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ОКЕАНІЧНИЙ ЧИ ОКЕАНСЬКИЙ ФЛОТ?

Неорганічні в українському вжитку словосполучення океанічний флот, оке-
анічна течія, океанічний клімат, океанічні острови і под., напр.: Уперше за 19 
років Україна змогла отримати прибуток від діяльності державного океаніч-
ного флоту (Україна молода, 02 – 03.09.2016); Частини плато можуть висту-
пати над поверхнею океану, утворюючи океанічні острови і атоли (Вікіпедія); 
…весна в океанічних кліматах холодніша, ніж осінь (Рівненський обл. центр з 
гідрометеорології). Тлумачні словники української мови подають прикметник 
океанічний як рівнозначний прикметникові океанський – ‘той, який стосується 
океану’ (Словник української мови: в 11 т. Київ, 1974. Т. V. С. 662; Великий 
тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. 
Київ; Ірпінь, 2005. С. 836). Проте зразкові творення відносних прикметників 
української мови відповідає лише океанський, бо в ньому до твірного іменника 
океан приєднано суфікс -ськ-. У складі прикметника океанічний є латинський 
елемент -іч-, що доречний насамперед у прикметниках, співвідносних з імен-
никами на -іка, пор.: графіка – графічний, ритміка – ритмічний, синоніміка – 
синонімічний. У прикметника океанічний немає спільнокореневого іменника на 
-іка, тому словотвірно він не вмотивований. У багатьох виданнях, серед яких і 
довідкові, замість океанічний ужито океанський, пор.: Океанський риболовець-
кий флот України вперше за 19 років перерахував дивіденди до держбюджету 
країни (Кореспондент, 01.09.2016); Щільні донні води з шельфів Антарктиди 
опускаються по материковому схилу і материковому підніжжю до океан-
ських котловин; Холодні океанські течії також відзначаються відповідними 
збуреннями в конфігурації ізотерм..; Течії впливають на розподіл інших геогра-
фічних характеристик солоності, вмісту кисню, біологічних речовин, оптич-
них та акустичних властивостей океанських вод (Вікіпедія).

Отже, правильно вживати океанський флот, океанська течія, океанський 
клімат, океанські острови, океанські води.
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ПАРКОВОЧНІ ЧИ ПАРКУВАЛЬНІ МІСЦЯ (МАЙДАНЧИКИ)?

Міська влада Києва вимагає ставити автомобілі в обладнаних для цього міс-
цях (майданчиках), а водії нарікають на брак парковочних місць (майданчиків). 
А чи правильно вони називають ці місця (майданчики)? Ні, неправильно, бо 
вживають російський прикметник парковочний, утворений від іменника пар-
ковка. Українською мовою такі місця (майданчики) правильно називати при-
кметником паркувальний, якого утворено від дієслова паркувати за допомогою 
суфікса -льн-, що виражає призначення, пор.: паркувальні місця (майданчи-
ки) – місця (майданчики), де водії повинні паркувати (ставити) свої автомобілі, 
місця (майданчики), призначені для паркування автомобілів.


