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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. N 437

Питання українського правопису

З метою забезпечення конституційних положень про державний статус української

мови та уніфікації вживання правописних норм Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки та Національної академії

наук щодо схвалення Українського правопису в новій редакції, розробленій

Українською національною комісією з питань правопису.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів

України від 8 червня 1992 р. N 309 "Питання українського правопису" (ЗП України, 

1992 р., N 6, ст. 145).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським

державним адміністраціям сприяти використанню в новій редакції Українського

правопису в діловодстві, освіті, видавничій справі, сфері телебачення і 

радіомовлення, інших сферах суспільного життя.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН



Внесені зміни до 
українського правопису



Ніяких апострофів і тире для «пів»

Було Стало

Півогірка

Півтижня

Пів’ями

Пів тижня

Пів огірка

Пів ями

Пів-Європи Пів Європи
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Нові слова утворюють за допомогою суфіксів -к-, -иц(я),

-ин(я) та -ес-.
БУЛО: автор, директор, міністр, майстер, філолог, член, пілот 

СТАЛО: авторка, директорка, міністерка, майстриня,

філологиня, членкиня, пілотеса.



Проект - проєкт, проекція - проєкція, фойє - фоє

Тепер пишемо тільки разом: віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіонка, ексміністр, 
експрезидент, контрадмірал, вебсайт, вебсторінка, преміумклас, топменеджер, 
топмодель, лейбгвардієць, штабскапітан, унтерофіцер, геліоцентр, 
екопродукти, економклас, моновистава, панамериканський, попгурт, 
пресконференція, бліцновини, бліцопитування, екстраклас, преміумклас, 
віцепрем’єр, віцеконсул, лейбмедик, оберофіцер, оберлейтенант, оберпрокурор, 
штабскапітан, унтерофіцер.



Велика буква в офіційних і неофіційних 

назвах найвищих державних посад. 
Як і раніше, з великої букви пишуться офіційні назви найвищих 

державних посад України, міжнародних посад: Президент 

України, Генеральний прокурор України. Але в неофіційних 

текстах ці назви пишуться з малої букви: вибори 

президента; генеральний прокурор України; приїзд королеви. 



Назви українських свят

У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої букви пишемо 

перше (або єдине) слово і власні назви з великої букви. У назвах українських свят всі 

слова пишемо з великої літери .

БУЛО День незалежності України, День соборності України

СТАЛО День Незалежності України, День Соборності України



Затверджено, що білоруські і російські імена «перекладаємо» 

українськими. Путін – Володимир, а не «Владімір», як писали 

донедавна.

 Тепер пишемо російські прізвища на -ой як Донський, Крутий, 

Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Трубецький, виняток -

Толстой. 

 Затвердили написання назв сайтів. Якщо поруч стоїть слово в 

родовому відмінку — назва пишеться в лапках і з великої літери. 

Наприклад, сайт "Вікіпедія", мережа "Фейсбук", канал "Ютуб". Але 

якщо назва вживається окремо, то пишеться з маленької літери й 

без лапок: твітер, фейсбук, інстаграм, гугл. У правописі 1992 року ці 

норми не були відображені, оскільки тоді ще не існувало таких 

понять і сайтів.
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 Вживання «архі-» «архи-» у назвах церковних звань

БУЛО: архієрей, архімандрит, архістратиг

СТАЛО: архієрей і архиєрей, архімандрит і архимандрит, архістратиг і 

архистратиг

 Тепер пишемо назви деяких міст у родовому відмінку однини з -У, -Ю: 

Амстердаму, Гомелю, Ліверпулю, Лондону, Мадриду, Парижу, Чорнобилю, 

Берліну. Але як варіант лишається і попередня форма на -А, -Я.

 ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА

Ра ́дості й ра ́дости, любо́ві й любо́ви, Білору ́си й Білору ́си

«Іменники на –ть після приголосного, а також слова кров, любо ́в, о́сінь, 

сіль, Русь, Білору ́сь у родовому відмінку однини можуть набувати як 

варіант закінчення -и: гі ́дности, незале ́жности, ра ́дости, сме ́рти, 

че ́сти, хоро́брости; кро́ви, любо́ви, о́сени, со́ли, Ру ́си́ , Білору ́си».






