917), Чертала, 
Мечетная Чертала (1853), Черталая (сер. XIX ст.), як дві — Мала Чор- 
тала і Велика Чортала; Czertala Sucha, Мечетна та Щербата; Большая 
Чертала, Мечетная Чертала і Сухая Чертала (кін. XVIII ст.); пор. с. 
Чорталка й кол. хутори Черталка, Чертальський на річці; 2) п. Кібличу 
л. Собу л. Пд. Бугу на Вінничині [СГУ, 614]. Гідроніми тюрк, походження, 
їхню етимологію пов’язують з татар, чуртан «щука» [ГУ, 173], що вигля
дає непереконливо насамперед з погляду на поширення апелятива чортон 
перев. у Сибіру [Радлов ІІІ/2, 2021]. Імовірнішою є онімізація тюрк. відн. 
прикм. на -ла /  -ли з основою тур. чортан «вугор; водостічна труба, 
жолоб» [Радлов ІІІ/2, 2020—2021], яке, можливо, спорід. з тур. чарт 
«особливе спорудження для зрошування» [Радлов ІІІ/2, 1973], д.тюрк. 
cert- «випускати; вищерблювати; відламувати» [ДТС, 144]; пор. у зв’язку 
з цим (Чертала) Щербата. Щодо ін. означень у структурі гідронімів з 
опорним компонентом Чертала /  Чортала, то вони або протиставляють 
за розмірами верхню (меншу) і нижню (більшу) частину річки (Мала, 
Сухая — Велика, Большая), або вказують на відношення річки до мечеті 
(Мечетная Чертала). Спорідненість надчорномор. гідронімів з поліс, 
апелятивом чертала «довга, сукувата колода для примітивного обробітку 
грунту» [Янко, 389] є малоймовірною, бо він виявляє автохтонні генет. 
зв’язки; пор. псл. *ćbrtadlo < *ćbrt(i)tiy *ćbrsti «різати» [ЕСУМ 6, 310]), 
назви pp. Чортория, рос. р. Черторый, пол. оз. Czartoryja, які виникли 
семант. способом від псл. *ćbrto-ryja [ЕСЛГНПР, 174—175; Карп., 202— 
203, 207; Трубачев, 195].

Чортків — місто, Тернопіл. обл. [АТП, 427]; засн. 1522 р. Юрієм Чортківським 
на магдебурзькому праві [ЕУ 10, 3773], Czortków, dawn. Czartków (1880) 
[SGKP 1, 873], Чортков (1981) [СЭС, 1510]. Ойконім виник як посесив на 
-ів < -овъ від антропоніма Чортко, що є демінутивом прізв. Чорт (< чорт 
«дідько, диявол, нечистий»); пор. прізв. Чорт [Чучка, 612], Чортик, 
Чортков [СПЧ, 387], рос. Черток (1527), Чертков (1646) [Веселовский, 
352], пол. Czart (1394), Czartko (1337), Czort, Czortkow [Rymut 1,110]. Імо
вірним є утворення назви від прізв. Чортківський унаслідок усічення 
його основи, але структура антропоніма свідчить про його походження від 
топоніма Чортків, а не навпаки.

Чбртова Горп — бот. пам’ятка природи держ. значення, Рогатин, р-н. Івано- 
Франків. обл. [ГЕУ 3, 436]. Назва пам’ятки постала способом трансонімі- 
зації назви гори, на якій лежить заповідник з унікальною лучно-степ. рос
линністю [Габорак, 410]. Твірний оронім виник унаслідок лексикалізації 
та онімізації словосп. з опорним ГТ гора й означенням у формі посесива 
чортова «належний чортові, стос, до чорта», твірний демонім якого ще з 
язичн. часів пов’язувався з нечистою силою, що водилася в болотах, ярах, 
греблях, логах, курганах тощо, ютилася на перехрестях доріг і відбилася
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в багатьох ВН та фразеологізмах [Ономастика, 175]; пор. ще узвишшя 
Чортові Гори в Івано-Франків. обл., масивну скелю в Криму Чортова 
Скеля, вона ж Чортів Палець, Сфінкс [ГЕУ 3, 437], ГТ чортове місце «вир 
у річці» [СНГТК, 204].

Чортомлйк — річка, п. Дніпра (1957); Чертомлыкъ, Чортомликъ (1855), Czer- 
tomelik, Czertomlyk [СГУ, 614]; пор. суміж. смт Чортомлйк у Дніпропе- 
тров. обл. [АТП, 79]. Гідронім виник унаслідок онімізації тюрк, релятива 
на -лик з основою тур. чортан «водостічна труба, жолоб», «вугор» [Радлов 
ІІІ/2, 2020—2021], у якому відбулося закономірне для тюрк, мов чергу
вання -н /  -м на етиці морфем (див. Чортала). Ойконім постав способом 
трансонімізації суміж. гідроніма.

Чугуїв — місто, Харків, обл. [АТП, 456]; засн. у 1638—1639 рр. [ГЕУ 3, 437], за 
ін. джерелами — відоме з 1627 р. як Чугуєве городище [Янко, 390; ЕУ 10, 
3773], рос. Чугуево городище, Чугуевъ (1679) [СГУ, 615], Чугуев (1981) 
[СЭС, 1511]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації означення первин
ної назви Чугуєве городище, яке є посесивом на -єве (рос. -ево) від антропо- 
німа Чугуй [Кравченко, 157; СПЧ, 387] (очевидно, прізв. одного з поло
вецьких або калмицьких козаків) і змінило грам, ознаки відповідно до 
рос. номенкл. імені посёлок, згодом город. В основі твірного антропоніма, 
який міг сформуватися в суч. вигляді як фонет. варіант кол. прізв. Чугай, 
лежить назва одягу чуга, чугай «довгий кафтан» [Даль 4, 611], запозичена 
в сх.- та пд.слов. мови з тюркських, у які проникла з д.іран. діалектів; 
пор. д.рус. чуга «вузький кафтан», тюрк, cuha, euga, coga «сукно, одяг із 
сукна», перс, cuha «шерстяний верхній одяг» [Шипова, 397]. Відантроп. 
походження ойконіма підтверджують спорід. назви нп Чугуї на Полтав
щині та Чугуєве в Дніпропетров. обл. [АТП, 749]. Щодо поширеної думки 
про його безпосередню мотивацію апелятивом чуга, чугай, то вона не під
тверджується ні з погляду принципів топонім, номінації, ні структурою 
найдавніших назв поселення і суміж. річки; пор. істор. Чугуєве городище, 
Чугуевъ (1679), похідний гідронім Чугуевка (1646) [СГУ, 615], назви яких 
містять посес. суф. -ев-, приєднаний до антропооснови Чугуй-. Пізн. 
варіанти гідроніма Чуговка (1786), суч. Чугівка, Зачуговка (1850) [СГУ, 
615] втратили суф. -уй у своїй структурі під впливом ще продукт, у 
XVIII—XIX ст. апелятива чуга. У роки радян. влади була спроба присвої
ти місту мемор. назву Фрунзе, яка не прижилася і відразу була замінена 
істор. ойконімом Чугуїв.

Чуднів — с-ще міськ. типу, Житомир, обл. [АТП, 153]; уперше згадується як 
місто-фортеця 1471 р. [ГЕУ 3, 437], Cudnöw, ross. Czudnow (1880) [SGKP 
1, 714], Чудное (1981) [СЭС, 1511]. Ойконім виник як посесив на -ів (-овь) 
від антропоніма Чудний або Чудно; пор. ст.пол. прізв. укр. походження 
Czudny (1388), Czudno (1398) [Rymut 1, 102], укр. Чудное, Чудновець 
[Стехна, 88].

Чумгік — річка, п. Сухої Оржиці п. Оржиці п. Сули л. Дніпра в Полтав. обл.; 
Чумгакъ (1848), Czumchak, Чумшакъ, Чугмакъ (1923), Боярка [СГУ, 615]. 
Гідронім тюрк, походження, виник, очевидно, унаслідок онімізації апеля
тива чумгак «птах» [Радлов ІІІ/2, 2189], який перед номенкл. іменем 
уживався як означення в значенні «пташиний». Припускають, що Чум- 
гак може бути фонет. варіантом утраченого *Сугмак, у якому початк. суг- 
«вода» [Стрижак, 71]; пор. Чумгачдк — пр. р. Чумгак [СГУ, 615]. Парал. 
назва Боярка постала як релятив на -ка від бояр (див. Боярка).

Чупбхівка — с-ще міськ. типу, Сум. обл. [АТП, 400]; засн. наприкін. XVIII ст. 
[ГЕУ 3, 438]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від прізв. Чупах(а); пор. Чупаха, Чупахин [Іваненко, 220].

Чурббське бзеро — оз. в Криму, у групі Керченських озер; Камииі-Бурунське 
озеро [ГЕУ 3, 438]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації



Шайтанка 517

словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на -ське, 
утвореного від кол. назви с. Чурбаш (суч. с. Приозерне); пор. р. Чурбаська 
в цьому ж р-ні [СГУ, 615—616]. Парал. назва Камиш-Бурунське озеро 
постала як релятив від назви суміж. мису Камйш-Бурун (див.).

Чурйк — о-в у зх. частині зат. Сиваш, Херсон, обл. [ГЕУ 3, 438]. Інсулонім 
тюрк, походження, виник унаслідок субстанцивації та онімізації тур. чурук 
«гнилий, прогнилий, зіпсований» [Радлов 111/2, 2195], що вказує на якість 
води й ґрунту на узбережжі; пор. рр. Чуруксу (2) у Криму [СГУ, 616].

Чутове — с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 366]; засн. наприкін. XVIII ст. 
[ГЕУ 3, 438] у Чутовій Долині [Янко, 390], Чутово (1981) [СЭС, 1513]. 
Ойконім пояснюють як посесив на -ове від антропоніма Чут [Янко, 390], 
який пов’язаний з псл. ćuta /  ćutb, що є субстант. формою пасив, 
дієприкм. мин. часу дієсл. ćuti «чути; відчувати» і відбився в гідронімах 
та дрімонімах Чута [Лучик, 15—18]; пор. відойк. назву суміж. р. Чутів- 
ка [СГУ, 616], укр. прізв. Чутко [Чучка, 615], пол. Czuta, Czutko, Czuto, 
Czuty [Rymut 1, 118].

Чучёльський перевал — гірський прохід у центр, частині Голови, пасма Крим- 
ськ. гір [ГЕУ 3,438]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ перевал й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський, утвореного від назви суміж. г. Чучель, яка разом з Бабуган-Яйлою утво
рює перевал (сідловину) [ГЕУ 3,438]; пор. суміж. г. Мала Чучель (див.).

ш
ІШбельківка — с-ще міськ типу, Краматорська м /  р Донец, обл. [АТП, 105]; 

засн. 1767 р. [ГЕУ 3, 439], за ін. джерелами — 1865 відставним офіцером 
ШабельськиМу від прізв. якого виводять назву поселення [Янко, 391]. У 
такому разі в структурі антропоніма відбулося нехарактерне для слов, 
словотвору часткове усічення суф. -ськ- і формування в такий спосіб твір
ної основи Шабельк-. Можливо, ойконім постав від незафіксованого демі
нутива *Шабелька або * Шабелько, похідного від прізв. Шабля; пор. 
с. Шаблине в Сум. обл. з основою цього антропоніма [Іваненко, 220].

Шаболпцьке бзеро — лим. у Білгород-Дністровськ. р-ні Одес. обл. [ГЕУ 3, 439] 
(див. Будацький лиман).

Шаганп — лим. у Татарбунар. р-ні Одес. обл. [ГЕУ 3, 439]. Лімнонім виник унас
лідок трансонімізації родової назви людей на прізв. Шаган, що заселяли 
або засвоювали солоне оз.; пор. прізв. Шаган у Чернівец. обл. [СПЧ, 389].

Шайтбнка — річка, п. Мокрих Ялів л. Вовчої л. Самари л. Дніпра (1856); Шай- 
таночка (1863) Шайтанъ-Сузье (1833), Велика Шайтанка (1963—1973), 
Лозоватая (1787), Лозовая (1773), Лозоваха (1963—1973), Тахли (1930), 
Кам'яна (1963—1973) — у верхів’ї, Каменная, Каменоватая (1875); пор. 
мог. Шайтанка на бер. річки в с. Новомайорське Великоновосілк. р-ну 
Донец. обл. [СГУ, 617]. Суч. гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в 
сх.слов. мовному середовищі на основі компонента Шайтанъ, утвореного 
семант. способом від тюрк, шайтан «злий дух, диявол (у мусульман)» < 
араб, śaifdn «той, що протидіє, ворог» [ЕСУМ 6, 368]. Найдавніша фікса
ція Шайтанъ-Сузье включає опорний компонент із затемненою етимоло
гією, який, можливо, є спотвореною формою тур. sazlik «місце, заросле 
очеретом (комишем), очеретяні зарості, комиші» [Бушаков, 141] або пере
несеним шор. сузаІа «йти (про сильний тривалий дощ)» [Радлов IV/1, 
845]. Парал. сх.слов. назва Лозоватая та її словотв. варіанти вказують на
лозові зарості на узбережжі річки, а гідроніми з основою Камен---- на
кам'янистий ґрунт її берегів. Ще одна тюрк, назва Тахли постала як оні- 
мізований релятив на -ли з основою апелятива тах /  дах «ліс» (пор.
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б. Тахлы у Волновас. р-ні Донец, обл. [Отин 2000,121]), якщо це не зміне
не Ташли (< mam «камінь» + -ли), яке могло бути калькою сх.слов. 
Каменная.

Шайт&н-Мердвён — перевал на Ай-Петринській яйлі Голови, пасма Кримськ. 
гір [ГЕУ 3, 439]. Оронім тюрк, походження, виник унаслідок онімізації 
ізафету з двох апелятивів: шайтан «злий дух, диявол (у мусульман)» 
(див. Шайтанка) і кр.тат. мардван, тур. мардіван «драбина» [Радлов IV/2, 
2096—2097].

Шалйгине — с-ще міськ. типу, Глухів. р-н Сум. обл. [АТП, 392]; засн. напри кін. 
XVI — на поч. XVII ст. [ГЕУ 3, 439]. Ойконім пояснюють як утворений 
семант. способом від прізв. одного з першопоселенців Шалигина [Іванен- 
ко, 221]. У такому разі трансонімізація відбулася завдяки посес. суф. 
-ин(е) в структурі твірного антропоніма; пор. прізв. Шалигін у Чернівец. 
обл. [СПЧ, 389] і відойк. назву Шалйгинський заказник [ГЕУ 3, 439], що 
постала внаслідок лексикалізації та онімізації відповідного словосп.

ІШргород — місто, Вінниц. обл. [АТП, 33]; відоме з 1383 р. під назвою Княжа 
Лука, з 1497 — Карачева Пустинь, з 1579 — суч. назва [ГЕУ 3, 440], за ін. 
джерелами — до 1585 Карачова Пустинь, до 1859 Шаргородок, далі Шар- 
город [Янко, 392]. З огляду на панування пол. магнатів на землях Вінни- 
чини в XVI—XVII ст. імовірним є утворення суч. ойконіма способом осно- 
воскладання пол. антропоніма Шар(ий) < Szarfy) < szary «сірий» 
[Rymut 2, 522] й укр. город «місто» (< д.рус. городь «огорожа, фортеця») 
[ЕСУМ 1, 570—571]; пор. відоме в козац. родах прізв. Шарий [СКРСП, 
36], нп Івангород (4), Степангород, Комаргород, Томашгород та ін. [Бучко, 
148]. Припускають, що поселення отримало назву на честь католицького 
святого Флоріана Шарого [Янко, 392]. Попередня назва постала внаслідок 
лексикалізації та онімізації словосп. з опорним апелятивом пустинь 
«відоме місце, де жив пустельник», «невеликий монастир у безлюдній 
місцевості» [СУМ 2012, 398] й означенням у формі посесива на -ева, утво
реного від антропоніма Карач; пор. прізв. Карач, Карачев, Карачко, Кара- 
чук у Чернівец. обл. [СПЧ, 169—170]. Істор. ойконім Княжа Лука виник 
аналог, способом на основі словосп. з опорним ГТ лука «місцевість з бага
торічною трав’янистою рослинністю, що використовується як сінокісне 
угіддя або пасовисько» [СУМ 2012, 511] й означенням у формі посесива на 
*-ja, похідного від апелятива князь.

ІШрівка — с-ще міськ. типу, Богодухів. р-н Харків, обл. [АТП, 438]; засн. 1700 р. 
[ГЕУ 3, 440]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. 
функції від антропоніма Шар(ий) (див. Шаргород). Вважають, що твір
ним було прізв. М. О. Ш арія у який заснував хутір на місці с-ща [Янко,
392], але в такому разі ймовірнішою була б назва Шарїівка.

Шахтбрськ — місто, Донец. обл. [АТП, 99]; утворено 1953 р. унаслідок об’єднан
ня смт Олексієво-Орловка (засн. 1764), Катика (засн. 1905) й Ольхівчика 
(засн. 1784) [ГЕУ 3, 440], Шахтёрск (1981) [СЭС, 1519]. Ойконім виник як 
релятив на -ськ від апелятива шахтар «той, хто працює в шахті, де добува
ють корисні копалини» (у місті 10 вугільних шахт). Назви поселень, на 
основі яких виникло місто, постали різними способами: Олексієво-Орлов
ка — складносуф. від імені та прізв. поміщика Олексія Орлова [Янко,
392]; Катик — семант. від тур., кр.тат. кащык «те, що добавляється, 
добавка» [Радлов II/1, 283] (очевидно, про додану землю, власність); Оль- 
хівчик — за допомогою суф. -чик у демін. функції від попередньої релят. 
форми Ольхівське [Янко, 393], що вказувала на вільхові насадження в 
місці заснування поселення.

Шахтбрське — с-ще міськ. типу, Свердловська м /  р Луган. обл.; засн. 1987 р. 
[ГЕУ 3, 440]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації відн.
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прикм. на -ське з основою апелятива шахтар (див. Шахтарськ); пор. ще З 
нп Шахтарське у вугільних регіонах України [АТП, 750].

Шацьк — с-ще міськ. типу, Любомл. р-н Во лин. обл. [АТП, 47]; відоме з 1410 р. 
[ГЕУ 3, 441], Шацко (1410), «изъ Шацкаь, «селом Шацкимъ* (1546), 
Szaczko (1564) [Шульгач 2001, 150]. Ойконім виник як релятив на -ськ /  
-цьк від мікротопоніма з основою Шат- або Шач-, що має паралелі в блр. 
та рос. топонімії і пов’язується з шать у геогр. значенні «красиве, живо
писне місце» [Шульгач 2001, 150]; пор. суміж. складені топоніми Шаць- 
кий природний національний парк, Шацькі озёра [ГЕУ 3, 441—442].

Шевчёнко — с-ще міськ. типу, Красноармійська м /  р Донец. обл. [АТП, 106]; 
засн. 1903 р., до 1964 — селище шахти 19—20 [ГЕУ 3, 444], до 1912 — 
Лиса Гора [Янко, 393]. Суч. ойконім виник як мемор. назва на честь 
Т. Г. Шевченка, з дня народження якого в 1964 р. виповнилося 150 років. 
Нетипова для відантроп. ойконімії безаф. форма наз. відм. зумовлена, оче
видно, впливом рос. мови, у якій прізв. на -енко не змінюються, тому фор
мально не здатні виражати значення род. належності; пор. ще понад ЗО нп 
Шевченко на сх. та пд. України, з яких 19 у Донец. обл., і 38 нп Шевчен
ка перев. в ін. регіонах, а також відсутність безаф. ойконімів типу Ленін 
[АТП, 750, 656]. Попередня описова назва вказувала на належність с-ща 
шахті під номером 19—20. Істор. ойконім постав унаслідок онімізації 
ГТ лиса гора, який характеризує місцевість як підвищення без рослинно
сті (див. Лиса Гора).

Шевчёнкове — с-ще міськ. типу, Харків, обл. [АТП, 457]; засн. на поч. XX ст., 
до 1922 — Булацелівка [ГЕУ 3, 444], як засн. 1899 р. [Янко, 393], 
Шевченково (1981) [СЭС, 1522]. Суч. ойконім виник як мемор. назва внас
лідок субстантивації посесива на -ове з основою прізв. Т. Г. Шевченка; пор. 
ще 68 нп Шевченкове в різних регіонах України [АТП, 750—751], части
на з яких мотивована прізв. першопоселенців або власників поселень. 
Істор. назва постала за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
родового прізв. поміщиків Булацели [Абдула, 155].

ІШлехівське бзеро — гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Лебедин, р-н 
Сум. обл. [ГЕУ 3, 444]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімі
зації словосп. з опорним ГТ озеро й означенням у формі відн. прикм. на
-ське, утвореного від незафіксованого мікротопоніма з основою Шелехів-; 
пор. нп Шелехове в Одес. і Хмельниц. обл. [АТП, 751].

Шепетівка — місто, Хмельниц. обл. [АТП, 495]; відоме з 1594 р. [ГЕУ 3, 444], за 
ін. джерелами — з 1547 як Скалинцы; Съкалинъ, Шепетовька (1594), 
Шепетовка (1629), Szepetowka (1643), Шепетовичи (1857), Szepietowka 
(1883), Шепетівка (1926) [Торч.-Торч., 505]. Ойконім виник за допомо
гою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Шепіт, який 
належав першому поселенцеві або відомому отаманові Шепоту 
[Торч.-Торч., 505—506]; пор. прізв. Шепіт [СПЧ, 394], Шепет [Чучка, 
623]. Істор. назва Съкалинъ постала як посесив на -инъ від антропоніма 
Скала; пор. прізв. Скала в Чернівец. обл. [СПЧ, 323], Скало, Skala в 
Закарпат. обл. [Чучка, 519]. Парал. ойконім Скалинцы, який, очевидно, 
стосувався давн. суміж. хутора, утворено семант. способом від катойконі- 
ма скалинцы (скалинці) «жителі або вихідці з нп Съкалинъ».

Шйлівський ліс — бот. пам’ятка природи держ. значення, Хотин, р-н Чернівец. 
обл. [ГЕУ 3, 445]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ ліс й означенням у формі відн. прикм. на -ський, 
утвореного від назви суміж. с. Шилівці [АТП, 526].

Шйпіт — водосп. на р. Шипоті, Перечин. р-н Закарпат. обл. [ГЕУ 3, 445]. Назва 
виникла від місц. ГТ шйпіт «місце, де шумить вода; водоспад» [Онишке- 
вич 2, 382], прикарп. «джерело, зокрема гірське джерело, з якого вода б’є
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з шипінням» < шипіти [Карпенко, 206], давши назву річці (див. Шйпот).
Шйпот — водосп. на потоці Пилипець, побл. с. Пилипця Міжгір. р-ну Закарпат. 

обл.; ІПопіт [ГЕУ 3, 445]. Назва виникла семант. способом від місц. ГТ 
шйпіт, шопіт, шйпот «місце, де шумить вода, водоспад» (див. Шйпіт), 
який у закарп. говірках має фонет. варіанти шйпот (без чергування -о- /  
-і- в новозакритому складі) та шопіт (під впливом діал. шопот «шепіт» < 
псл. śbpbtb) [ЕСУМ 6, 406—407]; пор. назви потоків Шйпіт на Львівщині 
та Закарпатті з варіантами Шйпут, Шйпот у закарп. говірках і Шйпі- 
тний, Шйпутньїй у тих самих говірках [СГУ, 621—622].

Ширковёць — гідрол. пам’ятка природи держ. значення, Долин, р-н Івано- 
Франків. обл.; Болото Ширковець [ГЕУ 3, 445]. Етимологія гелоніма 
затемнена. Можливо, він виник за допомогою суф. -ець у топонім, функції 
від незафіксованого *ширковйй «такий, що роздається уширшки»; пор. 
діал. ушйркй «уширшки» [ЕСУМ 6, 419].

Ширбка, Ширбке, Ширбкий — численні гідроніми (перев. у формі жін. і чол. 
родів) [СГУ, 622—624], ойконіми (перев. у формі сер. роду) [АТП, 751], 
мікротопоніми [СММПЗУ 2, 500—501], ороніми [Габорак, 414], які мають 
паралелі в різних слов, мовах. Назви виникли внаслідок субстантивації та 
онімізації відповідних до номенкл. імен форм прикм. широкий «який має 
велику ширину», «який займає великий простір» [СУМ 2012, 1288]
< псл. *śirb «широкий» [ЕСУМ 6, 419].

Ширбка Кшьченька — річка, л. Орелі л. Дніпра в Дніпропетров. обл.; Широкая 
Кильченка, Килченка, Килчинка (1913) [СГУ, 623—624]. Гідронім виник 
синтакс. способом унаслідок приєднання означення Широка до вихідного 
Килченка для протиставлення річки за шириною суміж. р. Кільченка 
[СГУ, 250]. Опорний компонент постав за допомогою суф. -к(а) в релят.- 
демін. функції від основи тюрк, походження Кільчен- (див. Кільчень).

Ширбке — с-ще міськ. типу, Дніпропетров. обл. [АТП, 96]; засн. 1787 р. [ГЕУ З, 
446], Широкое (1981) [СЭС, 1528]. Ойконім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми сер. роду прикм. широкийу який узгоджується з 
номенкл. іменем село, пізн. селище.

Ширієве — с-ще міськ. типу, Одес. обл. [АТП, 338]; засн. у кін. XVIII ст. [ГЕУ 
З, 447], Ширяєво, рідко Шараево, кол. Степановка (Шараєво) (1859), 
Степановка (оно же Ширяєво) (1910) [ТПнСО, 82—83]. Суч. ойконім виник 
як посесив на -єв(е) від прізв. полковника Степана Ширая [ТПнСО, 83]. 
Від його імені за допомогою суф. Лвк(а) в релят.-посес. функції постала 
парал. назва Степановка, яка поступово вийшла з ужитку через нижчі 
диференц. властивості; пор. 51 нп Степанівка [АТП 751, 728] і ще одне с. 
Ширяеве в Путивл. р-ні Сум. обл. [АТП, 402], назва якого також походить 
від прізв. Ширяй, Ширай [Іваненко, 223].

Шишбки — с-ще міськ. типу, Полтав. обл. [АТП, 367]; засн. на поч. XIV ст. [ГЕУ 
З, 447], Szyszak (1891) [SGKP 12, 128], Шишакй (поч. XX ст.) [Лисенко 
КД, 237], Шишакй (1981) [СЭС, 1528]. Ойконім виник унаслідок оніміза
ції ГТ шишаки «акумулятивна форма рельєфу у вигляді конусоподібних 
гербів з досить крутими схилами» [ГЕУ 3, 447], «горби, горбиста місце
вість»; на Полтавщині й Сумщині шишаками називають горби-останці, 
розташовані на високих берегах Псла, Ворскли [Лисенко КД, 237]. Похо
дження твірного апелятива шишак з первинним значенням «вид шолома» 
залишається не з’ясованим [ЕСУМ 6, 422]; пор. д.рус. шишакь «шолом» 
[Мурзаев, 629], суміж. р. Шишацька Говтва [СГУ, 624] з архаїч. опорним 
компонентом (див. Говтва).

Шишкб — скеля на Аіі-Петринській яйлі Голови, пасма Кримськ. гір, на зх. від 
м. Ялти [ГЕУ 3, 448]. Назва виникла як меморіальна на честь інженера- 
полковника І. С. Шишка, під керівництвом якого 1865—1894 рр. прокла
дено дорогу Ялта — Ай-Петрі — Бахчисарай [ГЕУ 3, 448]. Перехід початк.
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форми антропоніма в оронім безаф. способом став можливим під впливом 
рос. мови, у якій укр. прізв. на -ко не змінюються, у зв’язку з чим відсут
ня можливість формального вираження значення род. належності, з яким 
постала назва (див. Шевченко).

Шкло — 1) річка, п. Сяну п. Вісли [ГЕУ 3, 448]; Скло, Sklo (1649), Stkło, Szkło 
(1890), Шкло (1957), Скло (1979) [СГУ, 507]; 2) с-ще міськ. типу, Яворів, 
р-н Львів, обл. [АТП, 299]; відоме з XX ст. [ГЕУ 3, 448—449]. Гідронім 
виник як метафор, назва семант. способом від апелятива скло, шкло «про* 
зора тверда речовина, яку одержують плавленням кварцового піску» 
[СУМ 2012, 1055] за ознакою «річка з прозорою гладкою водою, подібною 
до скла». Форма Шкло закріпилася в зх.укр. говорах під впливом пол. 
мови. Судячи з найдавніших фіксацій гідроніма первинним був власне 
укр. фонет. варіант Sklo (XVII ст.). Ойконім постав унаслідок трансонімі- 
зації назви р. Шкло /  Скло, на якій лежить поселення.

Шкбла — зоол. пам’ятка природи держ. значення, Канів, р-н Черкас, обл.; Уро
чище Школа [ГЕУ 3, 449]. Назва заплави і річища р. Росави, що є місцем 
поселення бобрів і зоол. пам’яткою, виникла семант. способом від апеля
тива школа, який указує на знаходження тут відповідного закладу. 
Парал. складена назва Урочище Школа завдяки першому компоненту 
характеризує об’єкт як водну ділянку, що розділяє частину узбережжя; 
пор. урочище «ділянка, яка виділяється серед навколишньої місцевості 
природними ознаками» [СУМ 2012, 1203].

Шлямбрка — річки: 1) л. Жерева л. Ужа л. Прип’яті л. Дніпра в Житомир, обл.; 
Б(ольшой) Бавтурец'ь; 2) п. Возні п. Ірші л. Тетерева п. Дніпра в Жито
мир. обл. (1957); Шлямарка (1864), ОсЬчка (1887) [СГУ, 625]. Гідроніми 
етимол. затемнені. Можливо, вони виникли за допомогою складного суф. 
-арк(а) в релят. функції від апелятива иілям «мул, бруд», запозиченого 
слов. мовами з німецької, де Schlamm «шлам; бруд, мул» [ЕСУМ 6,437]. Імо
вірність такого походження назв підтверджує семантика опорного компо
нента парал. гідроніма Б(ольшой) Бавтурець з основою дієсл. бовтати 
(див. Бовтиш). Парал. назва другого гідроніма Осічка, очевидно, є семант. 
утворенням від апелятива осічка < *(obb)sekti «обсікти, обрізати» [ЕСУМ 5, 
252] з гіпотет. значенням «місце, де висічено ліс, сіно тощо» (пор. спорід. січ 
«січа; (діал.) викорчуваний ліс», січка «січена солома; подрібнені крупи; 
намисто з коралових обрізків», засік, засіка «штучна перешкода зі зрубаних 
дерев», діал. засіч «засіка» [ЕСУМ 5, 252]) або за допомогою -к(а) від сино
нім. місц. осік; пор. сінокіс і ліс 0сік на Волині [СММПЗУ 2,149].

Шблоховське водосхбвище — вдсх. на р. Базавлуці, Апостолів, і Нікопол. р-ни 
Дніпропетров. обл. [ГЕУ 3, 450]. Назва виникла внаслідок лексикаліза
ції та онімізації словосп. з опорним ГТ водосховище й означенням у 
формі відн. прикм. на -ське з основою ойконіма Шолохове в Нікопол. р-ні 
[АТП, 86].

Шопурка — річка, п. Тиси л. Дунаю в Рахів. p-ні Закарпат. обл. (1957); «feku 
Sopurku» (1930), Soproch (1373), Swprwtz (1456), Sopurka (XIX c t . ) ,  
Шопурка (20-ті pp. XX c t . ) ,  Sopurka (1930) [СГУ, 626]. Гідронім має затем
нену етимологію. Його суч. форма постала, очевидно, за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від незафіксованого апелятива *сопур, що міг функ
ціонувати з синонім, значенням до збережених сопун, діал. сопух «чад, 
сморід» (< сопіти < псл. *sopti, *sopeti «сопіти, дути»); пор. ще діал. ГТ 
сопйлка «незамерзаюче місце» [ЕСУМ 5, 355]. Зміна початк. С- на Ш- у 
суч. Шопурка зумовлена іншомовним впливом на вимову назви. Імовір
ність мотивації гідроніма основою *сопур- на позначення неприємного 
запаху, смороду підтверджує назва потоку Шопурка-Вонячка в цьому ж р- 
ні [СГУ, 626], другий компонент якої є прикладкою, що дублює семанти
ку першого.
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Шбстка — 1) річка, л. Десни л. Дніпра в Сум. обл.; Шостка (1552) [СГУ, 626];
2) місто на р. Шостці в Сум. обл. [АТП, 407]; засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 
З, 450] на місці с-ща Локотки, яке існувало з 2-ї пол. XVI ст. [Іваненко, 
224], за ін. джерелами — Лукотки [Янко, 395], Шостка (1981) [СЭС, 
1533]. Ойконім виник унаслідок трансонімізації назви суміж. р. Шостка. 
Гідронім постав за допомогою суф. -к(а) в топонім, функції від діал. 
шост «жердина», відомого в ін. сх.слов. і в пол. мовах (пор. діал. szost 
«довга окута жердина для відштовхування човнів або плотів; жердина в 
хаті для одягу» (< псл. діал. *śbstb) [ЕСУМ 6, 454]), за ознакою 
«пряма, подібна до жердини річка»; пор. таку ж етимологію назви потоку 
Шост у бас. Дністра на Буковині [Вербич 2009, 188], а також характери
стику р-ща Шостки як слабо звивистого [ГЕУ 3, 450]. Попередня назва 
с-ща Локотки постала як родова від прізв. Локоток, що є демінутивом від 
локоть «лікоть» або діал. локот «моток; міра пряжі»; пор. прізв. Локота, 
Локоть [Чучка, 345].

Шппків — с-ще міськ. типу, Тульчин, р-н Вінниц. обл. [АТП, ЗО]; відоме з 
XVI ст. [ГЕУ 3, 451] як Ошпеків (1507) [Янко, 395]. Ойконім виник як 
посесив на -ів (< -овъ) від антропоніма Шпик < шпик «сало» < нім. Speck 
[ЕСУМ 6, 461]; пор. ст.укр. прізв. Шпикъ [Кравченко, 194], пол. Szpek < 
szpek «сало», звідки голос, -е- в основі найдавнішої фіксації ойконіма, назву 
суміж. р. Шпйківка [СГУ, 626] і с. Шпиківка в цьому ж p-ні [АТП, ЗО].

Шпиці — гора, смт Ворохта Яремч. м /  р Івано-Франків, обл.; Szpyci (1880), 
Спиці, Шпиці (1899) [Габорак, 417]. Оронім виник як метафор, назва від 
форми мн. апелятива шпиця, спиця «довгий стрижень для плетення з 
трохи загостреним кінцем» [СУМ 2012, 1083].

Шпбла — місто, Черкас, обл. [АТП, 515]; відоме з XVIII ст. [ГЕУ 3, 451], Szpola 
(1765), Шпола (1827) [Гонца, 292], Шпола (1981) [СЭС, 1534]. Ойконім 
виник унаслідок онімізації діал. шпола «совок, яким виливають воду з 
човна» < д.рус. съполъ «полоник, посудина для черпання, глечик» [ЕСУМ 
6, 465] або трансонімізації відповідної назви долини, в якій протікає 
р. Шполка і лежить місто. Гідронім зафіксовано лише у формі з суф. -к(а) 
в релят. функції [СГУ, 627].

Шрбмківка — с-ще міськ. типу, Драбів. р-н Черкас, обл. [АТП, 500]; засн. у 
XVI ст. [ГЕУ 3, 451], X . Шрамківка (2-а пол. XVII ст.), х. Шрамковщина 
(1680), X . Шрамкове кий (1861), д. Шрамківка (1924) [Гонца, 293]. Ойко
нім виник за допомгою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від антропоні
ма Шрамко (демінутив від Шрам), що належав козакові-першопоселенце- 
ві [Гонца, 293]; пор. прізв. Шрам, Шрамко, Шрамков, Шрамович, Шрам- 
ченко в Чернівец. обл. [СПЧ, 401], пол. Szram, Szrama, Szramek, Szramko 
з основою ст.пол. szram «рубець, темна пляма на тілі» або нім. Schram(т) 
[Rymut 2, 553].

Штбрівка — с-ще міськ. типу, Краснолуц. м /  р Луган. обл. [АТП, 60]; засн. 
наприкін. XVIII ст. [ГЕУ 3, 451]. Ойконім виник за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від основи Штер- прізв. полковника 
І. Штерича [Янко, 396].

Шубранёць — річка, л. Пруту л. Дунаю в Чернівец. обл. (1957); Szubraniec 
(1888), Шубранечул (1908), Совиця, Совица, Sowica [СГУ, 627]; пор. 
с. Собранец (1435) на р. Шубранці [Карпенко, 207]. Гідронім пояснюють 
як д.рус. назву Събраньць (< съ-бър-ан-ыи «зібраний»), що виникла за 
ознакою «збірна річка, з’єднання річних потоків» [Карпенко, 207]. Про 
походження парал. назви річки див. Совиця.

Шумське — с-ще міськ. типу, Тернопіл. обл. [АТП, 428; Янко, 396]; Шумськ, 
відоме з 1149 р. [ГЕУ 3, 452], «к Шюмську» (1149), «въ Шюмескъь (1152), 
Шюмескъ (1171), Шоумьскъ (1232), «к Шумъску» (1149), Шумескъ (1170) 
[ЕСЛГНПР, 175]. Ойконім виник як релятив чол. роду на -ьскъ від загаль-
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нослов. апелятива *śuma «ліс, листя» [ЕСУМ 6, 489] або від гідрооснови 
Шум- [ЕСЛГНПР, 175]. Суч. прикм. форма назви постала внаслідок при
єднання закінч, -є для узгодження з номенкл. іменем селище зі збережен
ням субстант. значення оніма.

Шупбрський закбзник — бот. заказник держ. значення, Борщів, р-н Тернопіл. 
обл. [ГЕУ 3, 453]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-іський, утвореного від суміж. ойконіма Шупарка [АТП, 415].

Шурдйн — перевал через хр. Ракова у Покутсько-Буковинських Карпатах, у 
межах Чернівец. обл. [ГЕУ 3, 453]; Шурден [Карпенко, 207]. Оронім 
виник, очевидно, як посесив на -ин від антропоніма невідомого походжен
ня Шурда; пор. закарп. прізв. Szurda, Шурдюк [Чучка, 637], буков. Шур- 
дак [СПЧ, 404], пол. Szurda /  Surda < ст.пол. surdać, szurdać «обурювати
ся, гніватися» [Rymut 2, 508, 560].

Ш^рин — гора, с. Зелена Верховин, р-ну Івано-Франків. обл.; Шурень, Szuren 
(1892), Шурин-Ґропа [Габорак, 419]. Первинною є форма Шурень, яка 
виникла за допомогою суф. -ень від рум. sur «сірий, сивий», а форма 
Шурин з’явилася під впливом поширених топонімів на -ин [Габорак, 419].

Щ
Щбстя — місто, Жовтнева р /  р м. Луганська Луган. обл. [АТП, 55]; засн. у

XVIII ст. [ГЕУ 3,453], Счастье (1981) [СЭС, 1305]. Ойконім виник як оцін- 
но-побажальна назва внаслідок онімізації абстр. іменника щастя (рос. 
счастье) «почуття і стан цілковитого найглибшого задоволення життям» 
[СУМ 2012, 1302]. Процес онімізації «оптимістичних» абстрактних імен
ників набув особливої продуктивності в радян. топонімії та ергонімії.

Щебетбвка — с-ще міськ. типу, Судац. р-н у Криму; відоме з 1461 р. як Отузи, 
з 1946 — Щебетовка [ГЕУ 3, 453]. Суч. ойконім виник як мемор. назва на 
честь лейтенанта М. Ф. Щебетова, який загинув під час визволення посе
лення 1944 р. [Янко, 397]. Завдяки наявності суф. -ов- у структурі твірно
го прізв. назва поселення частково трансформувалася за допомогою -к(а) 
в релят. значенні й функціонує як продукт, в ойконімії релят.-посес. утво
рення на -овка /  -івка. Істор. назва Отузи перейнята генуезьцями від 
крим. татар або надана ними за відношенням поселення до цього тюрк, 
етносу; пор. тюрк, отуз — племенна назва отуз-татари [Суперанская, 
170], яка поширилася і на місц. р. Отуз(ка), суміж. топонім Отузька 
долина [СГУ, 406].

Щедрівське водосхбвище — вдсх. на р. Пд. Бузі, Летичів. р-н Хмельниц. обл. 
[ГЕУ 3, 453]. Назва виникла внаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ водосхбвище й означенням у формі відн. прикм. на
-ське, утвореного від суміж. ойконіма Щедрова, який стосувався села, 
приєднаного до смт Летичів [Торч.-Торч., 512].

Щербпнівка — с-ще міськ. типу, Дзержинська м /  р Донец. обл. [АТП, 106]; 
засн. у XVII ст. [ГЕУ 3, 453] на місці х. Щербинівського, де була застава 
козака Антона Щербини [Янко, 397], Щербйновка (1981) — до 1938 р. 
Дзержинск [СЭС, 1542]. Суч. форма ойконіма виникла за допомогою суф. 
-к(а) в релят. функції від основи попередньої назви х. Щербинівського, що 
постала як відн.-присв. прикм. на -івський від антропоніма Щербина.

Щирёць — 1) потік, л. Дністра у Львів, обл.; Щерек (1957), Szczerek (1890), «на 
Щиріці* (1213), «на щирку» (1368), «на счирци» (1407), «на Sczerku» 
(1564—1570), Щирець (1900), Щирок (1903), Щерекъ, Szczerka, Szerzec 
(1917), Шчйрок, Шчёрак; пор. нп Щирок, Щирецька Гута в Миколаїв.
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р-ні [СГУ, 630], д.рус. Щирьць [ЕСЛГНПР, 176], як річка Щирець, Щерек 
[ГЕУ 3, 453]; 2) с-ще міськ. типу, Пустомитів. р-н Львів, обл. [АТП, 289]; 
відоме з XII ст. [ГЕУ 3, 454], Щирець (1985) [ЕСЛГНПР, 176]. Гідронім 
виник унаслідок онімізадії ГТ щирець «(незаймане) підґрунтя; чистий 
пісок», діал. щирец «піщаний грунт, на якому ніщо не родить; нижній 
шар твердого піщаного грунту», пол. діал. szczerzec «чисте поле, пусте
ля», похідного від щирий «чистий, без домішок; справжній» [ЕСУМ 6, 
510] (див. про назву у [Вербич, 89] з покликанням на В. П. Шульгача).

Щблкіне — с-ще міськ. типу, Ленін, р-н у Криму; засн. 1978 р. у зв’язку з будів
ництвом Кримської АЕС [ГЕУ 3, 454]. Ойконім виник за допомогою 
закінч, -е від прізв. Щолкін (очевидно, видатного радян. фізика К. І. Щол- 
кіна), яке зазнало трансонімізації завдяки суф. -ин-, що спричинився до 
функціонування назви поселення як посесиву.

Щорс — місто, Чернігів, обл. [АТП, 553]; засн. у 60-х рр. XIX ст. під назвою Кор- 
жівка, з кін. XIX ст. до 1935 — Сновськ [ГЕУ 3, 454], Щорс (до 1935 
Сновск) [СЭС, 1542]. Суч. ойконім виник як мемор. назва на честь земля
ка, більшов. героя громадян, війни М. О. Щорса (до 40-річчя з дня наро
дження) за непродукт. безаф. моделлю (способом трансонімізації безаф. 
антропоніма). Попередня назва постала як релятив на -ськ від суміж. 
гідроніма Снов. Істор. ойконім Коржівка утворено за допомогою суф. 
-івк(а) в релят.-посес. функції від антропоніма Корж.

Щорськ — с-ще міськ. типу, Кринич. р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 83]; засн. 
1881 р., до 1939 — Божедарівка [ГЕУ 3, 454]. Суч. ойконім виник як 
мемор. назва на честь героя громадян, війни М. О. Щорса (до 20-річчя з 
дня загибелі) за допомогою -ськ у релят. функції від основи антропоніма. 
Істор. назва постала за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
прізв. Божедар, що є калькою гр. за походженням чол. імені Федір 
[Скрип.-Дзятків., 91].

Щбтове — с-ще міськ. типу, Антрацит, м /  р Луган. обл. [АТП, 58]; засн. 1783 р. 
[ГЕУ 3, 454]. Ойконім виник як посесив на -ове від незафіксованого антро
поніма *Щот (можливо, похідного від діал. *щет /  *щот «щітка»; пор. 
спорід. пол. прізв. Szczot [Rymut 2, 526]) або за допомогою закінч, -е від 
прізв. *Щотпову суф. -ов- у структурі якого сприяв трансонімізації основи 
в ойконім. тип посес. утворень.

ю
Ювіл£йна — 1) карст, порожнина (печ.) у Подільсько-Буковинській обл., побл. 

с. Сапогів Борщів, р-ну Тернопіл. обл.; 2) геол. пам’ятка природи, якою є 
печ. з тієї ж назвою; Печера Ювілейна [ГЕУ 3, 455]. Спелеонім виник як 
мемор. назва внаслідок субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. 
прикм. ювілейний «стос, до ювілей», тобто «стос, до урочисто відзначува- 
ної річниці якої-небудь події, існування держави, міста і т. ін. (звичайно, 
про круглу дату)» [СУМ 2012, 1308]. Мотивац. ознакою послужила 
важлива для СРСР 50-а річниця Жовтневої революції, яку святкували 
1967 р., коли печ. відкрили тернопіл. спелеологи. Назва пам’ятки, осно
вою якої є печера, дублює спелеонім.

Ювілбйне — с-ще міськ. типу: 1) Дніпропетров. р-н і обл.; засн. 1987 р. [ГЕУ З, 
455]; 2) Лутугин. р /  р м. Луганська Луган. обл. [АТП, 58], нині Артемів- 
ська р /  р м. Луганська; засн. 1954 р. у зв’язку з будівництвом вугільної 
шахти [ГЕУ 3, 455]. Перший ойконім виник як мемор. назва на честь 
70-річчя Жовтневої революції від форми сер. роду відн. прикм. ювілейний 
(див. Ювілейна). Назва смт у Луган. обл. постала аналог, способом на 
честь 300-річчя підписання договору про т. зв. возз’єднання України з



Юр'ївка 525

Росією. Можливе відерг. походження ойконіма; пор. с-ще Ювілейне в Ток- 
мац. р-ні Запоріз. обл. [АТП, 182].

Южна Ломувбтка — с-ще міськ. типу, Брянк. м /  р Луган. обл. [АТП, 58]; засн. 
1953 р. [ГЕУ 3, 455], рос. Южная Ломоватка. Ойконім виник синтакс. 
способом унаслідок приєднання означення у формі жін. роду відн. прикм. 
(рос.) южный «південний» до назви суміж. с. і зал. ст. Лому ватка, рос. 
Ломоватка (1833) [СГУ, 325], що постала шляхом трансонімізації суміж. 
гідроніма Ломуватка, рос. Ломоватая (1778) [СГУ, 325].

І0жне — с-ще міськ. типу Суворов, м /  р м. Одеси Одес. обл.; засн. 1974 р. [ГЕУ 
З, 455], рос. Южный. Ойконім виник унаслідок субстантивації та оніміза
ції рос. відн. прикм. южный «південний», що вказує на заснування посе
лення на пд. країни.

Южноукраінськ — місто, Миколаїв, обл.; засн. 1975 р. у зв’язку з поч. будівниц
тва Південно-Української АЕС [ГЕУ 3, 455], рос. Южно-Украинская АЭС 
[СЭС, 1580]. Ойконім виник способом трансонімізації означення твірного 
ергоніма (усіченням закінчення), що є складносуф. релятивом на. -ський, 
утвореним від рос. словосп. Южная Украйна (місто лежить у пд. частині 
Миколаїв, обл.); пор. суміж. зал. ст. Південноукраїнська [ГЕУ 3, 455], 
сс. Южне (5) в Криму та в пд. обл. України [АТП, 754].

Юзефпнська Дбча — бот. пам’ятка природи держ. значення, Рокитн. р-н Рівн. 
обл. [ГЕУ 3, 455]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ дача «лісова ділянка» [СУМ 2012, 214] й означен
ням у формі відн. прикм. на -сь/са, утвореного від незафіксованого мікро- 
топоніма Юзефин(а, -е) або безпосередньо від пол. антропоніма Józefin, 
Józefina [Rymut 1, 357].

іблівська Горб — бот. заказник держ. значення, Виноградів, р-н Закарпат. обл. 
[ГЕУ 3, 455]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ гора й означенням у формі відн. прикм. на -ська9 утво
реного від назви суміж. с. Юлівці [АТП, 159].

Юнйцький закйзник — бот. заказник держ. значення, Біловод. р-н Луган. обл. 
[ГЕУ 3, 456]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло
восп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на -ський /  
-цький з основою невідомого походження. Можливо, твірним для Юнйць- 
кий було рос. заст. юнйца «телиця, телиця вікова, ялова» [Даль 4, 668], 
яке вказувало на розведення або наявність у ліс. урочищі, де проводять 
науково-дослідні роботи з часів діяльності В. В. Докучаева в 2-й пол.
XIX ст., молодих бичків і телиць; пор. укр. діал. юнець «бичок» 
[ЕСУМ 6, 522], рос. діал. заст. юнец «бичок, теля бичаче або оленяче» 
[Даль 4, 668].

Юнокомунбрівськ — місто, Єнакіїв. м /  р Донец. обл. [АТП, 100]; засн. 1908 р. 
[ГЕУ 3, 456], за ін. джерелами — 1912 [Янко, 397], Юнокоммунаровск 
(1981) [СЭС]. Ойконім утворено складносуф. способом за допомогою -ськ у 
релят. функції на основі словосп. юні комунари (рос. юные коммунары), 
що вказувало на вік і соціал. стан (членів комуни) молодих працівників 
шахт і перших жителів поселення.

І0р’ївка — с-ще міськ. типу: 1) Павлоград, р-н Дніпропетров. обл. [АТП, 87]; 
засн. на поч. XVIII ст. [ГЕУ 3, 456] на місці козац. с. Мала Тернівка 
[Янко, 397—398], с. Малая Терновка (1913) [СГУ, 342]; 2) Лутугин. р-н 
Луган. обл. [АТП, 65]; засн. в 40-х pp. XIX ст., кол. Щоглівка [ПЗУ 3, 456], 
суч. назва з 70-х pp. XIX ст. [Янко, 398]. Суч. ойконіми виникли за допо
могою -к(а) в релят.-посес. функції від прізв. Юр’їв ( < Юрьевь), суф. -ів- у 
структурі якого виражає посес. значення і в назві поселення. Для луган. 
ойконіма твірним вважають прізв. місц. поміщика Юр'єва, а для дніпро
петровського такого факту не зафіксовано, тому ймовірним є його
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утворення шляхом приєднання Лвк(а) до особ, імені Юрій. Істор. назва 
поселення на Дніпропетровщині постала способом трансонімізації назви 
р. Мала Тернівка, на якій лежить с-ще [СГУ, 342]. Ойконім Щоглівка на 
Луганщині утворено за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
антропоніма Щоголь < щоголь «щиголь» (орн.), рос. щегол (орн.) 
[ЕСУМ 6, 508] або суф. -к(а) від спорід. прізв. Щеглов /  Щоглов; пор. укр. 
прізв. Щиголь, Щеглов [СПЧ, 406, 405], рос. Щеглов [Веселовский, 375].

Юрківка — с-ще міськ. типу, Звенигород, р-н Черкас, обл. [АТП, 502]; відоме з 
поч. XVIII ст. [ГЕУ 3, 456], «слободу Юрковкуь (1762), Jurkowka (1765), 
Юрковка (1800), Юрківка (1946) [Гонца, 296]. Висновок про походження 
ойконіма від назви тур. укріплення Юрок або ГТ юрка «місце, де вода зни
кає під землею» [Гонца, 296] не підтверджується словотв. і фонет. особли
востями назви, яка має всі ознаки відантроп. похідного на -івк(а) в релят.- 
посес. функції з основною антропоніма Юрко (пор. ім’я Юрко і похідне від 
нього прізв. Юрко [Чучка, 641]) або на -ка від Юрків чи Юрківський (пор. 
відповідні прізв. в Чернівец. обл. [СПЧ, 407]).

Юшанлп — річка, л. Молочної, вп. в оз. Молочне на пн. бер. Азовськ. моря 
(1862); Юшанлы (1910), Юшанклы (1849), Юшанла9 Вільшана (1966), 
Шекли-Юшанли (1889), Джуюшанъ (1799); пор. нп Юшанли, ног. аул 
Шекли — з 1861 р. с. Преслав [СГУ, 631]. Гідронім тюрк, походження, 
виник унаслідок субстантивації та онімізації тур. ]авшанлы «полинний» 
[Радлов ІІІ/1, 298], що зазнало впливу з боку носіїв башк. мови; пор. 
башк. юшан «полин» [ЕСУМ 2, 178]. Діал. характер має і фонет. варіант 
Джуюшанъ; пор. кирг. джусан «полинь» [Шипова, 130]. Складена назва 
Шекли-Юшанли містить означення, яке, очевидно, пов’язане з казах. 
шыклы «красивий»; пор. каз., тур. шыклык «краса» [Радлов IV, 1,1044], 
в основі якого ненаголош. -ы- закономірно вимовлявся сх. слов’янами 
(насамперед українцями) як -е-.

я
Аблунець — с-ще міськ. типу, Смільчин. р-н Житомир, обл.; засн. 1910 р. [ГЕУ

З, 457]. Ойконім виник за допомогою суф. -ець у релят. функції від апеля- 
тива яблуня «садове і лісове фруктове дерево родини розових з солодкими 
або кислосолодкими плодами (яблуками)» [СУМ 2012, 1310]; пор. утворе
ні від цього апелятива гідронім Яблунёць на Житомирщині [СГУ, 631], 
ойконіми (3) і гідроніми (2) Яблунйця [АТП, 754; СГУ, 631], пол. ойконі- 
ми Jabłortica (4), Jablonec (2) [NMP 4, 6—7], чес. Jablonec (3) [Profous 2, 
88], слвн. Jäblanica [Snoj, 172] та ін.

Яблунйцький перевал — знижена ділянка Яблуницького хребта в Горганах, на 
межі Івано-Франків. і Закарпат. обл.; Татарський перевал, Ясінський 
перевал [ГЕУ 3, 457]; Przełęcz Jablonicy (1892), Tatarski Przesmyk (1892) 
[Габорак, 422]. Оронім виник унаслідок лексикалізації та онімізації сло- 
восп. з опорним ГТ перевал й означенням у формі відн. прикм. на -ський /  
-цькийу утвореного від назви суміж. с. Яблунйця у Верховин, p-ні [АТП, 
189]. Парал. назва постала аналог, способом. Вона містить відетн. озна
чення, яке вказує на відношення перевалу до татарської орди, що в 
XIII ст. проходила тут у Зх. Європу. Таким самим способом утворено 
третю складену назву, означення в якій походить від ойконіма Ясіня 
(див.), що лежить на другому боці Яблуницького перевалу в Рахів. р-ні 
Закарпат. обл. [АТП, 163].

Йблунів — с-ще міськ. типу, Косів. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 196]; відоме з 
2-ї пол. XVI ст. [ГЕУ 3, 457], Jabłonów, po rus. Jabłoniw (1882) [SGKP 3,
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349]. Ойконім виник, очевидно, способом усічення антропоніма Яблунів- 
ський, що належав магнатові Яблоновському [Янко, 398]. Наявність суф. 
-ів- у твірній основі сприяла входженню назви с-ща до ойконім. типу посе- 
сивів. Імовірним є утворення прізв. Яблунівський від ойконіма Яблуніву 
на що вказує релят. суф. -ськ(ий), у зв’язку з чим назва поселення могла 
постати від антропоніма Яблуня /  Яблоня приєднанням суф. -ів (< -овь), 
але не від апелятива яблуня, від якого прикм. форма чол. роду твориться 
за допомогою форманта -евий.

Яблунівський заказник — бот. заказник держ. значення, Гусятин, р-н Тернопіл. 
обл. [ГЕУ 3, 457]. Дрімонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації 
словосп. з опорним ГТ заказник й означенням у формі відн. прикм. на 
-ський, утвореного від назви суміж. с. Яблунів [АТП, 417].

Творів — місто, Львів, обл. [АТП, 299]; відоме з 1376 р. [ГЕУ 3, 457], Jaworów, 
po rus. Jaworiw (1882) [SGKP 3, 519], Яворов (1981) [СЭС, 1585]. Ойконім 
виник як посесив на -ів (< -овь) від прізв. Явір (< Яворь), в основі якого 
назва дерева явір; пор. похідні від антропоніма Явір /  Я вор прізв. 
Яворёнко [СПЧ, 408], Яворов [Веселовский, 380], назви потоків Яворів у 
Закарпат. і Чернівец. обл. [СГУ, 633].

Явбрнпк — 1) гірський хребет у Горганах, у межах Івано-Франків. обл.; Явір- 
ник; 2) бот. пам’ятка природи держ. значення, Великоберезн. р-н Закар
пат. обл.; Гора Яворник [ГЕУ 3, 458]. Оронім виник унаслідок онімізації 
ГТ явірник «зарості яворів», «яворовий ліс», «місцевість, де ростуть 
явори»; пор. ще кілька назв гір і хребтів з компонентами Явірник, Явірни
ки в Івано-Франків. обл. [Габорак, 424], гідроніми Явірник (3) у Львів, та 
Івано-Франків. обл. [СГУ, 632]. Назва буково-ярового пралісу на Закар
патті постала способом трансонімізації суміж. ороніма, про що свідчить 
парал. найменування бот. пам’ятки Гора Яворник.

Ягорлйк — річка, л. Дністра в Одес. обл.; Jaorlik, Suha-yahorlik, Jahorlik Mokra 
(1917), Jahorłyk, Jaurłyk (1882), Яурлыкь (1885), Ягорлыкь (1583); пор. 
с. Малий Ягорлйк, рр. Ягорльщкій Ярь (1800) і Jahorlyckie (1882) [СГУ, 
634], Мокрый Егорлыкь (1799), Егорьлыкь (2-а пол. XVIII ст.) [ГНП, 99]. 
Запропоновану М. Фасмером етимологію гідроніма Ягорлык /  Егорлык у 
зв’язку з кр.тат., чагат., аз. agrilik «кривизна» (< agri «кривий»), основа 
якого в назві річки змінилася під впливом імені Є гор [Фасмер 2,8; Фасмер
4, 546], підтримали укр. ономасти [ГНП, 100]. З огляду на тюрк, похо
дження назви, внутрішня форма якої не зрозуміла носіям укр. та рос. мов, 
така трансформація гідроніма під впливом сх.слов. антропоніма виглядає 
цілком можливою після занепаду Османської імперії (варіант Егорлыкь 
з’являється лише з 2-ї пол. XVIII ст., а до цього часу, починаючи з XVI ст., 
функціонували форми з початк. Ягор-; пор. Ягорлыкь 1583 р.). Водночас 
та обставина, що в жодній фіксації не відбита дометатезна основа *Ягро- 
лик /  *Ягрилик з agrilik, імовірною є ін. етимологія гідроніма, пов’язана з 
тур. )а*ырлык «щось із протертою спиною (про коня і т. ін.)» [Радлов III/1, 
43], яке могло розвинути перен. геогр. значення «витерта, вигоріла місце
вість на підвищенні, узбережжі річки»; пор. на межі Миколаїв, і Херсон, 
обл. топоніми Ягорлйцька затока та орніт. Ягорлйцький заповідник [ГЕУ 
З, 458—459], утворені внаслідок лексикалізації та онімізації відповідних 
словосп. з означеннями, які містять твірну основу незафіксованого в цій 
місцевості тюрк, топоніма Ягорлйк.

Яготйн — місто, Київ. обл. [АТП, 229]; засн. 1552 р. [ГЕУ 3, 459], Jagotyn (1882) 
[SGKP 3, 370], Яготйн (1981) [СЭС, 1585], Jachotyn [Янко, 399]. Назва не 
має паралелей в укр. ойконімії. її відповідником є суч. назва noc. Jagoty в 
Польщі, що мала форму Jagoten (1348), яку пояснюють як граф.-флект. 
адаптацію засвоєного через нім. посередництво прус, за походженням 
ойконіма *Jagut-ai з основою антропоніма Jagutte, Jagothe, лит. Jagotis
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[NMP 4, 33]. Можливо, пол. Jagoten перенесено на Київщину в часи пану
вання Речі Посполитої або ж укр. ойконім постав незалежно від пол. назви 
як посесив на -ин від балт. за походженням антропоніма Ягота.

Азвинка — річка, л. Случі п. Горині п. Прип’яті п. Дніпра в Рівн. обл. (1953) 
[СГУ, 634]. Гідронім виник за допомогою суф. -к(а) в релят. функції від 
діал. ГТ язвина «нора; ущелина, яр» [ЕСУМ 6, 537], «яма під землею, в 
якій живуть лисиці; нора», «безодня» [Онишкевич 2, 401], що мають 
основу псл. *jazva < *jezva «тріщина, діра» [ЕСУМ 6, 537].

Яйко — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Jajka (1939), 
Яйко, Jajko (2000) [Габорак, 426]. Оронім виник унаслідок онімізації діал. 
яйко «яйце», яке розвинуло перен. геогр. значення «гора овальної форми, 
подібна до яйця» [Габорак, 426]; пор. у Горганах г. Яйко-Ілемське, яка має 
парал. назву Яйце [ГЕУ 3, 460], г. і перевал Яйко-Перегінське, г. Яйце на 
Ївано-Франківщині, варіант назви г. Яйко-Ілемське — Яйко-Ломенське, 
означення в структурі яких указують на відношення гірських об’єктів до 
відповідних поселень [Габорак, 426—427].

Якпмівка — с-ще міськ. типу, Запоріз. обл. [АТП, 183]; засн. 1833 р. [ГЕУ З, 
460]. Ойконім виник за допомогою суф. -івк(а) в релят.-посес. функції від 
антропоніма Яким, що належав справникові, який керував переселенням 
жителів з Тамбовськ. губ. Росії [Янко, 399].

Ялбнець — річка, л. Савранки л. Пд. Бугу у Вінниц. обл. [1968]; Яланец (1917), 
Jalanec, Jełaniec (1882); пор. с. і с-ще Яланець Бершад. р-ну Вінниц. обл. 
[СГУ, 634]. Гідронім виник у сх.слов. мовному середовищі за допомогою 
суф. -ець у топонім, функції на основі тур. алан «відкрите місце в лісі, 
поляна» [Радлов 1/1, 359], що має варіант уалан «голий», a в ін. 
(сибір.) мовах — іалан «поле, долина, рівнина» [Радлов ІІІ/1, 160, 157]. 
Можливо, суф. -ець приєднано в демін.-релят. функції до втраченого 
тюрк. *Jalan / *Алан; пор. потік Я ланка (вар. Яланецъ) у бас. Ниж. Дні
стра на Вінничині [СГУ, 635], назва якого постала від тієї самої основи за 
допомогою ін. слов, форманта — ка.

Ялбва Клйва — гора, с. Осмолода Рожнятів. р-ну Івано-Франків. обл.; Клива, 
Кливка, Клива-Ялова; Jałowa Klewa, Kliwa, Kływka (1882), Jałowa Kliwa 
(1886), Jałowa Klewa (2000), Клива Ялова (2003) [Габорак, 428]. Оронім 
виник синтакс. способом від назви суміж. г. Клйва (див.) у тому ж с. Осмо
лода [Габорак, 176] унаслідок приєднання атрибутива яловий у формі жін. 
роду, що в місц. говірках має значення «ялиновий»; пор. діал. яловий 
«ялиновий» < діал. яль «ялиця біла» [ЕСУМ 6, 543]. Таку етимологію 
твірного відн. прикм., а не пов’язану з яловий «безплідний», підтверджує, 
крім іншого, наголос ороніма.

Алпуг — 1) річка, вп. в оз. Ялпуг, між рр. Прут і Дністер в Одес. обл.; Jałpuk 
(1882), Великий Ялпуг (кол. Вююк Ялпы) — як пр. р. Ялпуг і Малий 
Ялпуг (кол. Куьчуьк Ялпы), Ялпухъ (1863), Лопух, Алпух (1979); пор. 
кол. с. Ялпужел, дол. Валя-Ялпугулуй (1971), р. Ялпужень — пр. Ялпугу 
[СГУ, 635]; 2) заплавне оз., в яке впадає р. Ялпуг [СГУ, 635], Ізмаїл, і Рен. 
р-ни Одес. обл. [ГЕУ 3, 461]. Гідронім тюрк, походження, виник способом 
онімізації тур. іалпук «мілкий і хвилястий (про воду)»; пор. тур. іалпу- 
клук «мілке, хвилясте місце (у воді)» [Радлов III/1,186]. Лімнонім постав 
унаслідок трансонімізації назви суміж. річки.

Й л та  — 1) місто, порт на бер. Чорн. моря в Криму [АТП, 254]; відоме з 1145 р. як 
Джаліта, мало назви Галіта, Кауліта, Геаліта, Еталіта, суч. назва, 
імовірно, з XVI ст. [ГЕУ 3, 461—462], в антич. епоху — Ялита [Никонов, 
491]; 2) с-ще міськ. типу на узбережжі Азовськ. моря, Першотравн. р-н 
Донец. обл. [АТП, 121]; засн. 1780 р. [ГЕУ 3, 462]. Крим, ойконім одно
стайно визнається антич. назвою гр. походження, яку відтворювали рос. 
транслітерацією як Ялита. Після витіснення греків і до закріплення в
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Криму сх. слов’ян, у мовленні яких ненаголош. -і- редукувався, різні дже
рела передавали назву з певними видозмінами поч. основи: арабо-тюрк. 
Джаліта, італ. — ін. варіанти. Етимологія ойконіма пов’язана з 
гр. уіаХск; «берег» [Отин 2000, 158], у рос. графіці ялос «берег» [Никонов, 
491]. Однойменна назва с-ща міськ. типу неподалік Маріуполя перенесена 
греками-еллінофонами 1770 р. з крим. тоді ще с. Ялта після їхнього 
вимушеного переселення на узбережжя Азовськ. моря. За майже два з 
половиною століття ойконім не розвинув варіантів; пор. ще с. Ялта у 
Великоновосілк. р-ні Донец, обл., назва якого є вторинним перенесенням із 
смт Ялта, місц. назву суміж. р. Ялта Вой (офіц. Вовча) [Отин, 2000,158], 
а також складені топоніми з основою крим. ойконіма Ялтинська затока, 
Ялтинська яйла, Ялтинський гірсько-лісовий заповідник [ГЕУ 3, 462].

Ямбнташ — гора на пн. схилі Ялтинської яйли, побл. с. Щасливого Бахчисарай, 
р-ну в Криму [ГЕУ 3, 464]. Оронім тюрк, походження, виник способом 
основоскладання кр.тат., тур. іаман «дурний, злий; худий, негідний; вин
ний» [Радлов III/1, 301] і тюрк, таш «камінь, скеля»; пор. ін. складні та 
складені топоніми в Криму з компонентом Яман [Бушаков, 159].

£мківський лимбн — оз. лиман, походження, Генічеськ. р-н Херсон, обл. [ГЕУ 
З, 464]. Лімнонім виник унаслідок лексикалізації та онімізації словосп. з 
опорним ГТ лиман й означенням у формі відн. прикм. на -івський, утворе
ного від незафіксованого топоніма Ямки (пор. с. Ямки в Кіровоград, обл. 
[АТП, 246]) або від Ямкове за допомогою -ський.

£мпіль — 1) місто, Вінниц. обл. [АТП, 34]; відоме з XVI ст. [ГЕУ 3, 464], Jampol
(1882) [SGKP 3, 394], Ямполь (1981) [СЭС, 1589]; с-ща міськ. типу;
2) Краснолиман. р-н Донец. обл. [АТП, 118]; засн. 1665 р. [ГЕУ 3, 464];
3) Сум. обл. [АТП, 408]; відоме з поч. XVII ст. [ГЕУ 3, 464], уперше згаду
ється під назвою Клин (1654), з 1674 — Янпіль, пізн. Ямпіль [Іваненко, 
228]; 4) Білогір. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 476]; відоме з 1535 р. у формі 
Янушпіль, пізн. Янпіль, Ямпіль [ГЕУ 3, 464]; Янушполь (1535), Ямполь 
(1563), Janpol (1696), Jampol (1701), Ямпіль (1926) [Торч.-Торч., 518]. 
Ойконіми виникли як композити від пол. антропоніма Ян(уш), в основі 
якого відбулося характерне для діалектів укр. мови чергування нос. -н- /  
-м-, імовірно, під впливом ГТ яма, і -поль «місто» (< гр. тсоАл<;) або піль 
«поле» (наявні фіксації не дозволяють однозначно визначити походження 
другої основи). Припускають, що поділ, поселення отримало назву за іме
нем землевласника князя Януша [Торч.-Торч., 518; Янко, 400], у часи 
якого і, можливо, від імені якого постало місто в сусід. Вінничині, через 
що пізн. ойконіми (XVII ст.) на Сумщині та Донеччині могли бути перене
сеними з Поділля, хоч існували умови і для їхнього незалежного утворен
ня. Істор. назва на Сумщині Клин походить від ГТ клин «частина земель
ного угіддя, що виділяється за певною ознакою (за родом посіву і т. ін.)» 
[СУМ 2012, 438].

Іїнчур — річка, п. Гайчуру л. Вовчої л. Самари л. Дніпра (1497—1518); Янчула, 
Янчура (1913), Янчуль (1786), Янчурь (1775), Янчулъ (1898), Соло
ная (1857); пор. с. Янчулъ (1805), воно ж Янчулія (1837—1839), 
х. Янчурь (1898) [СГУ, 637]. Гідронім тюрк, походження. Його пояснюють 
як композит, що виник складанням ГТ ян «сторона, бік» і чул (чол, чоль) 
«степ», а варіант Янчур міг з’явитися під впливом відповідного тюрк, 
антропоніма [Отін, 61, 63]. Форми жін. роду на -а Янчура, Янчула розви
нулися, очевидно, в слов, середовищі внаслідок узгодження гідроніма з 
номенкл. іменем річка, як і початк. наголос, можливо, під впливом 
основ на зразок Ян, Ямпіль, яма. Парал. назва Солоная постала способом 
субстантивації форми жін. роду прикм. солоний «який має смак солі» 
[СУМ 2012, 1074].
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Ярёмча — місто, Надвірн. р-н Івано-Франків. обл. [АТП, 197]; засн. 1895 р. на 
місці сіл Ямна і Дора [ГЕУ 3, 465—466], за ін. джерелами — виникло з х. 
Яремне на поч. XVIII ст. [Янко, 401], Jaremcze (1787), Яремна (1947), 
Яремне (2009) [Габорак 2011, 629]. Етимологію ойконіма одностайно 
пов’язують з основою антропоніма Ярема, а щодо засобу творення назви 
думки розходяться. Привабливим є припущення про її виникнення за 
допомогою суф. *-je в посес. функції від пестл. Яремко або Яремець 
(< Ярема < Ієремія) [Габорак 2011, 629], але на час заснування поселення 
ця д.рус. модель давно вже втратила свою продуктивність. Можливо, 
спрацювала аналогія до відантроп. ойконімів на зразок Михальне, 
Данильне, Безпальне [Бучко, 182], але в них, імовірніше, використано 
характерний для зх.укр. антропонімії та топонімії суф. -не /  -на в релят.- 
посес. функції, що могло мати місце і в ойконімі Яремна.

Ярилгйч — солоне оз. на Тарханкутськ. п-ві, Чорноморськ. р-н у Криму [ГЕУ З, 
466]. Лімнонім пояснюють як семант. утворення від кр.тат. yarilgaę /  ya
rilgaę «помилування, рятунок, визволення», що стосувалося і морської 
зат. [Бушаков, 159—160]; пор. офіц. назву зат. у пн.-зх. частині Тархан
кутськ. п-ва на Чорн. морі Ярилгацька бухта [ГЕУ 3, 466].

£ричівка — річка, л. Полтви л. Зх. Бугу п. Вісли у Львів, обл.; Jaryczówka,Jary- 
czowski Kanał, Młynówka, Rokitna; пор. смт Новий Яринів (див.), с. Старий 
Яринів у Кам’янсько-Бузьк. p-ні Львів, обл. [СГУ, 637]. Гідронім виник за 
продукт, в топонімії моделлю на -івка в релят. функції від суміж. ойконі
мів Яринів (Старий і Новий).

Ярмблинці — с-ще міськ. типу, Хмельниц. обл. [АТП, 496]; відоме з 1400 р. 
[ГЕУ 3, 466], Jermolinczi (1407), Jermolyncze (1493), Ярмолинцы (1530), 
Jarmolince (1612), Ермолинцы (XVIII ст.), Ярмолинці (1926) [Торч.-Торч., 
520]. Ойконім виник семант. способом від групової назви людей ярмолин- 
ці, що виникла за відношенням до антропоніма Ярмолинський (як уважа
ють, поміщикові з цим прізв. належала місц. земля [Торч.-Торч., 520]) або 
Ярмоленець (з цим прізв. пов’язують назву с. Ярмолинці в Сум. обл. [Іва- 
ненко, 228]). Можливо, ойконім утворено внаслідок онімізації незафіксо- 
ваного катойконіма ярмблинці «жителі х. Ярмолиного».

Ярові — с-ще міськ. типу, Краснолиман. р-н Донец. обл. [АТП, 118]; засн. 
1670 р. [ГЕУ 3, 466], рос. Яровая. Ойконім виник унаслідок субстантива
ції та онімізації форми жін.роду відн. прикм. яровий «ярий; який дає уро
жай у рік посіву, однорічний», «який проводиться весною (про польові 
роботи)» [СУМ 2012, 1314, 1315], «весняний» < псл *jary(jb) «весняний» 
[ЕСУМ 6, 550—551]; пор. нп Ярове (9) у різних регіонах України [АТП, 
756]. Зв’язок з *яровйй (< яр) [Янко, 401] є менш імовірним.

Яровець — найвищий гірський масив Покутсько-Буковинських Карпат, у 
межах Чернівец. обл. [ГЕУ 3, 467]; Яровиця [Карпенко, 209]. Оронім 
виник за допомогою суф. -ець (у варіанті назви -иця) у топонім, функції від 
прикм. яровий, очевидно, у значенні «весняний» (див. Ярова), оскільки на 
найвищій буков, горі відсутні яри [Карпенко, 210].

£сенівський — с-ще міськ. типу, Ровеньк. м /  р Луган. обл. [АТП, 55]; засн. 
1892 p., до 1954 — Лобівський [ГЕУ 3, 467], Ясеновський (1843) [СГУ, 
639], Ясеновский (1981) [СЭС, 1593]. Ойконім виник унаслідок субстанти
вації та онімізації відн. прикм. на -ський, утвореного від назви суміж. б. 
Ясенова [СГУ, 639] й узгодженого з рос. посёлок. Істор. назва постала ана
лог. способом від незафіксованого мікротопоніма Лобівка або Лобове. 

Яспнівка — с-ще міськ. типу, Кіровська р /  р м. Макіївки Донец. обл. [АТП, 
106]; засн. 1690 р. [ГЕУ 3, 467]. Ойконім виник за допомогою суф. -к(а) в 
релят. функції від відн. прикм. ясеновий «стос, до ясен», ясеневий «стос.
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до ясень*, ненаголош. -е- в основі якого у вимові наближається до -и-, що 
відбилося на письмі (див. Ясинувата).

Ясинув&та — місто, Донец, обл. [АТП, 124]; засн. 1872 р. [ГЕУ 3, 467] у зв’язку 
з будівництвом 1869—1872 Костянтинівсько-Оленівської залізниці 
[Янко, 401], Ясиноватая (1981) [СЭС, 1593]. Ойконім виник унаслідок 
субстантивації та онімізації форми жін. роду відн. прикм. ясенуватий /  
ясинуватий «насичений до певної міри ясенами (про місцевість)», у 
структурі якого продукт, у пд.- і сх.укр. топонімії формант -уват(ий) 
має словотв. значення «наявність, послаблена якість, неповнота ознаки 
без будь-якої емоційної оцінки» [Лучик, 80]; пор. сусід, смт Ясйнівка 
(див.), давн. назва якого могла вплинути на появу ойконіма Ясинувата, 
а також бб. Ясинуватий Ліс, Ясинувата (3) на сх. та пд. сх. України 
[СГУ, 639, 640].

Ясіні — с-ще міськ. типу, Рахів. р-н Закарпат. обл. [АТП, 163]; відоме з 1583 р. 
[ГЕУ 3, 467], за ін. джерелами — з 1555, Ясіня, Ясиня [Янко, 402], Ясиня 
(1981) [СЭС, 1593]. Ойконім виник унаслідок онімізації місц. ясінь 
«ясень» [Онишкевич 2, 405] у формі мн., яка завдяки закінч. -я виражає 
геогр. значення «ясенові зарості, ясеновий ліс»; пор. назву суміж. міжгір
ного зниження у верхів’ях Чорної Тиси Ясінська улоговина [ГЕУ 3, 467], 
що постала способом лексикалізації та онімізації словосп. з ГТ улоговина 
й означенням, утвореним за допомогою -ська від ойконіма Ясіня.

Асиа Поліна — с-ще міськ. типу, Краматорська м /  р Донец. обл. [АТП, 106]; 
відоме з 1767 р. [Янко, 402]. Ойконім виник унаслідок лексикалізації та 
онімізації словосп. з опорним ГТ поляна «галявина» [СУМ 2012, 827] й 
означенням у формі жін. роду прикм. ясний (див. Ясне); пор. ще 19 нп 
Ясна Поляна в Україні [АТП, 756] і відому завдяки Л. Толтому музей- 
садибу Ясна Поляна в Росії, рос. Ясная Поляна (1981) [СЭС, 1593].

.Йене — с-ще міськ. типу, Волочиськ. р-н Хмельниц. обл. [АТП, 477]; засн. 1950 р. 
[ГЕУ 3, 467]. Ойконім виник унаслідок субстантивації та онімізації форми 
сер. роду прикм. ясний «яскравий», «нічим не затьмарений», «чис
тий, світлий» [СУМ 2012, 1315]; пор. ще 14 нп Ясне в різних регіонах 
України [АТП, 756].

Ясногірка — с-ще міськ. типу, Краматорська м /  р Донец. обл. [АТП, 106]; засн. 
1865 р. [ГЕУ 3, 467—468]. Ойконім пов’язують із назвою суміж. ур. Ясна 
гірка [Янко, 402] як композит, що виник способом основоскладання. 
Мотивац. ознакою твірного топоніма послужив світлий колір підвищення 
в рельєфі, яке називають гіркою (див. Ясне, Ясна Поляна).

£тр&нь — річка, п. Синюхи л. Пд. Бугу в Кіровоград, і Черкас, обл. (1968); «о<1 
Jatrani» (1597), Jatran (1609), Ятрань, Етрань, Ятран, Jatran (1917); 
пор. с. Ятранівка Уман. р-ну Черкас, обл. [СГУ, 641], Атрань (1903) 
[Дорогая.]. Після аргументації О. М. Трубачовим гідроніма як фрак, назви 
на -ан, що має надійну європ. підґрунтя, пов’язане з НёЛг- «швидкий, 
стрімкий» (пор. болг. Янтра, Етър) [Трубачев, 208—209], така етимоло
гія стала майже загальноприйнятою. Однак функціонування безаф. спо- 
рід. назви р. Ятра (вар. Ятренка, Ятранка) та відповідного ойконіма в 
бас. Німану на території Білорусі, куди фрак, субстрат не поширювався, 
дає підстави для припущення про фрако-псл. витоки болг.-укр.-блр. пара
лелей з основою іє. *Шг- «швидкий, стрімкий» [Лучик 1999, 6—7]; пор. 
збережений в укр. фольклорі образ Ятрані, яка «круто в’ється». З огляду 
на фонет. структуру гідронімів, зокрема болг. Янтра, Етър, можливе 
їхнє власне псл. виникнення у зв’язку з дієсл. *]&гіи (< *&пИ) «ятрити, 
гноїтися, палати» за ознакою «річка, вода якої бурлить, набуваючи кала- 
мутно-бурого кольору»; пор. укр. діал. ятрити «кровоточити, не загоюва
тися (про рану)» [Аркушин 2, 289], ятрити «спричиняти запалення, біль,
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подразнення», діал. ятра «почервоніння і висипка на шкірі», блр. 
раз'ятрыцъ «роз’ятрити», ст.сл. облтприти «розпалити» та ін. [БСУМ 6, 
562—563], а також семант. бл. гідроніми Гнійне, Гнійнище, Гноевйй, 
Гноянка, Червлена і численні назви з основою Руд- [СГУ, 144, 603, 
476—479].

Яузлбр — ур. на Пд. бер. Криму, побл. м. Ялти; являє собою круту ущелину, 
вироблену р. Яузлар [ГЕУ 3, 468]. Назва тюрк, походження із затемненою 
етимологією кореня Яуз-. Очевидно, це утворення від куман. ]ауз «низь
кий» [Радлов III/1, 20] із суф. -лар на позначення мн., що виникло за озна
кою «низькі вибоїни, заглиблення»; пор. два вдсп. у глибокій ущелині на 
р. Яузлар побл. м. Ялта — Яузлар Верхній і Яузлар Нижній, назви яких 
постали синтакс. способом унаслідок приєднання простор, означень 
Верхній і Нижній до гідроніма Яузлар.

£цеве — ліс. заказник держ. значення, Дніпропетров. р-н і обл.; Урочище Яцеве 
[ГЕУ 3, 468]. Дрімонім виник як посесив на -еве9 що узгоджувався з 
номенкл. іменем урочище, від антропоніма Яць (< Яків); пор. парал. назву 
ліс. масиву Урочище Яцеве, а також похідні від цього імені прізв. Яцёнко, 
Яценюк, Яцик, Яців, Яцкд, Яцук [СПЧ, 412—413].

Йщикове — с-ще міськ. типу, Перевальськ. р-н Луган. обл. [АТП, 68]; засн. 1724 
р. [ГЕУ 3, 468]. Ойконім виник як посесив на -ове від антропоніма Ящик; 
пор. прізв. Ящик на Лубенщині Полтав. обл. [Кравченко, 159].
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