
Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї: 

 

1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф - «Мавпа Буф»): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у 

здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк. 

 

Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний 

(крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, 

цвях; але: верб’я, торф’яний, черв’як. 

Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих 

же словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити. 

 

2. Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї. 

 

Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення 

м’якого р із наступними а, у, е: буряк, буря, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін. 

 

3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий 

приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, 

роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський. 

 

Примітка.  Після префіксів із кінцевим приголосним перед 

наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, 

зокрема, зуміти. 

 

4. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться 

перед я, ю, є, ї: 

а) після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, 

інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, 

Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, 

Фур’є; 

б) після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, 

кон’юнктура, кон’юнктивіт. 

 

5. Апостроф у словах іншомовного походження не пишеться: 

а) перед йо: курйоз, серйозний; 

б) коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; 

бюджет, бюро, пюпітр, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Вюртемберг, 

Мюллер, Гюго, Кюв’є, Рюдберг. 
 

6. Апостроф у власних назвах пишеться після губних (б,п,в,м,ф), задньоязикових 

(г,к,х) і р перед я, ю, є, ї: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яльцева, Григор’єв, Захар’їн, 

Луб’янцев, Лук’янов, Пом’яловський, Прокоф’єв, Рум’янцев,  Юр’єв;  

- перед йо апостроф не пишеться: Воробйов, Соловйов. 

 

Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то 

апостроф перед ними не пишеться: Рюмін. 

 

 

 


