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Protokół
69. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 21 marca 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.
6.

Wstępny porządek obrad obejmował:
Zagajenie.
Przyjęcie protokołu 68. posiedzenia Komisji z dnia 22 lutego 2012 roku.
Sprawy bieżące.
Kontynuowanie omawiania wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Ukrainy.
Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Czech.
Omówienie wykazu polskich nazw geograficznych z obszaru Słowacji.
Obrady prowadził Waldemar Rudnicki, przewodniczący Komisji.
Ad l. Przewodniczący przywitał członków Komisji.

Ad 2. Do protokołu 68. posiedzenia zgłoszono kilka uwag redakcyjnych. Po ich
uwzględnieniu protokół przyjęto jednogłośnie (12 głosów za).
Ad 3. Członkowie Komisji otrzymali angielskojęzyczną wkładkę do „Urzędowego
wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” zawierającą tłumaczenia części
wstępnej publikacji („Przedmowa”, „Wprowadzenie”, „Przyjęte zasady latynizacji na alfabet
łaciński z języków posługujących się innymi formami zapisu”, „Objaśnienie skrótów
i znaków”) oraz polsko-angielskie słowniki nazw państw, terytoriów i języków, a także
tłumaczenia przypisów znajdujących się w zasadniczej części wykazu. Wkładka ta,
powielana w formie kserokopii, będzie dołączana do egzemplarzy wykazu rozdawanych
w czasie międzynarodowych spotkań nazewniczych. Jej cyfrowa wersja w formacie PDF
została zaś zamieszczona na internetowej stronie Komisji.
K. Przyszewska zaproponowała, aby materiały na posiedzenia Komisji były rozsyłane
e-mailem w wersji PDF (z potwierdzeniem odbioru), a nie, jak do tej pory, w formie
wydruków. Tak rozsyłane są np. materiały na posiedzenia Komisji Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych. Członkowie Komisji przystali na tę propozycję, ustalono
jednak, że na indywidualną prośbę materiały na posiedzenia i/lub protokoły z posiedzeń będą
rozsyłane do konkretnych osób również w formie dotychczasowej – osoby chcące skorzystać
z tej możliwości powinny zgłosić ten fakt do Sekretariatu Komisji.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przysłało wniosek dotyczący zmiany krótkiej
nazwy państwa z Birma na Mjanma wraz ze zmianą przymiotnika i nazwy obywateli.
Wniosek ten uzasadniono m.in. tym, że w rezultacie reform demokratycznych (wybory
powszechne w 2010 roku i przyjęcie nowej konstytucji) powiększyła się grupa państw
oficjalnie stosujących nazwę Mjanma (w różnych wariantach językowych), również
birmańska opozycja zaczęła stosować tę nazwę. Na początku br. Francja i Niemcy
zaproponowały, aby na forum Unii Europejskiej zaprzestano używania podwójnego
nazewnictwa i stosowano tylko jedna nazwę Mjanma (ang. Myanmar) – dotychczas
stosowany był zapis angielski Burma/Myanmar (i jego odpowiedniki w językach
poszczególnych państw UE), co wynikało także ze sprzeciwu Wielkiej Brytanii wobec
rezygnacji z nazwy Burma (obecnie Wielka Brytania stosuje już jako oficjalną nazwę
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Republic of the Union of Myanmar). Zwrócono także uwagę, że Polska jest jednym
z pierwszych państw UE, które zaangażowały się we współpracę z władzami birmańskimi na
rzecz wsparcia procesu demokratycznego, Polska angażuje się gospodarczo w tym kraju,
w maju zaś planowana jest w nim wizyta Ministra Sikorskiego.
W czasie dyskusji zwrócono uwagę, że w 1989 roku birmańska junta wojskowa nie
zmieniła nazwy kraju, którą pozostaje Myanma (w transliteracji), jedynie zażądała stosowania
w języku angielskim formy Myanmar zamiast dotychczasowej Burma. Zwrócono uwagę, że
analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku Iranu, gdy w 1935 roku szach zażądał
stosowania po angielsku nazwy Iran, zgodnej z ówczesną irańską nazwą państwa, zamiast
dotychczas stosowanej nazwy Persja. Zwrócono także uwagę na zmianę podejścia MSZ do
krótkich nazw państw. W czasie ustalania nazw do wykazu nazw państw z 2003 roku,
stanowisko Ministerstwa było takie, że nazwy krótkie, jako nieoficjalne i nie używane
w oficjalnej korespondencji, mogą być ustalone w dowolnej formie, Ministerstwo
interesowały tylko nazwy oficjalne. Nazwy krótkie są jednak powszechnie stosowane
w dokumentach urzędowych, stąd obecne zainteresowanie Ministerstwa również
poprawnością nazw krótkich.
W pierwszym głosowaniu członkowie Komisji sprzeciwili się zmianie nazwy państwa
z Birma na Mjanma – za zmianą były 3 osoby, przeciw 10, wstrzymały się od głosu 3.
Ponieważ MSZ jako wariantową przedstawił propozycję dodania nazwy Mjanma przy
zachowaniu nazwy Birma jako obocznej (z odpowiednim przypisem wyjaśniającym),
dyskutowano również tę propozycję. Zwrócono uwagę, że przy opracowywaniu wykazu
nazw państw z 2003 roku dążono do wyeliminowania wszelkich oboczności w nazwach
państw. Niemal całkowicie się to udało – w wykazie z 2003 roku i kolejnych państwa
i terytoria niesamodzielne miały zalecane tylko po jednej nazwie krótkiej i po jednej nazwie
długiej oficjalnej (pominięto takie nazwy oboczne jak: Kirgizja, Ruanda, Belau, Turkmenia,
Zjednoczone Królestwo, Federacja Saint Christopher i Nevis, Muzułmańska Republika
Iranu), jedynym wyjątkiem było Portoryko z dwoma nazwami oficjalnymi. W najnowszym
wykazie uwzględnione zostały dodatkowo oboczności przy nazwach oficjalnych dwóch
państw (Macedonii i Watykanu) oraz stolicy Kataru. A. Czerny zwrócił uwagę, że
dotychczasowe postępowanie było zgodne z założeniem ONZ, aby dla każdego państwa
stosować w danym języku jedną nazwę, jednak spowodowało wyeliminowanie niektórych
nazw obocznych, które są powszechnie stosowane, a co ważniejsze zupełnie poprawne, np.
Zjednoczone Królestwo. W przypadku przyjęcia podwójnej krótkiej nazwy dla Birmy,
zaproponował przyjęcie również podwójnej krótkiej nazwy dla Wielkiej Brytanii oraz
rozważenie wprowadzenia krótkiej nazwy Afryka Południowa dla Republiki Południowej
Afryki. M. Zych zwrócił uwagę, że nazwa Afryka Południowa, podobnie jak np. krótka
nazwa Zielony Przylądek dla Republiki Zielonego Przylądka, była zgłaszana za każdym
razem, gdy opracowywane było nowe wydanie wykazu nazw państw – za każdym razem
Komisja odrzucała tę propozycję. Zwrócił także uwagę, że ewentualne wprowadzanie
nowych krótkich nazw państw, musi być skonsultowane z MSZ.
Po dyskusji członkowie Komisji postanowili przychylić się do drugiej propozycji
MSZ i ustalili, że główną krótką nazwą państwa będzie Mjanma, nazwa Birma zostanie zaś
zachowana jako nazwa wariantowa (13 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się). Ustalono
także, że do Komisji Ortograficzno-Onomastycznej Rady Języka Polskiego zostanie
skierowane pismo z prośbą o ustalenie przymiotnika i nazw obywateli Mjanmy – w wykazie
nazw państw będą wymienione formy przymiotnika i nazw obywateli zarówno od nazwy
Mjanma, jak i, dotychczas uwzględniane, od nazwy Birma. Zwrócono przy tym uwagę, że nie
ulegnie zmianie nazwa języka – polska nazwa języka birmański jest przez językoznawców
używana jako jedyna (analogicznie np. w Holandii jest język niderlandzki, a w Kambodży
khmerski).
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K. Przyszewska poinformowała, że prawdopodobnie pod koniec roku będzie
dodrukowany wykaz nazw państw – korzystając z tej okazji będzie można w wersji
drukowanej wykazu uwzględnić zmiany w nazwach państw (poza nazwą Birmy, w styczniu
zmieniona została oficjalna nazwa Węgier). Aktualizacje są zaś na bieżąco nanoszone
w wersji wykazu zamieszczonej na internetowej stronie Komisji.
Przewodniczący poprosił, aby na kolejne posiedzenie Komisji zgłosić propozycje
ewentualnych zmian w nazwach państw, takich jak dodanie nazwy wariantowej Zjednoczone
Królestwo, czy krótkich nazw Afryka Południowa i Zielony Przylądek. Propozycje te zostaną
omówione, a w przypadku ich zaakceptowania przesłane zostaną do konsultacji Ministerstwu
Spraw Zagranicznych.
Komisja na jednym z wcześniejszych posiedzeń ustaliła, że wykaz nazw z obszaru
Białorusi zostanie przesłany do konsultacji organizacjom polonijnym na Białorusi, podobnie
jak miało to miejsce w przypadku wykazu nazw z obszaru Litwy. Pojawiły się jednak
wątpliwości odnośnie do takich konsultacji. Po pierwsze, Związek Polaków na Białorusi ma
dwa zarządy – popierany przez władze polskie i nieuznawany przez władze białoruskie oraz
drugi popierany przez władze białoruskie i nieuznawany przez władze polskie. W zaistniałej
sytuacji niewskazane byłoby konsultowanie z władzami nieuznawanymi przez Polskę,
natomiast władze Związku uznawane przez Polskę mają obecnie niewielkie możliwości
działania, opiniowanie nazw geograficznych nie byłoby prawdopodobnie przez nie możliwe.
Po drugie, wątpliwości budzi sens samych takich konsultacji – Komisja ustala polskie nazwy,
które są zalecane do użytku w Polsce, Polacy mieszkający zaś za granicą mogą stosować inne
formy, często odbiegające od nazw zalecanych. Na ostatnim posiedzeniu Komitetu
Redakcyjnego omawiane było m.in. nazewnictwo z obszaru Łotwy. W okolicach Dyneburga
znajduje się kilka gmin, w których Polacy stanowią ponad 20% mieszkańców.
Zaproponowano przyjęcie polskich nazw dla siedzib tych gmin, a ponieważ nazwy te nie są
uwzględniane na współczesnych i przedwojennych mapach, czy w ogólnodostępnych
opracowaniach, uznano, że warto o ich brzmienie zapytać Związek Polaków na Łotwie.
Okazało się jednak, że nawet powszechnie znane polskie nazwy są przez miejscową Polonię
zastępowane innymi formami, np. Dyneburg to wg Związku Polaków na Łotwie Daugawpiłs,
Rzeżyca to Rezekne, Windawa to Wentspiłs, Lucyn to Łudza itd. Nazwy w takich formach
pojawiają się także w czasopismach polonijnych (np. artykuł „O Polonii rezekneńskiej
dawnych lat” w czasopiśmie „Polak na Łotwie”, czy „Mistrzostwa miasta Daugawpiłs
w nowusie wśród weteranów” w „Czasie Łatgalii”). E. Wolnicz-Pawłowska wyjaśniła, że jest
to zjawisko często spotykane wśród Polonii – zatracone zostają tradycyjne toponimy obecne
w polszczyźnie stosowanej w Polsce i zastępowane nazwami powstałymi z dostosowania
oficjalnych nazw miejscowych do języka polskiego. Tego typu „nowe” polskie nazwy
spotykane są wśród Polonii z wielu państw. Dodała także, że tego typu nazwy nie powinny
być uwzględniane przy standaryzacji polskiego nazewnictwa.
W związku z tym Komisja uznała, że konsultacje z organizacjami polonijnymi
w sprawie nazewnictwa geograficznego są niecelowe – formy zaproponowane przez te
organizacje mogą znacząco odbiegać od nazw utrwalonych historycznie.
Omówiono wątpliwości dotyczące kilku nazw przyjętych na poprzednim posiedzeniu.
Pozostawiono do wyjaśnienia, czy przyjąć egzonimy w formie Dermań Pierwsza i Dermań
Druga, czy w formie Dermań Pierwszy i Dermań Drugi. Wątpliwość budziło to, czy nazwa
Dermań jest rodzaju żeńskiego (tak jak w nazwie ukraińskiej: Dermań Persza, Dermań
Druha), czy rodzaju męskiego. Po sprawdzeniu stosowania nazwy tej miejscowości
w tekstach okazało się, że jest ona rodzaju męskiego. Komisja przyjęła zatem, przez
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aklamację, nazwy w formach Dermań Pierwszy (położenie: 50°23′10″N, 26°12′50″E, obwód
rówieński) i Dermań Drugi (położenie: 50°21′30″N, 26°14′50″E, obwód rówieński).
Do wyjaśnienia pozostawiono także, czy wprowadzać nazwę Gródek Podolski jako
wariantową dla miejscowości Gródek w obwodzie chmielnickim. Nazwa Gródek Podolski,
jako jedyny zalecany egzonim, wymieniona została w wykazie z 1996 r. Następnie została
zmieniona przez Komisję na Gródek na 32. posiedzeniu (4 lipca 2007 roku). Miejscowość ta
w większości źródeł nosi nazwę Gródek – taka nazwa uwzględniona jest m.in. w „Słowniku
geograficznym Królestwa Polskiego”, Encyklopedii Orgelbranda, mapach WIG (także jako
Gródek nad Smotryczem i Gródek Płoskirowski), mapach Romera. Nazwa Gródek Podolski
spotykana jest co prawda zarówno w publikacjach starszych jak i współczesnych, jednak
zdecydowanie rzadziej niż nazwa Gródek i należy ją uznać raczej za nazwę potoczną,
analogiczną np. do nazwy Krynica Górska, a nie za dawną nazwę tego miasta. Komisja
postanowiła zatem, przez aklamację, nie wprowadzać nazwy Gródek Podolski jako
wariantowej dla nazwy Gródek oraz nie uwzględniać tej nazwy jako historycznej.
Ad 4. Omawianie nazw geograficznych z obszaru Ukrainy rozpoczęto od
kontynuowania nazewnictwa miejscowości, dla którego Komisja uchwaliła:

przyjęcie egzonimu Pałahicze; położenie: 48°54′10″N, 24°59′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Paniowce; położenie: 48°34′50″N, 26°18′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Parchacz; położenie: 50°20′00″N, 24°13′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Pasieczna; położenie: 48°34′15″N, 24°25′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Pauszówka; położenie: 48°58′30″N, 25°34′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Pawełcze; położenie: 48°59′40″N, 24°40′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Pawłohrad; położenie: 48°32′00″N, 35°52′30″E,
obwód dniepropetrowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Pawłów; położenie: 50°15′40″N, 24°32′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Peczenihy; położenie: 49°52′00″N, 36°56′10″E, obwód
charkowski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Peczeniżyn; położenie: 48°31′00″N, 24°53′00″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Pereczyn; położenie: 48°44′10″N, 22°29′00″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Perwomajsk; położenie: 48°37′45″N, 38°31′30″E, obwód
ługański (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Petlikowce Nowe; położenie: 49°09′50″N, 25°27′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Petlikowce Stare; położenie: 49°08′00″N, 25°22′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Petryków; położenie: 49°32′00″N, 25°34′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Piadyki; położenie: 48°33′40″N, 25°04′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Piaseczna; położenie: 49°27′00″N, 23°58′00″E, obwód
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lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Piasków; położenie: 50°56′50″N, 26°28′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pieniaki; położenie: 49°53′45″N, 25°11′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pikułowice; położenie: 49°52′00″N, 24°14′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pistyń; położenie: 48°21′30″N, 25°01′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Piszcza; położenie: 51°36′35″N, 23°49′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pławie; położenie: 48°53′40″N, 23°20′25″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Płoska; położenie: 50°25′20″N, 26°23′10″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Płuhów; położenie: 49°45′00″N, 25°02′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pniewno; położenie: 51°40′40″N, 25°16′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pobereże; położenie: 49°01′20″N, 24°49′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Poczajów Stary; położenie: 50°01′10″N, 25°28′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podborce; położenie: 49°50′40″N, 24°09′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Poddębce; położenie: 50°21′05″N, 23°42′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podgrodzie; położenie: 49°26′30″N, 24°35′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podhajce; położenie: 50°42′50″N, 25°24′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podhajczyki; położenie: 48°33′40″N, 25°10′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podhajczyki; położenie: 49°38′50″N, 23°30′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podhorodce; położenie: 49°09′10″N, 23°25′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podkamień; położenie: 49°27′00″N, 24°28′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podlipce; położenie: 49°45′45″N, 25°03′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podmichale; położenie: 48°59′40″N, 24°24′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podpieczary; położenie: 48°55′40″N, 24°48′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podwysoka; położenie: 48°33′20″N, 25°31′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podzameczek; położenie: 49°04′40″N, 25°24′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Podzwierzyniec; położenie: 49°34′25″N, 23°43′10″E, obwód
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lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pohorce; położenie: 49°35′40″N, 23°33′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Polanica; położenie: 49°01′40″N, 23°42′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Polany; położenie: 51°03′20″N, 26°39′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Police; położenie: 51°16′00″N, 26°03′30″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Połonka; położenie: 50°41′20″N, 25°17′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Połonne; położenie: 50°07′10″N, 27°30′30″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Połtawa; położenie: 49°35′00″N, 34°33′00″E, obwód
połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ponikowica; położenie: 50°03′00″N, 25°02′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Popiele; położenie: 49°18′40″N, 23°23′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Popielniki; położenie: 48°23′00″N, 25°20′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Popowice; położenie: 49°44′00″N, 22°54′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Porchowa; położenie: 48°57′30″N, 25°15′35″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Poryck; położenie: 50°37′30″N, 24°27′30″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Postojno; położenie: 50°55′00″N, 26°06′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Postołówka; położenie: 49°12′20″N, 26°05′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Potoczyska; położenie: 48°44′30″N, 25°35′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Potok Czarny; położenie: 48°29′50″N, 24°44′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Poturzyca; położenie: 50°27′20″N, 24°17′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Potylicz; położenie: 50°12′45″N, 23°33′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pójło; położenie: 49°00′10″N, 24°18′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Probużna; położenie: 49°01′10″N, 25°59′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Prusy; położenie: 49°52′20″N, 24°11′00″E, obwód lwowski
(za przyjęciem samego egzonimu Prusy opowiedziało się 7 osób, za przyjęciem
egzonimu Prusy wraz z egzonimem wariantowym Jampol opowiedziały się
3 osoby, 5 wstrzymało się od głosu),
przyjęcie egzonimu Przemysłów; położenie: 50°25′40″N, 24°01′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przerośl; położenie: 48°41′50″N, 24°38′10″E, obwód
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iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przewłoka; położenie: 49°07′00″N, 25°21′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przyłbice; położenie: 49°53′00″N, 23°28′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Przysłup; położenie: 49°10′30″N, 22°56′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Puków; położenie: 49°23′40″N, 24°41′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pulemiec; położenie: 51°32′20″N, 23°42′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pulmo; położenie: 51°30′40″N, 23°46′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Putiatyńce; położenie: 49°22′40″N, 24°38′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Putywl; położenie: 51°20′00″N, 33°52′00″E, obwód
sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rachiń; położenie: 49°00′10″N, 24°02′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rachmanów; położenie: 50°07′40″N, 26°05′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Radcza; położenie: 48°51′00″N, 24°39′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Raczyn; położenie: 50°25′20″N, 25°48′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radelicz; położenie: 49°28′30″N, 23°51′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radenice; położenie: 49°43′40″N, 23°10′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Radłowice; położenie: 49°30′00″N, 23°14′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rafałówka Stara; położenie: 51°22′15″N, 25°51′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rakowy Las; położenie: 51°37′10″N, 24°55′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rekliniec; położenie: 50°13′40″N, 24°14′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Remenów; położenie: 49°57′05″N, 24°12′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Remizowce; położenie: 49°43′15″N, 24°52′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rodatycze; położenie: 49°48′10″N, 23°31′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rogóźno; położenie: 49°52′30″N, 23°20′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rokinie; położenie: 50°50′00″N, 25°16′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rokitno; położenie: 51°17′00″N, 27°13′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Romejki; położenie: 51°15′40″N, 26°12′40″E, obwód
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rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Roztoki; położenie: 48°11′00″N, 25°07′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Roztoki; położenie: 49°55′10″N, 25°30′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rosulna; położenie: 48°46′30″N, 24°22′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Roszniów; położenie: 48°59′00″N, 24°54′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rowańce; położenie: 50°43′40″N, 25°21′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rozdolne; położenie: 45°46′00″N, 33°29′15″E, Krym
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rozłucz; położenie: 49°14′00″N, 22°58′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rozwadów; położenie: 49°30′10″N, 23°57′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rozważ; położenie: 50°21′50″N, 26°30′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rożen Mały; położenie: 48°15′20″N, 25°05′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rożen Wielki; położenie: 48°13′20″N, 25°04′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rożnów; położenie: 48°22′00″N, 25°14′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Rożyszcze; położenie: 50°54′30″N, 25°16′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Równia; położenie: 48°55′00″N, 24°13′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Różanka Niżna; położenie: 48°48′40″N, 23°30′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Różanka Wyżna; położenie: 48°47′00″N, 23°31′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rudniki; położenie: 49°27′30″N, 23°54′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rudniki; położenie: 51°02′00″N, 25°45′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rudno; położenie: 49°50′20″N, 23°52′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rumno; położenie: 49°36′00″N, 23°46′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rungury; położenie: 48°29′00″N, 24°51′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rychcice; położenie: 49°23′10″N, 23°33′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rydoml; położenie: 49°54′40″N, 25°35′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rykowicze; położenie: 50°38′10″N, 24°32′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rypne; położenie: 48°49′40″N, 24°08′50″E, obwód
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iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzeczyca; położenie: 51°45′50″N, 24°40′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzepniów; położenie: 49°58′55″N, 24°30′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzęsna Ruska; położenie: 49°52′30″N, 23°54′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzyczki; położenie: 50°16′40″N, 23°38′50″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sadzawa; położenie: 48°49′10″N, 24°28′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sadzawka; położenie: 48°34′00″N, 24°48′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Saki; położenie: 45°08′00″N, 33°36′00″E, Krym
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sapanów; położenie: 50°09′10″N, 25°41′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sawczyn; położenie: 50°28′30″N, 24°10′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sąsiadowice; położenie: 49°32′50″N, 23°01′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Seneczów; położenie: 48°46′00″N, 23°36′55″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Serafińce; położenie: 48°39′00″N, 25°33′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sewastopol; położenie: 44°36′00″N, 33°31′20″E
przyjęcie egzonimu Sianki; położenie: 49°01′30″N, 22°54′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siebieczów; położenie: 50°26′40″N, 24°07′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siedliszcze; położenie: 51°24′50″N, 24°31′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siedliszcze; położenie: 51°40′10″N, 25°22′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siedliszcze Wielkie; położenie: 50°49′30″N, 26°59′10″E,
obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sielec; położenie: 50°18′30″N, 24°12′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sielec; położenie: 51°37′00″N, 26°36′10″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sieliszcze Małe; położenie: 51°11′40″N, 26°53′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siemakowce; położenie: 48°45′30″N, 25°31′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siemiginów; położenie: 49°09′20″N, 23°44′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siemianówka; położenie: 49°40′15″N, 23°54′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sieniawa; położenie: 49°42′30″N, 25°53′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Sieńków; położenie: 50°18′30″N, 24°46′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sijańce; położenie: 50°28′50″N, 26°38′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Silno; położenie: 50°54′20″N, 25°47′50″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sińków; położenie: 48°36′50″N, 25°57′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siółko; położenie: 49°15′30″N, 25°08′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siwka Kałuska; położenie: 49°01′20″N, 24°17′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
zmianę egzonimu Skała Podolska na Skała; położenie: 48°51′00″N, 26°12′00″E,
obwód tarnopolski (aklamacja) – nazwa Скала-Подільська jest formą powojenną,
za II RP i wcześniej stosowana była nazwa Skała, analogicznie dla sąsiedniego
miasta o ukraińskiej powojennej nazwie Мельниця-Подільська jest przyjęty
egzonim Mielnica odpowiadający polskiej przedwojennej nazwie,
przyjęcie pseudoegzonimu Skałat; położenie: 49°25′30″N, 25°58′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skałat Stary; położenie: 49°27′50″N, 25°59′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Skobełka; położenie: 50°30′50″N, 24°46′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Skomorochy; położenie: 50°32′10″N, 24°19′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skoryki; położenie: 49°36′00″N, 26°08′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skwarzawa; położenie: 49°52′00″N, 24°44′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skwarzawa Nowa; położenie: 50°02′10″N, 23°53′40″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Skwarzawa Stara; położenie: 50°02′20″N, 23°57′00″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sławuta; położenie: 50°17′40″N, 26°51′30″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sławutycz; położenie: 51°31′10″N, 30°45′30″E, obwód
kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słobódka Leśna; położenie: 48°37′00″N, 24°57′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Smolary; położenie: 51°27′40″N, 24°17′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Smorze; położenie: 48°54′20″N, 23°10′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Smyga; położenie: 50°14′10″N, 25°46′00″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Snowicz; położenie: 49°44′10″N, 24°56′20″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Snowidowicze; położenie: 51°17′30″N, 27°23′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Snowidów; położenie: 48°52′40″N, 25°17′20″E, obwód
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tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sokal; położenie: 50°28′50″N, 24°16′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sokolniki; położenie: 49°47′00″N, 23°59′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sokołów; położenie: 48°56′10″N, 25°20′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sokołówka; położenie: 48°17′30″N, 25°00′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sokołówka; położenie: 50°02′00″N, 24°50′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sokul; położenie: 51°02′40″N, 25°20′30″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sołonka; położenie: 49°45′30″N, 24°00′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sopów; położenie: 48°31′20″N, 24°58′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Soszyczno; położenie: 51°28′00″N, 24°52′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sroki Lwowskie; położenie: 49°52′25″N, 24°07′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Staje; położenie: 50°23′05″N, 23°53′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stańków; położenie: 49°12′00″N, 23°51′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stara Czartoria; położenie: 50°00′50″N, 27°41′50″E, obwód
żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stara Sieniawa; położenie: 49°35′50″N, 27°37′00″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stare Sioło; położenie: 51°36′40″N, 27°07′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stare Miasto; położenie: 49°16′40″N, 25°07′30″E, obwód
tarnopolski (za przyjęciem nazwy w formie Stare Miasto opowiedziało się 8 osób,
za przyjęciem nazwy w formie Staremiasto opowiedziały się 4 osoby, 3 osoby
wstrzymały się od głosu),
przyjęcie egzonimu Starosiele; położenie: 51°05′50″N, 25°39′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stary Oleksiniec; położenie: 49°50′20″N, 25°33′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starzawa; położenie: 49°30′20″N, 22°45′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starzyska; położenie: 49°58′30″N, 23°33′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stawczany; położenie: 49°45′40″N, 23°50′30″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stawek; położenie: 50°54′30″N, 26°12′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stecowa; położenie: 48°31′30″N, 25°34′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stepań; położenie: 51°08′00″N, 26°18′30″E, obwód
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rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stepangród; położenie: 51°37′50″N, 26°10′45″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stopczatów; położenie: 48°25′00″N, 24°58′45″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Straszewice; położenie: 49°27′00″N, 23°04′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Streptów; położenie: 50°01′30″N, 24°26′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stronna; położenie: 49°20′20″N, 23°12′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strusów; położenie: 49°20′30″N, 25°37′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strutyn Niżny; położenie: 48°56′30″N, 24°07′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strutyn Wyżny; położenie: 48°55′00″N, 24°04′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stryj; położenie: 49°15′30″N, 23°51′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stryjówka; położenie: 49°36′10″N, 25°49′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzałkowice; położenie: 49°30′00″N, 23°08′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzałków; położenie: 49°13′30″N, 23°52′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzelbice; położenie: 49°27′10″N, 22°57′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzelsk; położenie: 51°25′40″N, 26°38′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzylcze; położenie: 48°41′00″N, 25°33′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Strzyłki; położenie: 49°19′40″N, 22°58′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Studzianka; położenie: 50°13′10″N, 25°42′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Studzianka; położenie: 49°02′30″N, 24°27′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stydyń Mały; położenie: 51°01′00″N, 26°10′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stydyń Wielki; położenie: 51°02′50″N, 26°10′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stynawa Niżna; położenie: 49°08′00″N, 23°39′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Stynawa Wyżna; położenie: 49°09′50″N, 23°36′45″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Suchodół; położenie: 48°47′40″N, 24°01′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchostaw; położenie: 49°09′10″N, 25°51′20″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchowola; położenie: 50°00′15″N, 25°15′00″E,
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obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Suchowola; położenie: 49°49′50″N, 23°50′10″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sudcze; położenie: 51°44′00″N, 25°35′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Suszyca Wielka; położenie: 49°29′20″N, 22°51′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Swalawa; położenie: 48°33′00″N, 22°59′30″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Swarycewicze; położenie: 51°42′30″N, 26°16′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Swaryczów; położenie: 48°57′45″N, 24°12′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Symonów; położenie: 50°34′30″N, 26°37′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Synowódzko Niżne; położenie: 49°06′20″N, 23°38′20″E,
obwód lwowski (aklamacja),
zmianę egzonimu Synowódzko Wyżnie na Synowódzko Wyżne; położenie:
49°06′10″N, 23°35′30″E, obwód lwowski (aklamacja) – poprawna przedwojenna
forma nazwy,
przyjęcie egzonimu Szandrowiec; położenie: 49°10′10″N, 22°51′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szczurowice; położenie: 50°16′20″N, 25°01′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szeginie; położenie: 49°48′00″N, 22°58′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Szkło; położenie: 49°57′20″N, 23°32′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szpanów; położenie: 50°39′50″N, 26°15′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szubków; położenie: 50°41′50″N, 26°31′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Szuparka; położenie: 48°41′00″N, 26°00′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szybalin; położenie: 49°26′30″N, 25°00′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ścianka; położenie: 48°55′20″N, 25°15′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Śliwki; położenie: 48°46′40″N, 24°12′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świdowa; położenie: 48°52′10″N, 25°43′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świniuchy; położenie: 50°38′10″N, 24°45′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Świtaź; położenie: 51°29′00″N, 23°52′30″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tarakanów; położenie: 50°22′30″N, 25°42′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Taraź Stary; położenie: 49°58′40″N, 25°35′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Targowica; położenie: 48°35′40″N, 25°26′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Targowica; położenie: 48°44′00″N, 24°56′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tarnowica Leśna; położenie: 48°40′50″N, 24°37′30″E,
obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Taurów; położenie: 49°32′20″N, 25°16′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Teofipol; położenie: 49°50′30″N, 26°25′00″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Terszów; położenie: 49°24′20″N, 22°59′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tesłuhów; położenie: 50°18′20″N, 25°18′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tetewczyce; położenie: 50°19′50″N, 24°40′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tłumacz; położenie: 48°52′00″N, 25°00′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tłumaczyk; położenie: 48°35′00″N, 24°53′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Toboły; położenie: 51°35′40″N, 25°20′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Toki; położenie: 49°38′00″N, 26°13′30″E, obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tomaszgród; położenie: 51°18′00″N, 27°04′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tomaszowce; położenie: 49°08′20″N, 24°26′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Topolnica; położenie: 49°18′50″N, 23°01′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Topolno; położenie: 50°56′10″N, 25°16′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Toporowce; położenie: 48°34′20″N, 25°29′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Toporów; położenie: 50°06′40″N, 24°43′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Torczyn; położenie: 50°45′50″N, 25°00′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Torczynowice; położenie: 49°28′10″N, 23°03′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Touste; położenie: 49°16′10″N, 26°05′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Toustobaby; położenie: 49°08′20″N, 25°00′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trościaniec; położenie: 49°03′30″N, 24°00′35″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trościaniec; położenie: 48°24′10″N, 25°14′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trościaniec; położenie: 48°30′45″N, 29°13′20″E, obwód
winnicki (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Trościaniec; położenie: 50°57′30″N, 25°33′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trójca; położenie: 48°27′00″N, 25°13′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Truchanów; położenie: 49°03′10″N, 23°38′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trybuchowce; położenie: 49°02′30″N, 25°27′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Trypol; położenie: 50°07′00″N, 30°46′40″E, obwód kijowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tryskinie; położenie: 51°23′15″N, 26°26′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tuchla; położenie: 48°54′50″N, 23°28′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tucholka; położenie: 48°52′50″N, 23°17′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tuczyn; położenie: 50°42′00″N, 26°34′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tudiów; położenie: 48°14′30″N, 25°07′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tudorkowice; położenie: 50°34′55″N, 24°10′35″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Tulczyn; położenie: 48°40′30″N, 28°51′30″E, obwód
winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turówka; położenie: 49°23′35″N, 26°10′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Turylcze; położenie: 48°46′20″N, 26°11′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turza Mała; położenie: 48°57′20″N, 23°58′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turza Wielka; położenie: 49°07′30″N, 24°04′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Turze; położenie: 49°16′40″N, 23°05′50″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tutowicze; położenie: 51°21′10″N, 26°21′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tużyłów; położenie: 48°59′10″N, 24°15′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Twierdza; położenie: 49°48′10″N, 23°14′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tyszkowce; położenie: 48°42′15″N, 25°21′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tyszyca; położenie: 51°05′20″N, 26°44′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tyśmieniczany; położenie: 48°46′10″N, 24°40′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uherce Niezabitowskie; położenie: 49°43′50″N, 23°37′00″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhersko; położenie: 49°18′00″N, 23°54′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Uhorniki; położenie: 48°55′10″N, 24°45′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhorniki; położenie: 48°43′30″N, 24°51′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhorsk; położenie: 50°09′10″N, 25°54′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhrynów; położenie: 48°57′30″N, 24°41′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhrynów; położenie: 50°34′30″N, 24°06′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhrynów Stary; położenie: 48°56′50″N, 24°22′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhrynów Średni; położenie: 48°55′30″N, 24°21′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uhryńkowce; położenie: 48°44′40″N, 25°45′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
pozostawienie do wyjaśnienia, czy nazwa Ulicko Seredkiewicz jest poprawna,
przyjęcie egzonimu Uliczno; położenie: 49°13′50″N, 23°39′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ulwówek; położenie: 50°33′10″N, 24°18′15″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ułaszkowce; położenie: 48°54′00″N, 25°48′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uniatycze; położenie: 49°22′20″N, 23°25′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uroż; położenie: 49°23′20″N, 23°16′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ust-Czorna; położenie: 48°19′30″N, 23°56′10″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uście; położenie: 49°30′50″N, 23°55′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uście Biskupie; położenie: 48°37′00″N, 26°04′50″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uście Zielone; położenie: 49°01′40″N, 24°58′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Uścieczko; położenie: 48°46′00″N, 25°36′15″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Użhorod; położenie: 48°37′00″N, 22°18′00″E, obwód
zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Waręż; położenie: 50°30′50″N, 24°05′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Warkowicze; położenie: 50°28′30″N, 25°58′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wasylkowce; położenie: 49°05′30″N, 26°04′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wełdzirz; położenie: 48°54′00″N, 23°55′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Werba; położenie: 50°16′50″N, 25°36′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Werba; położenie: 50°56′00″N, 24°20′40″E, obwód
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wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Werbcze Małe; położenie: 51°12′45″N, 26°18′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Werbcze Wielkie; położenie: 51°12′40″N, 26°15′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Weryń; położenie: 49°29′00″N, 23°59′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiczówka; położenie: 51°49′10″N, 26°17′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielbowno; położenie: 50°21′00″N, 26°34′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielick; położenie: 51°07′10″N, 25°12′00″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wielimcze; położenie: 51°35′00″N, 24°44′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierbiąż Niżny; położenie: 48°29′40″N, 25°01′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierbiąż Wyżny; położenie: 48°29′40″N, 24°59′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żabie jako wariantowego, egzonimem głównym pozostaje
Wierchowina; położenie: 48°09′20″N, 24°50′00″E, obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzbiany; położenie: 50°02′50″N, 23°25′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzbowiec; położenie: 48°20′00″N, 25°08′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzbowiec; położenie: 49°48′30″N, 25°54′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wierzchnia; położenie: 49°06′00″N, 24°18′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wietły; położenie: 51°53′00″N, 25°07′20″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiktorów; położenie: 49°03′30″N, 24°38′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Winograd; położenie: 48°37′10″N, 25°16′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Winograd; położenie: 48°44′30″N, 24°46′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiry; położenie: 51°14′30″N, 26°56′40″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiszniów; położenie: 51°11′50″N, 24°02′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiśniowczyk; położenie: 49°14′00″N, 25°22′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wiśniowiec Stary; położenie: 49°53′40″N, 25°45′10″E,
obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Witkowicze; położenie: 51°03′00″N, 26°46′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Witków Nowy; położenie: 50°18′45″N, 24°29′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Witwica; położenie: 48°59′30″N, 23°51′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Włodzimierz jako wariantowego, egzonimem głównym
pozostaje Włodzimierz Wołyński; położenie: 50°51′00″N, 24°19′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wojehoszcze; położenie: 51°39′20″N, 25°06′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wojsławice; położenie: 50°33′30″N, 24°12′10″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wojutycze; położenie: 49°33′10″N, 23°06′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wola Wysocka; położenie: 50°04′40″N, 23°56′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wolica Komarowa; położenie: 50°23′30″N, 24°20′50″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołczatycze; położenie: 49°23′50″N, 24°20′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołcze; położenie: 49°12′30″N, 22°54′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołczkowce; położenie: 48°28′20″N, 25°24′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołczyniec; położenie: 48°57′00″N, 24°45′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołkowce; położenie: 48°46′30″N, 26°05′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołkowyje; położenie: 50°22′20″N, 25°22′50″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wołosianka; położenie: 48°46′50″N, 23°25′40″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołosów; położenie: 48°43′50″N, 24°40′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wołświn; położenie: 50°20′20″N, 24°17′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Worochta; położenie: 48°17′00″N, 24°34′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Worokomle; położenie: 51°42′30″N, 25°04′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Woroniaki; położenie: 49°47′00″N, 24°53′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Woronki; położenie: 51°33′20″N, 26°06′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Woziłów; położenie: 48°51′30″N, 25°18′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wólka Mazowiecka; położenie: 50°14′20″N, 23°50′20″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wroców; położenie: 49°51′30″N, 23°49′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wróblaczyn; położenie: 50°07′50″N, 23°28′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Wyderta; położenie: 51°43′10″N, 25°00′50″E, obwód
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wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wydranica; położenie: 51°36′30″N, 24°34′30″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wysocko Niżne; położenie: 49°01′50″N, 23°01′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wysocko Wyżne; położenie: 48°56′10″N, 23°03′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wysock; położenie: 51°43′20″N, 26°39′40″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wyszków; położenie: 48°43′35″N, 23°39′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wyszogródek; położenie: 49°46′00″N, 25°58′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wyżwa Nowa; położenie: 51°23′50″N, 24°25′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zabłocie; położenie: 51°18′20″N, 25°56′10″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zabołotce; położenie: 50°38′00″N, 24°15′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaborze; położenie: 50°16′25″N, 23°43′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zabuże; położenie: 50°29′00″N, 24°15′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zadarów; położenie: 49°03′30″N, 25°02′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zadubrowce; położenie: 48°32′10″N, 25°26′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zagórze; położenie: 49°52′00″N, 25°25′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zagwóźdź; położenie: 48°55′20″N, 24°39′20″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zahajce Wielkie; położenie: 50°00′10″N, 26°01′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zalesie; położenie: 48°56′40″N, 25°54′15″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zalesie; położenie: 51°32′50″N, 24°56′40″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załazie; położenie: 51°43′40″N, 25°10′00″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załokieć; położenie: 49°17′30″N, 23°14′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załukiew; położenie: 49°07′10″N, 24°42′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załucze Dolne; położenie: 48°24′20″N, 25°31′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załucze Górne; położenie: 48°24′40″N, 25°29′00″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załuże; położenie: 49°58′05″N, 23°25′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Załuże; położenie: 51°33′20″N, 26°40′10″E, obwód rówieński
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(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zamszany; położenie: 51°33′40″N, 24°34′50″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zapytów; położenie: 49°55′00″N, 24°12′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zarubińce; położenie: 49°23′20″N, 25°59′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zarzecze; położenie: 48°31′20″N, 24°38′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zastawna; położenie: 48°31′20″N, 25°50′40″E, obwód
czerniowiecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaszków; położenie: 49°57′10″N, 23°59′50″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zaturce; położenie: 50°47′00″N, 24°50′40″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zawadów; położenie: 50°03′30″N, 23°23′20″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zawadów; położenie: 49°15′10″N, 23°46′00″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zawale; położenie: 48°23′20″N, 25°35′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zawisznia; położenie: 50°26′50″N, 24°15′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zawój; położenie: 48°56′40″N, 24°25′30″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zazulińce; położenie: 48°35′20″N, 25°55′00″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Zbaraż; położenie: 49°40′00″N, 25°46′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zbaraż Stary; położenie: 49°39′10″N, 25°44′40″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zdołbica; położenie: 50°30′00″N, 26°15′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zielona; położenie: 48°31′50″N, 24°21′40″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
ustalenie, że egzonim Zimna Woda odnosi się do miejscowości, a nie do części
miejscowości; położenie: 49°49′30″N, 23°53′30″E, obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zinków; położenie: 49°05′40″N, 27°04′30″E, obwód
chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Złazno; położenie: 50°55′40″N, 26°13′10″E, obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Złotniki; położenie: 49°17′20″N, 25°23′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Znosicze; położenie: 51°12′40″N, 26°42′20″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zubrza; położenie: 49°46′15″N, 24°02′40″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zubrzec; położenie: 48°59′20″N, 25°17′30″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zurno; położenie: 50°58′30″N, 26°43′00″E, obwód rówieński
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(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zwiniacze; położenie: 49°55′40″N, 25°39′20″E, obwód
tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zwiniacze; położenie: 50°30′00″N, 24°54′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zwinogródka; położenie: 49°04′30″N, 30°57′30″E, obwód
czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żabcze Murowane; położenie: 50°24′20″N, 24°06′40″E,
obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żelechów Wielki; położenie: 49°59′30″N, 24°25′40″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żeleźnica; położenie: 51°41′40″N, 25°34′20″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żmerynka; położenie: 49°02′00″N, 28°07′00″E, obwód
winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żółtańce; położenie: 49°59′30″N, 24°14′30″E, obwód
lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żuków; położenie: 48°42′20″N, 25°05′50″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żulin; położenie: 49°10′50″N, 23°46′30″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żuraki; położenie: 48°44′20″N, 24°29′10″E, obwód
iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żurawicze; położenie: 50°58′50″N, 25°43′10″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żużel; położenie: 50°24′00″N, 24°03′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żwirka; położenie: 50°28′00″N, 24°16′00″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żydyczyn; położenie: 50°48′00″N, 25°19′00″E, obwód
wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żyrawa; położenie: 49°24′50″N, 24°15′10″E, obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żyrycze; położenie: 51°41′20″N, 24°24′30″E, obwód wołyński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żytyń Mały; położenie: 50°40′30″N, 26°20′30″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żytyń Wielki; położenie: 50°39′30″N, 26°21′00″E, obwód
rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żyźnomierz; położenie: 49°01′30″N, 25°23′10″E, obwód
tarnopolski (aklamacja).

Następnie omówiono nazwy jednostek administracyjnych drugiego rzędu (rejonów)
uchwalając:

przyjęcie egzonimu rejon aleksandryjski; położenie: obwód kirowohradzki
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon andruszowski; położenie: obwód żytomierski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon apostołowski; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),
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przyjęcie egzonimu rejon artiomowski; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon bakczysarajski; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon baranowski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon barski; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon baryszowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon berdiański; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon berdyczowski; położenie: obwód żytomierski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon berehowski; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon berezieński; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon berezowski; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon białocerkiewski; położenie: obwód kijowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon białogrodzki; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon białopolski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon bielajewski; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon bobrowicki; położenie: obwód czernihowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon bobryniecki; położenie: obwód kirowohradzki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon bohorodczański; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon bołgradzki; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon borodziański; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon borszczowski; położenie: obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon boryspolski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon brodzki; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon brzeżański; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon buczacki; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon buski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon charkowski; położenie: obwód charkowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon chmielnicki; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon chmielnicki; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon chocimski; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon chuściański; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon cudnowski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon czeczelnicki; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon czehryński; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon czemerowiecki; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon czerkaski; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon czernihowski; położenie: obwód czernihowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon czortkowski; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon dąbrowicki; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon demidowski; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon derażniański; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
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przyjęcie egzonimu rejon dergacki; położenie: obwód charkowski (za przyjęciem
nazwy w formie rejon dergacki opowiedziało się 6 osób, za przyjęciem nazwy
w formie rejon dergaczowski opowiedziały się 3 osoby, 5 osób wstrzymało się od
głosu),
przyjęcie egzonimu rejon dniepropetrowski; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon dobropolski; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon doliński; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon drohobycki; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon dubieński; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon dunajowiecki; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon dżankojski; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon emilczyński; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon fastowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon geniczeski; położenie: obwód chersoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon głuchowski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon gródecki; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon gródecki; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon hadziacki; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon halicki; położenie: obwód iwanofrankiwski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon hlibocki; położenie: obwód czerniowiecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon horochowski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon horodeński; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon hoszczański; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon humański; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon husiatyński; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon iczniański; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon iliński; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon irszawski; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon iwanicki; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon iwankowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon izmailski; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon jagodziński; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon jampolski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon jampolski; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon jarmoliński; położenie: obwód chmielnicki (za
przyjęciem nazwy w formie rejon jarmoliński opowiedziało się 8 osób, za
przyjęciem nazwy w formie rejon jarmoliniecki opowiedziała się 1 osoba, 5 osób
wstrzymało się od głosu),
przyjęcie egzonimu rejon jaworowski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kachowski; położenie: obwód chersoński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kalinowski; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kałuski; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kamieniecki; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kamionecki; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu rejon kamionecki; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kaniowski; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kelmieniecki; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kilijski; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kirowohradzki; położenie: obwód kirowohradzki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kiwerski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kocmański; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kołomyjski; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon konotopski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon konstantynowski; położenie: obwód doniecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon korosteński; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon korosteszowski; położenie: obwód żytomierski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon korsuński; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon korzecki; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kosowski; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kostopolski; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon koszyrski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kotowski; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kowelski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kozielecki; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kozowski; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon krasiłowski; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon krasnoperekopski; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon krasnopolski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon królewiecki; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon krzemieniecki; położenie: obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon krzemieńczucki; położenie: obwód połtawski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon krzyworoski; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kupiański; położenie: obwód charkowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon kuryłowiecki; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon latyczowski; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon lipowiecki; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon lubarski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon lubieszowski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon lubomelski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon łanowiecki; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon łochwicki; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon łokacki; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon łubieński; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon łucki; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu rejon makarowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon maliński; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon maniewicki; położenie: obwód wołyński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon melitopolski; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon michajłowski; położenie: obwód zaporoski (aklamacja).
Większą dyskusję wywołała kwestia ustalenia nazwy dla dwóch rejonów, których
siedzibami są miasta o nazwie Mikołajów. Istnieje ustalona nazwa obwód mikołajewski, zatem
analogicznie powinien być rejon mikołajewski. Jednak od nazwy Mikołajów poprawnym
przymiotnikiem jest mikołajowski, forma mikołejewski jest zaś rusycyzmem. Po dyskusji
Komisja postanowiła, przez aklamację, zmienić nazwę obwodu z obwód mikołajewski na
obwód mikołajowski oraz dodać egzonimy: rejon mikołajowski dla rejonu w obwodzie
lwowskim i rejon mikołajowski dla rejonu w obwodzie mikołajowskim.
Kontynuując omawianie nazw jednostek administracyjnych drugiego rzędu Komisja
uchwaliła:

przyjęcie egzonimu rejon mironowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon młynowski; położenie: obwód rówieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon mohylowski; położenie: obwód winnicki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon monasterzyski; położenie: obwód tarnopolski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon mościski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon mukaczewski; położenie: obwód zakarpacki
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nadwórniański; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon niemirowski; położenie: obwód winnicki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nieżyński; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nikopolski; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nosowski; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowoazowski; położenie: obwód doniecki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowobożański; położenie: obwód mikołajowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowogrodzki; położenie: obwód żytomierski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowogrodzki; położenie: obwód czernihowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowoodeski; położenie: obwód mikołajowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowosielicki; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon nowouszycki; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon obuchowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon oczakowski; położenie: obwód mikołajowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon olewski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon ostrogski; położenie: obwód rówieński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon pawłohradzki; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon peczeniski; położenie: obwód charkowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu rejon pereczyński; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon perejasławski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon perwomajski; położenie: obwód mikołajowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon podhajecki; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon podwołoczyski; położenie: obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon pohojski; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon poleski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon połoński; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon połtawski; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon pryłucki; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon przemyślański; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon pustomycki; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon putywelski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rachowski; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon radomyski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon radziechowski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon radziwiłłowski; położenie: obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon ratnieński; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rohatyński; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rokicieński; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rozdolnieński; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rożniatowski; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rożyszczeński; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon rówieński; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon sacki; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon samborski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon sarneński; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon skolski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon sławucki; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon słowiański; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon sokalski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon sokiriański; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon sośnicki; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon starobielski; położenie: obwód ługański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon starokonstantynowski; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon starosamborski; położenie: obwód lwowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon starosieniawski; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon starowyżewski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon storożyniecki; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon stryjski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),

27











































przyjęcie egzonimu rejon sumski; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon swalawski; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon symferopolski; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon szacki; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon szarogrodzki; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon szepetowski; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon szumski; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon śniatyński; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon tarnopolski; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon teofipolski; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon tetyjowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon tłumacki; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon trembowelski; położenie: obwód tarnopolski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon trościański; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon trościański; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon tulczyński; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon turczański; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon turzyski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon tyśmienicki; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon użhorodzki; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wasylkowski; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wielkoberezieński; położenie: obwód zakarpacki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wierchowiński; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon winnicki; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wińkowiecki; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon włodzimierski; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon włodzimierzecki; położenie: obwód rówieński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wołczański; położenie: obwód charkowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wołoczyski; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wołodarski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wołowiecki; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wyszogrodzki; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon wyżnicki; położenie: obwód czerniowiecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zaleszczycki; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zaporoski; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zasławski; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zastawieński; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zbaraski; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zborowski; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zdołbunowski; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon zinkowski; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu rejon złoczowski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu rejon złotonoski; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon zwinogródzki; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon żaszkowski; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon żmeryński; położenie: obwód winnicki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon żółkiewski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon żydaczowski; położenie: obwód lwowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu rejon żytomierski; położenie: obwód żytomierski (aklamacja).
Przyjęto nazwę rejon perwomajski dla rejonu w obwodzie mikołajowskim, którego
nazwa pochodzi od miejscowości Первомайськ mającej ustalony egzonim Perwomajsk.
Ukraińska nazwa tego rejonu – Первомайський район – jest identyczna z nazwą rejonu
z obwodu charkowskiego, którego siedzibą jest miejscowość Первомайський (w transkrypcji
Perwomajśkyj). Komisja postanowiła (przez aklamację), że również dla tego rejonu warto
ustalić egzonim rejon perwomajski, jednocześnie dla jego siedziby przyjmując egzonim
Perwomajski (położenie: 49°23′00″N, 36°12′30″E).
Następnie omówiono nazwy jednostek miejskich nie wchodzących w skład rejonów,
a będących tak jak rejony jednostkami drugiego rzędu podziału administracyjno-terytorialnego Ukrainy (formalnie są to міста обласного значення) uchwalając:

przyjęcie egzonimu Aleksandria; położenie: obwód kirowohradzki (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Ałuszta; położenie: Krym (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Artiomowsk; położenie: obwód doniecki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Berdiańsk; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Berdyczów; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Berehowo; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Biała Cerkiew; położenie: obwód kijowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Białogród nad Dniestrem; położenie: obwód odeski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Bolechów; położenie: obwód iwanofrankiwski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Boryspol; położenie: obwód kijowski (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Borysław; położenie: obwód lwowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Charków; położenie: obwód charkowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Chersoń; położenie: obwód chersoński (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Chmielnicki; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Chmielnik; położenie: obwód winnicki (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Chust; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Czerkasy; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Czernihów; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Czerniowce; położenie: obwód czerniowiecki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Czerwonogród; położenie: obwód lwowski (aklamacja) – dla
miasta zalecana jest również nazwa wariantowa Krystynopol, uznano jednak, że
w przypadku jednostki administracyjnej powinna być zalecana tylko jedna nazwa,
tym bardziej, że jednostka ta obejmuje poza samym miastem Czerwonogród
również miasto Sosnówka i osiedle typu miejskiego Hirnyk,

przyjęcie egzonimu Dnieprodzierżyńsk; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Dniepropetrowsk; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Dobropole; położenie: obwód doniecki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Dokuczajewsk; położenie: obwód doniecki (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Donieck; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Drohobycz; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Dżankoj; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Eupatoria; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Fastów; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Głuchów; położenie: obwód sumski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Gorłówka; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Humań; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Irpień; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Iwano-Frankiwsk; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja) – dla miasta zalecana jest również nazwa wariantowa Stanisławów,
uznano jednak, że w przypadku jednostki administracyjnej powinna być zalecana
tylko jedna nazwa, tym bardziej, że jednostka ta obejmuje poza samym miastem
Iwano-Frankiwsk również pięć wsi,
przyjęcie egzonimu Izmaił; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jałta; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Jaremcze; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kachowka; położenie: obwód chersoński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kałusz; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kamieniec Podolski; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kaniów; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kercz; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kirowohrad; położenie: obwód kirowohradzki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kirowsk; położenie: obwód ługański (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kołomyja; położenie: obwód iwanofrankiwski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Komsomolsk; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Konstantynówka; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Korosteń; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kotowsk; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Kowel; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kramatorsk; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Krasnoperekopsk; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krzemieńczuk; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Krzywy Róg; położenie: obwód dniepropetrowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kupiańsk; położenie: obwód charkowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Kuźniecowsk; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lisiczańsk; położenie: obwód ługański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Lwów; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Ładyżyn; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łubnie; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Łuck; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ługańsk; położenie: obwód ługański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Makiejewka; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Malin; położenie: obwód żytomierski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Marganiec; położenie: obwód dniepropetrowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Mariupol; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
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przyjęcie pseudoegzonimu Melitopol; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mikołajów; położenie: obwód mikołajowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mohylów Podolski; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Morszyn; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Mukaczewo; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Niecieszyn; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nieżyn; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nikopol; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Nowa Kachowka; położenie: obwód chersoński
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowodniestrowsk; położenie: obwód czerniowiecki
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowogród Wołyński; położenie: obwód żytomierski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowowołyńsk; położenie: obwód wołyński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Nowy Rozdół; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Obuchów; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Oczaków; położenie: obwód mikołajowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Odessa; położenie: obwód odeski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Ostróg; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Pawłohrad; położenie: obwód dniepropetrowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Perejasław Chmielnicki; położenie: obwód kijowski
(aklamacja),
przyjęcie egzonimu Perwomajsk; położenie: obwód ługański (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Perwomajsk; położenie: obwód mikołajowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Perwomajski; położenie: obwód charkowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Połtawa; położenie: obwód połtawski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Pryłuki; położenie: obwód czernihowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Prypeć; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Równe; położenie: obwód rówieński (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Rzyszczów; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Saki; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Sambor; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Siewierodonieck; położenie: obwód ługański (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sławuta; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Sławutycz; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Słowiańsk; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Starokonstantynów; położenie: obwód chmielnicki
(aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Stryj; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Symferopol; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Szepetówka; położenie: obwód chmielnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Śnieżne; położenie: obwód doniecki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Tarnopol; położenie: obwód tarnopolski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Teodozja; położenie: Krym (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Truskawiec; położenie: obwód lwowski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Użhorod; położenie: obwód zakarpacki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Wasylków; położenie: obwód kijowski (aklamacja),
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przyjęcie egzonimu Winnica; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Włodzimierz Wołyński; położenie: obwód wołyński
(aklamacja) – dla miasta zalecana jest również nazwa wariantowa Włodzimierz,
uznano jednak, że w przypadku jednostki administracyjnej powinna być zalecana
tylko jedna nazwa,
przyjęcie egzonimu Zaporoże; położenie: obwód zaporoski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Złotonosza; położenie: obwód czerkaski (aklamacja),
przyjęcie pseudoegzonimu Żmerynka; położenie: obwód winnicki (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żółte Wody; położenie: obwód dniepropetrowski (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Żytomierz; położenie: obwód żytomierski (aklamacja).

Kontynuując omawianie nazw obiektów geograficznych z obszaru Ukrainy Komisja
uchwaliła:

przyjęcie pseudoegzonimu Bałakława dla części miejscowości; położenie:
Sewastopol, 44°30′00″N, 33°36′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Biłohorszcze dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°50′40″N, 23°56′20″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Bodnarówka dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°47′40″N, 24°01′10″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Bykownia dla części miejscowości; położenie: Kijów,
50°28′25″N, 30°40′20″E (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Hołosko dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°52′20″N, 24°01′00″E (aklamacja),

ustalenie, że egzonim Ingulec odnosi się do części miejscowości, a nie do
miejscowości; położenie: Krzywy Róg, 47°41′00″N, 33°09′30″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Jałowiec dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°50′00″N, 24°04′20″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Kozielniki dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°48′00″N, 24°03′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Krzywczyce dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°50′40″N, 24°04′30″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Lesienice dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°50′30″N, 24°06′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Lewandówka dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°50′30″N, 23°58′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Pasieczna dla części miejscowości; położenie: Iwano-Frankiwsk, 48°56′30″N, 24°42′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Persenkówka dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°48′45″N, 24°02′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Piatichatki dla części miejscowości; położenie: Charków,
50°05′20″N, 36°15′10″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Podzamcze dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°51′15″N, 24°02′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Rzęsna Polska dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°52′10″N, 23°57′20″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Sichów dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°47′30″N, 24°04′00″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Sygniówka dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°49′30″N, 23°57′30″E (aklamacja),

przyjęcie pseudoegzonimu Wulka dla części miejscowości; położenie: Lwów,
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49°49′40″N, 24°01′00″E (aklamacja),
przyjęcie egzonimu Zboiska dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°52′10″N, 24°03′10″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Zniesienie dla części miejscowości; położenie: Lwów,
49°51′20″N, 24°03′20″E (aklamacja),

przyjęcie egzonimu Ukraina Lewobrzeżna jako głównego przy zachowaniu
dotychczasowego egzonimu Zadnieprze jako wariantowego dla regionu
(aklamacja),

przyjęcie egzonimu Ukraina Prawobrzeżna dla regionu (aklamacja).
Dłuższą dyskusję wywołała kwestia stosowania polskiej nazwy dla regionu Ukrainy
leżącego na południowy zachód od Karpat. Obecnie zalecany jest dlań tylko egzonim Ukraina
Zakarpacka. Zgłoszono propozycję wprowadzenia jako głównego egzonimu Zakarpacie oraz
również ewentualnego dodania, jako wariantowego, egzonimu Ruś Zakarpacka. Z pośród
tych trzech polskich nazw regionu w literaturze najczęściej jest spotykana nazwa Zakarpacie,
najrzadziej zaś dotychczasowy egzonim Ukraina Zakarpacka. Po dyskusji członkowie
Komisji uchwalili przyjęcie egzonimu Zakarpacie, skasowanie egzonimu Ukraina
Zakarpacka oraz nieprzyjmowanie egzonimu Ruś Zakarpacka – za takim rozwiązaniem
opowiedziało się 6 osób, przeciw były 3, 3 wstrzymały się od głosu.


Ze względu na brak czasu, na kolejne posiedzenie przeniesiono dokończenie
omawiania wykazu polskich nazw z obszaru Ukrainy oraz omówienie wykazów nazw
z obszaru Czech i Słowacji.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 25 kwietnia, natomiast Komitetu
Redakcyjnego na 4 kwietnia.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:
Wiceprzewodniczący Komisji
mgr Maciej Zych
Przewodniczący Komisji
dr inż. Waldemar Rudnicki

