
234

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення

235

Розділ  10

ДІЛОВІ   ПАПЕРИ.   РОЗПОРЯДЖЕННЯ.
УКАЗИ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ. УКАЗИ
Розпорядження та укази видають організації, установи та

службові особи.

Зразок № 1

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення М. Іваненка Міністром праці України

Призначити                                                                        Міністром праці
України.

 

ІВАНЕНКА Миколу Петровича 

м. Київ   В. ЮЩЕНКО
08 серпня 2008 року
№ 675/96

10 РОЗДІЛ

41B50 балів — так пишуть люди несміливі, пасивні, флегма$
тичні.

51B60 балів — цей почерк належить особам  нерішучим, м’я$
ким, з витонченими манерами. Вони трохи наївні, але не поз$
бавлені почуття власної гідності.

61B70 балів — почерк людей прямих, відвертих, вразливих і
товариських.

71B80 балів — люди з таким почерком чесні й порядні, з
сильною, стійкою психікою, ініціативні, рішучі й кмітливі.

81B90 балів  — це індивідуалісти. Запальні, мають швид$
кий і гострий розум, відзначаються незалежністю в судженнях і
вчинках, і водночас їх легко образити.  Це люди  талановиті,  з
нахилом  до  творчості, але важкі у спілкуванні.

Більше 91 бала  — почерк  людей безвідповідальних, недис$
циплінованих, грубих, зарозумілих.

(З календаря)

*       *        *
Не те добре, коли кричать великим голосом, але те є велике,

коли говорять добре.
Демосфен

*       *        *
Все, про що маєш намір ти сказати, розглянь перше в умі

своєму, бо у багатьох язик випереджає й саму думку.
Сократ

*       *        *
Усяка промова повинна бути складена, наче жива істота, —

у неї повинно бути тіло з головою й ногами, причому тулуб і
кінцівки повинні пасувати одне одному і відповідати цілому.

Платон

*       *        *
Слово — єдине, що буде жити вічно.

Гезлітт

Президент України 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07 серпня 2008 р. № 495Bр.

З метою погашення заборгованості з надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово$кому$
нальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічно$
го побутового (рідкого) палива рекомендувати Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севасто$
польській міським державним адміністраціям разом з Мінфіном
проводити у 2008 році взаємозаліки заборгованості між бюдже$
тами та підприємствами в рахунок коштів, які мають бути одер$
жані з місцевих бюджетів на фінансування витрат з надання на$
селенню субсидій та сум заборгованості підприємств з платежів
до державного та місцевих бюджетів.

Мінфіну у тижневий термін затвердити методичні вказівки
про порядок проведення взаємозаліку коштів з фінансування
видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюд$
жету платежами.

Прем’єрBміністр України
        Ю. ТИМОШЕНКО

ЇЖАКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

Що за гомін під горою
під Ведмежою?
Спритна Білка мчить сосною
із депешою.
Дятел вісті на ялинці
туп$туп$тупає,
Мов друкарка на машинці,
їх вистукує.

Зразок № 2

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про нагородження Почесною відзнакою
Президента України

За видатний особистий внесок у розвиток української на$
ціональної культури і мистецтва, високу виконавську май$
стерність

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Нагородити Почесною відзнакою Президента України со$

лістку Кримської державної філармонії, народну артистку Ук$
раїни ЄВДОКИМЕНКОBРОТАРУ Софію Михайлівну.

                  Президент України
м. Київ В. ЮЩЕНКО
08 серпня 2008 року
№ 686/96

Зразок № 3

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного звання
«Заслужений журналіст України»
працівникам «Вінницької газети»

За особистий внесок у розвиток української журналістики,
високу професійну майстерність присвоїти почесне звання

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ»

РАТУШНЯКУ Олександру Олексійовичу — редакторові,
ШТЕЙНМАНУ Борису Яковичу — заступникові редактора.

                    Президент України
м. Київ В. ЮЩЕНКО
14 серпня 2008 року
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Нижестоящая организация — нижча за підпорядкуванням

організація.
Нижеследующий параграф — нижче наведений параграф.
Личный  (относящийся к личности, персональный) — осо$

бистий, персональний: особисте життя, особистий підпис, осо$
бистий капітал, особистий погляд.

Личный (относящийся к лицам) — особовий: особовий
листок, особовий склад, особова справа.

ЗАВДАННЯ 132.
Як правильно? Обґрунтуйте свою відповідь.

Особиста думка – особова думка,
особиста справа – особова справа,
особистий склад – особовий склад,
особисті потреби – особові потреби,
особистий підпис – особовий підпис.

ЗАВДАННЯ 133.
Складіть і запишіть речення з наведеними нижче словоспо$

лученнями.

Особовий рахунок, особиста гігієна, особиста зацікавленість,
особиста нажива, особиста недоторканність, особиста відпові$
дальність, особиста власність, особисте володіння, особиста
гідність, особисте майно, особиста образа, особовий листок, осо$
бовий склад.

ЗАВДАННЯ  134.
Складіть і запишіть речення з антонімічними парами.

Індивідуалізм — колективізм, окремий — загальний, осо$
бистий — спільний, особистий — суспільний.

Гомін, гомін по діброві
аж до обрію.
Прислухайтеся до мови,
люди добрії!
Соловейко сипле звісток
зерно чистеє.
Сивий Шпак їх разів двісті
пересвистує.
На корі в Зелен$Діброві,
як на стендові —
скрізь Укази Їжакові,
Президентові!
Наче пісня, ллється мова,
наче арія.
То працює Їжакова
канцелярія!

(Д. Білоус)

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ 130.
Перекладіть українською мовою.

Надеяться на ответ, надеяться на партнера, по названию,
под названием, опытный человек, опытная эксплуатация, боль$
шая ошибка, грубая ошибка, вопиющая ошибка, по ошибке, ус$
транять ошибку, ошибочно, ошибочный, неверный.

ЗАВДАННЯ 131.
Чи є синонімами наведені нижче слова? Відповідь свою за$

пишіть.

Безмежний, безкрайній, безкраїй, безконечний, неосяж$
ний, неозорий.
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автономія — автономність;
згодний — згідний;
адміністративний — адміністраторський.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Для начала — передусім; для початку; спочатку;
для протокола—для протоколу;
добро пожаловать! — просимо завітати! уклінно просимо!

            ласкаво просимо!
стоит ли беспокоиться? — чи варто турбуватися?
устраивать головомойку — давати прочухана;

          намилювати чуба;
к моєму величайшему удивлению — на мій превеликий подив;
 на сегодня хватит — на сьогодні достатньо;
более того, в довершение всего — більше того, понад усе;
извинять — пробачати;
извините — вибачте;
извини меня — вибач мені; пробач мені;
извините за  бесцеремонность — вибачте за

       безцеремонність;
извините за беспокойство — вибачте за турботу;
извините за опоздание — вибачте, що я запізнився;
извините, пожалуйста — вибачте, будь ласка;
извините, простите, прошу прощения — вибачайте, даруйте,

       прошу пробачення;
извините, что перебиваю вас — вибачте, що перепиняю вас;
в противном случае — у противному разі;
должен признать — повинен визнати;
должен признаться — повинен признатися;
должен торопиться — маю поспішати;
должным образом — належним чином;
еловая голова — капустяна голова;
как известно — як відомо;

ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ЗГJJJJJДНИЙ, ЗГJJJJJДЕН – ЗГSДНИЙ
Згjjjjjдний, згjjjjjден, $дна, $дне. Який дає, виявляє згоду комусь,

солідарний з кимсь тощо. — Ви будете зараховані на історичний
факультет. Згодні? — Улас кивнув головою і тихо сказав: — Зго1
ден (Тют.).

Згsssssдний. 1. (до чого, з чим). Відповідний до чогось. Головна
річ: відповідно поставити питання і дати на нього відповідь, згідну
зі звісними нам фактами (Фр.).  згsssssдно (з чим).

2. Те саме, що згjjjjjдний.— Я не згідний був ні з чим (Ю. Янов.).

АВТОНJJJJJМІЯ — АВТОНJJJJJМНІСТЬ
Автонjjjjjмія, $ї, ор. $єю. 1. Право самостійного здійснення дер$

жавної влади або управління; самоврядування; федеративна ав1
тономія, мати автономію, право на автономію.

2. Відокремленість, самостійність, незалежність: автономія
розуму, автономія прав.

Автонjjjjjмність, $ності, ор. $ністю. Властивість чогось, що ха$
рактеризується самоврядуванням: автономність республік, ав1
тономність плавання, автономність термоустановок.

АДМІНІСТРАТBBBBBВНИЙ — АДМІНІСТРFFFFFТОРСЬКИЙ
Адміністратbbbbbвний.
1. Який стосується адміністрації як керівного органу держа$

ви, установи, підприємства, організації: адміністративна робо1
та, адміністративна частина, адміністративна відпові1
дальність, адміністративне правопорушення.

2. Те саме, що адміністрfffffторський: адміністративні
здібності, адміністративне захоплення (іронічно).

Адміністрfffffторський. Який стосується адміністратора, адмі$
ністраторів, властивий їм: адміністраторські нахили.

ЗАВДАННЯ 135.
Напишіть мініBоповідання публіцистичного характеру, ви$

користовуючи слова:

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Пох.
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З ІСТОРІЇ РІДНОГО МІСТА

Ой по горі ромен цвіте, долиною козак іде.
Т. Шевченко

У літописі прадавнім, що Лаврентіївським зветься
(а тепер на цей літопис посилаємось ми всі),
город наш, Ромен, уперше фігурує як фортеця,
що від половців кордони захищала на Русі.

Русь бо Київська ретельно східні берегла кордони,
був це тисяча, підкреслим, дев’яносто шостий рік.
Мав басейн Дніпра велике значення для оборони,
з тої згадки наше місто і веде свій славний лік.

Прагнули Вири$фортецю взяти половці в облогу
у дванадцятім столітті, в сто тринадцяту весну.
Мономах зухвалим ханам перетнув тоді дорогу,
і вони втекли, почувши, що наш князь іде «к Ромну».

Згодом і татарські орди на ці землі нападали,
ведучи жорстокі битви на Сулі й Ромен$ріці.
А князівства занепали, то литовські феодали
в чотирнадцятім столітті захопили землі ці.

Стали Польща із Литвою як одна Річ Посполита,
в силу унія вступила, звалась Люблінська вона.
І земля була посульська кровію, слізьми полита,
йшли повстання, йшов Хмельницький і Визвольна

йшла війна.

Щиро вірячи у силу Переяславської ради,
спершу мав Богдан надії, сподівання на Москву.
Та, відходячи в могилу, він збагнув безмежжя зради,
потурать Москві — на ділі можна втратить булаву.

как следует ниже — як нижче зазначено;
как любезно с вашей стороны — як люб’язно з вашого боку;
абсолютно не согласен — абсолютно не згоден;
в первую очередь самое важное — в першу чергу найголовніше;
была не была! — що буде, те й буде!
вы не против? — ви нічого не маєте проти?

ЦІКАВА   ГЕОГРАФІЯ

Різні назви розпросторює
географія довкіл.
Поможи збагнуть, історіє,
назви рідних міст і сіл.
                                              (Д. Білоус)

*            *           *
У назвах міст і сіл — слова,
в яких щось рідне, таємниче;
в них голос предків ожива
й сьогодні в рідний край нас кличе.

(Д. Білоус)

Читай і думай, друже мій,
і не цурайся свого роду.
Земля — це книга, у якій
історія твого народу.
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ЗВІДКИ НАЗВА ПІШЛА — ЧИГИРИН
Про подію якусь чи про дату
дуже часто питає мій син.
І сьогодні запитує: — Тату,
звідки назва пішла — Чигирин?

І задумався я на хвилину:
де про нього читати я міг?
Чигирин... і вже подумки лину:
там було перехрестя доріг.

— А була там,— кажу я,— криниця,
й подорожні з’їжджались туди,
і висів там чигир, щоб напиться, —
дерев’яний черпак для води.

Друга версія теж цікавлюща —
про природи місцевої дар:
що трава там отруйна й цілюща
мала назву в народі — чигар.

Інші свідчення кида одразу
в глибочезний історії вир:
ніби тут із прадавнього часу
жив татарин Чигир$богатир.

І дослідники десь записали
за присвійністю суфікса $ин:
як питав хто: «Чий город?», казали:
— Та Чигирин! – Або: —Чигирин!

(Д. Білоус)

БАТУРИН
Ви бували в Батурині,
у містечку славнім,
відомому з Гетьманщини
походженням давнім?

Як же лихо обминути $ у часи важкої скрути?
Рокові були події при Мазепі у Ромні.
По Вкраїні тільки й чути: бути волі чи не бути?
Чи сказати «ні» Петрові, чи сказать Мазепі «ні»?

А в Мазепи вік прожитий, почуття гірке, полинне:
скільки рідний край нещасний розтинали сили злі!
І прикинув він, що Карло України не поглине,
а Петруха$розпинатель — вже стира з лиця землі...

Пригадай слова ворони і задумайсь над словами
у містерії Шевченка у «Великому льоху»:
«Сулу в Ромні загатила,— каже,— тілько старшинами»,
це — козацькими, Петрову волю втіливши лиху.

А чи ти звернув увагу, мій допитливий читачу,
що в літописі, в Шевченка зветься місто лиш Ромен,
як цвіток ромен, що й нині на Сулі його я бачу,
що люблю за скромну вдачу між жоржини і вербен.

Та жорстокий спрут імперський за московської навали,
щоб роменом і не пахло, із Ромна зробив Ромни:
Слово зрусифікували, всю привабу зруйнували,
і воно не духмяніє, скільки ти не три й не мни.

Але все одно з дитинства я зберіг до нього шану,
де б не був я, де б не їздив, не гасав би по світах,
кличе квіточка ромену, мов сухий пучок євшану,
на цю звабу нездоланну мчу на крилах, наче птах.

Про свій край сказати слово — не шкодуй зусиль
І подбай про науково1популярний стиль.

(Д. Білоус)
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старий засвідчує літопис
поселення, що зветься Лтава.

Була тут, кажуть, неглибока
у степовому кураї
у Ворскли річечка$притока,
що звали Лтавою її.

Тепер калюжка лиш в канаві,
але історія цікава,
бо від поселення «по Лтаві»
 і місто назване — Полтава.
                                                          (Д. Білоус)

ЛОХВИЦЯ
Коли ми їдем Київ — Суми,
побіля Лохвиці — місток.
Обабіч — зарості. Внизу ми
аж відчуваєм холодок.

Вже й Лохвиця. Чи не рослина
дала їй назву отаку?
Адже росли тут лох, лохина,
що є в Грінченка в словнику.

Та головне, що річка в’ється
повз давні насипи, вали.
Сухою Лохвицею зветься
і є притокою Сули.

Снігами живиться й дощами
й, буває, так пересиха,
що, мов калюжка між кущами,
стає воістину суха.

На берегах на Сеймових
гетьмани гриміли.
Ржали коні козацькії,
і шаблі дзвеніли.

Яке ж його походження?
Подекуди йдеться,
ніби місто засноване
як польська фортеця.

А потім хтось додумався
(хитрий і не дурень),
ніби йменням Баторія1

названо Батурин.

Та раніш він зменований,
ніж Стефан Баторій
мав будь$яке відношення
до цих територій.

Грала наша тут музика,
і кобза, й бандура,
а назва йде від давнього
словечка батура.

А батура в цім випадку
означа фортеця.
Ось відкіля походження
ниточка снується!
                                                (Д. Білоус)

ЩО ПІДКАЗУЄ ЛТАВА
Де прадід коней вів на попас,
бо там росла хрумка отава,

1 Баторій Стефан – король польський (1533$1586).
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старий засвідчує літопис
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І шукали щастя$долі
в слобожанськім Дикім Полі.
Звідси місто і пішло,
що його скрашає Псло.

Де впадає в нього Сумка.
А звідсіль цікава думка,
що від Сумки й Суми йдуть.
Та чи в цьому назви суть?

Може, сумки тут мисливці
загубили, недбайливці,
як перекази гласять?
А чи іншу гадку взять?

Щодо Сумки — в цьому слові
тюркське су — вода — в основі.
Та від су чи не від су —
любим ми Сумів красу.

     (Д.Білоус)

ГЛУХІВ
Що навколо не було тут голо,
то вважається не без підстав,
що через глухі ліси навколо
Глухів назву Глухова дістав.

Риси ці занадто вже прикметні,
та занадто тут було й змагань,
щоб сприймати ці місця славетні
за якусь дрімотну глухомань.

Може, Глух, комонник з одчайдухів
хутір заснував, де глуш була.
— Чий це хутір? — говорили — Глухів! –
Назва ця й на місто перейшла.

Та назва не дає спокою:
що ж Лохвиця в собі таїть,
що може бути і сухою,—
як тайну слова зрозуміть?

Щоб дивну назву розтлумачить,
нас може виручить слівце —
слов’янське локва. Що це значить?
А означає слово це —

калюжа, рудочка, болітце
(а зменшувальне — локвіца).
І докажіть ви, що не звідси
походить назва Лохвиця!

(Д. Білоус)

ДЕ ВЗЯЛОСЯ МІСТО СУМИ
          Твій собор золотоглавий
          надає краси і слави.

Із записника

Місто Суми, місто Суми,
любимо твою красу ми.
Як перлина, ти на Пслі,
 рідне Ворсклі і Сулі.

Де взялося ти на світі?
У сімнадцятім столітті
з$за Дніпра з усіх усюд
плив сюди стражденний люд.

Пішки, возом, на човенці
линули переселенці,
утікали від панів,
несучи свій біль і гнів.
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тут же плакала Ярославна,
і князь Ігорь проходив тут.

Над Путивлем борвії, хвижі
сто разів перейшли, мабуть.
А що місто на роздоріжжі —
чи Путивль не від слова путь?

Путь дослідника несходима —
дехто з вчених на тім стоїть,
що ім’я якогось Путима
місто в назві своїй таїть.

Все цікаве і вірогідне,
і який би не злинув час —
все нам дуже близьке і рідне,
і все дуже хвилює нас.

(Д. Білоус)

КОНОТОП
О націє, дужа і вічна, як Бог, —
Не це покоління холопів, —
Хто злото знеславить твоїх перемог
При Корсуні і Конотопі?

О. Ольжич

В Ко$но$то$пі тут копитний
      тупотить у мові.

«Коней» чується й «топити»
      в складеному слові.

Конотоп не в безклопітті
     жив. Та ось загадка:

лиш в сімнадцятім столітті
        є про нього згадка.

Вміли тут журиться, й веселиться,
і сказати ворогові зась.
І гетьманська тут була столиця,
але назва Глухів збереглась.

Шанували корінь, цінували,
не шукаючи на сонці плям.
І ні разу не найменували
міста жодним гетьмана ім’ям.

Може, в скромній назві, в ріднім слові,
відчуваючи праглибину,
предки нам дають урок любові,
щоб цінили й ми старовину.

(Д. Білоус)

ПУТИВЛЬ

«Слово о полку Ігоревім»

Чи були ви на сивім Сеймі?
Чи в Путивлі старім були?
Сейм тече у Дніпра басейні,
родич Ворскли, і Псла, й Сули.

А Путивль! Ви, мабуть, читали,
він фортецею тут служив,
половецькі спиняв навали,
Русь він Київську боронив.

Але що цей наш скромний опис?
Вітер часу нам б’є в лице:
ще Іпатіївський літопис
нам повідав про місто це.

А історія міста славна,
навіть є туристський маршрут:

...стоять стяги в Путивлі
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але є і птахи співучі,
і Михайлівська цілина.

Лебедин — це краса дитинна
і незайманість, гідна мрій.
Звідки ж назва ця лебедина,
що поезії стільки в ній?

«Чув я,— каже місцевий мовник,—
Лебеда, якийсь кармазин —
давній міста цього засновник:
— Чий це город? — Чий? Лебедин!

Кажуть ще: в степове безмежжя,
де на тирсі джмелі гудуть,
із крутого Правобережжя
наші предки верстали путь.

Йшли від спеки вони зомлілі,
та аж тьохнуло в серці їм:
раптом лебеді білі$білі
на озерці на голубім...

Недалечко звели хатини,
і відтоді і батько, й син
озеречко звуть — Лебедине,
а містечко звуть — Лебедин.

Давнина повідає сива,
    а як справді — не доведеш...

Це легенда, але красива,
    й наше місто красиве теж.

(Д. Білоус)

ЧОМУ МІСТО ЗВЕТЬСЯ ШОСТКА
Шостко, Шістка,
де про тебе звістка,

А поселення ж, привали
         серед цих роздолів
існували до навали
         татаро$монголів.

У тяжкі, бувало, роки
         місто насторожі;
вміли прадіди наскоки
         відбивать ворожі.

Йшла татарська тут кіннота,
         та верхівці$хвати
непролазного болота
         не могли здолати.

Коней, воїнів немало
       погибало скопом.
Тому місто наше стало
       зватись Конотопом.

Завойовник інший трапив
      нападом московським —
козаки дали по храпі
     на чолі з Виговським.

Так стояв за честь віками
    між боліт, заплавин

Конотоп, не лиш відьмами,—
    лицарями славен.

 (Д. Білоус)

ЛЕБЕДИН
Лебедин... Не вали, не кручі,
не віків ярінь$глибина,
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*        *         *
Добре тому жити, хто вміє говорити.
Більше думай і тоді вирішуй.
Каже дитина, що бита, а не каже — за що.
Хто правду говорить, той щасливий ходить.
Що серце ховає, лице промовляє.

звідки назва міста й ріки?
Хто нам скаже,
хто розкаже,—

та  ж минають роки й віки!
Це від річки,
голубої стрічки,—

чом же Шостка, спробуй поясни.
Дуже просто:
це — притока шоста

чарівної тихої Десни.
(Д. Білоус)

ДО УКРАЇНИ
Не раз конала ти під небом синім
і кров’ю сходила в степу полиннім.

Але є золоті у тебе люди,
що ними славишся в житті усюди.

Та є у тебе синє Чорне море,
степи, ліси, Карпати й Кримські гори,

зелені береги Дніпра і Тиси,
смереки, і тополі, й кипариси.

То будь же у віках благословенна,
соборна Україно суверенна!

(Д. Білоус)

Шановні друзі! Напишіть і ви про своє рідне місто, рідне
село, про свою рідну вулицю, рідну хату, чарівну вишню під
вікном.
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Хто правду говорить, той щасливий ходить.
Що серце ховає, лице промовляє.

звідки назва міста й ріки?
Хто нам скаже,
хто розкаже,—

та  ж минають роки й віки!
Це від річки,
голубої стрічки,—

чом же Шостка, спробуй поясни.
Дуже просто:
це — притока шоста

чарівної тихої Десни.
(Д. Білоус)

ДО УКРАЇНИ
Не раз конала ти під небом синім
і кров’ю сходила в степу полиннім.

Але є золоті у тебе люди,
що ними славишся в житті усюди.

Та є у тебе синє Чорне море,
степи, ліси, Карпати й Кримські гори,

зелені береги Дніпра і Тиси,
смереки, і тополі, й кипариси.

То будь же у віках благословенна,
соборна Україно суверенна!

(Д. Білоус)

Шановні друзі! Напишіть і ви про своє рідне місто, рідне
село, про свою рідну вулицю, рідну хату, чарівну вишню під
вікном.
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