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Святвечiр чи свят-вечiр?
Однослiвну назву вечора напередоднi Рiздва, або

Святого вечора, досi пишуть неоднаково: у тлумачно-
му Словнику української мови її подано як абревiату-
ру святвечiр, спiввiдносну зi словосполученням свя-
тий вечiр, в «Українському правописi» та орфо-
графiчних словниках української мови – як складний
iменник свят-вечiр, що пишеться через дефiс. Не-
послiдовнiсть у передаваннi цiєї назви вiдображає i
мова художнiх творiв, пор.: Увечерi, на святвечiр,
зiбралися до нас гостi… (М.Коцюбинський); На свят-
вечiр, як це бувало кожного року, бондарiвський
Андрiйко принiс тiтцi Катрi вечерю (А.Головко); На
святвечiр, коли криничанськi дiди виходять кликати
мороза вечеряти, посилають надвiр i Данька (О.Гон-
чар); Тодi старий Горицвiт обiйде з хлiбом, яким пер-
шим саджали у пiч, усю пасiку, окропить її колоссям з
снопа, що в святвечiр на покутi стояв… (М.Стель-
мах); Понiс я на свят-вечiр кутю рiдному дiдусевi
(О.Ковiнька); Ще на свят-вечiр, коли пеклося й вари-
лося до святої вечерi дванадцять страв, брала Sаздиня
з усiх мисок по ложцi, пекла з того всього книшик та й
ховала той книшик аж до Юрiя (Г.Хоткевич).

У мовнiй практицi двох останнiх десятирiч пере-
важає правопис однослiвної назви цього вечора разом
i здебiльшого з великої лiтери: Картина… вiдображає
момент, коли пiсля зняття облоги Замостя в день
святвечора 1648 року Богдан Хмельницький урочисто
вступає до Києва («Україна молода», 14.04.2010); Уве-
черi напередоднi Рiздва в кожнiй оселi готували 12
пiсних страв, серед яких обов’язково мала бути кутя.
Тому в народi цей вечiр називали Святвечором, Бага-
тим вечором, Багатою кутею, чи Вiлiєю («Свята, тра-
дицiї, звичаї українського народу»). І це цiлком
логiчно, бо вона є абревiатурою, утвореною зi скороче-
ної прикметникової основи свят- та iменника вечiр.

Отже, однослiвну назву, спiввiдносну зi словоспо-
лученням Святий вечiр, потрiбно писати разом i з ве-
ликої лiтери, тобто Святвечiр.

Про велику i малу лiтери в назвах вулиць
Усiм вiдоме правило, що назви вулиць потрiбно

писати з великої лiтери. Однослiвнi назви вулиць так i
пишуть, а двослiвнi – не завжди. Інодi друге слово
вживають з малої лiтери. Це – помилка. Запам’ятаймо,
якщо обоє повнозначних слiв входять до складу влас-
ної назви, їх потрiбно писати з великої лiтери, з малої
пишемо родовi назви, до яких належать слова вулиця,
бульвар, проспект, майдан, площа, провулок, спуск,
узвiз та iн., напр.: вулиця Велика Василькiвська, вули-
ця Мала Житомирська, вулиця Академiка Кримсь-
кого, вулиця Маршала Тимошенка, вулиця Компози-
тора Лятошинського, вулиця Сiм’ї Хохлових, про-
спект Героїв Сталiнграда, проспект Червоних Ко-
закiв, проспект Академiка Глушкова, проспект
Дружби Народiв, провулок Цимбалiв Яр, спуск Про-
тасiв Яр. У деяких назвах вулиць збереглися слова на
зразок вал, яр, ворота, тiк, затон, клин тощо, якi вже
не сприймаємо як родовi назви, тому їх пишемо також
з великої лiтери, пор.: вулиця Верхнiй Вал, вулиця
Ярославiв Вал, вулиця Протасiв Яр, вулиця Боричiв
Тiк, вулиця Княжий Затон та iн.

Чому їх беруть у лапки?
Дехто вважає, що власнi складноскороченi назви

закритих i вiдкритих акцiонерних товариств, компанiй
тощо не треба брати в лапки, i покликається на
примiтку 1 п. 3 б) § 124 чинного «Українського право-
пису». Проте не враховує того, що цi власнi складно-
скороченi назви ввiйшли як iндивiдуальнi назви до
складених найменувань товариств, компанiй, де їм пе-
редує загальна назва – розгорнута або абревiатура,
пор.: Вiдкрите акцiонерне товариство «Газпром» i ВАТ
«Газпром», Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафто-
газ України» i НАК «Нафтогаз України», компанiя
«Росукренерго». Незалежно вiд того, уживають чи нi
власну складноскорочену назву iз загальною, її беруть
у лапки, пор.: Не варто забувати, що НАК «Нафтогаз
України» вже деякий час перебуває в станi технiчного
дефолту… («Україна молода» – далi УМ, 18.02.2009);
Вiн вважає, …що компанiя «Росукренерго» приховала
вiд нього важливi факти, якi пiдiрвали фiнансовi позицiї
«Газпрому» (УМ, 13.02.2008); Це виявилося на по-
чатку 2009 року пiд час газової кризи, спровокованої
дiями ВАТ «Газпром» (УМ, 13.02.2009); …Радбез не
розглядав можливiсть перегляду контрактiв мiж
«Нафтогазом» i «Газпромом» (УМ, 12.02.2009). 

Отже, правильно писати ВАТ «Газпром» i «Газ-
пром», НАК «Нафтогаз України» i «Нафтогаз
України», компанiя «Росукренерго» i «Росукр-
енерго».

Як писати вiдабревiатурнi назви осiб?
Серед нових найменувань осiб чимало тих, що утво-

ренi вiд звукових i буквених абревiатур – скорочених
назв полiтичних партiй, блокiв та об’єднань, кон-
фесiйних угруповань, спортивних органiзацiй, силових
структур, а також мiжнародних i мiждержавних союзiв
тощо. Вони вирiзняються незвичним оформленням, бо
зберiгають графiку (великi лiтери) своєї твiрної абре-
вiатури, з якою поєднується переважно iменниковий
суфiкс -ець/-iвець, зрiдка – суфiкси -ник, -iст/-ист, пор.:
Б’ЮТiвець, НУНСiвець, КУНiвець, УНСОвець,
УРПiст, ПРПiст, МНСник, УНІАНiвець,
ЗМОПiвець, УБОЗiвець, СНДiвець, МВФiвець. Пара-
лельно вживають цi назви з однаковими буквами в
абревiатурнiй кореневiй i суфiксальнiй частинах, пор.:
б’ютiвець, нунсiвець, кунiвець, унсовець, уерпiст, пе-
ерпiст, еменесник, унiанець, змопiвець, убозiвець,
есендiвець, емвеефiвець. Рiзне графiчне оформлення
кореневої i суфiксальної частин чiтко вiдображає зв’язок
таких найменувань з твiрною абревiатурою, що дуже
важливо на початку їхнього вживання, але воно не типо-
ве для української мови, навiть ускладнює читання на-
зви, особливо якщо її коренева частина є буквеною
абревiатурою на зразок УРПiст, ПРПiст, МНСник,
СНДiвець, МВФiвець. Саме тому рекомендуємо одна-
ково передавати обидвi частини у вiдабревiатурних най-
менуваннях осiб: б’ютiвець, нунсiвець i т. д.
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