
Походження назв деяких населених пунктів Сколівського району

Назви населених пунктів від назв природних місцевостей
  

Долина (хутір). Походить від назви долина – рівна і плоска місцевість між горами.

  

Дубина (хутір). Походить від назви дубина – місцевість, поросла дубами.

  

Климець (Засвідчена ця назва як Клинець). Вторинне народним способом за асоціацією
зі зменшеним іменем Климець утворення (від Клим) перекручене утворення  первинного
Клинець – назви місцевості що мала форму невеликого клина, клинця.

  

Межиброди. Походить від назви місцевості, розташованої між бродами.

  

Побук. Походить від назви місцевості, розташованої від якогось орієнтира по бук, тобто
про дерево бук, звідки  і Побук.

  

Погра. Походить  від назви гори Погар.

  

Сухоліс (хутір). Походить від назви місцевості Сухоліс, на якій колись знаходився сухий
ліс, очевидно, в значенні «сушняк».

  

Тарнавка. Походить від назви місцевості, порослої терням, і тому названої Тарнавка, а в
польському адміністративному вжитку Тарнавка від польського tarn «терня» або tarnka
«тернослива».

  

Хащованє. Походить від назви Хащованє, порослої хащами.
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Походження назв деяких населених пунктів Сколівського району

  Назви  населених пунктів від  назв водних об’єктів
  

Волосянка. Від назви потоку  Волосянка, хоч село це розташоване над річкою Славко.

  

Головецько. Походить від назви Головиця, в значенні «джерело». В цьому селі протікає
річка Головечанка, однак назва цієї річки, як це засвідчує її зменшена форма на – (ч)анк-,
походить від назви села Головецько, а не навпаки.

  

Грабовець, раніше Грабовець Сколівський, на противагу назві села на Стрийщині
Грабовець Стрийський. Походить від назви потоку Грабовець.

  

Кальне. Походить від назви річки Кальна.

  

Кам’янка.  Проходить від назви річки Кам’янка.

  

Крушельниця. Походить від назви річки Крушельниця.

  

Лихобора. Походить від назви річки Лихобора.

  

Опорець. Зменшена назва від ріки Опір.

  

Орява. Походить від назви річки Орява.

  

Орявчик. Зменшена назва на –чик від потоку Орявця.
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Походження назв деяких населених пунктів Сколівського району

Рожанка. Два села, залежно від географічного розташування та терені – Рожанка
Вижня і Рожанка Нижня. Рожанка походить від потоку Рожанка.

  

Рожаночка (хутір). Зменшена назва на –очк, очевидно від назви села Рожанка (Вижня
або Нижня) в значенні Рожаночка «невеличка Рожанка».

  

Славсько. Назва Славсько вторинна, утворена від первинного варіанта Славск,
очевидно, за зразком поширеної в Галичині моделі назв на –ськ-, як от Кавсько,
Крупсько, Стільсько тощо. Первинний варіант  Славськ виник від назви річки Славки, яка
тут протікає, тобто виник аналогічно як від назви рік Буг – Бузьк, Піна – Пінськ, Мена –
Менськ (тепер Мінськ) і  т.д.

  

Сможе. Раніше Сможе Вижнє і Сможе Нижнє, залежно від географічного розташування
на терені. Назва Сможе від річки  Сможа, яку тепер, уже від назви села Сможе,
називають і Сможанка.

  

Сопіт. Походить від назви потоку Сопіт.

  

Сухий Потік. Походить від назви потоку Сухий Потік.

  

Тисовець. Походить від назви потоку Тисовець.

  

Яленковате. Походить від назви потоку Яленкуватий чи Ялинкуватий.

  

Ямельниця. Походить від назви річки Ямельниця.
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