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Protokół
68. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 22 lutego 2012 roku w gmachu Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie Komisji  według załączonej listy obecności (zał. 1).
1.
2.
3.
4.
5.

Wstępny porządek obrad obejmował:
Zagajenie.
Przyjęcie protokołu 67. posiedzenia Komisji z dnia 25 stycznia 2012 roku.
Sprawy bieżące.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2011 r.
Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ukrainy.
Obrady prowadził Maciej Zych, wiceprzewodniczący Komisji.
Ad l. Wiceprzewodniczący przywitał członków Komisji.

Ad 2. Do protokołu 67. posiedzenia M. Zych zgłosił uwagę odnośnie do tego, że
Komisja przyjęła zapis dotyczący tworzenia przymiotników od nazw zakończonych na -iszki
z końcówką -ski dla dłuższych nazw i -owski dla nazw krótkich, natomiast w przyjętych
nazwach zastosowała przymiotniki z końcówką -ecki (rejon kupiszecki (od Krupiszki) i rejon
rakiszecki (od Rakiszki) zamiast rejon kupiszowski i rejon rakiszowski). Po dyskusji uznano,
że przymiotniki w przyjętej formie należy pozostawić, z protokołu powinno zaś zostać
wykreślone ustalenie dotyczące tworzenia przymiotników.
Po uwzględnieniu tej zmiany protokół przyjęto jednogłośnie (16 głosów za).
Ad 3. Członkowie Komisji zostali poinformowani, że premier odwołał Głównego
Geodetę Kraju. Obecnie trwa procedura konkursowa wyboru nowej osoby na to stanowisko.
Omówiono wątpliwości dotyczące kilku przyjętych na poprzednim posiedzeniu nazw
rejonów Białorusi. Komisja ustaliła nazwę rejon berezowski, uzasadniając to tym, że polska
nazwa rejonu nie jest nazwą umotywowaną historycznie, a przymiotnik berezowski
nawiązujący do formy białoruskiej i rosyjskiej (Biarozauski rajon, Bieriozowskij rajon) jest
korzystniejszy od formy bereski wychodzącej obecnie z użycia. W Internecie faktycznie
zdecydowanie częściej od nazwy rejon bereski stosowana jest nazwa rejon berezowski.
Jednak zgodnie z projektem z dn. 11 stycznia 2012 roku rozporządzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich
części ustalonym przymiotnikiem dla wsi Bereza (jedyna samodzielna wieś w Polsce o takiej
nazwie, znajduje się w gminie Międzyrzec Podlaski) jest bereski, a nie berezowski. Ponadto
forma bereski podawana jest w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod red.
E. Polańskiego jako jedyny przymiotnik dla Berezy Kartuskiej; podobnie podaje Wielki
słownik ortograficzny pod red. A. Markowskiego i W. Wichrowskiej wyd. Langenscheid.
Biorąc pod uwagę te informacje członkowie Komisji postanowili (przez aklamację) zmienić
przyjęty egzonim rejon berezowski na rejon bereski.
Kolejna wątpliwość dotyczyła przyjętej nazwy rejon zdzięcielski. Od nazwy Zdzięcioł
częściej spotykany jest przymiotnik zdzięciolski; nazwa rejonu w postaci rejon zdzięciolski
w Internecie pojawia się wielokrotnie, natomiast forma rejon zdzięcielski ani razu. Po
dyskusji członkowie Komisji uznali, że powinna jednak zostać zachowana nazwa w formie
rejon zdzięcielski, gdyż zmiana e w o jest zgodna z obecnymi regułami morfo-fonetycznymi
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języka polskiego, odpowiada także innym przymiotnikom, np. miadzielski od Miadzioł, czy
kocielski od Kocioł.
Ostatnia z wątpliwości dotyczyła przyjętej nazwy rejon zelwański. Zelwa, będąca
siedzibą tego rejonu, leży nad rzeką Zelwianką (u jej ujścia do Niemna leży wieś Zelwiany).
Dla rejonu najczęściej spotykana jest nazwa rejon zelwieński, natomiast od Zelwy często
spotykany jest również przymiotnik zelwiański (np. jarmark zelwiański, parafia zelwiańska).
W czasie dyskusji uznano, że w przymiotniku powinno być uwzględnione zmiękczenie;
ostateczne postanowiono (przez aklamację) zmienić nazwę rejon zelwański na rejon
zelwieński. Jednocześnie zmieniono przyjęty na poprzednim posiedzeniu egzonim Zbiornik
Zelwański na Zbiornik Zelwieński (aklamacja).
Prof. J. Gołaski zgłosił propozycję wprowadzenia egzonimów Kalużyce dla
miejscowości na Białorusi w obwodzie mińskim (miejsce urodzin Melchiora Wańkowicza
i malarza Walentego Wańkowicza) oraz Tymoszówka dla miejscowości na Ukrainie
w obwodzie czerkaskim (miejsce urodzin Karola Szymanowskiego).
Dyskusję wzbudziła pierwsza z tych nazw, ze względu na różne spotykane formy
zapisu. Najczęściej stosowany zapis to Kalużyce i Kałużyce (oba pojawiają się z podobną
częstotliwością), spotykane są także formy Kalużyca i Kałużyca. Ostatecznie Komisja
postanowiła przyjąć (przez aklamację) nazwę w formie Kałużyce, uznając formę Kalużyce za
kresową. Nazwę Tymoszówka przyjęto przez aklamację.
A. Markowski poinformował o odbytej dzień wcześniej gali z okazji
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego inaugurującej kampanię społeczno-edukacyjną
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”
organizowaną pod patronatem Prezydenta RP przez Radę Języka Polskiego i Narodowe
Centrum Kultury.
A. Markowski poinformował także, że w czasie spotkania z polskimi tłumaczami
w Brukseli przekazał informacje o opracowanym przez Komisję wykazie nazw państw.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 21 marca, natomiast Komitetu
Redakcyjnego na 7 marca.
Ad. 4. Omówione zostało sprawozdanie Komisji za 2011 rok przygotowane przez
prezydium. Członkowie Komisji wprowadzili doń kilkanaście zmian redakcyjnych,
zmieniono także brzmienie niektórych punktów. Po zaakceptowaniu zaproponowanych
zmian członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie przez aklamację.
Ad 5. Komisji przedstawiony został wykaz polskich nazw z obszaru Ukrainy. Wykaz
ten został w całości zweryfikowany i znacznie rozszerzony względem wykazów
dotychczasowych. Nazwy polskie zweryfikowane zostały z materiałami przedwojennymi,
m.in. mapami Wojskowego Instytutu Geograficznego, wykazami nazw, Słownikiem
geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, natomiast nazwy
ukraińskie ze współczesnymi opracowaniami.
Na początku zgodzono się, przez aklamację, z propozycją Komitetu Redakcyjnego,
aby dodać polskie nazwy jednostek administracyjnych drugiego rzędu. W odróżnieniu od
wykazów Litwy i Białorusi ustalono, że nazwy te nie zostaną przyjęte dla wszystkich z tych
jednostek – polskie nazwy zostaną ustalone dla jednostek znajdujących się na obszarze
przedwojennej Polski oraz dla tych pozostałych, których nazwy pochodzą od nazw miast lub
innych obiektów geograficznych mających ustalone egzonimy. Na Ukrainie jest łącznie 668
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jednostek administracyjnych drugiego rzędu – 490 rejonów (tzw. rejonów wiejskich –
районів сільських, odpowiedników polskich powiatów ziemskich) oraz 178 miast
wydzielonych (міста обласного значення) nie wchodzących w skład rejonów.
W odróżnieniu od polskich miast na prawach powiatów, ukraińskie miasta wydzielone mogą
obejmować zarówno sam obszar miasta głównego, jak i również miejscowości nie należące
do tego miasta, w tym wsie, osiedla typu miejskiego, a także inne miasta – największe z miast
wydzielonych obszarem i liczbą miejscowości dorównują przeciętnym regionom, np.
Jaremcze zajmuje obszar 657 km2, a Jałta poza miastem Jałtą obejmuje miasto Ałupkę,
21 osiedli typu miejskiego oraz 9 wsi. Założone kryteria spełniają 242 rejony oraz 166 miast
wydzielonych.
Propozycje dodania egzonimów dla poszczególnych jednostek administracyjnych
drugiego rzędu postanowiono omówić po omówieniu nazw miejscowości.
Ze względu na niejednolity dobór nazw z terenów Ukrainy przed wojną należących do
Polski, do dotychczasowego wykazu wprowadzone zostały, po rekomendacji Komitetu
Redakcyjnego, następujące zmiany:
 dodano nazwy wszystkich współczesnych miast i osiedli typu miejskiego leżących
na terenach II RP oraz miast przedwojennych leżących na terenach II RP,
 dodano nazwy miasteczek i siedzib gmin przedwojennych leżących na terenach
II RP liczących obecnie co najmniej 500 mieszkańców,
 dodano dla terenów przyłączonych w 1951 r. do ZSRR nazwy miejscowości
liczących obecnie co najmniej 200 mieszkańców,
 dodano dla pozostałych obszarów znajdujących się przed wojną w granicach II RP
nazwy miejscowości liczących obecnie co najmniej 1000 mieszkańców,
 dodano nazwy, liczących obecnie co najmniej 500 mieszkańców, miejscowości
znajdujących się przed wojną w granicach II RP, jeżeli pochodzą od nazwy
sąsiedniej, większej wymienionej w wykazie miejscowości (np. Stara Ruda
i Nowa Ruda).
Następnie, odnośnie do nazw miejscowości, Komisja uchwaliła:

przyjęcie egzonimu Aleksandria; położenie: 50°44′00″N, 26°20′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Ałupka; położenie: 44°25′15″N, 34°03′10″E, Krym
(aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Ałuszta; położenie: 44°40′30″N, 34°24′20″E, Krym
(aklamacja),

skasowanie egzonimu Annopol (aklamacja) – na Ukrainie jest 5 miejscowości
o nazwie Ганнопіль, wszystkie leżą poza granicami IIRP i wszystkie są nieistotne,

przyjęcie egzonimu Antonówka; położenie: 51°18′50″N, 26°18′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Arłamowska Wola; położenie: 49°50′00″N, 23°13′20″E,
obwód lwowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Askania Nowa; położenie: 46°27′10″N, 33°52′00″E, obwód
chersoński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Babin; położenie: 50°36′10″N, 26°31′30″E, obwód rówieński
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Babina; położenie: 49°33′50″N, 23°16′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Babuchów; położenie: 49°21′30″N, 24°36′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Bajkowce; położenie: 49°33′40″N, 25°41′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Barańczyce; położenie: 49°37′15″N, 23°10′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Barańczyce Małe; położenie: 49°36′50″N, 23°09′10″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Barszczowice; położenie: 49°51′50″N, 24°16′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Barysz; położenie: 49°02′00″N, 25°16′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Batiatycze; położenie: 50°06′25″N, 24°16′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Baworów; położenie: 49°26′20″N, 25°42′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bąkowice; położenie: 49°31′30″N, 22°49′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bednarów; położenie: 49°01′50″N, 24°32′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bedrykowce; położenie: 48°41′30″N, 25°46′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bełz; położenie: 50°22′55″N, 24°00′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berdiańsk; położenie: 46°45′30″N, 36°47′30″E, obwód
zaporoski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berehowo; położenie: 48°12′30″N, 22°38′30″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Beresteczko; położenie: 50°21′30″N, 25°06′50″E,
obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereściany; położenie: 50°57′50″N, 25°53′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereście; położenie: 51°31′40″N, 26°32′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berezowica Wielka; położenie: 49°30′00″N, 25°36′30″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berezów; położenie: 51°34′50″N, 27°20′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berezów Niżny; położenie: 48°24′30″N, 24°50′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berezów Średni; położenie: 48°25′10″N, 24°49′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berezów Wyżny; położenie: 48°24′30″N, 24°47′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Laszków wraz z egzonimem wariantowym Berezówka;
położenie: 50°14′40″N, 24°55′15″E, obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chomiaków wraz z egzonimem wariantowym Berezówka;
położenie: 48°49′30″N, 24°41′45″E, obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereźnica Królewska; położenie: 49°20′10″N, 24°11′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereżce; położenie: 51°09′40″N, 23°53′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Bereżce; położenie: 50°05′45″N, 25°36′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bereżki; położenie: 51°31′30″N, 26°36′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Berlin; położenie: 50°07′45″N, 25°05′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biała; położenie: 49°35′00″N, 25°34′50″E, obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biała; położenie: 49°02′00″N, 25°46′00″E, obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biała Krynica; położenie: 50°36′10″N, 26°23′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białaszów; położenie: 50°23′00″N, 26°06′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białaszówka; położenie: 50°59′40″N, 26°57′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białoberezka; położenie: 48°09′10″N, 25°03′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białobożnica; położenie: 49°02′50″N, 25°40′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białokrynica; położenie: 50°08′50″N, 25°45′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białokrynica; położenie: 49°17′00″N, 25°13′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białokurowicze Nowe; położenie: 51°07′00″N, 28°03′00″E,
obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białopole; położenie: 51°08′50″N, 34°18′30″E, obwód sumski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białowiż; położenie: 51°22′50″N, 27°28′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Białozórka; położenie: 49°45′50″N, 26°10′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bielin; położenie: 51°14′20″N, 24°49′10″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bielska Wola; położenie: 51°27′30″N, 25°48′45″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bieńkowa Wisznia; położenie: 49°40′10″N, 23°28′50″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bilcze Złote; położenie: 48°46′30″N, 25°52′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bilicz; położenie: 49°27′00″N, 22°52′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biłka Królewska; położenie: 49°50′45″N, 24°17′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biłka Szlachecka; położenie: 49°49′10″N, 24°18′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Biskowice; położenie: 49°32′30″N, 23°10′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bleżowo; położenie: 51°25′40″N, 27°20′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Błażów; położenie: 49°25′30″N, 23°09′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Błudniki; położenie: 49°06′40″N, 24°37′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Boczanica; położenie: 50°31′50″N, 26°41′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bogdanówka; położenie: 49°33′20″N, 25°59′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bohdaszów; położenie: 50°31′30″N, 26°13′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bohorodczany; położenie: 48°48′30″N, 24°32′00″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bohorodczany Stare; położenie: 48°50′00″N, 24°31′30″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bohusze; położenie: 51°06′30″N, 26°44′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojaniec; położenie: 50°09′50″N, 24°06′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bojanice; położenie: 50°29′27″N, 24°10′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bokujma; położenie: 50°28′40″N, 25°28′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bolechowce; położenie: 49°19′50″N, 23°36′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bołgrad; położenie: 45°40′40″N, 28°36′40″E, obwód odeski
(aklamacja),
zmianę egzonimu Bolszowce na Bołszowce; położenie: 49°11′00″N, 24°44′30″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja) – poprawna nazwa,
przyjęcie egzonimu Boratyn; położenie: 50°25′20″N, 24°11′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Boremel; położenie: 50°28′00″N, 25°11′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borki; położenie: 49°55′00″N, 23°55′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borki; położenie: 51°48′30″N, 25°12′00″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Boroczyce; położenie: 50°26′20″N, 24°49′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borowa; położenie: 51°37′20″N, 25°52′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Borowe; położenie: 51°06′00″N, 27°13′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borowicze; położenie: 51°04′20″N, 25°29′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borsuki; położenie: 49°53′10″N, 25°59′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borszczówka; położenie: 49°55′00″N, 25°56′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Borszów; położenie: 49°39′45″N, 24°35′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Bortniki; położenie: 49°20′50″N, 24°17′50″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Boruchów; położenie: 50°46′40″N, 25°28′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Borysław; położenie: 49°17′00″N, 23°25′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bouszów; położenie: 49°12′10″N, 24°42′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bracław; położenie: 48°49′30″N, 28°56′30″E, obwód
winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bratkowce; położenie: 48°48′30″N, 24°43′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bratkowce; położenie: 49°13′10″N, 23°50′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bratkowice; położenie: 49°47′20″N, 23°35′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Broszniów; położenie: 48°59′00″N, 24°12′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
zmianę egzonimu Broszniów na Broszniów-Osada; położenie: 48°59′50″N,
24°11′30″E, obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bruchnal; położenie: 49°54′20″N, 23°29′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzezina; położenie: 49°26′40″N, 24°04′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Brzozdowce; położenie: 49°27′30″N, 24°09′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Buczacz; położenie: 49°03′40″N, 25°23′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bucyń; położenie: 51°25′30″N, 24°36′00″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Buderaż; położenie: 50°19′40″N, 26°09′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Budki; położenie: 50°02′30″N, 25°26′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Budyłów; położenie: 49°31′30″N, 25°14′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Buhajówka; położenie: 50°09′00″N, 25°14′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Buhryń; położenie: 50°32′30″N, 26°32′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Bursztyn; położenie: 49°15′00″N, 24°37′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Busza; położenie: 48°20′30″N, 28°07′10″E, obwód
winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Buszcze; położenie: 49°33′00″N, 24°54′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Butla; położenie: 48°58′00″N, 22°58′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Buzaki; położenie: 51°38′00″N, 24°49′30″E, obwód wołyński
(aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Bużany; położenie: 50°21′40″N, 24°48′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bychów; położenie: 51°45′00″N, 25°16′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bylice; położenie: 49°36′50″N, 23°01′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Bystrzyce; położenie: 50°53′20″N, 26°55′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rafajłowa jako głównego, przy zachowaniu dotychczasowego
egzonimu Bystrzyca jako wariantowego; położenie: 48°27′40″N, 24°14′50″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cebłów; położenie: 50°25′10″N, 24°03′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cebrów; położenie: 49°37′50″N, 25°24′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cecyniówka; położenie: 50°02′30″N, 25°56′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Celejów; położenie: 49°09′20″N, 26°00′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ceniawa; położenie: 48°53′40″N, 24°10′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ceniów; położenie: 49°31′10″N, 25°05′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cepcewicze Małe; położenie: 51°22′30″N, 26°24′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cepcewicze Wielkie; położenie: 51°23′00″N, 26°23′00″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chlebiczyn Leśny; położenie: 48°41′20″N, 24°55′20″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chlebowice Wielkie; położenie: 49°36′30″N, 24°14′00″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chlewczany; położenie: 50°18′10″N, 23°55′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chłopczyce; położenie: 49°36′40″N, 23°24′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chłopy; położenie: 49°38′00″N, 23°39′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chocieszów; położenie: 51°42′40″N, 24°47′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chocimierz; położenie: 48°45′20″N, 25°06′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chodaczków Mały; położenie: 49°29′20″N, 25°49′50″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chodaczków Wielki; położenie: 49°29′10″N, 25°26′20″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chołojów; położenie: 50°13′30″N, 24°32′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chołoniewicze; położenie: 51°00′30″N, 25°59′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chomczyn; położenie: 48°22′40″N, 25°09′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Chorobrów; położenie: 50°31′45″N, 24°10′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chorów; położenie: 50°23′30″N, 26°30′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chotyń; położenie: 50°57′10″N, 26°51′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Chryniki; położenie: 50°26′20″N, 25°14′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Chust; położenie: 48°10′30″N, 23°17′30″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cieląż; położenie: 50°31′20″N, 24°16′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ciężów; położenie: 49°01′20″N, 24°41′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ciołkowicze Wielkie; położenie: 51°35′00″N, 25°57′30″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cisów; położenie: 49°03′00″N, 23°46′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Cumań; położenie: 50°50′00″N, 25°53′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Cygany; położenie: 48°52′00″N, 26°05′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Cyr; położenie: 51°49′00″N, 25°17′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czabarówka; położenie: 49°05′00″N, 26°07′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czajkowice; położenie: 49°35′50″N, 23°31′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czarnokońce Małe; położenie: 48°58′30″N, 26°00′00″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czarnokońce Wielkie; położenie: 48°58′10″N, 26°02′00″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czarnołoźce; położenie: 48°49′50″N, 24°53′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czaruków; położenie: 50°36′40″N, 25°06′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czerkasy; położenie: 49°26′00″N, 32°04′00″E, obwód
czerkaski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czerlany; położenie: 49°45′10″N, 23°39′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czerlańskie Przedmieście; położenie: 49°46′20″N,
23°38′30″E, obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czerniawa; położenie: 49°50′50″N, 23°05′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czerniatyn; położenie: 48°39′30″N, 25°26′50″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czernichowce; położenie: 49°37′40″N, 25°43′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czerniejów; położenie: 48°51′20″N, 24°42′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Czernilawa; położenie: 49°58′40″N, 23°19′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czernyż; położenie: 51°02′50″N, 25°50′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czerwiszcze Nowe; położenie: 51°35′10″N, 25°23′50″E,
obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czerwiszcze Stare; położenie: 51°36′10″N, 25°22′30″E,
obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krystynopol jako wariantowego, głównym pozostaje
Czerwonogród; położenie: 50°23′40″N, 24°14′00″E, obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czetwertnia; położenie: 51°02′50″N, 25°28′20″E,
obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czołhynie; położenie: 49°54′10″N, 23°27′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czorcze; położenie: 51°44′20″N, 24°52′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czortowiec; położenie: 48°42′30″N, 25°16′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Czudel; położenie: 51°14′50″N, 26°43′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czukiew; położenie: 49°27′30″N, 23°10′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czyszki; położenie: 49°47′45″N, 24°11′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czyżyków; położenie: 49°47′30″N, 24°16′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Darachów; położenie: 49°17′30″N, 25°32′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Datyń; położenie: 51°31′20″N, 24°45′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Daszawa; położenie: 49°15′40″N, 24°00′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dawidów; położenie: 49°44′45″N, 24°08′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
skasowanie egzonimu Dąbrowa (aklamacja) – na Ukrainie jest 46 miejscowości
o nazwie Діброва, wszystkie są małymi, nieistotnymi miejscowościami; na
terenach leżących przed wojną w granicach Polski znajdują się dwie miejscowości
o takiej nazwie – osiedle typu miejskiego powstałe po wojnie i liczące obecnie
zaledwie 200 mieszkańców oraz wieś przed wojną nazywająca się Sałasze;
egzonim dla tych miejscowości jest zbędny
przyjęcie egzonimu Dederkały Małe; położenie: 50°02′20″N, 26°07′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dederkały Wielkie; położenie: 50°01′30″N, 26°07′30″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Delawa; położenie: 48°54′50″N, 25°13′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Demianów; położenie: 49°14′20″N, 24°38′15″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Derażnia; położenie: 49°16′00″N, 27°25′50″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),

11



























przyjęcie egzonimu Deraźne; położenie: 50°51′40″N, 26°02′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dereżyce; położenie: 49°20′00″N, 23°27′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
pozostawienie do wyjaśnienia, czy przyjąć egzonimy w formie Dermań Pierwsza
i Dermań Druga, czy w formie Dermań Pierwszy i Dermań Drugi,
przyjęcie egzonimu Derżów; położenie: 49°24′00″N, 23°59′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Didycze; położenie: 50°44′10″N, 25°47′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Długowola; położenie: 51°24′30″N, 26°04′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dmytrów; położenie: 50°12′00″N, 24°37′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobraczyn; położenie: 50°25′10″N, 24°14′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrohostów; położenie: 49°15′30″N, 23°35′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrotów; położenie: 48°32′45″N, 24°42′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrosin; położenie: 50°08′00″N, 23°50′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrotwór Stary; położenie: 50°13′50″N, 24°22′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrowlany; położenie: 49°26′10″N, 23°34′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrowlany; położenie: 48°40′00″N, 25°45′15″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dobrowody; położenie: 49°43′10″N, 25°37′50″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dobrzany; położenie: 49°17′10″N, 23°53′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Doliniany; położenie: 49°25′30″N, 24°24′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dołha Wojniłowska; położenie: 49°09′20″N, 24°22′20″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Domażyr; położenie: 49°53′20″N, 23°50′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dorosinie; położenie: 50°57′10″N, 25°00′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dorożów; położenie: 49°28′30″N, 23°31′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Drohiczówka; położenie: 48°51′00″N, 25°31′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Drohobycz; położenie: 49°21′00″N, 23°30′00″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Drohomyśl; położenie: 50°02′50″N, 23°16′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Drohowyże; położenie: 49°31′45″N, 23°56′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),

12



























przyjęcie pseudoegzonimu Drozdyń; położenie: 51°38′40″N, 27°13′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Druchowa; położenie: 50°53′30″N, 26°48′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubaniowice; położenie: 49°41′40″N, 23°30′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubeczno; położenie: 51°32′50″N, 24°22′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubiszcze; położenie: 50°55′45″N, 25°18′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dublany; położenie: 49°54′10″N, 24°05′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dublany; położenie: 49°29′50″N, 23°23′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubowa; położenie: 51°15′50″N, 24°40′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dubowce; położenie: 49°05′00″N, 24°46′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dunajów; położenie: 49°37′00″N, 24°49′25″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziatkiewicze; położenie: 50°35′50″N, 26°03′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dzibułki; położenie: 50°01′50″N, 24°08′25″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dzieduszyce Małe; położenie: 49°08′40″N, 24°01′10″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dzieduszyce Wielkie; położenie: 49°09′30″N, 23°59′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dziedziłów; położenie: 49°56′00″N, 24°22′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dźwiniacz; położenie: 48°44′40″N, 24°25′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dźwiniacz; położenie: 48°42′20″N, 25°43′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dźwiniaczka; położenie: 48°35′00″N, 26°15′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dźwinogród; położenie: 49°05′40″N, 25°24′25″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dżankoj; położenie: 45°42′30″N, 34°23′30″E, Krym
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Dżurów; położenie: 48°23′40″N, 25°18′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dżuryn; położenie: 49°01′50″N, 25°34′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Felsztyn; położenie: 49°32′10″N, 22°58′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Firlejów; położenie: 49°31′00″N, 24°34′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Firlejówka; położenie: 49°53′10″N, 24°38′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Folwarki; położenie: 49°47′30″N, 24°55′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gaje Niżne; położenie: 49°20′20″N, 23°41′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gaje Roztockie; położenie: 49°49′10″N, 25°24′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gaje Wielkie; położenie: 49°31′10″N, 25°39′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gaje Wyżne; położenie: 49°18′30″N, 23°39′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Geniczesk; położenie: 46°10′30″N, 34°48′30″E, obwód
chersoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Germakówka; położenie: 48°41′30″N, 26°10′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Glinne; położenie: 51°31′40″N, 27°25′00″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Glińsk; położenie: 50°30′40″N, 26°08′50″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Glińsko; położenie: 50°03′30″N, 23°54′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Głęboczek; położenie: 48°49′10″N, 25°55′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Głębokie; położenie: 48°49′20″N, 24°25′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Głuszyca; położenie: 51°23′50″N, 26°38′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gnojnice; położenie: 49°57′00″N, 23°07′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gołogóry; położenie: 49°45′10″N, 24°43′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Górka-Połonka; położenie: 50°41′00″N, 25°15′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Górniki; położenie: 51°43′30″N, 24°28′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grabowiec; położenie: 48°44′50″N, 24°37′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grabowiec Stryjski; położenie: 49°14′10″N, 23°47′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grabów; położenie: 48°54′20″N, 24°00′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grabów; położenie: 50°43′20″N, 26°06′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gródek Jagielloński jako wariantowego, egzonimem
głównym pozostaje Gródek; położenie: 49°47′00″N, 23°38′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
pozostawienie do wyjaśnienia, czy wprowadzać nazwę Gródek Podolski jako
wariantową dla nazwy Gródek,
przyjęcie egzonimu Gródek; położenie: 51°22′15″N, 25°29′20″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gródek; położenie: 48°37′30″N, 25°51′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Gruszka; położenie: 48°48′40″N, 25°03′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grzęda; położenie: 49°56′15″N, 24°02′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grzybowica; położenie: 50°41′20″N, 24°15′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Grzybowice Wielkie; położenie: 49°54′40″N, 24°03′10″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gusztyn; położenie: 48°53′40″N, 26°07′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gwoździec Mały; położenie: 48°34′10″N, 25°16′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gwoździec Stary; położenie: 48°34′50″N, 25°15′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hańkowce; położenie: 48°32′40″N, 25°25′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Harajmówka; położenie: 51°02′50″N, 25°54′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Harasymów; położenie: 48°45′20″N, 25°13′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hawryłówka; położenie: 48°41′30″N, 24°43′45″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Helenin; położenie: 51°32′10″N, 25°19′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hłuboczek Wielki; położenie: 49°37′10″N, 25°32′00″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hniezdyczna; położenie: 49°48′30″N, 25°38′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hnyła; położenie: 48°57′00″N, 22°54′50″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hodynie; położenie: 49°49′30″N, 23°07′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołhocze; położenie: 49°11′10″N, 25°09′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hołoby; położenie: 51°05′00″N, 25°01′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołowiecko; położenie: 49°18′20″N, 22°53′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołownica; położenie: 50°37′40″N, 27°04′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hołowy; położenie: 48°04′20″N, 24°53′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hołyń; położenie: 49°00′20″N, 24°14′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hołyszów; położenie: 50°42′30″N, 25°57′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horbaków; położenie: 50°36′20″N, 26°37′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horocholina; położenie: 48°45′50″N, 24°34′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Horodnica; położenie: 48°41′30″N, 25°38′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodnica; położenie: 49°24′40″N, 26°01′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodnica; położenie: 49°10′50″N, 26°06′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Horodyszcze; położenie: 51°01′30″N, 26°44′20″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Horodyszcze; położenie: 50°38′20″N, 26°21′50″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Horodyszcze; położenie: 49°28′00″N, 23°19′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodziec; położenie: 51°16′50″N, 26°19′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horodzów; położenie: 50°07′30″N, 23°46′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Horożanka; położenie: 49°08′40″N, 24°55′00″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horożanna Mała; położenie: 49°31′10″N, 23°51′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horożanna Wielka; położenie: 49°34′40″N, 23°48′50″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horucko; położenie: 49°28′10″N, 23°48′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Horyńgród; położenie: 50°39′35″N, 26°30′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hoszany; położenie: 49°41′40″N, 23°33′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hoszcza; położenie: 50°36′00″N, 26°40′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hoszów; położenie: 49°01′40″N, 23°53′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hruszów; położenie: 49°28′00″N, 23°36′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Hryniawa; położenie: 47°59′00″N, 24°52′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hujcze; położenie: 50°15′00″N, 23°46′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hurnie; położenie: 49°11′00″N, 23°44′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
skasowanie egzonimu Husiatyń; położenie: 49°04′15″N, 26°11′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja) – błędna nazwa, poprawny zapis polskiej nazwy tej
miejscowości to Husiatyn, jest on jednak identyczny zarówno z zapisem
w transliteracji, jak i w transkrypcji nazwy ukraińskiej Гусятин – nie jest to zatem
ani egzonim, ani pseudoegzonim, a dla miejscowości tej, jak dla wielu innych,
należy stosować nazwę identyczną z nazwą ukraińską,
przyjęcie pseudoegzonimu Huszcza; położenie: 51°16′20″N, 23°45′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
skasowanie egzonimu Huta Bystrzycka (aklamacja) – na Ukrainie jest tylko jedna
miejscowość o nazwie Броницька Гута (taką ukraińską nazwę dla tej
miejscowości podano w dotychczasowych wykazach), znajduje się ona
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w obwodzie żytomierskim, tuż przy granicy przedwojennej Polski, powstała po
wojnie i nie jest dla niej stosowana polska nazwa (jej nazwa pochodzi od
sąsiedniej wsi Брониця, która na mapach WIG nazywana była Bronnica zatem jej
tłumaczenie na Huta Bystrzycka jest błędne); istniała natomiast w powiecie
kostopolskim miejscowość Huta Bystrzycka (jedyna w II RP o takiej nazwie)
położona zaledwie ok. 10 km na wschód od miejscowości Броницька Гута –
miejscowość ta obecnie jednak już nie istnieje,
przyjęcie egzonimu Huta Ratnieńska; położenie: 51°37′40″N, 24°07′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Hwozd; położenie: 48°41′00″N, 24°33′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Icznia; położenie: 50°51′40″N, 32°23′30″E, obwód
czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ihrowica; położenie: 49°41′00″N, 25°32′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ilińce; położenie: 48°26′30″N, 25°17′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ilnik; położenie: 49°05′30″N, 23°06′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Iławcze; położenie: 49°21′10″N, 25°50′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Irszawa; położenie: 48°19′00″N, 23°02′30″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ispas; położenie: 48°27′00″N, 25°02′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwaczków; położenie: 50°28′20″N, 26°19′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwanie Puste; położenie: 48°38′40″N, 26°11′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwanikówka; położenie: 48°50′00″N, 24°38′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwanków; położenie: 48°49′30″N, 26°10′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Iwano-Frankowe wraz z egzonimem wariantowym
Janów; położenie: 49°55′00″N, 23°44′00″E, obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwanówka; położenie: 49°26′10″N, 26°08′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwanówka; położenie: 49°16′50″N, 25°49′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jabłonica; położenie: 48°18′50″N, 24°29′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jabłonka; położenie: 48°41′50″N, 24°18′45″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jabłonka Niżna; położenie: 49°07′00″N, 22°56′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jabłonka Wyżna; położenie: 49°08′40″N, 22°54′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jabłonów; położenie: 48°24′10″N, 24°56′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jabłonówka; położenie: 49°13′30″N, 25°03′45″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Jackowicze; położenie: 50°57′30″N, 26°58′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jałta; położenie: 44°29′30″N, 34°09′40″E, Krym
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jamnica; położenie: 48°59′20″N, 24°42′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jampol; położenie: 51°56′45″N, 33°47′00″E, obwód sumski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jampol; położenie: 48°14′30″N, 28°17′00″E, obwód winnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Janczyn; położenie: 49°33′45″N, 24°37′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Janów; położenie: 49°12′40″N, 25°44′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Janów; położenie: 49°29′20″N, 28°20′30″E, obwód winnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Janówka; położenie: 49°32′10″N, 25°31′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jarosławicze; położenie: 50°38′20″N, 25°26′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jaryczów Stary; położenie: 49°54′40″N, 24°16′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasienów Górny; położenie: 48°09′40″N, 24°56′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasienów Polny; położenie: 48°37′30″N, 25°31′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasionka Masiowa; położenie: 49°12′00″N, 23°09′50″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jastrzębowo; położenie: 49°28′10″N, 25°21′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasienica Solna; położenie: 49°20′20″N, 23°21′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasienica Zamkowa; położenie: 49°16′30″N, 22°58′15″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasień; położenie: 48°44′30″N, 24°10′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasionowce; położenie: 49°48′15″N, 24°50′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasionów; położenie: 49°57′50″N, 25°02′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jasnogórka; położenie: 51°12′10″N, 26°56′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jastrzębica; położenie: 50°19′00″N, 24°20′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jaworów; położenie: 49°00′50″N, 23°56′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jaworów; położenie: 48°15′00″N, 24°58′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jażów Stary; położenie: 49°59′20″N, 23°25′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Jezierna; położenie: 49°37′40″N, 25°19′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jezierzany; położenie: 49°05′00″N, 25°17′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jezierzany; położenie: 48°52′50″N, 25°56′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jezioro; położenie: 51°30′00″N, 26°13′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Jeziory; położenie: 51°34′00″N, 26°54′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Junaszków; położenie: 49°18′30″N, 24°39′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Juśkowce; położenie: 49°54′30″N, 26°07′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kachowka; położenie: 46°49′00″N, 33°29′00″E,
obwód chersoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaczanówka; położenie: 49°28′00″N, 26°07′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kalinów; położenie: 49°33′00″N, 23°18′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kalinów Nowy; położenie: 49°33′30″N, 23°18′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kałusz; położenie: 49°01′30″N, 24°22′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamienne; położenie: 51°12′50″N, 26°46′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamień; położenie: 48°55′35″N, 24°15′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamionka; położenie: 50°58′30″N, 26°38′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamionka Mała; położenie: 48°35′40″N, 25°01′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamionka Wielka; położenie: 48°38′30″N, 25°06′00″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamionki; położenie: 49°32′40″N, 26°01′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Karpiłówka; położenie: 51°09′10″N, 27°12′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Karpiłówka; położenie: 51°24′20″N, 26°42′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Karpiłówka; położenie: 51°23′30″N, 25°02′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Karpiłówka; położenie: 50°50′50″N, 25°50′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kasperowce; położenie: 48°39′50″N, 25°50′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kawsko; położenie: 49°21′30″N, 23°48′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kocman; położenie: 48°26′30″N, 25°46′00″E, obwód
czerniowiecki (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Kiernica; położenie: 49°45′50″N, 23°42′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kijowiec; położenie: 49°26′00″N, 24°01′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kirowohrad; położenie: 48°30′00″N, 32°16′00″E,
obwód kirowohradzki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kisorycze; położenie: 51°11′40″N, 27°15′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Klesów; położenie: 51°19′50″N, 26°55′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kluczów Mały; położenie: 48°28′30″N, 24°55′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kluczów Wielki; położenie: 48°28′00″N, 24°57′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kluwińce; położenie: 49°15′30″N, 25°59′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kłodno Wielkie; położenie: 49°59′40″N, 24°16′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kniahinin; położenie: 50°28′30″N, 25°21′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kniahininek; położenie: 50°48′00″N, 25°15′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kniażdwór; położenie: 48°33′30″N, 24°55′35″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kniażołuka; położenie: 48°59′40″N, 23°54′20″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Knihynicze; położenie: 49°22′50″N, 24°27′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kobaki; położenie: 48°19′50″N, 25°13′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kobyłowłoki; położenie: 49°11′20″N, 25°46′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kociubińce; położenie: 49°04′10″N, 25°58′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kolędziany; położenie: 48°57′40″N, 25°57′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołki; położenie: 51°35′10″N, 26°37′00″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kołodenka; położenie: 50°34′45″N, 26°19′50″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołodno; położenie: 49°45′10″N, 25°43′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołodróbka; położenie: 48°38′00″N, 26°01′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kołodziejówka; położenie: 49°28′10″N, 25°54′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kołomyja; położenie: 48°31′30″N, 25°02′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Komarniki; położenie: 48°59′30″N, 23°02′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Komarów; położenie: 49°04′20″N, 24°38′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Komsomolsk; położenie: 49°00′30″N, 33°38′30″E, obwód
połtawski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Koniuchy; położenie: 49°33′50″N, 25°03′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuszki; położenie: 49°19′10″N, 24°36′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuszki Siemianowskie; położenie: 49°37′00″N,
23°23′00″E, obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koniuszków; położenie: 50°08′40″N, 25°07′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Konkolniki; położenie: 49°11′30″N, 24°48′05″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kopaczówka; położenie: 50°52′50″N, 25°13′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kopanka; położenie: 49°04′50″N, 24°23′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korczów; położenie: 50°23′20″N, 23°49′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Korczyn; położenie: 50°20′20″N, 24°23′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kornalowice; położenie: 49°32′20″N, 23°21′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kornin; położenie: 50°33′40″N, 26°17′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korolówka; położenie: 48°44′30″N, 25°59′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Korosteń; położenie: 50°57′00″N, 28°38′00″E, obwód
żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korszów; położenie: 48°39′30″N, 25°01′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korzelice; położenie: 49°32′30″N, 24°32′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Korzyść; położenie: 50°35′50″N, 27°00′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kosmacz; położenie: 48°20′00″N, 24°48′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kosów; położenie: 49°05′40″N, 25°37′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kosów Stary; położenie: 48°19′30″N, 25°08′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koszlaki; położenie: 49°40′30″N, 26°08′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Koszyłowce; położenie: 48°52′20″N, 25°34′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kowalówka; położenie: 49°08′00″N, 25°12′05″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kozin; położenie: 50°16′00″N, 25°27′50″E, obwód rówieński
(aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Koziowa; położenie: 48°57′00″N, 23°20′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kozowa; położenie: 49°26′00″N, 25°08′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krasna; położenie: 48°51′00″N, 24°16′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krasnoiła; położenie: 48°06′35″N, 24°54′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Krasnoperekopsk; położenie: 45°57′15″N, 33°47′50″E,
Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krechowce; położenie: 48°54′00″N, 24°40′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
zmianę egzonimu Krechowce na Krechowice; położenie: 49°00′00″N, 24°09′00″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja) – poprawna nazwa,
przyjęcie egzonimu Krechów; położenie: 50°03′00″N, 23°48′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kropiwnik; położenie: 49°02′00″N, 24°16′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kropiwnik; położenie: 48°56′10″N, 23°51′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kropiwnik Nowy; położenie: 49°13′00″N, 23°18′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kropiwnik Stary; położenie: 49°14′00″N, 23°16′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krosienko; położenie: 49°41′00″N, 24°31′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krowinka; położenie: 49°20′10″N, 25°41′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krukienice; położenie: 49°41′10″N, 23°09′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krupiec; położenie: 50°09′30″N, 25°18′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krupsko; położenie: 49°27′50″N, 24°01′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kruszelnica; położenie: 49°06′30″N, 23°29′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kryczylsk; położenie: 51°14′30″N, 26°21′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kryłos; położenie: 49°05′10″N, 24°41′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kryłów; położenie: 50°33′10″N, 26°57′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krymno; położenie: 51°30′30″N, 24°16′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krynica; położenie: 49°25′35″N, 23°50′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krzywe; położenie: 49°24′20″N, 25°05′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krzyworównia; położenie: 48°10′20″N, 24°54′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Krzywotuły Nowe; położenie: 48°47′40″N, 24°54′10″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krzywotuły Stare; położenie: 48°47′00″N, 24°51′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kuchecka Wola; położenie: 51°40′00″N, 25°42′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kulczyce; położenie: 49°30′20″N, 23°16′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kułaczkowce; położenie: 48°33′00″N, 25°18′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kunaszów; położenie: 49°13′45″N, 24°44′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kuniniec Wielki; położenie: 49°57′20″N, 25°44′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kupczyńce; położenie: 49°27′10″N, 25°21′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kupiczów; położenie: 50°59′30″N, 24°43′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kurowice; położenie: 49°46′30″N, 24°25′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kurzany; położenie: 49°25′40″N, 24°48′25″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kuśniszcze; położenie: 51°17′00″N, 24°02′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kuty Stare; położenie: 48°16′30″N, 25°10′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kutyska; położenie: 48°54′15″N, 25°06′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lachowce; położenie: 48°47′30″N, 24°30′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lacka Wola; położenie: 49°48′15″N, 23°04′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Laskowce; położenie: 49°10′10″N, 25°34′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Laszki Murowane; położenie: 49°52′30″N, 24°05′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Laszki Murowane; położenie: 49°31′20″N, 22°56′20″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Leduchów; położenie: 50°00′40″N, 25°23′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lenina Wielka; położenie: 49°23′20″N, 22°55′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lesienice; położenie: 49°50′10″N, 24°07′15″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Leszczańce; położenie: 48°59′20″N, 25°23′25″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Leszczków; położenie: 50°27′33″N, 24°06′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Leszniów; położenie: 50°14′30″N, 25°05′15″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Letnia; położenie: 49°23′50″N, 23°44′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Libuchora; położenie: 48°55′10″N, 22°57′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Liczkowce; położenie: 49°08′40″N, 26°09′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lipica Dolna; położenie: 49°19′20″N, 24°47′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lipica Górna; położenie: 49°21′10″N, 24°46′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lipno; położenie: 51°01′20″N, 26°02′10″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lipowce; położenie: 49°41′45″N, 24°39′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lipowica; położenie: 48°45′50″N, 24°03′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lipowiec; położenie: 49°13′30″N, 29°03′30″E, obwód
winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lisiatycze; położenie: 49°20′00″N, 23°57′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lisowce; położenie: 48°51′10″N, 25°49′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lisowice; położenie: 49°07′30″N, 23°53′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Lisznia; położenie: 49°22′40″N, 23°27′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Litowiż; położenie: 50°38′10″N, 24°11′10″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Litwinów; położenie: 49°17′30″N, 25°01′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Lubar; położenie: 49°55′20″N, 27°45′30″E, obwód
żytomierski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Lubecz; położenie: 51°42′00″N, 30°39′20″E, obwód
czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubella; położenie: 50°11′50″N, 23°56′50″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubianki Niższe; położenie: 49°40′05″N, 25°50′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubianki Wyższe; położenie: 49°39′30″N, 25°51′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubiaż; położenie: 51°50′20″N, 25°28′10″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubień Mały; położenie: 49°42′30″N, 23°45′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubieńce; położenie: 49°08′50″N, 23°41′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubikowicze; położenie: 51°28′50″N, 26°36′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lubitów; położenie: 51°08′50″N, 24°49′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Lubochiny; położenie: 51°28′40″N, 24°12′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Luboml; położenie: 51°13′40″N, 24°02′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Luchcze; położenie: 51°22′30″N, 26°37′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ludwipol; położenie: 50°49′30″N, 27°00′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lutyńsk; położenie: 51°39′00″N, 26°37′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ładyżyn; położenie: 48°41′00″N, 29°14′30″E, obwód
winnicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Łanczyn; położenie: 48°33′10″N, 24°45′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łanowce; położenie: 48°50′40″N, 26°00′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łany Niemieckie wraz z egzonimem wariantowym Zabuże;
położenie: 50°07′00″N, 24°21′55″E, obwód lwowski (egzonim Łany Niemieckie
przyjęto przez aklamację; za przyjęciem egzonimu wariantowego Zabuże było
6 osób, przeciw 3, wstrzymały się 4),
przyjęcie pseudoegzonimu Ławoczne; położenie: 48°48′40″N, 23°21′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ławrów; położenie: 50°37′00″N, 25°13′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ławryków; położenie: 50°08′30″N, 23°46′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łdziany; położenie: 48°53′50″N, 24°15′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
zmianę egzonimu Łochwicz na Łochwica; położenie: 50°21′40″N, 33°16′20″E,
obwód połtawski (aklamacja) – poprawna nazwa,
przyjęcie egzonimu Łojowa; położenie: 48°34′20″N, 24°36′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łoknica; położenie: 51°48′30″N, 25°50′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łomna; położenie: 49°15′15″N, 22°49′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Łopatyn; położenie: 50°13′00″N, 24°50′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łopianka; położenie: 48°54′20″N, 24°02′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łoszniów; położenie: 49°21′20″N, 25°43′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łowczyce; położenie: 49°18′40″N, 24°07′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Łozowa; położenie: 49°36′30″N, 25°39′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łubów; położenie: 50°31′00″N, 24°06′50″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łuczyńce; położenie: 49°21′00″N, 24°37′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Łużek Górny; położenie: 49°22′00″N, 23°01′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łysiec Stary; położenie: 48°52′50″N, 24°35′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Łyszcze; położenie: 50°42′30″N, 25°28′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Maciejów; położenie: 51°13′40″N, 24°20′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Majdan Górny; położenie: 48°36′50″N, 24°39′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Majdan Średni; położenie: 48°38′10″N, 24°45′45″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Majków; położenie: 50°31′20″N, 26°47′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Maksymówka; położenie: 49°36′00″N, 25°53′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Malczyce; położenie: 49°51′05″N, 23°45′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Malechów; położenie: 49°53′00″N, 24°04′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mała Głusza; położenie: 51°47′30″N, 24°59′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielka Głusza; położenie: 51°49′00″N, 25°02′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Małkowice; położenie: 49°44′45″N, 23°42′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Małnów; położenie: 49°53′50″N, 23°05′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Małyńsk; położenie: 51°05′30″N, 26°33′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Maniawa; położenie: 48°39′30″N, 24°22′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Maniewicze; położenie: 51°22′30″N, 25°31′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mariampol; położenie: 49°01′50″N, 24°51′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Marianówka; położenie: 50°18′30″N, 27°52′30″E, obwód
żytomierski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mariupol; położenie: 47°06′00″N, 37°33′00″E, obwód
doniecki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Markowa; położenie: 48°41′00″N, 24°25′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Markowce; położenie: 48°50′00″N, 24°47′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Massandra; położenie: 44°31′00″N, 34°11′00″E, Krym
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Masiewicze; położenie: 51°14′10″N, 27°13′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Matyjowce; położenie: 48°30′00″N, 25°09′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Mielnica; położenie: 51°09′00″N, 25°06′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mielniki; położenie: 51°32′50″N, 23°56′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mierzwica; położenie: 49°59′40″N, 24°02′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Międzybuż na Międzybóż; położenie: 49°26′10″N, 27°24′30″E,
obwód chmielnicki (aklamacja) – nazwa miasta pochodzi od jego położenia
pomiędzy rzeką Boh i, wpadającej do niej poniżej miasta, rzeką Bożek, zatem
zapis przez „u” jest niepoprawny; ze stosowanych przed wojną zapisów nazwy tej
miejscowości – Międzybóż i Międzyboż – Komisja wybrała tę pierwszą, jako
częściej spotykaną
przyjęcie egzonimu Mikołajów; położenie: 49°31′30″N, 23°59′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mikołajów; położenie: 50°20′35″N, 24°58′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Milacze; położenie: 51°40′20″N, 26°44′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Milatyn Nowy; położenie: 49°57′50″N, 24°29′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Milatyn Stary; położenie: 49°58′00″N, 24°28′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mirohoszcza Pierwsza; położenie: 50°25′40″N, 25°51′50″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mirohoszcza Druga; położenie: 50°25′20″N, 25°51′10″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mizocz; położenie: 50°24′00″N, 26°08′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mizuń Stary; położenie: 48°55′30″N, 23°52′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Młyniska; położenie: 49°18′50″N, 24°13′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mogielnica Nowa; położenie: 49°11′40″N, 25°37′30″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mogielnica Stara; położenie: 49°12′10″N, 25°36′20″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mokwin; położenie: 50°57′20″N, 26°48′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Monasterczany; położenie: 48°42′50″N, 24°27′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Monasterzec; położenie: 49°13′00″N, 24°20′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Moroczna; położenie: 51°50′40″N, 25°54′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Morszyn; położenie: 49°09′00″N, 23°52′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Moszczanica; położenie: 50°24′30″N, 26°38′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mościska Drugie; położenie: 49°49′15″N, 23°02′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Mszana; położenie: 49°49′50″N, 23°47′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mszaniec; położenie: 49°13′30″N, 25°47′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mulczyce; położenie: 51°32′30″N, 25°53′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Muszkatówka; położenie: 48°48′20″N, 26°05′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mużyłowice; położenie: 49°51′40″N, 23°29′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mużyłów; położenie: 49°18′10″N, 25°06′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mykietyńce; położenie: 48°54′30″N, 24°45′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Myszkowice; położenie: 49°26′40″N, 25°36′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Myszyn; położenie: 48°27′00″N, 24°59′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nachaczów; położenie: 50°00′20″N, 23°16′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nadziejów; położenie: 49°00′00″N, 24°05′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nahujowice; położenie: 49°21′30″N, 23°18′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nakoneczne Pierwsze; położenie: 49°56′00″N, 23°20′00″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nakoneczne Drugie; położenie: 49°56′10″N, 23°17′00″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Napadówka; położenie: 49°53′10″N, 26°02′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Narajów; położenie: 49°31′40″N, 24°46′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nastasów; położenie: 49°25′30″N, 25°30′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nawaria; położenie: 49°44′50″N, 23°55′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nawóz; położenie: 51°04′10″N, 25°23′10″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nazawizów; położenie: 48°40′00″N, 24°35′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niańkowicze; położenie: 51°52′30″N, 26°04′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niebyłów; położenie: 48°48′40″N, 24°13′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niegowce; położenie: 49°07′40″N, 24°22′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niemirów; położenie: 50°06′10″N, 23°26′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niemowicze; położenie: 51°15′30″N, 26°38′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),

28



























przyjęcie egzonimu Niesłuchów; położenie: 49°57′50″N, 24°26′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niewirków; położenie: 50°42′00″N, 26°50′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nieznanów; położenie: 50°09′35″N, 24°32′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niezwiska; położenie: 48°46′30″N, 25°15′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nieżuchów; położenie: 49°16′20″N, 23°47′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nowa Kachowka; położenie: 46°45′00″N, 33°22′00″E,
obwód chersoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowa Lubomirka; położenie: 50°46′10″N, 26°23′00″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowa Wieś; położenie: 49°20′30″N, 23°35′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowe Sioło; położenie: 49°39′30″N, 26°04′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowica; położenie: 48°57′30″N, 24°20′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowoazowsk; położenie: 47°06′50″N, 38°05′00″E, obwód
doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowojaworowsk; położenie: 49°56′00″N, 23°34′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosielica; położenie: 50°04′10″N, 27°31′15″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosielica; położenie: 48°57′00″N, 23°55′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosielica; położenie: 48°22′40″N, 25°16′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółka; położenie: 49°18′20″N, 25°11′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółka Kostiukowa; położenie: 48°43′00″N, 25°55′20″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowosiółki Gościnne; położenie: 49°37′50″N, 23°27′50″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowy Korzec; położenie: 50°36′50″N, 27°09′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowy Oleksiniec; położenie: 49°50′20″N, 25°29′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nujno; położenie: 51°33′00″N, 24°54′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nyrków; położenie: 48°48′50″N, 25°35′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Obarów; położenie: 50°39′20″N, 26°10′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Obołonie; położenie: 48°57′30″N, 24°01′15″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Obzyr Wielki; położenie: 51°27′00″N, 25°12′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Ochmatów; położenie: 49°09′45″N, 30°12′50″E, obwód
czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ohladów; położenie: 50°11′50″N, 24°41′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Okniny Wielkie; położenie: 49°56′00″N, 25°51′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Okno; położenie: 48°40′00″N, 25°22′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Okno; położenie: 49°20′35″N, 26°04′20″E, obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Okopy wraz z egzonimem wariantowym Okopy Świętej
Trójcy; położenie: 48°32′20″N, 26°25′20″E, obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olchowiec; położenie: 48°33′40″N, 26°09′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olejów; położenie: 49°45′20″N, 25°15′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oleksin Mały; położenie: 50°39′40″N, 26°14′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oleksin Wielki; położenie: 50°40′20″N, 26°13′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olesza; położenie: 48°50′00″N, 25°08′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oleszów; położenie: 48°56′40″N, 24°59′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olszanica; położenie: 48°57′10″N, 24°52′45″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Olszanik; położenie: 49°26′45″N, 23°14′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ołyka; położenie: 50°43′00″N, 25°49′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Omelana Wielka; położenie: 50°35′40″N, 26°06′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Opary; położenie: 49°25′00″N, 23°42′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oporzec; położenie: 48°47′00″N, 23°20′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Opulsko; położenie: 50°29′40″N, 24°12′35″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Orłówka; położenie: 51°03′50″N, 26°43′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Orów; położenie: 49°11′00″N, 23°32′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Orwianica; położenie: 51°30′00″N, 26°32′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oryszkowce; położenie: 49°04′10″N, 25°52′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oskrzesińce; położenie: 48°30′30″N, 25°04′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Osławy Białe; położenie: 48°28′50″N, 24°42′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Osławy Czarne; położenie: 48°27′30″N, 24°44′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Osowa; położenie: 51°28′20″N, 26°21′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostapie; położenie: 49°22′40″N, 26°02′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostki; położenie: 51°15′40″N, 27°22′30″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostra; położenie: 48°55′40″N, 25°08′10″E, obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostrożec; położenie: 50°40′00″N, 25°32′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Czarny Ostrów; położenie: 49°27′50″N, 24°16′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostrów; położenie: 50°23′30″N, 24°10′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostrów; położenie: 49°29′10″N, 25°34′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Owadno; położenie: 50°55′40″N, 24°23′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ożenin; położenie: 50°26′20″N, 26°29′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ożomla; położenie: 49°51′00″N, 23°25′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ożydów; położenie: 49°57′30″N, 24°49′00″E, obwód lwowski
(aklamacja).

Ze względu na brak czasu, na kolejne posiedzenie przeniesiono dokończenie
omawiania wykazu polskich nazw z obszaru Ukrainy.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:
Wiceprzewodniczący Komisji
mgr Maciej Zych
Wiceprzewodniczący Komisji
prof. dr hab. Andrzej Markowski

