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Time 

 

Година – hour 

Хвилина – minute  

 

Котра година? - What time is it? 

 

In the Ukrainian language the hours are indicated by cardinal numerals (одинадцята – 

eleventh) and minutes are indicated by ordinal numerals (двадцять – twenty). 

 

We use a preposition «по» when talking about the time before thirty minutes and a 

preposition «за» when talking about the time after thirty minutes: 

9:10 – десять по дев’ятій 

9:50 – за десять дев’ята  

 

Time  Formal way Informal way 

11:00 Одинадцята (година) Одинадцята година 

11:10 Одинадцята десять Десять по одинадцятій 

11:15 Одинадцята п’ятнадцять П’ятнадцять по одинадцятій / чверть 

по одинадцятій 

11:20 Одинадцята двадцять Двадцять по одинадцятій 

11:30 Одинадцята тридцять Пів на дванадцяту 

11:40 Одинадцята сорок За двадцять дванадцята 

11:45 Одинадцята сорок п’ять За п’ятнадцять дванадцята / за чверть 

дванадцята 

11:50 Одинадцята п’ятдесят  За десять дванадцята 
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О котрій годині? – At what time?  

 

We use a preposition «о» (at) when the next letter is consonant, and a preposition «об» (at) 

when the next letter is vowel. 

 

at 8:00 О восьмій (годині) at 11:00 Об одинадцятій (годині) 

at 8:10 О восьмій десять at 11:10 Об одинадцятій десять 

at 8:15 О восьмій п’ятнадцять at 11:15 Об одинадцятій п’ятнадцять  

at 8:20 О восьмій двадцять at 11:20 Об одинадцятій двадцять  

at 8:30 О восьмій тридцять / о 

пів на дев’яту 

at 11:30 Об одинадцятій тридцять / о пів на 

дванадцяту 

at 8:40 О восьмій сорок at 11:40 Об одинадцятій сорок 

at 8:45 О восьмій сорок п’ять at 11:45 Об одинадцятій сорок п’ять 

at 8:50 О восьмій п’ятдесят  at 11:50 Об одинадцятій п’ятдесят 
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Imperative Mood  

 

The imperative mood expresses an order or a request. It has three forms: 2nd person singular 

(ти - you), in the 2nd person plural (ви - you) and in the 1st person plural (ми - we).  

 

Formation of the Imperative Mood 

if the stem of the verb ends in a 

vowel 

чита-ти, сіда-ти 

ти -й Читай, сідай 

ви -йте Читайте, сідайте 

ми -ймо Читаймо, сідаймо 

if the stem of the verb ends in a 

consonant and the stress falls on the 

syllable before «-ти» 

ход-ити, роб-ити 

ти -и Ходи, роби 

ви -імо Ходімо, робімо 

ми -іть Ходіть, робіть 

if the stem of the verb ends in a 

consonant and the stress doesn’t 

fall on the syllable before «-ти» 

вір-ити 

ти (no 

ending) 

Вір 

ви -мо Вірмо 

ми -те Вірте 

if the stem of the verb ends in -д, -

т, -з, -с, -ц, -л, -н 

заход-ити 

ти -ь Заходь 

ви -ьмо Заходьмо 

ми -ьть Заходьте 

 

The Imperative Mood for the 3rd person is formed by using the word «хай» or «нехай» 

before the verb in the 3rd person singular of the present tense: 

нехай робить, хай читає.  


