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Під поняттям «ділова мова» треба розуміти мову ділових стосунків установ з іншими
установами та громадянами, а також мову ділових стосунків громадян між собою. Ділова
мова не обіймає технічної термінології і фразеології виробництв, що їх ІУНМ подає в
фахових словниках.
Складову частину словника ділової мови становить:
1) Мова листування загальних відділів установ — власне канцелярська мова.
2) Мова актів та документів, що їх укладають установи та приватні особи, а також
судові загальні терміни, уживані в загальному відділі установ, — правнича мова.
3) Мова комерційного листування установ та приватних осіб (крім назов краму),
4) Термінологія (і фразеологія) рахівництва установ та індустріяльних закладів (крім
спеціяльно-технічних термінів).
5) Загальні назви установ та індустріяльних закладів («инспектура», «комиссариат»,
«трест», «фабрика», «завод»), а також назви комунальних закладів («баня», «цирк»,
театр», «бойня»).
6) Назви посад у державному апараті, господарчих та громадських організаціях,
культурно-освітніх установах, а також у конторах індустріяльних закладів:
(«делопроизводитель», «управляющий делами», «счетовод», «табельщик»).
7) Основні назви професій, уживані в діловодстві професійних органів, як і назви
відповідних профспілок.
8) Найпотрібніші назви об'єктів промислового оподаткування («ларек», «рундук»,
мастерская»), а також назви різного роду майстерень.
9) Назви устатковання канцелярій, контор, а також номенклатура канцелярського
приладдя («стол», «шкаф», «счеты»).
10) Основні загальні назви крамниць та взагалі торговельних закладів, їх відділів та
устатковання крамниць («бакалейный магазин», «дровяной склад», «розничная
продажа», «мелочная лавка», «полка», «прилавок»).
11) Терміни наукової організації праці в діловодстві та бухгальтерії установ
(«картотека», «хронометраж» і т. д.).
Щодо виробень та фабрик, складових, частин трестів і комбінатів, то, хоч їх можна
вважати за установи, проте Секція не запровадила до словникового реєстру назов їх,
щоб не збільшувати розмір словника ділової мови матеріялом, уже поданим у словнику
Технічної термінології (загальному) ІУНМ.
До термінологічного реєстру словника, згідно з інструкцією на укладання словників
ІУНМ, заведено:
а) Суто-фахові терміни ділових стосунків: «отношение», «входящая бумага»,
«протокол», «отчет», «договор", «счет», «смета» тощо.
б) Застосовані терміни, тобто такі слова, що хоч і входять до інших термінологічних
галузей, але в ділових стосунках набули специфічного застосовання («уплотнение
квартир»).
в) Застосовані загальні слова живої мови, що набули специфічного значення в ділових
стосунках та урядуванні установ, як от: «заключение (по делу)», «рассмотрение дела»,
«извещение».
г) Дотичні терміни, взяті з відповідних спеціяльних ділянок знання, які проте в діловій

мові з тим самим значенням широко застосовують. Такі є терміни економічні («капитал»,
«товар») та соціологічні («выборы», «власть»), що в словнику ділової мови становлять не
більше як 25% від усього матеріялу.
д) Дотичні загальні слова, переважно прикметники, що набувають
виразнотермінологічного значення й змісту у сполученні з іншими словами-термінами,
напр.: «верный (об обеспечении)», «внешний (о займе)», «свободный (о капитале)».
е) Такі загальні слова, що не мають спеціяльно-термінологічного значення навіть у
сполученні з іншими словами, але вельми часто вживаються в діловій мові й стали
притаманними діловій мові словами («открывать», «закрывать», «просить», «заявлять»).
ж) Фразеологічні звороти, тобто специфічні для ділової мови сполучення слів, що
складаються з якогось терміна й іншого слова (чи слів) і мають підмінну проти російської
та інших мов конструкцію.
Опрацьовуючи розділ української ділової мови, Секція уґрунтувала свою роботу на
певних наукових підвалинах і належно зважила той визначний факт, що розвиток
культурної мови на Україні взагалі природний і можливий тільки як розвиток органу
взаємного порозуміння та єднання трудящих з різних ділянок праці.
Секція дбала про те, щоб, науково перевіривши всі розв'язання, дати громадянству, в
результаті своєї праці, проект нормативного словника, цілком придатний до ділових
стосунків і діловодства, складений на основі суто-народньої мови і позбавлений
специфічного — селянського, міського чи якогось місцевого (льокалізми) забарвлення.'
Укладати систему термінології ділової мови довелося за російським реєстром. Секція
не поставилася до цієї умови своєї праці формально. Вона піддала російський реєстр
належній критиці, взявши на увагу між іншим і те, що російська книжна мова
вироблялася під ідеологічно чужими нам (февдальними й буржуазними) впливами і має в
собі поруч цінних мовних здобутків, які варті того, щоб їх найширше використовувати
тепер і передати до дальших поколінь, також чимало перебутків з минулої історичної
доби, цілком непотрібних у сучасних взаєминах громадян. Секція вважає, що
визначенням і цілим висловам комплексу думок, — як напр. «пожалование», «честь имею
представить на ваше благоусмотрение», «всепокорнейше донесение» і інш., можливе
притаманне місце в соціологічному словнику, бо до нього належить термінологія з історії
суспільних стосунків, а до словника сучасної ділової мови треба брати тільки такі
терміни-перебутки з минулого, також і фразеологію, з якими пов'язані вже нові поняття,
подаючи до них в українській частині словника рівнобіжні сучасні розв'язання (напр.:
«жалованье — платня»; «служащий (чиновник) — урядовець»).
Секція критично ставилася до матеріялів, на підставі яких мала ухвалювати ті чи ті
розв'язання. За матеріял для себе Секція не брала висловів гумористичних, хоча на них і
багата українська народня мова, також — жарґонових. З архаїзмів брала тільки
зрозумілі, якщо не було відповідного сучасного слова і архаїзм не мав на собі відслідів
чужої нам ідеології.
Критично ставилася Секція і до тих новотворів, які полишила в українській мові
переходова доба, коли на Україні настала практична потреба в українській діловій
термінології і коли тут цілком панували ще традиції старої російської канцелярії. Тоді
запроваджувано до української мови й механічно перекладені російські слова (типу
«завдяки», «відносно»), і інші, утворені способом механічного звуконаслідування, нібито
українські слова («достатньо», «необхідно», «зносини», «відношення»). Таких
«новотворів» Секція не вважала за догідний науковий матеріял.
До кожного слова (з російського реєстру) суто-термінологічного Секція подавала одно
розв'язання, і тільки в окремих випадках, де виправдувала практика й авторитетні
джерела, подавала окрім одного рекомендованого ще другий, рівний йому, термін. У
гніздах слів дотичних Секція подавала повнішу синоніміку.
Визнаючи, що інтернаціональним термінам взагалі належиться певне місце в
українській мові, Секція подає в словнику також і інтернаціональні терміни, з
відповідною транскрипцією. Тоді ж, коли в українській мові є свій влучний переклад,
Секція додавала до інтернаціонального терміну й українське розв'язання, ніде, однако,
не намагаючись запровадити за всяку ціну замість інтернаціонального терміну
український.
Щодо наголосу, то на словах з кількома можливими діялектично-паралельними
наголосами Секція, з огляду на нерозробленість укр. ортоепії, не наважувалась
нормативно ставити якийсь один з них, а виставляла поруч усі.
Дотеперішні словники мало задовольняли лексичні потреби ділової мови.
Словники: П. і П. Терпилів, В. Дубровського, Л. Савченка тощо, невеликі на розмір,

ставили собі за завдання подати не тільки слова суто-ділові, а й слова побутові. Це,
власне, були маленькі кишенькові словники; як лексичні довідники, вони мали багато
пропусків і матеріял подавали здебільшого без диференціяції значень, без текстуального
офарблення слова та без фразеології.
Кращий словник Гладкого й Туркала, і кращий саме тому, що він намагається
обмежити свої рямці запасом слів ділових.
Словник чотирьох авторів Йогансена-Ткаченка вже більшого розміру (258 стор.), але в
ньому теж є багато пропусків суто-ділових термінів і висловів. Крім того, не з усяким
розв'язанням, поданим у цьому словнику, сучасний лексично розвинений укр. мовлянин
може погодитись.
Про словники великі, академічні, тут не згадуватимемо, бо вони мають зовсім інший
цільовий налад.
Головніші джерела, використані для російсько-українського Словника Ділової Мови
такі:
Барац С. — Курс коммерческой корреспонденции. С.-Петербург. 1907, стр. 653.
Беретка С. і Матвієвський М. — Практичний правничий словник російсько-український.
Харків, 1926, стор. 80.
«Вестник Коммунального Хозяйства» — 1926 і 1927 р.р.
«Вестник Финансов» НКФ СССР, 1923, №№ 80 — 100,1925, №№ 72, 83.
«Вопросы организации управления», № 1.
Гладкий М. — Наша газетна мова. Київ, 1928, стор. 174.
Гладкий М. і Туркало К. — Російсько-український словник Ділової Мови. Київ, 1926.
Горбачевській Н. — Словарь древняго актоваго языка Северо-Западнаго края и
Царства Польскаго. Вильно, 1874, стор. 397.
Грінченко Б. — Словарь украинского языка. Берлін, 1925, стор. 2178.
Дубровскій П. П. — Полный русско-польский словарь. Варшава, 1912, стор. 863.
«Жилищное Т-во» за 1927 р.
Звіт Київського «Сорабкопу» за. 1924 – 1925 операційний рік і Жовтень-Грудень 1925
року.
«Инструкции НКВД по жилищным делам и по денационализации» за 1925 рік.
Ізюмов О. — Російсько-український словник. Київ, 1926, стор. 655.
Йогансен, Наконечний, Німчинов і Ткаченко. — Практичний російсько-український
словник. ДВУ, 1926, Дніпропетровське, стор. 258.
Классификация профессий. — Изд. НКТ. Москва, 1925, стор. 137.
Листування Київського Окркомгоспу (листи, договори, кошториси, інструкції тощо) за
1924 – 1925 р.р.
"Метод научной организации деловодства".
Нефедов. — Канцелярское дело.
Ніковський А. — Словник українсько-російський. Київ, 1927. стор. 864.
Німецько-український словник. Зладили В. Кміцекевич і Спілка. Чернівці, 1923.
Накладом «Української Накладні».
Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922 г. (стор. 203) и 1923 г. (стор.
153).
Орловський В. та Шелудько І. — Російсько-український словник банкового діловодства.
Видання Промбанку. Київ, 1925.
Підмогильний В., Плужник Є. — Фразеологія Ділової Мови. Київ,1926, стор. 293.
Podrecznik dо Коrespondecyi Кuріесkiej w ріесіu jezykach: роlskim, rоsyjskim, niemieckim,
francuskim i angielskim. Орrасоwali: Wladyslaw Косеnt-Zіеlіn'skі і Wladуslaw Кіеrst. Warszаwa
— 1902. Стор. 818.
Російсько-український медичний словник. Київ, Губ. Від. Охор. Нар. Здор. під ред. М.
Галина. Київ, 1920, стор. 144.
Російсько-український словник «Правничої Мови» Київ, 1926.
Сабалдир Г. — Практичний російсько-український словник. Київ, 1926, стор. 436.
Сакс И. Т. — Русско-Немецко-Англо-Французский словарь выражений и оборотов,
свойственных торговой корреспонденции. Москва, 1922, стор. 541.
Словник Цукротресту. — Опрацював Шемет. (Рукопис у картках).
Станиславський М. — Російсько-українська ділова та газетна фразеологія. (Рукопис),
стор. 365.
Українська Академія Наук. — Російсько-Український словник, т. І (А – Ж). Київ, 1924,
стор. 290.
Українська Академія Наук. — Рос.-укр. словник, т. III (О – П), вип. 1-й. Київ, 1927, стор.
336.

Уманець М. і Спілка А. — Словарь російсько-український. Берлін, 1925, стор. 1149.
Устинов И. — Новый орфографический справочник. Москва, 1915, стор. 206.
Фінансовий Бюлетень». НКФ УСРР, за 1925 р. № 4; за 1926 р. №№ 9, 91; за 1927 р. № 16.
«Червоне Право» 1928 р. ч.ч. 5, 6 і 20.
Яворницький Д. I. — Словник української мови, т. 1. А – К. Катеринослав. 1920, стор.
411.
Роботу вкладання словника виконала нарочито утворена 28 лютого 1926 р. при
Соціяльно-Економічному Відділі Інституту Української Наукової Мови Секція Ділової Мови.
В Секції, з самого початку, як вона існувала, працювали: Дорошенко М.Ю. —
упорядник словника, учасник редакційної трійки (заступник голови Секції), Загродський
А.О., Колоніус Д.М. (секретар Секції з 28/ІІ — 1926 р. по 15/ХІ — 1926 р.), Кривоший І.А.,
Любинський М.М. — голова Секції з 28/ІІ — 1926 р. по 15/ХІ — 1926 р.), Станиславский
М.О. (секретар Секції з 15/ХІ — 1926 р. і учасник редакційної трійки) та Страшкевич В.М.
(голова Секції з 15/ХІ — 1926 р. і голова редакційної трійки).
За науково-технічних співробітників у Секції працювали: Дложевська М. В. (увесь час з
липня м-ця 1926 р.), Барзилович Г.Г. (з квітня по липень м-ць 1928 р.); періодично
працювали над виписуванням карток, як науково-технічні співробітники, Оболонський О.,
Савченко П. та Шаравська Н.
Для завважень до реєстру словника та проектів термінології були запрошені і
працювали такі співробітники Київських установ: Криницька Н.М., що подала 170
завважень, Леонкевич Ф.П., що подав 371 завваження та Ліщенко І.П., що подав 250
завважень.
Філологічну редакцію цілого словника провадив штатний філолог СоціяльноЕкономічного Відділу Горецький П.Й.
Наголоси в словнику виставив М.О. Станиславський.
Під час своєї редакційної роботи Секція вдавалася в сумнівних випадках по
авторитетну пораду до проф. Є.К. Тимченка, що переглянув щось із 230 сумнівних
термінів і дав свої завваження.
За весь час своєї праці коло словника Секція відбула 307 засідань; з них засідань
.пленуму Секції 46, засідань президії Секції 15, засідань редакційної трійки 216 та
спеціяльних засідань на погодження термінів із іншими секціями ЗО.
Київ, р. 1928. Редакційна трійка.
ПОЯСНЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИМ СКОРОЧЕННЯМ.
Г — Грінченко (Словник).
ж. р. — женский род.
м. р. — мужской род.
Н — Неологизм.
прил. — имя прилагательное.
СЖМ — Словнич Живої Мови.
секц. — Секция (Секція Діл. Мови застосовує в даному значенні подане укр. слово).
сов. — совершенный вид.
сущ. — имя существительное.
Примітка. При поясненнях, подаваних у дужках при рос. прикметниках, що мають у
діловій мові тільки одно значення, скрізь опущено слово «напр»: «Армейский (о части)»
треба читати: «напр., о части».

Російсько-український словник ділової мови

Абзац – усту́ п (-пу), абза́ ц (-цу).
Абонемент – абонеме́ нт (-ту); (предварит. уплата денег) – передпла́ та, абонеме́ нт (-ту).
Абонементный (о системе) – абонеме́ нтний, абонементо́ вий, передпла́ тний.
Абонент – абоне́ нт (-та); (предварит. уплачивающий деньги) – передпла́ тник (-ка); а.
действующий – чи́ нний абоне́нт.
Абонентский (о книжке) – абоне́ нтський.
Абонировать что, -ться на что – абонува́ ти що, сов. – заабонува́ ти що; (предвар.
уплачивая деньги) – передпла́ чувати, сов. – передплатити.
Аваль – ава́ ль (-лю), пору́ ка на ве́ кселі, співпі́дпис (-су).
Аванс – ава́ нс (-су); а. по экспортным операциям – ава́ нс на експо́ ртні опера́ ції; а. целевой
– цільовий ава́ нс; в виде -са – ава́ нсом, як ава́ нс.
Авансер – ава́ нсник (-ка), авансе́ р (-ра); (взявший аванс в счет зарплаты) – забірняк (-ка́ )
(Г).
Авансировать – авансува́ ти, дава́ ти ава́ нс.
Авантюрист, -тка – аванту́ рник (-ка), аванту́ рниця, пройдисвіт (-та), пройдисвітка.
Авария – ава́ рія; а. частичная – частко́ ва ава́ рія; потерпеть -рию (о лице) – зазна́ ти
ава́ рії; (о судне) – ста́ тися ава́ рії (судна́ ).
Август – се́ рпень (-пня).
Авиатор – авіятор (-ра), літу́ н (-на́ ).
Авиация – авіяція.
Авизо – аві́зо; (уведомление) – повідо́ млення.
Автобиография – саможиттє́пис (-су), автобіогра́ фія.
Автограф – власно́ пис (-су), власнору́ чне письмо́ , авто́ граф (-фу).
Автомат – автома́ т (-та).
Автомобиль – автомобі́ль (-ля).
Автономия – автоно́ мія.
Автор – а́ втор (-ра); (о женщине) – а́ вторка; на правах -ра – (під) а́ вторським пра́ вом.
Авторитет – авторите́ т (-ту), пова́ га; доверяться чьему-либо -ту – звірятися (ві́рити) на чий
авторите́ т (чию пова́ гу); иметь -тет, пользоваться -том – ма́ ти авторите́ т, бути в пова́ зі;
ссылаться на чей -тет – здава́ тися (по-клика́ тися) на чий авторите́ т (чию пова́ гу).
Авторитетность – авторите́ тність (-ности), пова́ жність (-ности).
Авторский (о праве) – а́ вторський.
Агент – аґе́ нт (-та); а. наружный – зо́ кі́льний аґе́ нт.
Агентство – аґе́ нтство.
Агентура – аґенту́ ра; (занятие) – аґентува́ ння; заниматься -рой – аґентува́ ти.
Агитировать – аґітува́ ти.
Агроном – аґроно́ м (-ма).
Адвокат – адвока́ т (-та); (судовый) – оборо́ нець (-нця); а. подпольный – потайний
(позаку́ тній) дора́ дник; быть -том – адвокатува́ ти.
Адвокатура – адвокату́ ра.
Административный (о распоряжении) – адміністративний.
Администрационный (об отделе) – адміністраці́йний.
Администратор – адміністра́ тор (-ра).
Администрация – адміністра́ ція.
Администрировать – адмініструва́ ти.
Адрес – 1) адре́ са; а. сопроводительный – супрові́дна адре́ са; по -су (доставить) – на
адре́ су; по нескольким -сам – на кі́лька адре́ с; сообщить адрес – пода́ ти адре́ су; 2)
(приветственное письмо) – віта́ льний лист, адре́ са; а. поздравительный – віта́ льна
адре́ са; 3) а.-календарь – адре́ сник-календа́ р (род. п. – адре́ сника-календаря).
Адресант, адресующий – адреса́ нт (-нта), що адресу́ є, адресі́вник (-ка́ ).
Адресат – адреса́ т (-та); за ненахождением адресата (возвратить) – що не (з)на́ йдено, не
знайшо́ вши, бо не знайшли адреса́ та.
Адресный (о книге) – адресо́ вий.
Адресовать – 1) адресува́ ти, сов. – заадресува́ ти; письмо не может быть адресовано в… –
листа́ не мо́ жна адресува́ ти на…; 2) (направлять кого куда) – посила́ ти, посла́ ти.
Адресоваться – 1) адресува́ тися, сов. – заадресува́ тися; 2) (обращаться к кому) –
удава́ тися, уда́ тися (до кого́ ).
Ажио – а́ жіо.
Ажиотаж – ажіота́ ж (-жу).
Академик – акаде́ мік (-ка).
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Аккордный (о системе) – акордо́ вий, ако́ рдний.
Аккредитив – акредитив (-ву).
Аккредитивный (о листе, операции) – акредитивний, ві́рчий.
Аккредитировать, аккредитовать, -ся – акредитува́ ти, сов. – заакредитува́ ти,
упова́ жнювати, сов. – упова́ жнити, -ся, уповнова́ жувати, уповнова́ жити.
Аккуратность – акура́ тність (-ности); (опрятность) – оха́ йність (-ности), че́ пурність (ности); (исполнительность) – рете́ льність (-ности).
Аккуратно – акура́ тно; (опрятно) – оха́ йно, че́ пурно.
Акт – 1) (деяние) – чин (-ну), акт (-ту), дія; 2) (документ) – акт (-ту), лист (-та́ ); а.
бракоразводный – розлу́ чний лист, акт на розлу́ ку; а. домашний – дома́ шній акт; а.
досмотровый – оглядо́ вий акт, акт на о́ гляд; а. займа – акт на по́ зику; а. заклада – акт на
заста́ ву; а. закрепительный – акт на закрі́плення, закріпний акт; а. запродажный – акт на
запро́ даж; а. о смерти – акт про смерть; а. обвинительный – акт винува́ чення, акт вини;
а. передаточный – відступний акт; акты состояния – а́ кти про стан; а́ кти ста́ ну; а.
укрепительный – акт на утве́ рдження, утве́ рдний акт (Н); (акт. укрепл. в собствен.) – акт
на увла́ снення (Н), увласний акт; совершать акт – уклада́ ти, укла́ сти а́ кт(а); 3)
(празднования) – акт святкува́ ння; 4) (театральный) – ді́я, спра́ ва.
Актер, актриса – акто́ р (-ра), акто́ рка.
Актив – актив (-ву).
Активность – активність (-ности), діяльність (-ности).
Активный – активний; (о лице) – діяльний, активний.
Актуальный (о вопросе) – актуа́ льний.
Акушер, -ка – акуше́ р (-ра), акуше́ рка.
Акушерство – акуше́ рство; (занятие) – акушерува́ ння; заниматься -вом – акушерува́ ти.
Акцепт – акце́ пт (-ту).
Акцептация – акцепта́ ція; прийма́ ння, прийняття ве́ кселя (до платежу́ ); представлять к
-ции – подава́ ти, пода́ ти на акцепта́ цію.
Акцептовать (вексель) – акцептува́ ти.
Акциз – акциз (-зу); взимать с чего-либо акциз – брати з чо́ го акциз; облагать что-либо
-зом – наклада́ ти на що акциз.
Акцизный (сущ.) – акцизник (-ка); (прил.) акцизний.
Акционер – акціоне́ р (-ра), акці́йник (-ка).
Акционерный (об обществе, банке) – акці́йний.
Акция – а́ кція; а. погашенная – спла́ чена а́ кція; понижение акций – деше́ вшання а́ кцій.
Алиментщик – аліме́ нтник (-ка).
Алименты – аліме́нти (-тів).
Алфавит – абе́ тка, альфабе́ т (-ту); по -ту – за абе́ ткою; список по -ту – абетко́ ваний список.
Алфавитный (о порядке) – абетко́ вий, альфабе́ тний, за абе́ ткою (уло́ жений).
Амбулатория – амбулято́ рія.
Амбулаторный (о лечении) – амбулято́ рний.
Аммортизационный (о капитале) – амортизаці́йний.
Аммортизация – амортиза́ ція; (документа, долга) – унева́ ження.
Амнистировать – амнестува́ ти.
Амнистия – амне́ стія; даровать -тию – амнестува́ ти.
Амуниция – амуні́ція.
Анализ – аналі́за, ро́ зслід (-ду).
Анализировать – аналізува́ ти.
Аналогический, аналогичный с чем (о фактах, предложениях) – аналогі́чний, поді́бний,
схо́ жий до чо́ го.
Аналогия – анало́ гія, поді́бність (-ности) до чо́ го; по -гии с чем (заключать) – з анало́ гії до
чо́ го, на яку́ подо́ бу, аналогі́чно (поді́бно) до чо́ го.
Анархия – 1) (безвластие) – ана́ рхія, безуряддя; 2) (беспорядок) – безла́ ддя, бе́злад (-ду).
Анатомический (о театре) – анатомі́чний.
Ангажемент – анґажеме́ нт (-ту), запро́ сини (-син).
Ангажировать – анґажува́ ти, сов. – заанґажува́ ти, запро́ шувати, сов. – запросити.
Анкета – анке́ та, опитний лист (Секц.); заполнять -ту – відповіда́ ти, відповісти на анке́ ту;
по -те значится – в анке́ ті записано; по -те определить – визначити на підста́ ві анке́ ти.
Анкетировать – анкетува́ ти, опитувати анке́ тою.
Анкетный (о листе) – анкето́ вий, опитний (Секц.).
Аннуитетный (о долге) – ануїте́ тний.
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Аннулировать – анулюва́ ти, сов. – занулюва́ ти; касува́ ти; сов. – скасува́ ти.
Аннуляция – ануляція, скасува́ ння.
Аноним – аноні́м (-му).
Анонимность – аноні́мність (-ности).
Анонимный (о письме, обществе) – аноні́мний, безіме́ нний.
Анонс – ано́ нс (-су), передві́стка (Н).
Анонсировать – анонсува́ ти, напере́д оповіща́ ти.
Антагонизм – антагоні́зм (-му), противе́ нство.
Антикварий – антиква́ р (-ра).
Антракт – антра́ кт (-ту), пере́ рва.
Антрепренер – антрепрене́ р (-ра).
Апеллировать – апелюва́ ти, удава́ тися, удатися до ко́ го; (юрид.) – апелюва́ ти,
оска́ ржувати, оска́ ржити.
Апелляция – апеляція, оска́ рження (Секц.); по -ции (определить) – на апеляцію;
подавать -цию – подава́ ти, пода́ ти, вно́ сити, вне́ сти апеляцію; подава́ ти, пода́ ти на
пере́ суд (Секц.).
Аплодировать – плеска́ ти (в доло́ ні).
Аплодисменты – о́ плески (-ів), аплодисме́ нти (-ів).
Аппарат – апара́ т (-ту); (техн.) – апара́ т, прилад (-ду); а. административный –
адміністративний апара́ т; а. взыскательный – апара́ т (-ту) на стяга́ ння, апара́ т, щоб
стяга́ ти; а. заготовительный – загото́ вчий апара́ т; а. закупочный – заку́ пчий апара́ т,
апара́ т, щоб закупо́ вувати, закупа́ ти; а. налоговой, податной – податко́ вий апара́ т; а.
распространительный – апара́ т (на) поширення, поширювати; а. регулирующий –
правильний (Н), реґулятивний, реґуляці́йний апара́ т.
Аппаратная (комната) – апара́ тня.
Аппаратчик – апара́ тник (-ка).
Апрель – кві́тень (-тня).
Апробация – апроба́ ція, ухва́ ла.
Апробировать – апробува́ ти, ухва́ лювати, сов. – ухвалити.
Аптека – апте́ ка.
Арбитраж – арбітра́ ж (-жу).
Аргумент – арґуме́ нт (-ту), довід (-воду); приводить -ты – подава́ ти, пода́ ти арґуме́нти.
Аргументация – арґумента́ ція.
Аргументировать – арґументува́ ти.
Аренда – оре́ нда; (крупная земельная) посе́ сія; берущий в -ду – оренда́ р (-ря); брать,
взять в -ду – бра́ ти, взяти в (на) оре́ нду; держать в -де – орендува́ ти, ма́ ти в (на) оре́ нді;
отдавать, сдавать в -ду – віддава́ ти, відда́ ти в (на) оре́ нду; сдающий в -ду – винайма́ ч (-ча́
).
Арендатор, -ша – оренда́ р (-ря), оренда́ рка; (круп. земельн.) – посе́ сор (-ра), посе́ сорка.
Арендаторский (об обязанностях, правах) – оренда́ рський, посе́ сорський.
Арендаторство – оренда́ рство; (крупноземельное) – посе́ сорство.
Арендаторствовать – орендарюва́ ти.
Арендный (о плате) – оре́ ндний, посесі́йний.
Арендование – 1) оре́ нда; (крупная земельная) – посе́ сія; а. исполу – оре́ нда з половини; 2)
(арендаторство) – оренда́ рство; (крупн. земельн.) – посе́ сорство.
Арендовать – 1) орендува́ ти, бра́ ти (найма́ ти) у ко́ го в оре́ нду (посе́ сію); 2) орендува́ ти,
держа́ ти в (на) оре́ нді (посе́ сії).
Арест – аре́ шт (-ту), ув’язнення, в’язнення; а. домашний – дома́ шній аре́ шт, аре́ шт удо́ ма;
взять, посадить под арест – заарештува́ ти, узяти під аре́ шт, до аре́ шту, ув’язнити кого́ ;
наложить арест – накла́ сти аре́ шт; подвергаться -ту – підпада́ ти аре́ штові; снятие
ареста с имущества – зві́льнення майна́ -під заборо́ ни, скасува́ ння заборо́ ни на майно́ .
Арестант – арешта́ нт (-та), в’язень (-зня).
Арестантская (комната) – арешта́ нтська, холо́ дна (-ної).
Арестный (о сроке) – аре́ штний, в’язничний.
Арестовывать, -товать – арешто́ вувати, арештува́ ти, заарешто́ вувати, заарештува́ ти,
бра́ ти, забира́ ти, забра́ ти (взяти) під аре́ шт (до аре́ шту); а. имущество – наклада́ ти,
накла́ сти заборо́ ну на майно́ .
Арка – лук (-ка), а́ рка; а. триумфальная – тріюмфа́ льний лук, тріюмфа́ льні воро́ та.
Арматура – армату́ ра, ришту́ нок (-нку).
Армеец – армі́єць (-і́йця).
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Армейский (о части) – армі́йський, військо́ вий.
Армия – а́ рмія, ві́йсько; в армию уйти – до а́ рмії піти.
Арсенал (-ла, -лу) – арсена́ л (-лу), збройниця.
Арсеналец – арсена́ лець (-льця), арсена́ льник (-ка).
Артель – арті́ль; артелью – арті́ллю.
Артельный (о товариществе) – арті́льний.
Артельщик, -щица – арті́льник (-ка), артільниця.
Артельщина – арті́льщина, арті́лля.
Артельщичий (о принадлежности) – арті́льницький.
Артиллерист – гарма́ тник (-ка), гарма́ ш (-ша́ ), артилерист (-та).
Артиллерия – 1) артиле́ рія, гарма́ тне ві́йсько; 2) гарма́ ти, артиле́ рія.
Артист, -ка (театр.) – артист (-та), артистка; народный а-т республики – наро́ дний артист
респу́ бліки.
Архив – архі́в (-ву).
Архивариус – архіва́ р (-ра).
Архивный (о документе) – архі́вний.
Архитектор – архіте́ ктор (-ра), архіте́ кт (-та).
Архитекторский (о надзоре) – архіте́ кторський.
Архитектура – архітекту́ ра; (стиль) – архітекту́ ра, будіве́ льний стиль.
Аршин – аршин (-на).
Аршинный (о размере) – аршино́ вий, з аршин.
Аспирант – аспіра́ нт (-та).
Аспирантура – аспіранту́ ра.
Ассигнационный (о банке) – асиґнаці́йний.
Ассигнация – асиґна́ ця.
Ассигнование – 1) асиґнува́ ння; 2) (действие) – асиґнува́ ння, призна́ чення, приді́лення
гро́ шей.
Ассигновка (документ) – асиґна́ та; (действие) – асиґнува́ ння; по -ке (получать) – на
асиґна́ ту (на підста́ ві асиґна́ ти).
Ассигновочный – асиґно́ вний; (относящийся к ассигновке) – асиґна́ тний, асиґна́ товий.
Ассигновывать – асиґно́ вувати, асиґнува́ ти, признача́ ти, призна́ чити (приділяти,
приділити) гро́ ші.
Ассигновщик – асиґно́ вник (-ка), асиґнува́ ч (-ча́ ).
Ассистент, -ка – асисте́ нт (-та), асисте́ нтка.
Ассортимент – асортиме́ нт (-ту), до́ бір (-бору).
Атмосфера (среды) – ото́ чення, атмосфе́ ра; а. деловая – ділове́ ото́ чення, ділова́
атмосфе́ ра.
Аттестат – атеста́ т (-ту); а. зрелости – мату́ ра.
Аттестация – атеста́ ція; (действ.) – атестува́ ння.
Аттестовать кого, что – атестува́ ти кого, що.
Аудиенция – авдіє́нція; дать кому -цию – прийняти кого́ на авдіє́нцію.
Аудитория – авдито́ рія.
Аукцион – торги (-ів), ліцита́ ція (гал.), а́ вкція (Н); продавать с -на – продава́ ти з торгі́в,
ліцитува́ ти.
Аукционный (о продаже) – авкці́йний, ліцитаці́йний.
Афера – афе́ ра.
Аферист, -ка – аферист (-та), аферистка.
Афиша – афі́ша; расклейщик афиш – афі́шник (-ка ).
Аффект – афе́ кт (-ту), нестяма; в состоянии -та – в афе́кті,в нестямі, в ста́ ні афе́ кту.
Аэронавигация – повітроплавба́ .
Багаж – баґа́ ж (-жу); (дорожные. вещи) – паку́ нки (-ків), баґа́ ж (-жу); б. ручной – ручний
баґа́ ж, ручні́ паку́ нки; отправка -жа – випра́ ва баґажу́ ; сдача -жа – здава́ ння баґажу́ ;
хранение -жа – перехо́ вування (зберіга́ ння) баґажу́ .
Багажный – 1) (о квитанции) – баґа́ жний, пакунко́ вий; 2) (о служащем) – баґа́ жний (-ного
).
База – ба́ за; (в переносном смысле) – ба́ за, ґрунт (-ту); б. материальная – матеріяльна
ба́ за; б. центральная – центра́ льна ба́ за; б. экономическая – економі́чний ґрунт,
економі́чна ба́ за.
Базар – база́ р (-ру), торг (-гу).
Базарный (о цене) – база́ рний.
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Базироваться – базува́ тися, ґрунтува́ тися на чо́ му, спира́ тися на що.
Базис – (в переносном смысле) – ба́ за, ґрунт (-ту), ба́ за.
Базисный (о складе) – ба́ зовий.
Бакалейный (о торговле) – бакалі́йний.
Бакалейщик, бакалейник, -щица – бакалі́йник (-ка), бакалі́йниця.
Бакалея – бакалі́я.
Бактериологический (об исследовании) – бактеріологі́чний.
Баланс – бала́ нс (-су); б. вступительный, входящий – балянс початко́ вий, вступний; б.
генеральный – зага́ льний (генера́ льний) балянс; б. заключительный исходящий –
кінце́ вий балянс; б. книжный – книжний балянс; б. начальный – початко́ вий балянс; б.
окончательный – кінце́ вий балянс; б. пассивный – пасивний балянс; б. поверочный –
перевірний балянс; б. предварительный – попере́ дній балянс; б. сводный – зве́ дений
балянс; в предыдущем -се – у передні́шому балянсі; по -су значится – на балянсі є; по -су
принять – за балянсом прийняти; подводить б-с – збалянсо́ вувати, збалянсува́ ти,
підбива́ ти, підбити балянс.
Балансировать (счет) – балянсува́ ти, сов. – збалянсува́ ти.
Балансоведение – балянсозна́ вство.
Балансовый – балянсовий.
Балл – 1) зна́ чка, бал (-лу); 2) (при голосовании) – го́ лос (-су).
Балласт – баляст (-ту); (лишнее) – за́ йвина́ .
Баллотировать кого – бальотува́ ти кого, голосува́ ти (ку́ льками) на ко́ го.
Баллотироваться – бальотува́ тися, голосува́ тися (ку́ льками).
Баллотировка – бальотува́ ння, голосува́ ння (ку́ льками).
Бандероль – бандеро́ ля, пере́писка на що; оклейка -ми чего – налі́плювання бандеро́ лів на
що.
Бандерольный (об отправлении) – бандеро́ льний, під пере́ паскою.
Банк – банк (-ку), ба́ нок (-нку); б. государственный – держа́ вний банк; б. учетно-ссудный –
диско́ нто-позичко́ вий банк; банк открыт (от 10 до 4 часов) – банк відчинений; в банк
(вкладывать деньги) – до ба́ нку.
Банкет – бенке́ т (-ту), у́ чта.
Банкир – банкі́р (-ра).
Банкирский (о доме) – банкі́рський.
Банкнот – банкно́ та, банкі́вка.
Банковый (о билете) – ба́ нковий.
Банкротиться, обанкротиться – банкрутува́ ти, збанкрутува́ ти.
Банкротство – банкру́ тство.
Банщик, -ца – лазник, лазе́нник, мийник (-ка) (Н), мийниця (Секц.).
Баня – ла́ зня, мийня (Н).
Барак – бара́ к (-ку).
Бараночник, -ница – бубле́ йник (-ка), бубле́ йниця.
Барыш – бариш (-шу́ ), зиск (-ку); быть в -ше – ма́ ти зиск; получить б-ш – ма́ ти бариш,
убаришува́ ти.
Барышник, -ница – баришник (-ка), баришниця, бариші́вник (-ка); (лошадьми) – лівера́ нт
(-та); (волами) – воловик (-ка́ ).
Барышничать – баришува́ ти чим.
Барышничество – баришува́ ння, баришництво.
Бастовать, забастовать – страйкува́ ти, сов. – застрайкува́ ти.
Бастующий – страйка́ р (-ря).
Батальон – батальйо́ н (-ну).
Батальонный (о командире) – батальйо́ нний, батальйо́ новий.
Батрак, -чка – на́ ймит (-та), на́ ймичка; б.-подросток – наймитча́ .
Батрацкий (о положении) – на́ ймитський.
Батраческий (о жаловании) – на́ ймитівський.
Батрачество – 1) (занятие) – на́ йми (-мів); 2) (в собират. смысле) – на́ ймити.
Батрачить – наймитува́ ти, бу́ ти в на́ ймах, по на́ ймах ходити.
Бдительный (о надзоре) – невсипу́ щий, пильний.
Бега – бігові́ (пере)го́ ни (-нів).
Беглец, беглянка – утіка́ ч (-ча́ ), утіка́ чка; сделаться -цом – піти в утікачі́.
Беглый – 1) (сущ.) – утіка́ ч (-ча́ ), збігле́ ць (-ця); 2) (прилаг.) збі́глий, уте́ клий;
(поверхностный, об осмотре) – побі́жний; (быстрый, о чтении) – швидкий.
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Бегство – уте́ ча; обратиться в -во – кинутися навтьо́ ки.
Бедность – бі́дність (-ности), неста́ тки (-ків); (нищета) – злидні (-нів); впасть в -сть –
збідні́ти; жить в -сти – злиде́ нно жити, в неста́ тках жи́ ти.
Бедняк – бідняк (-ка́ ), незамо́ жник (-ка).
Беженец, -нка – утіка́ вець (-ча́ ), утіка́ виця; (военно-выселенный) – виселенець (-нця),
виселенка.
Беженский (об имуществе) – утіка́ цький, збігле́ цький, виселенецький.
Безакцизный (о продаже) – безакцизний.
Безапелляционный (о решении) – безапеляці́йний.
Безбилетный (о пассажире) – безбіле́ тний, без квитка́ ; все -ные – всі, що без квитка́ (без
біле́ та), всі безбіле́ тні.
Безбрачие – безшлюб’я.
Безбрачный (о мужчине) – безшлюбний, безже́ нний, (о женщине) – безшлюбна,
безму́ жня.
Безвестно – без ві́сти, бе́ звісно, не зна́ ти де, невідо́ мо де; -но отсутствующий – що
невідо́ мо, де є (перебуває), бе́ звісний.
Безвестный (о безвестно отсутствующем) – бе́ звісний.
Безвинность – безневинність (-ности), неповинність (-ности), безвинність (-ности).
Безвинный (о пострадавшем без вины) – безневинний, без вини, неповинний.
Безвластие – 1) (без власти) – безвла́ ддя, безвла́ да; 2) (без правительства) – безуряддя.
Безвозбранно – безборо́ нно, ві́льно.
Безвозбранный – незаборо́ нений, ві́льний.
Безвозвратный (о ссуде) – безповоро́ тний.
Безвозмездный (об исполнении) – беззапла́ тний, без відпла́ ти.
Безвыгодность – безвигідність (-ности); (бесприбыльность) – незиско́ вність (-ности).
Безвыходность (положения) – безпора́ дність (-ности).
Безвыходный (о положении) – безпора́ дний, скрутний.
Безграмотный – 1) (неграмотный) негра́ мотний; (в технике чтения и письме) –
неписьме́ нний; 2) (невежественный) – безгра́ мотний.
Бездействие, бездейственность – неді́яння, нечинність (-ности); находиться в -вии (о
предметах) – дармува́ ти, не вжива́ тися; (о лицах) – не працюва́ ти, нічо́ го не робити;
(техн.) – не чинити, не працюва́ ти, не ді́яти.
Бездействовать – не працюва́ ти, не ді́яти; (о лицах) – нічо́ го не робити, бу́ ти нечинним,
недійовим; завод -вует – виро́ бня стоїть, ваку́ є; комиссия -вует – комі́сія нічо́ го не ро́ бить;
машина -вует – машина гуляє; рабочая сила -вует – робо́ ча сила гуляє.
Безденежно – без гро́ шей.
Безденежный (о долге) – безгроше́ вий; (о векселе) – безгроше́ вий, безвалютний.
Безденежье – безгроші́в’я.
Бездетность – безді́тність (-ности); в случае -сти – як нема́ діте́ й.
Бездефицитность – бездефіцитність (-ности).
Бездеятельность – недіяльність (-ности).
Бездеятельный – недіяльний.
Бездоимный, бездоимочный (о плательщике) – без недо́ плат, безнедо́ пла́ тний,
беззале́ глий.
Бездоказательный (об утверждении) – бездо́ відний, без до́ водів.
Бездолжностный – без поса́ ди, безпоса́ дний.
Бездоходность – недобу́ тність (-ности), недобутко́ вість (-вости); (неприбыльность) –
незиско́ вність (-ности).
Бездоходный (об имуществе, предприятии) – недобутний; (неприбыльный) –
незиско́ вний.
Беззаконие – беззако́ ння, беззако́ нство, безсу́ ддя.
Беззаконничать – беззако́ нствувати, беззако́ нувати, лама́ ти зако́ н.
Беззаконность – 1) непра́ вність (-ности), незако́ нність (-ности); 2) (беззаконие) –
безпра́ вство, беззако́ ння, беззако́ нство, безсу́ ддя.
Беззаконный (противозаконный) – беззако́ нний, непра́ вний.
Беззаработный – без зарі́бку, беззарі́бний (-ного).
Беззащитный – беззахисний, безоборо́ нний, без оборо́ ни; быть -ным – не ма́ ти оборо́ ни
(за́ хисту).
Безземелье – безземе́лля.
Безземельный (о крестьянине) – безземе́ льний.
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Безлошадный (о крестьянине) – безкі́нний, без коня.
Безнадежный (о долге) – безнаді́йний, пропа́ щий.
Безнадзорность – бездо́ глядність (-ности).
Безнаказанный (о поступке) – безка́ рний; оставаться -ным – залиша́ тися непока́ раним.
Безначальственный – безурядний, без вла́ ди.
Безнедоимочный (о плательщике) – без недо́ плат, безнедо́ пла́ тний, беззале́ глий.
Безоборотный – 1) (о векселе, надписи) – беззворо́ тний; 2) (о неимеющем обращения
капитале) – безоборо́ тний, що не має оборо́ ту.
Безоговорочно – 1) (без оговорки) – без застере́ ження; 2) (не возражая) – без
запере́ чення; -но исполнить – зробити без запере́ чення (не запере́ чуючи).
Безоговорочный – без застере́ ження, незастере́ жений.
Безопасность – безпе́ ка, безпе́ чність (-ности); б. личная – безпе́ чність для осо́ би.
Безослабный (о надзоре) – пильний, неосла́ бний.
Безосновательный (о решении) – безпідста́ вний, без підста́ ви.
Безостановочно – невпинно, безупинно, не спиняючись.
Безответственность – невідповіда́ льність (-ности).
Безответственный – невідповіда́ льний, без відповіда́ льности.
Безотговорочно – без відмо́ ви, не відмовляючись, невідмо́ вно.
Безотдаточный (о пособии) – безповоро́ тний, без відда́ чі.
Безотказно – безвідмо́ ви, не відмовляючись.
Безотказный (о ходатайстве) – безвідмо́ вний, невідмо́ вний.
Безотлагательно – нега́ йно, не відклада́ ючи.
Безотлагательность, безотложность – нега́ йність (-ности), невідкла́ дність (-ности),
пильність (-ности).
Безотлагательный (о деле) – нега́ йний, невідкла́ дний, пильний.
Безотлучно – не відгоджа́ ючись, невідго́ дно, не відхо́ дячи.
Безотлучный (о пребывании) – невідго́ дний, невідхі́дний, невідсту́ пний.
Безотменно – невідмі́нно, ко́ нче.
Безотменный – невідмі́нний, нескасо́ вний (Н).
Безотносительно – без ува́ ги на що, не застосо́ вуючи до чо́ го, неспо́ глядно (Н).
Безотносительность – незастосо́ ваність (-ности), незастосо́ ваний (-ности) (Н).
Безотносительный – незастосо́ ваний до чо́ го, неспо́ глядний (Н).
Безотчетность – 1) (в деле) – беззві́тність (-ности); 2) (безсознательность) – несвідо́ мість
(-мости).
Безотчетный – 1) (о суммах) беззві́тний; (не обязанный отчитываться) –
невідповіда́ льний; 2) (бессознательный, о поступке) – несвідо́ мий.
Безочередный (о получении) – без черги, нечерговий.
Безошибочность – непомилечність (-ности), непомильність (-ности).
Безошибочный (о счете) – без по́ милки, непомилечний, непомильний.
Безработица – безробі́ття.
Безработный (сущ.) – безробі́тний (-ного).
Безраздельный (о пользовании) – неподі́льний.
Безрасчетный (о предприятии) – без розраху́ нку, нерозрахунко́ вий.
Безрезультатный – без на́ слідків, безрезульта́ тний, даре́ мний, ма́ рний.
Безубыточность – безутра́ тність (-ности).
Безубыточный (о предприятии) – безутра́ тний.
Безукоризненный (о работе) – бездога́ нний, без ва́ ди; совершенно -ный – цілко́ м
бездога́ нний, без найме́ ншої ва́ ди.
Безупречность – бездога́ нність (-ности).
Безупречный (о поведении) – бездога́ нний, без дога́ ни.
Безурочный (о работе, оплате) – ненормо́ ваний, ненормо́ вий.
Безусловный (о праве) – безумо́ вний; (бесспорный) – безпере́ чний.
Безуспешность – безуспі́шність (-ности), ма́ рність (-ности).
Безуспешный (о ходатайстве) – без у́ спіху, безуспі́шний, ма́ рний.
Безустанный (о труде) – невто́ мний.
Безучастие (безразличное отношение) – байду́ жість (-жости).
Безысходный (о положении) – безпора́ дний.
Беловик (беловая) – чистовий (-во́ го), чистова́ (-во́ ї).
Бенефис – бенефі́с (-су).
Бенефициант, -ка – бенефіціянт (-та), бенефіціянтка.
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Бережливость – оща́ дливість (-вости), оща́ дність (-ности).
Беременная (сущ.) – вагітна́ (-но́ ї); -ной быть – важко́ ю ходити, бу́ ти у вазі́; сделаться
-ной – завагітні́ти.
Беременность – вагі́тність (-ности).
Беречь – 1) берегти, гляді́ти, пильнува́ ти чого́ ; 2) (экономить) – щадити, заоща́ джувати,
хова́ ти що.
Берковец – бе́ рковець (-вця).
Бесконтрольность – безконтро́ льність (-ности).
Бескорыстность, бескорыстие – некорисливість (-вости).
Бескорыстный – некорисливий.
Беспартийность – безпарті́йність (-ности).
Беспартийный – безпарті́йний.
Беспаспортный – безпа́ шпортний, без па́ шпорта.
Беспатентный (о торговле) – безпате́ нтний, без пате́ нту.
Бесперебойно – без пере́ рв, без перешко́ д.
Беспеременно – без перемі́ни, безперемі́нно.
Беспечатный – без печа́ тки, безпеча́ тний.
Бесплатно – безпла́ тно, без пла́ ти.
Бесплатность – безпла́ тність (-ности).
Бесплатный (о билете) – безпла́ тний, непла́ тний.
Бесплодность – 1) неплі́дність (-ности); (земли) – неродючість (-чости); 2)
(безрезультатность) – ма́ рність (-ности), даре́мність (-ности).
Бесповоротный (о ссуде) – безповоро́ тний.
Беспокоить, побеспокоить – турбува́ ти, потурбува́ ти.
Бесполезный (о вещи) – некорисний, непожито́ чний; (ненужный, о человеке) –
непотрі́бний; (о работе) – непотрі́бний, ма́ рний.
Беспорядок – 1) бе́ злад (-ду), безла́ ддя, не́лад (-ду), непорядок (-дку); бросить (дела) в -ке
– облишити (справи) невпорядко́ ваними, не впорядкува́ вши, у бе́ зла́ дді; 2) (беспорядки в
стране) – ро́ зрухи (-хі́в), за́ колоти.
Беспорядочный (о ведении дела) – безла́ дний, без ладу́ .
Беспошлинно – без мита, безопла́ тно.
Беспошлинный – ві́льний від опла́ ти, безо́ пла́ тний; (о заграничном товаре) – ві́льний від
мита, безмитний.
Бесправие – безпра́ в’я, безпра́ вство.
Бесправный (о положений) – безпра́ вний.
Беспрекословно – не пере́ чачи, бе́ зпереч.
Беспрепятственный (о доступе) – без перешко́ ди, ві́льний.
Беспрерывно – невпинно, безпереста́ нно, без пере́ ста́ нку.
Бесприбыльность – незиско́ в(н)ість (-в(н)ости).
Бесприбыльный (об имуществе) – незиско́ в(н)ий.
Беспризорность – безприту́ льність (-ности); (безнадзорность) – бездо́ глядність (-ности).
Беспризорный (о ребенке) – безприту́ льний; (безнадзорный) – бездо́ глядний.
Беспристрастный (о суде) – безсторо́ нній.
Беспричастный – неприче́ тний.
Беспроволочно – нега́ йно.
Беспроволочный (о телеграфе) – бездрото́ вий.
Беспроигрышный (о лотерее) – непрогравний, без про́ гри.
Беспроцентный (о ссуде) – безвідсотко́ вий, безпроце́ нтний.
Бессемейный – безродинний, без сім’ї, без родини.
Бессистемность – 1) (отсутствие системы) – безсисте́ мність (-ности), безпо́ ладність (ности) (Н); 2) (отсутствие порядка) – безла́ дність (-ности).
Бессистемный – безсисте́ мний, без систе́ ми, безпо́ ладний (Н), без по́ ладу (Секц.).
Бесследно – безслі́дно, без слі́ду.
Бессменно – незмі́нно, не зміняючись.
Бессметный – 1) безкошто́ рисний; 2) (бессчетный) – незліче́ нний, незчисле́ нний.
Бессодержательный (о докладе) – без змі́сту, незмісто́ вний.
Бесспорно – безпере́ чно, безсупере́ чно.
Бесспорность – безпере́ чність (-ности), незапере́ чність (-ности).
Бесспорный (о праве) – безпере́ чний.
Бессрочно – без реченця, без те́ рміну.
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Бессрочность – безреченце́ вість (-вости), нетерміно́ ваність, безтерміно́ вість (-вости).
Бессрочный – нетерміно́ ваний, нетерміно́ вий, без реченця, безрі́чний.
Бестаможенный (о провозе) – безмитний.
Бестоварье – брак това́ ру, кра́ му, безтовар’я, безкрамі́в’я.
Бесфамильный – без прі́звища, безпрі́звищний.
Бесхозяйный (не имеющий хозяина, об имуществе) – без госпо́ даря, безгоспода́ рний,
безхазяйний.
Бесхозяйственность (в ведении дела) – негоспода́ рність (-ности).
Бесхозяйственный – 1) (о ведении дела) негоспода́ рний, нехазяйський; 2) (лишенный
хозяина) – без госпо́ даря.
Бесценный – 1) (о посылке без означенной цены) – без ціни; 2) (о вещи, не имеющей
ценности) – безці́нний, безва́ ртний; 3) (имеющий невысокую цену в настоящее время, о
товаре) – не в ціні́; 4) (неоценимый, об утрате) – неоціне́ нний, неоці́нний.
Бесценок (в выражении) – бе́ зцінь; за -нок – за бе́ зцінь.
Библиограф – бібліо́ граф (-фа).
Библиография – бібліогра́ фія.
Библиотека – бібліоте́ ка, книгозбі́рня.
Библиотека-передвижка, передвижная – перевізна́ , бібліоте́ ка (книгозбі́рня).
Библиотекарский (об опыте, стаже) – бібліоте́ карський.
Библиотекарь, -рша – бібліоте́ кар (-ря), бібліоте́ карка.
Библиотечный (о шкафе) – бібліоте́ чний, книгозбі́рний.
Билет – квито́ к (-тка), біле́ т (-та); б. входной – квито́ к на вхід, входити; б. банковый –
банкно́ та, банкі́вка; б. выигрышный – вигравний біле́ т; б. катушечный – коточко́ вий
квито́ к; б. казначейства – біле́ т держа́ вної скарбниці; б. компостированный –
закомпосто́ ваний біле́ т; б. ломбардный – льомба́ рдна (заставна́ ) ка́ ртка; б. льготный –
біле́ т пільговий; б. лотерейный – льотері́йний біле́ т; б. отпускной – відпускний біле́ т; б.
пересадочный – пересідний (Н) біле́ т; б. перонный – квито́ к на перо́ н, перо́ нний квито́ к; б.
пригласительный – запро́ шення, запро́ сний квито́ к; б. проигрышный – програвний біле́ т;
б. пропускной – перепускний біле́ т, пере́пустка; б. увольнительный (в отпуск) – ка́ ртка на
відпу́ стку, ка́ ртка про зві́льнення; б. ученический – ученицька, учні́вська ка́ ртка; б.
членский – чле́ нська ка́ ртка; вход по -там – вхо́ дити з біле́ тами.
Билетер – квитка́ р (-ря), білете́ р (-ра).
Билетный (о кассе) – квитковий, біле́ тний.
Биллиард – більярд (-да).
Биллиардная – більярдна (-ної).
Биография – життє́пис (-су), біогра́ фія.
Биржа – бі́ржа; б. товарная – товаро́ ва, крамо́ ва бі́ржа; б. торговая – торго́ ва (торгове́ льна
) бі́ржа; б. труда – бі́ржа пра́ ці; б. фондовая – фо́ ндова бі́ржа.
Биржевик – біржовик (-ка́ ).
Биржевой (о маклере) – біржовий.
Благовидный (о предлоге) – ні́би пова́ жний.
Благоволить (в выражении): -лите прислать – пришлі́ть, бу́ дьте ласка́ ві (будь ла́ ска).
Благодарить, отблагодарить, поблагодарить кого – дякувати, подякувати, віддячити
кому; -ря кому, чему – завдяки кому́ , чому́ ; (вследствие чего) – через ко́ го, що.
Благодарность – вдячність (-ности); (выражение -сти) – дякування, дяка, подяка; в знак
-сти – на знак вдячности; принести -ность – скла́ сти подяку, відда́ ти подяку, подякувати.
Благонадежность – пе́ вність (-ности).
Благонадежный – пе́ вний.
Благоприобретенный (о вещи) (добро́м) – набу́ тий, на́ дбаний, нажитий.
Благоприятный (об ответе) – сприятливий; (о времени, случае) – слу́ шний, щасливий,
до́ брий, принагі́дний; (об исходе) – щасливий.
Благоприятствовать – 1) (способствовать) – сприяти, допомага́ ти; 2) (хорошо
относиться к кому) – бу́ ти ласка́ вим (прихильним) до ко́ го, сприяти кому́ .
Благосклонно – прихильно, ласка́ во.
Благосостояние – добро́ бут (-ту), доста́ тки (-ків).
Благотворительность – доброчинність (-ности), доброді́йність (-ности).
Благотворительный (о цели) – доброчинний, доброді́йний.
Благоусмотрение – ві́льний ро́ зсуд (-ду); оставить на -ние – полишити на ві́льний ро́ зсуд
(на во́ лю, на розміркува́ ння).
Благоустраивать, -роить – упоряджа́ ти, упорядити, упорядко́ вувати, упорядкува́ ти,
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припоряджа́ ти, припорядити.
Благоустройство – 1) упорядженість (-ности), до́ брий лад (-ду); 2) (приведение и порядок)
– упорядження, упорядкува́ ння.
Бланк – блянк (-ка), блянок (-нка); б. вексельный – ве́ ксельний блянк; б. опросный –
запитний блянк; б. переводной – переказо́ вий блянк.
Бланконадписатель – надписувач блянка, блянконадписувач (-ча).
Близлежащий (о селений) – поблизький, близький.
Близорукость – короткозо́ рість (-рости), низькоо́ кість (-кости).
Близость – близькість (-кости); по -сти (находиться) – поблизу́ .
Блок-нот – поте́ ска, нота́ тник (-ка).
Блюсти, соблюсти (заботиться о чем) – дбати, подба́ ти за що; (соблюдать что) –
доде́ ржувати, доде́ ржати чого́ ; б. чьи интересы – дба́ ти за чий інтере́ с; соблюсти все
формальности – доде́ ржати всіх форма́ льностей.
Блюститель, -ница – наглядач (-ча), наглядачка, доглядач (-ча), доглядачка; б. порядка –
доглядач порядку.
Богатый чем – бага́ тий на що; (об обстановке) – бага́ тий, пишний, розкі́шний; (о
растительности) – бу́ йний; (об урожае) – бага́ тий, великий, рясний.
Бойкот – бойко́ т (-ту).
Бойкотировать – бойкотува́ ти.
Бойня (скотобойня) – різниці (-ниць).
Болезненно – прикро; снижение цен -но отразилось на… – зме́ ншення цін прикро
відбилося на…
Болезнь – 1) (состояние) – х(в)о́ рість (-рости), сла́ бість (-бости); 2) (самая болезнь) – х(в)
оро́ ба, х(в)о́ рість (-рости), не́дуг (-гу), неду́ га; б. заразительная – зара́ злива (чіпка́ )
хворо́ ба; б. повальная, эпидемическая – по́ шесна хворо́ ба, по́ шесть (-шести); служащий не
явился по болезни – службо́ вець (урядо́ вець) не прийшо́ в, бо хво́ рий.
Болеть чем – 1) (о состоянии) – слабува́ ти, хорува́ ти, хворі́ти, неду́ гувати, незду́ жати на
що; 2) (об ощущении) – болі́ти; у меня болит что – мені́ болить що.
Больница – ліка́ рня.
Больничный (о принадлежности, о режиме) – лікарне́ вий (Н).
Больной – 1) слабий (-бо́ го), х(в)о́ рий (-рого), неду́ жий (-жого); б. амбулаторный –
амбулято́ рний хво́ рий; б. коечный – ліжковий хво́ рий; б. мнимый – ні́би хво́ рий, уда́ ваний
хво́ рий; 2) (болезненный) – х(в)оробливий, х(в)о́ рий; 3) (о вопросе) – болючий, пеку́ чий;
быть -ным – бу́ ти х(в)о́ рим, х(в)орі́ти, хорува́ ти, слабува́ ти на що; тяжело, опасно -ной –
трудний.
Большинство – бі́льшість (-шости); б. абсолютное – абсолютна (цілковита) бі́льшість; б.
голосов – бі́льшість голосі́в, перева́ га голосі́в; б. огромное – величе́ зна бі́льшість; б.
организованное – організо́ вана (об’є́днана) бі́льшість; б. относительное – умо́ вна
бі́льшість; б. подавляющее – перева́ жна бі́льшість; б. преобладающее, решающее –
перева́ жна бі́льшість; по -ву голосов (проходить) – бі́льшістю (перева́ гою) голосі́в.
Бонификация – боніфіка́ ція.
Брак – 1) (бракосочетание) – шлюб (-бу), одру́ жіння; б. гражданский – циві́льний шлюб;
вступать, -пить в б-к, сочетаться -ком – одру́ жуватися, одружитися, бра́ ти, взяти
шлюб, побра́ тися з ким; вступающий в б-к – шлюбо́ ванець (-нця) (Н), дру́ женець (-нця) (Н
); женатый вторым -ком – жона́ тий удру́ ге, одру́ жений удру́ ге; расторжение -ка –
розв’яза́ ння шлюбу; состоять в супружестве, не вступая в официальный брак – жити з
ким на ві́ру; 2) (забракованное) – брак (-ку), вибірки (-рок); поступать в брак – іти, піти в
брак; 3) (дефект) – ґанч (-чу); товар с -ком – това́ р з ґа́ нчем.
Бракованный (о товаре) – збрако́ ваний, брако́ вий, негодящий.
Браковать, забраковать что – бракува́ ти, збракува́ ти що; (находить недостатки) –
ґанчува́ ти, зґанчува́ ти що.
Браковщик – браківник (-ка́ ); б. присяжный – присяжний браківник.
Бракоразводный – 1) (о процессе) – (шлюбо)розлу́ чний; 2) (о документе) – розлу́ чний.
Брандмейстер – брандма́ йстер (-тра).
Братство (общество, союз) – бра́ тство.
Брать, -ся, взять, -ся – бра́ ти, -ся, узяти, -ся; брать в руки кого – прибира́ ти, прибра́ ти до
рук кого́ ; б. на себя что-либо – перейма́ ти, пере(й)няти (бра́ ти, взяти) на се́ бе що.
Брачный (о документе) – шлюбний.
Брачущиеся – шлюбо́ ванці (-нців) (Н), дру́ женці (-нців) (Н).
Бремя – тяга́ р (-ру́ ); ложиться, лечь тяжелым бременем на что (на бюджет) – на́ дто
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обтяжа́ ти, обтяжити що.
Бригада – бриґа́ да.
Бригадный (о начальнике) – бриґа́ дний.
Бродяжничество, -чанье – волоцюзтво, бродязтво; находиться в -стве – волочитися.
Бронировать, забронировать (места, деньги) – забезпе́ чувати, забезпе́ чити.
Броня (о местах, деньгах) – забезпе́ чене (-ного); входить в состав трехпроцентной -ни –
вхо́ дити в забезпе́ чені три відсо́ тки.
Бросать, -сить (оставить дела) – кидати, кинути, покинути, лиша́ ти, лишити, залишити.
Брошюра – брошу́ ра, мете́ лик (-ка).
Брошюрный (о формате) – брошу́ рний, брошуро́ вий.
Брошюровать, сброшюровать – брошурува́ ти, зброшурува́ ти.
Брошюровочная – брошурува́ льня.
Брошюровочный (о материале) – брошуро́ вний.
Брошюровщик, -щица – брошуро́ вник (-ка), брошуро́ вниця.
Брутто – бру́ тто; вес брутто (вес товара с упаковкой) – вага́ бру́ тто, гру́ ба вага́ , вага́ з
та́ рою.
Будень – бу́ день (-дня).
Будка (сторожевая) – сторожі́вня; (караульная) – варті́вня.
Будочник – сто́ рож (-жа).
Будущий (о времени) – прийде́ шній; (о годе) – наступний; в -щем – нада́ лі; в недалеком
-щем – незаба́ ром, невдо́ взі; на -щее (время) оставить – лишити нада́ лі, на прийде́ шнє,
на прийде́ шність.
Буква – лі́тера, бу́ ква; (типографская в шрифте) – шрифтина; б. прописная – велика
лі́тера, бу́ ква; в. строчная – мала́ лі́тера, бу́ ква.
Буквальный (о передаче) – до сло́ ва, дослі́вний, буква́ льний.
Букинист – букіні́ст (-та), старокнижник (-ка).
Булавка – шпилька.
Булочная – пека́ рня, хлі́бня, хлібі́вня.
Булочник, -ница – пе́ кар (-ря), пе́ карка, пе́карниця.
Бульвар – бульва́ р (-ру).
Бумага – 1) папі́р (-пе́ ру); б. актовая – а́ ктовий папі́р; б. бюварная – папі́р бюва́ рний
(осушний); б. вексельная – папі́р векселе́ вий; б. в клетку – карта́ тий папі́р; б. в линейку –
папі́р ліні́єний; б. гербовая – папі́р гербо́ вий, штемпеле́ вий; б. канцелярская –
канцелярський папі́р; б. копировальная (копирка) – перебивний (копіюва́ льний) папі́р; б.
переводная – перебивний (копіюва́ льний) папі́р; б. пергаментная – папі́р пергамено́ ваний
(Секц.); б. печатная – папі́р друка́ рський; б. писчая – папі́р до писа́ ння, писа́ льний,
письмо́ вий папі́р; б. почтовая – папі́р листо́ вний, пошто́ вий; б. промокательная (для
бювара) – папі́р осушний; 2) (документ) – папі́р (-пе́ ра), лист (-та́ ); (народ.) – бума́ га; б. в
копии – ко́ пія з папе́ ра; б. входящая, вступающая – папі́р (лист) вступний, оде́ ржуваний;
б. вступившая – папі́р (лист) оде́ ржаний, наді́йшлий; б. исходящая – папі́р (лист)
вихідний, відсиланий; б., ожидающая исполнения – папі́р, що чека́ є на викона́ ння; б.
препроводительная, сопроводительная – лист супровідний, супрові́дка; -ги процентные
– проценто́ ві папе́ ри; -ги ценные – ці́нні папе́ ри, грошові́ папе́ ри; старшинство -ги по
времени – да́ внішність папе́ ра.
Бумагодержатель – папероде́ ржець (-жця).
Бумагопродавец – папі́рник (-ка).
Бумагохранилище – паперосхо́ вок (-вку), схо́ вок на папі́р.
Бумажник – 1) (для бумаг, денег) – портфе́ лька; 2) (бумагопродавец) – папі́рник (-ка).
Бумажный (об изделии) – паперо́ вий.
Бухгалтер – бухга́ льтер (-ра).
Бухгалтерия – бухгальте́ рія; б. двойная – бухгальте́ рія подві́йна; б. простая – звича́ йна
бухгальте́ рія; б. тройная, итальянская – потрі́йна, італі́йська бухгальте́ рія.
Бухгалтерский – бухга́ льтерський.
Бывший (о времени, событии) – колишній, бу́ лий; (состоявшийся, о заседании) –
відбу́ тий; б. в то время – тоді́шній; б. вот тогда-то – отоді́шній; б. до настоящего
времени – дотепе́ рішній; б. до того времени – дотогоча́ сний; б. очень давно – ду́ же да́ вній,
позаколишній; б. перед этим, до настоящего времени – дотепе́ рішній; завод им.
Затонского, -ший Карбоник – виро́ бня і́мени Зато́ нського, колишній «Карбо́ нік»; ранее
-ший – передні́ший.
Быстрота – ху́ ткість (-кости), швидкість (-кости); с наибольшей -той – якнайшвидше.
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Бытность – пробува́ ння; в -ность мою – за мого́ пробува́ ння, коли (як) я був; в нашу
-ность – за на́ шого пробува́ ння, як ми були.
Быть (в выражениях): б. вакантным, свободным – вакува́ ти, гуляти; б. в бегах – на вті́ках
бу́ ти; б. виновным – винува́ тим, винним бу́ ти; б. в нерешительности – вага́ тися; б. в
обучении – бу́ ти в нау́ ці; б. в праве – ма́ ти пра́ во; б. в силах – зду́ жати, здола́ ти; б.
вынужденным, принужденным – му́ сіти, принево́ леним бу́ ти; б. кем (в смысле професии,
занятии, состоянии) – выражается через глаголы на -увати, -ювати, напр.:
учителюва́ ти, секретарюва́ ти й т. д.; б. кем, в качестве чего – бу́ ти за що, за ко́ го, напр.:
бу́ ти за секретаря, за рахівника́ … или выражается тем же глаголом на -увати, -ювати,
напр.: секретарюва́ ти, факторува́ ти; б. лишним – у за́ йві бу́ ти, за́ йвим бу́ ти; б.
напечатанным – вийти дру́ ком; б. непричастным – неприче́ тним бути, о́ сторонь бу́ ти; б.
нужным – потрі́бним, в зна́ добі бу́ ти; б. ознакомленным с чем (с делом) – зна́ тися на чому,
бути обі́знаним у чо́ му (на чо́ му, з чим); б. осмотрительным – бу́ ти оба́ чним, оба́ чливим,
ма́ тися на ба́ чності; б. подозреваемым – бу́ ти підо́ зреним; б. подходящим (годным к чему,
на что) – бу́ ти прида́ тним, годящим на що, до чо́ го; б. полезным кому – у приго́ ді става́ ти
кому́ ; б. последним – на оста́ нку бу́ ти; б. признательным – вдячним бу́ ти; б. сведущим в
чем – зна́ тися (розумі́тися) на чім; б. считанным – під раху́ нком, на о́ бліку бу́ ти; б.
уверенным в чем – бу́ ти пе́ вним чо́ го; б. угрожающим – погро́ жувати, загро́ жувати; будет
(нар. достаточно) – го́ ді, дово́ лі, до́ сить, бу́ де; будет одно и то же – на одно́ вийде;
будучи – бу́ вши; будьте добры – будь ла́ ска, бу́ дьте ласка́ ві; должно быть – пе́ вно, ма́ буть,
ма́ буть чи не…; как б. – що робити, як його́ бу́ ти; не может б. удовлетворено – не мо́ жна
задовольнити; стало б. – зна́ чить, вихо́ дить, о́ тже; так и б. – гара́ зд, до́ бре, неха́ й так.
Бювар – бюва́ р (-ра).
Бюджет – бюдже́ т (-ту); б. государственный – держа́ вний бюдже́ т; б. местный – місце́ вий
бюдже́ т.
Бюджетный – бюджето́ вий, бюдже́ тний.
Бюллетень – бюлете́ нь (-ня); б. избирательный – виборча ка́ ртка.
Бюро – бюро́ ; б. адресное – бюро́ адресо́ ве; б. информационное – інформаці́йне бюро́ ; б.
машинописное – друка́ рницьке бюро́ ; б. по приисканию (помещений) – бюро́ (на)
постача́ ння; б. посредническое – посере́ дницьке бюро́ ; б. справок, справочное – довідко́ ве
бюро́ , бюро́ до́ відок.
Бюрократ – бюрокра́ т (-та).
Бюрократизм – бюрократизм (-му).
Бюст – погру́ ддя, бюст (-та).
В, во (предлог): в два дня сделать – у два дні зробити; в два (три) этажа (дом) – на два
(три) по́ верхи; в девять часов – о дев’ятій годині; в деревне – на (в) селі́; в должности
утвердить – на поса́ ді затве́ рдити; в квадратных метрах – квадрато́ вими ме́ трами; в
октябрьскую революцию – за жовтне́ вої революції; в пяти верстах от – (за) п’ять
версто́ в од; в трех, четырех, пяти частях – на три, чотири, п’ять частин; в 1917 году –
тисяча дев’ятсо́ т сімна́ дцятого ро́ ку; в учреждениях: а) в устано́ вах, б) (по учреждениям)
– по устано́ вах; в Харьков – до Ха́ ркова; во внимание к чему – зважа́ ючи на що; во-первых,
во-вторых, -третьих – пе́ рше, дру́ ге, тре́ те; попе́ рше, подру́ ге, потре́ тє.
Вагон – ваґо́ н (-на); в. служебный – службо́ вий ваґо́ н.
Вагоновожатый – ваґоново́ д (-да).
Вагонщик – ваґо́ нник (-ка).
Важность – 1) (большое значение) – вага́ , важливість (-ости); особенной -сти дело – ду́ же
важлива спра́ ва; 2) (степенность) – пова́ жність (-ности).
Важный – 1) (имеющий значение, об обстоятельстве) – важливий, ва́ жний; быть -ным
(иметь значение) – ва́ жити, зава́ жувати, бу́ ти ва́ жним; оказаться -ным – зава́ жити; 2)
(степенный, о личности) – пова́ жний, значний.
Вакансия – вака́ нсія, ві́льне мі́сце.
Вакантный (о должности) – ві́льний, вака́ нтний; оставаться -ным – вакува́ ти, бути
ві́льним, не заміща́ тися.
Валовой (о доходе) – гуртовий.
Валюта – валюта; в. бумажная – паперо́ ва валюта; в. вексельная – векселе́ ва валюта,
валюта на ве́ ксель; в. золотая – золота́ валюта; в. твердая – тверда́ , стані́вка́ валюта; в.
устойчивая – ста́ ла валюта; в иностранной -те – закордо́ нною валютою.
Валютный (о росписи, о политике) – валютний.
Валютчик – валютник (-ка).
Вариант – варіянт (-ту), відмі́на.
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Вариировать – відміняти; (стат.) – варіюва́ ти.
Варрант – вара́ нт (-та).
Вахта – ва́ хта.
Вахтенный – ва́ хтовий, вартовий.
Вахтер – ва́ хтер (-ра).
Введение – 1) заве́дення; (мероприятия, закона) – запрова́ дження; в. в действие чего –
нада́ ння чинности (сили) чому́ ; в. (ввод) во владение – уво́ дини (уві́д) у володі́ння
(посіда́ ння); 2) (предисловие) – вступ (-пу), передмо́ ва, пере́ днє (вступне́ ) сло́ во.
Вверитель, -ница (поручающий) – дору́ чник (-ка), дору́ чниця.
Вверять, вверить, -ся кому – звіряти, зві́рити, -ся на ко́ го; (поручать) – доруча́ ти,
доручити кому́ .
Ввод (во владение) – уво́ дини (-дин), уві́д (-воду), уве́ дення.
Вводить, ввести – 1) уво́ дити, уве́ сти; (мероприятия, реформу) – запрова́ джувати,
запрова́ дити; в. в заблуждение, обман – уво́ дити, уве́ сти в ома́ ну, омиляти, омилити кого́
(Г); в. закон в действие (в силу) – надава́ ти, нада́ ти зако́ нові чинности (сили); 2) (кого к
кому) – рекомендува́ ти кого́ кому́ .
Вводный (о листе) – уво́ дний, увідний; (о статье) – вступний; (о счете) – упрові́дний.
Ввоз – до́ віз (-возу), імпо́ рт (-ту).
Ввозной, ввозный – 1) (о привозном товаре) – довізний; 2) (об относящемся к ввозу
свидетельстве, пошлинах) – довозо́ вий.
Вдаваться, вдаться во что – захо́ дити, зайти в що; -ться в подробности – захо́ дити в
подро́ биці.
Вдвойне – подві́йно.
Ведать – 1) (знать о чем) – ві́дати що; 2) (управлять чем) – ору́ дувати, заві́дувати чим.
Ведаться – зна́ тися, ма́ ти з ким діло; -ться судом – судитися, позива́ тися.
I. Ведение – заві́дування, ору́ дування чим; быть, находиться в -нии – бу́ ти (перебува́ ти) у
заві́дуванні, під ору́ дою, нале́ жати; в свое -ние брать, принимать – під свою ору́ ду бра́ ти
що.
II. Ведение – прова́ дження, веді́ння; в. книг (книговодство) – прова́ дження книжо́ к,
книжкува́ ння; в. заседания – прова́ дження засі́да́ ння; в. хозяйства – господарюва́ ння;
(как отдельного предприятия) – господарюва́ ння, хазяїнува́ ння; поручить -ние дела
кому – доручити ве́ сти спра́ ву кому́ .
Ведомо – відо́ мо, зві́сно; без -ма – без ві́дома, без дові́дання; с -ма – за ві́домом, з ві́дома.
Ведомость – ро́ зпис (-су), чому; (Секц.), та́ блиця, (список) – реє́стр (-ру); в. денежная –
грошовий ро́ зпис; в. инвентарная – реє́стр інвентарю; в. на выплату жалованья – ро́ зпис
платні́, виплатний ро́ зпис; в. оборотная – та́ блиця оборо́ тів, ро́ зпис оборо́ тові; в.
передаточная – переда́ тний ро́ зпис; в. перечневая – перелічний, реєстро́ вий ро́ зпис; в.
раздаточная – розда́ тний ро́ зпис; в. раскладочная – розкладко́ вий ро́ зпис, ро́ зпис
розкла́ док; в. распределительная – розподі́льчий ро́ зпис; в. вводная – зве́ дений ро́ зпис; в.
сдаточная – здава́ льний реє́стр; в. сличительная – ро́ зпис на порі́внення, порівняльний
ро́ зпис; в. требовательная – вимого́ вий ро́ зпис; ведомостичка – (розписо́ ва) та́ бличка;
при (особых) -стях представить – з (особливими) ро́ зписами пода́ ти; сведения по -сти –
відо́ мості з ро́ зпису.
Ведомственный (о комиссии) – зарядо́ вий.
Ведомство – 1) (отдел управления) – за́ ряд (-ду); 2) (ве́дение) – ві́дання, у́ ряд (-ду), присуд
(-ДУ); состоять, находиться в -отве, под -ством – бу́ ти під ві́данням, під у́ рядом,
присудом.
Вежливость – че́ мність (-ности), уві́чливість (-вости), звича́ йність (-ности); соблюдать -сть
– бу́ ти че́ мним.
Вежливый (об обращении) – че́ мний, уві́чливий, звича́ йний.
Векселедатель – векселеда́ вець (-вця).
Векселедержатель – векселеде́ ржець (-жця).
Векселенадписатель – векселенадписувач (-ча), джира́ нт (-та).
Векселеполучатель – оде́ ржувач ве́ кселя, векселеє́мець (-мця), векселеоде́ ржувач (-ча).
Векселеприниматель – приє́мець (прийма́ ч) ве́ кселя, векселеприє́мець (-мця).
Векселеспособность – векселезда́ тність (-ности).
Вексель – ве́ ксель (-ля); в. безденежный – безгроше́ вий ве́ ксель; в. безоборотный –
беззворо́ тний ве́ ксель; в. бессрочный – нетерміно́ ваний, нетерміно́ вий ве́ ксель; в. к
платежу – ве́ ксель на спла́ ту; в. к получению – ве́ ксель на оде́ ржання; в. на
предъявителя – оказо́ вий ве́ ксель; в. на себя – ве́ ксель на се́ бе; в. обеспечительный –
13

Російсько-український словник ділової мови

забезпе́ чний ве́ ксель; в. обратный – ве́ ксель зворо́ тний; в. переводной – переказо́ вий
ве́ ксель, джировий ве́ ксель; в. пересроченный – перетерміно́ ваний ве́ ксель; в.
предъявительский – ве́ ксель на оказо́ вця (на виста́ вця); в. просроченный – зада́ внений (у
те́ рміні) ве́ ксель; в. простой – звича́ йний ве́ ксель; в. протестованный – опротесто́ ваний
ве́ ксель; в. сальдированный до точки – ве́ ксель сальдо́ ваний до кра́ ю, до кінця; в. сроком 1
января – ве́ ксель (з) те́ рміном 1 сі́чня, ве́ ксель терміно́ ваний 1-шим сі́чня; в. сроком на
определенный день – ве́ ксель на визначений день; в. товарный – ве́ ксель товаро́ вий,
крамо́ вий; в. учтенный – здисконто́ ваний ве́ ксель; в -лях – векселями; взыскивать по -лю
– пра́ вити на підста́ ві ве́ кселя; на обратной стороне -ля – на зворо́ ті ве́ кселя; платеж по
-лю – спла́ та ве́ кселя; по -лю получать – оде́ ржувати на ве́ ксель (на підста́ ві ве́ кселя); по
-лю следует – за ве́ кселем нале́ жить; погасить -ль – оплачувати, оплатити ве́ ксель;
предъявление -ля – о́ каз ве́ кселя; предъявлять -ль ко взысканию – подава́ ти до су́ ду
ве́ ксель; учитывать -ль – дисконтува́ ти ве́ ксель.
Вексельный (об уставе, бумаге, обязательстве) – векселе́ вий, ве́ ксельний.
Величина – величина́ ; большая -на размеров – великі ро́ зміри; -ною, по -не – завбі́льшки,
ро́ зміром з ко́ го, з що; во всю -ну – на ввесь ро́ змір; незначительная -на размеров – малі́
ро́ зміри; одной -ны – одно́ го ро́ зміру, одніє́ї мі́ри, одна́ ковий завбі́льшки.
Вентилировать – прові́трювати, сов. – прові́трити.
Вентилятор – прові́трювач (-ча), вітрого́ н (-го́ на).
Вера (в выражении) на вере (товарищество) – на ві́рі.
Вербовать – вербува́ ти, набира́ ти, бра́ ти до ві́йська.
Веритель – дові́рник (-ка), упова́ жник (-ка).
Верительный (о письме, грамоте) – ві́рчий, упова́ жний.
Верный – 1) (несомненный, об обеспечении, сообщении) – пе́ вний; (правильный, о
замечании) – правдивий, слу́ шний; (о часах) – пра́ вильний; 2) (согласный с чем, о копии) –
згі́дний з чим; -ный оригиналу – згі́дний з первотво́ ром, з ориґіна́ лом; (о документах) –
згі́дний з перво́ писом, з ориґіна́ лом; 3) (преданный кому) – ві́рний кому; оставаться
-ным кому – доде́ ржувати ві́рности кому.
Вероятный – 1) (об известиях) – імові́рний, правдоподі́бний, можливий; 2)
(гипотетический, о предположениях) – здо́ гадний.
Верста – верства́ ; в десяти -стах (лежать, находиться) – за де́ сять верст(о́ в).
Верстовой (о пути) – верстовий.
Верфь – корабе́ льня.
Верх (в выражениях): брать, взять верх, одерживать, одержать верх над кем –
перемага́ ти, перемогти, перева́ жувати, перева́ жити кого́ , бра́ ти, взяти го́ ру, перева́ гу,
перемо́ гу над ким; взявший верх – перемо́ жець (-жця).
Вес – 1) вага́ ; в. брутто – вага́ бру́ тто, гру́ ба вага́ , вага́ з та́ рою; в. живой – жива́ вага́ ; в.
нетто – вага́ не́ тто; в. собственный – чиста вага́ ; в. удельный – пито́ ма вага́ ; в. чистый –
чиста вага́ ; -сом (в смысле колич.), (нар.) – завва́ жки; на вес – на вагу́ , ваго́ ю; сумма весов
– сумо́ вана вага́ (окре́ мих) ва́ ртостей; 2) (значение) – вага́ , зна́ чення; иметь вес – ма́ ти
вагу́ , ва́ жити, зна́ чити.
Веский – 1) (о почтовой посылке) – ваговитий, важкий; 2) (важный, о доводе) – пова́ жний,
важливий.
Весовой (о принадлежности) – ваговий.
Весовщик – вага́ р (-ря).
Вести, весть, повести – 1) ве́ сти, пове́ сти, прова́ дити; 2) (делать, совершать) –
прова́ дити, ве́ сти, пове́ сти; 3) (о дороге) – ве́ сти, прямува́ ти; 4) (к последствиям) –
спричиняти, спричинити на́ слідки, спричинятися, спричинитися до на́ слідків; 5) (вести
себя) – пово́ дитися; в. себя по отношению к кому-либо – пово́ дитися з ким.
Вестник – ві́сник (-ка).
Вестовой (сущест.) – вістове́ ць (-товця), посла́ нець (-нця).
Вестовщик, -щица – вістоно́ ша.
Весть – (з)ві́стка; (молва) – чу́ тка, поголо́ ска; без -сти – без ві́сти; без -сти пропавший –
бе́ звісно (без вісти) пропа́ лий, загиблий.
Весы – терези (-зі́в), вага́ ; (ручные, небольшие) – ка́ нтар (-ра); (большие базарные) –
важниця (Г); в. верные – правдиві терези, правдива вага́ ; в десятичные – десятко́ ва
важниця; в. коромысловые – терези; в. настольные – малі́ терези; в. римские – бе́ змін (-на
); в. чашечные – ша́ льки; выверенный на -сах – виважений.
Ветвь – 1) (отрасль) – па́ рость (-рости), га́ лузь; 2) (разветвление чего-либо) – ві́тка, рука́ в (ва́ ); в. железнодорожная – залізничний рука́ в.
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Ветеран – ветера́ н (-на).
Ветеринар – ветерина́ р (-ра).
Вето – ве́ то, заборо́ на; в. свободное – ві́льне ве́ то; налагать в-о – наклада́ ти ве́ то (заборо́ ну).
Веха – витичка, віха́ .
Вечер – ве́ чір (-чора); в. благотворительный – доброді́йний ве́ чір; в. литературный –
літерату́ рний ве́ чір; в. школьный – шкільний ве́ чір; каждый вечер (заседать) – щове́ чора;
относящийся к -ру – вечоро́ вий.
Вечный – 1) (о вкладе) – дові́чний; 2) (постоянный, о хлопотах) – повсякча́ сний.
Вещевой (о складе) – речовий.
Вещественный (о доказательствах, уликах) – речовий.
Вещь – річ (ре́ чі); вещи дорожные – доро́ жні ре́ чі; -щи меховые – ху́ тра, хутряні ре́ чі; -щи
случайные – випадко́ ві ре́ чі; в. покупная – купо́ вана, ку́ плена річ; в. музейная – музе́ йна
річ; в. прокатная – визична́ річ; в. утерянная – згу́ блена (загу́ блена) річ; в. ценная,
дорогая – кошто́ вна річ.
Взаем, взаймы – у по́ зику, позичко́ во; брать, взять -мы – бра́ ти, взяти в по́ зику,
позича́ ти, позичити в ко́ го; взятый -мы – позичений; давать, дать -мы – позича́ ти,
позичити кому́ , дава́ ти, да́ ти в по́ зику; надавать -мы – напозича́ ти; раздать -мы –
порозпозича́ ти.
Взаимность – взає́мність (-ности), обопі́льність (-ности); на началах -сти – на осно́ ві
взає́мности.
Взаимный (о соглашении) – взає́мний, обопі́льний.
Взаимодействие – взаємоді́яння, взаємоді́я.
Взаимодействовать – взаємоді́яти.
Взаимоотношения – взає́мини (-мин); в области -ний – у взає́минах.
Взаимопомощь – взаємодопомо́ га, взає́мна допомо́ га; касса -щи – ка́ са взає́мної допомо́ ги
(взаємодопомо́ ги).
Взамен чего – навзамі́н, взамі́ну чого́ .
Взачет – на раху́ нок, в раху́ нок.
Взваливать, взвалить – накида́ ти, накинути, скида́ ти, скинути що на ко́ го, на що;
взваливать вину на кого – скида́ ти, скинути, зверта́ ти, зверну́ ти вину́ на ко́ го, прикида́ ти,
прикинути вину́ кому́ .
Взвешивать, взвесить – 1) (определять вес) – ва́ жити, зва́ жити; в. наново –
перева́ жувати, перева́ жити; 2) (учитывать обстоятельства) – бра́ ти, взяти що під
розва́ гу, зважа́ ти, зва́ жити на що.
Взвинчивать, взвинтить (нервы) – напру́ жувати, напру́ жити; (цены) – наганяти, нагна́ ти.
Взгляд – 1) (мнение) – по́ гляд (-ду), ду́ мка; бросить беглый в-д – глянути побі́жно,
перебі́гти о́ ком; вырабатывать -ды – дохо́ дити, дійти (до) по́ глядів; держаться того -да,
что… – бу́ ти того́ по́ гляду (тієї думки), що…; иметь определенные -ды – ма́ ти пе́ вні
по́ гляди; на мой (его) взгляд – з мого́ (його́ ) по́ гляду, на мій (його́ ) по́ гляд, як на ме́не (на
ньо́ го), на мою (на його) ду́ мку; при первом -де – як ті́льки подивитися, на пе́ рший по́ гляд;
разделять взгляд меньшинства (большинства) – приста́ ти на ду́ мку ме́ ншости
(бі́льшости); так са́ мо, як ме́ ншість (бі́льшість), ду́ мати; я остаюсь при своем -де – я й
нада́ лі так ду́ маю, мій по́ гляд і нада́ лі той (такий) са́ мий; 2) (в выражении) на взгляд – на
о́ ко, на по́ гляд, як глянути.
Вздешеветь – подеше́ вшати.
Вздорожать – подоро́ жчати.
Взимать – бра́ ти; (принудительно) – стяга́ ти, стяг(ну́ )ти; в. плату – бра́ ти пла́ ту, стяга́ ти
пла́ ту.
Взирая (в выражении) не взирая на то, что – дарма́ що…, не зважа́ ючи на те, що…
Взламывать, -ломать – зла́ мувати, лама́ ти, злама́ ти; (рычагом) – вива́ жувати, виважити.
Взлом – зла́ мування, лама́ ння, поло́ м (-му); кража со -мом – краді́ж (краді́жка) з поло́ мом.
Взломщик – зла́ мувач (-ча).
Взнос – вне́ сок (-ску); (действ.) – вне́ сення; в. в уплату – вне́ сок на спла́ ту; в.
вступительный – вступне́ , вписове́ ; в. платы (арендной и т. п., разделенной на
известные сроки) – ра́ та; в. срочный – терміно́ вий вне́ сок; в. страховой – вне́ сок на
убезпе́ чення; в. членский – вне́ сок уча́ сницький, уча́ сницьке (-кого).
Взыскание – 1) справляння, праві́ж (-вежу́ ), правина́ (Г); (налогов, недоимок) – стяга́ ння;
жесткая политика -ния – тверда́ полі́тика стяга́ ння; ко -нию – на стяга́ ння, щоб
стягну́ ти; подать ко -нию с кого – по́ зов скла́ сти на ко́ го; подлежащие -нию суммы –
су́ ми, що їх нале́ жить стягти, спра́ вити; подлежит -нию – нале́ жить стягну́ ти; 2) – кара;
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в. административное – адміністративна ка́ ра; в. денежное – грошова́ ка́ ра, штраф (-фу);
в. дисциплинарное – дисципліна́ рна ка́ ра; подвергать -нию – наклада́ ти, накла́ сти ка́ ру на
ко́ го; табель административных -ний – та́ беля адміністративним карам.
Взыскатель, -ница – праві́жник (-ка), праві́жниця; (берущий в принудительном порядке)
– стяга́ льник (-ка), стяга́ льниця.
Взыскивать, взыскать – 1) пра́ вити, справляти, спра́ вити, виправляти, виправити; (в
принуд. порядке) – стяга́ ти, стягну́ ти; в. судом – випозивати; в. штраф – бра́ ти, взяти,
стяга́ ти, стягну́ ти штраф; 2) (за вину) – кара́ ти, покара́ ти (за провину).
Взыскной (об аппарате) – праві́жний, стяга́ льний.
Взятка – хаба́ р (-ря).
Взяточник, -ца – хаба́ рник (-ка), хаба́ рниця.
Взяточничество – хаба́ рництво.
Вид – 1) (наружность) – вигляд (-ду); в. внешний – вигляд (-ду); в виде наказания – за ка́ ру,
як ка́ ра; в виде опыта сделать – як спро́ бу (на спро́ бу) зробити; в испорченном виде –
попсо́ ваний; в таком виде – в тако́ му вигляді, таким; для виду – про (людське) о́ ко, для
годиться; по внешнему виду – виглядом, з вигляду, як подивитися; 2) (в выражениях):
быть на виду у кого – перед очима. перед ві́ччю в ко́ го бу́ ти; виды на будущее –
споді́ванки на майбу́ тнє; выпустить, упустить, потерять из виду – спустити з о́ ка,
недоба́ чити, забу́ ти; выпущено из виду следующее – забу́ ли таке́ , не доба́ чено тако́ го;
иметь в виду кого, что – ма́ ти на о́ ці (на ува́ зі) кого́ , що, бра́ ти на ува́ гу кого́ , що; иметь
виды на кого, на что – ва́ жити на ко́ го, на що; на виду: а) (иметь кого, что) – на о́ ці, на
прикме́ ті; б) (на видном месте) – на видно́ ті; при благоприятных видах – з га́ рними
споді́ванками; ставить кому что на вид – подава́ ти, пода́ ти кому́ на ува́ гу, що,
заува́ жувати, заува́ жити кому́ що; 3) (в значении «предлог» и «причина» в выражениях): в
видах чего – задля чо́ го, ма́ ючи на ува́ зі що; в виду чего – вважа́ ючи на що, че́ рез що; в
виду этого – че́ рез те, тому́ , вважа́ ючи на це; в служебных видах – з причин службо́ вих;
из корыстных видов – щоб покористува́ тися, гада́ ючи (с)користа́ тися, з корисливости; ни
под каким -дом нельзя – (аж) ніяк не мо́ жна; под -дом болезни – ні́би хво́ рий; под -дом
посетителя – ні́би відві́дувач; при виде чего – (по)ба́ чивши що; 4) (вид на жительство) –
по́ свідка (доку́ мент) на прожива́ ння; 5) (species) – вид; в. кооперации – вид коопера́ ції; в.
расхода – вид (катего́ рія) вида́ тків.
Видимость (в выражениях) для -оти – для годиться, про людське о́ ко, аби ті́льки сла́ ва
була́ ; по -сти – як видко; по всей -сти – як з усьо́ го (видно) видко.
Видный (о признаке) – примі́тний; (значительный, о должности) – (ви)значний;
(выдающийся, о работнике) – видатний.
Видоизменять, видоизменить, -ся – відмі́нювати, відміняти, відмінити, -ся.
Виза – ві́за; поставить визу – покла́ сти ві́зу, повізува́ ти.
Визировать – візува́ ти, сов. – повізува́ ти.
Визит – візита, одві́дини (-дин); делать -ты кому – візитува́ ги кому́ , одві́дувати кого́ ;
нанести визит – зробити візиту; отдать визит – одвізитува́ ти.
Визитация – візита́ ція.
Визитер – візите́ р (-ра), одві́дач (-ча).
Вина – 1) (провинность) – (про)вина; взводить на кого-либо вину – зверта́ ти, зверну́ ти вину́
на ко́ го; вменять кому-либо в вину что – привиняти, привинити кому́ що, ста́ вити,
поста́ вити за провину кому́ що; отягощать вину – збі́льшувати, збі́льшити провину;
слагать, сваливать вину на другого – зверта́ ти, зверну́ ти, склада́ ти, скла́ сти вину́ на
і́ншого; сознаться в вине – повинитися; 2) (причина) – причина, вина́ ; быть, послужить
виною чего – (с)причиня́ тися, (с)причинитися чому́ , до чо́ го; по своей вине – з вла́ сної
вини (причини).
Винить, обвинить – винити, винува́ тити, обвинува́ тити кого́ .
Виноватый в чем – винний, винува́ тий (у) чо́ му, чого́ , винен чого́ , чим, причинний до чо́ го;
-тый перед кем – винний про́ ти ко́ го.
Виновник, -ница – 1) (провинившийся) – провинник (-ка), провинниця; 2) (послуживший
причиной) – причинець (-нця), причинниця; в. косвенный – побі́чний причинець; быть
-ком чего-либо – спричинятися до чо́ го, бу́ ти причиною чому́ .
Виновность в чем – (про)винність (-ности) у чо́ му, привинність (-ности) до чо́ го.
Виновный – 1) (виноватый) – винува́ тий, винний; 2) (служащий причиной) – винний, (при)
винний, причинний до чо́ го.
Винодел – виноро́ б (-ба).
Виноделие – вина́ рство.
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Винокур – ґура́ льник (-ка).
Винокурение – ґура́ льництво, горі́льництво.
Винопродавец, виноторговец – винопрода́ вець (-вця), вина́ р (-ря).
Виноторговля (торговля вином) – виноторгува́ ння; (заведение) – вина́ рня.
Високосный (о годе) – пересту́ пний, бісексто́ вий.
Витрина – вітрина.
Вклад – вкла́ дка; в. бессрочный – вкла́ дка нетерміно́ вана; в. вечный – дові́чна вкла́ дка; в. на
хранение – вкла́ дка до схо́ ву (на схо́ ванку); делать вклад – робити вкла́ дку, депонува́ ти.
Вкладной (об операции, вкладочный) – вкладко́ вий.
Вкладчик, -чица – вкла́ дник (-ка), вкла́ дниця.
Вкладывать, вкласть, вложить, -ся – вкла́ дда́ ти, вкла́ сти, покла́ сти, -ся.
Включать, включить, -ся – 1) (присоединять) – долуча́ ти, долучити, -ся; в. в список –
заво́ дити, завести (записувати, записа́ ти, зано́ сити, занести) до списку; в. в счет –
вно́ сити, внести (записувати, записа́ ти) до раху́ нку; 2) (содержать) – зміща́ ти, містити в
собі́.
Включение – долу́ чення; со -нием – долуча́ ючи, долучивши.
Включительно – долу́ чно; до 21 числа -но – по два́ дцять пе́ рше число́ долу́ чно.
Вкратце – ко́ ротко; (сжато) – стисло.
Вкус (покупательский) – уподо́ бання, смак; прийтись по вкусу (покупателям) –
уподо́ батись, приста́ ти до сма́ ку́ .
Влагать, вложить – вклада́ ти, вкла́ сти.
Владелец, -лица – володі́лець (-льця), володі́лиця; (обладатель) – посіда́ ч (-ча́ ), посіда́ чка;
(собственник) – вла́ сник (-ка), вла́ сниця; в. пожизненный – вла́ сник-дові́чник; в. смежный
– сумі́жник (-ка); в. фактический – фактичний посіда́ ч.
Владельческий (собственнический, об интересе) – вла́ сницький.
Владение – 1) (обладание) – володі́ння чим, держа́ ння, посіда́ ння чого́ ; в. бесспорное –
володі́ння безсупере́ чне; в. временное – володі́ння тимчасо́ ве (доча́ сне); в. законное –
посіда́ ння (володі́ння) пра́ вне; в. пожизненное – володі́ння (до по́ ки ві́ку), дожитне; быть,
́ володі́нням, в чийо́ му посіда́ нні, під
находиться во -нии кого – бу́ ти, перебува́ ти під чиїм
володі́нням, у посіда́ нні в кого́ ; вводить кого во -ние чем – уво́ дити, уве́ сти кого́ у
володі́ння чим (посіда́ ння чого́ ); вступать во -ние чем – обійма́ ти, обняти посіда́ ння чого;
получать во -ние – дістава́ ти у вла́ сність; 2) (то, чем владеют) – володі́ння, посі́лість (сти).
Владенная – 1) а) (запись) – володі́льний за́ пис (-су); б) (опись) – володі́льний випис (-су); 2)
(карточка) – володі́нна, ка́ ртка на володі́ння.
Владетель, -ница – володі́лець (-льця), держа́ вець (-вця), держа́ виця.
Владеть чем – 1) (иметь во владении, обладать) – володі́ти чим, посіда́ ти, держа́ ти що; в.
собою – влада́ ти собо́ ю, панува́ ти над собо́ ю; 2) (действовать каким-либо орудием или
органом) – ору́ дувати; в. языком – ору́ дувати мо́ вою.
Властвовать – панува́ ти, владува́ ти.
Властный (о тоне, приказании) – вла́ дний.
Власть – 1) (сила) – вла́ да, сила, пра́ во; в. ограниченная – обме́ жена вла́ да; иметь власть
что-либо сделать – ма́ ти силу що робити; имеющий -сть и право – вла́ дний, що ма́ є
вла́ ду; облеченный властию – наді́лений владою, з на́ даною вла́ дою, кому́ на́ дано вла́ ди;
превышение -сти – надужиття вла́ ди; это не в моей -сти – не моя на це сила, не від ме́не
це зале́ жить; 2) (власть) – вла́ да; в. административная – адміністративна вла́ да; в.
верховная – найвища вла́ да; в. законодательная – законода́ вча (правода́ тна) вла́ да; в.
исполнительная – викона́ вча вла́ да; -сти местные – місце́ ва вла́ да; -сти следственные –
слі́дча вла́ да.
Влечь, повлечь за собой (последствия) – спричиняти, спричинити (на́ слідки),
спричинятися, спричинитися до (на́ слідків).
Влияние – вплив (-ву); иметь, оказывать -ние на кого, на что – вплива́ ти, вплинути на
ко́ го, що, справляти, спра́ вити вплив на ко́ го, на що; оставаться без -ния – не вплива́ ти,
не вплинути на ко́ го; приобретать -ние – набува́ ти, набу́ ти впливу.
Вложение – 1) (действие) – вклада́ ння; сов. – вкла́ дення; (почт.) – долу́ чення; со -нием
денег – з долу́ ченими грі́шми; 2) (вложенное) – вкла́ дене.
Вложенный (о капитале, труде) – вкла́ дений.
Вменение во что – ста́ влення, поста́ влення за що; в. в обязанность – ста́ влення,
поста́ влення за обов’язок; в. в вину – ста́ влення за (про)вину, привинення; неподлежащий
вменению – невсу́ дний.
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Вменимость – всу́ дність (-ности).
Вменяемость – всу́ дність (-ности).
Вменяемый (о состоянии, поступке) – всу́ дний.
Вменять, -нить (в выражениях): в. в вину – ста́ вити, поста́ вити за (про)вину, привиняти,
привинити кому́ що; в. в обязанность – ста́ вити, поста́ вити за обов’язок.
Вместимость, вместительность – мі́сткість (-кости).
Вместительный – місткий; (для твердых тел) – укла́ дистий; (для сыпучих тел) –
насипчастий; (о зданиях) – просто́ рий.
Вмешательство – втруча́ ння.
Вмешиваться, -шаться – втруча́ тися, втрутитися.
Вмещать, -стить – 1) вміща́ ти, вмістити; 2) (содержать в себе) – вміща́ ти, містити в собі́.
Вмещаться, -ститься – вміща́ тися, вміститися; (вкладываться) – вклада́ тися, вкла́ стися.
Внебалансовый (о счете) – позабалянсовий.
Внебиржевой – позабіржовий.
Внебрачный (о состоянии) – нешлюбний, позашлюбний.
Вневойсковой (о подготовке) – позавійсько́ вий.
Внегородской (об имуществе) – позаміський, що поза мі́стом.
Внедоговорный – позадогові́рний.
Внедрять, внедрить – упрова́ джувати, упрова́ дити, вкоріняти, вкоренити, вщі́плювати,
вщепити.
Внеземельность – позаземе́ льність (-ности), екстериторіяльність (-ности).
Внеочередной (о рассмотрении дела) – позачерго́ вий.
Внепартийный – позапарті́йний.
Внеслужебный (о времени) – позаурядо́ вий; (о частной службе) – позаслужбо́ вий.
Внесметный (о порядке) – позакошто́ рисний.
Внесудебный (об обстоятельстве) – позасудо́ вий.
Внешкольный (о времени, надзоре) – позашкі́льний.
Внешний – 1) (о виде) – зо́ кі́льний (Н), зоко́ лишній; 2) (поверхностный, об осмотре) – з[по]
верхо́ вий; 3) (о торговле, политике) – закордо́ нний, зоко́ лишній; 4) (о сношениях между
государствами) – поміждержа́ вний.
Вникать, -кнуть – вдава́ тися, вда́ тися, вгляда́ тися, вглянутися в що.
Внимание – ува́ га; -нию кого (предложить) – на ува́ гу (до ува́ ги) кому́ , кого́ ; во -ние к
чему – з ува́ ги на що, до чо́ го; заслуживать -ния – бу́ ти ва́ ртим ува́ ги; не оставлять
-нием – не лиша́ ти без ува́ ги; обращать усиленное -ние – зверта́ ти, зверну́ ти пильну
ува́ гу; обращать на себя -ние – бра́ ти на се́ бе чию ува́ гу, зверта́ ти, зверну́ ти на се́ бе чию
ува́ гу; обращать -ние на что, принимать во -ние – бра́ ти, взяти на ува́ гу (до ува́ ги) що,
уважа́ ти, ува́ жити на що, зважа́ ти, зва́ жити на що; оставлять без -ния что – не зверта́ ти,
не зверну́ ти ува́ ги, не вважа́ ти на що, лиша́ ти, лишити без ува́ ги що; (пропускать) – (об)
мина́ ти, (об)мину́ ти що, помину́ ти що; останавливать -ние на чем – зверта́ ти, зверну́ ти
ува́ гу на що; принимая во -ние что – беру́ чи до ува́ ги що, зважа́ ючи, уважа́ ючи на що,
ма́ ючи на ува́ зі що, з ува́ ги (з о́ гляду) на що; уделять -ние – віддава́ ти, відда́ ти ува́ гу кому́ ,
чому́ .
Внимательный (об отношении к делу) – ува́ жний, ува́ жливий.
Вновь (возбудить) – зно́ в(у); (рассмотреть) – за́ ново; в. образованный – новоутво́ рений; в.
появившийся – новопо(в)ста́ лий.
Вноситель, -ница (вкладчик, -чица) – вклада́ ч (-ча́ ), вклада́ чка.
Вносить, внести – 1) (предметы) – вно́ сити, внести; 2) (условия в договор, что-либо новое
в язык и т. д.) – впрова́ джувати, впрова́ дити, запрова́ джувати, запрова́ дити; 3) (в списки) –
заво́ дити, завести, зано́ сити, занести (до списків); в. в журнал – записувати в журна́ л; 4)
(деньги, налоги) – вно́ сити, внести, платити, заплатити; в. в банк – кла́ сти, покла́ сти в
ба́ нк; в. деньги, налоги за что – опла́ чувати, оплатити що; 5) (проект, план в комиссию) –
подава́ ти, пода́ ти; в. на утверждение – подава́ ти, пода́ ти на затве́ рдження.
Внутренний (о (рас)положении) – середо́ вий, всерединний, вну́ трішній.
Внушать, -шить – всиляти, всилити; (уговаривать) – намовляти, намо́ вити; в. подозрение
– виклика́ ти підо́ зрення; в. собою доверие – будити дові́ру.
Внушение – 1) всиляння; 2) (уговаривание, убеждение) – умовляння; 3) (подговаривание) –
намо́ ва, намовляння; сделать по -нию – зробити з намо́ ви (підо впливом); 4)
(дисциплинарное) – напоу́ млення; делать строгое -ние – суво́ ро (го́ стро) напоумляти
кого́ .
Внушительный (о размерах) – показний, імпоза́ нтний.
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Внятный (о произношении) – чутний, вира́ зний.
Вовлекать, -лечь – втяга́ ти, втягти, затяга́ ти, затягти; в. в невыгодную сделку – втяга́ ти в
утра́ тну спра́ ву.
Водворение (куда) – все́ лення, впрова́ дження, осе́ лення; (чего) – запрова́ дження; в. на
землю – оса́ дження; в. порядка – запрова́ дження ладу́ ; в. тишины – утихомирювання,
утихомирення.
Водворять, водворить, -ся (куда) – вселяти, вселити, -ся, оселяти, оселити; (что) –
запрова́ джувати, запрова́ дити; в. законность – запрова́ джувати зако́ нність; в. на место
жительства – відпрова́ джувати, відпрова́ дити до мі́сця прожива́ ння; в. порядок –
запрова́ джувати лад.
Водник – во́ дник (-ка).
Водный (о пути) – во́ дний; в. транспорт – во́ дний тра́ нспорт; водным путем – водо́ ю.
Водокачка – водотяжня.
Водолечение – водолікува́ ння.
Водолечебница – водоліка́ рня.
Водолечебный (о заведений) – водоліка́ рний, водолікува́ льний.
Водопровод (предприятие) – водогі́н (-го́ ну); (система труб) – водопрові́д (-во́ ду).
Водопроводный (о станции, предприятии) – водогі́нний; (о трубе) – водопрові́дний.
Водопроводчик – водопрові́дник (-ка).
Водоснабжение – водопостача́ ння.
Военнослужащий – військо́ вий (урядо́ вець).
Военнообязанный – військовозобов’язаний.
Военный – 1) (относящийся к войску, напр. о госпитале) – військо́ вий; находиться на
-ной службе – служити у ві́йську; 2) (относящийся к войне, напр., о плане) – воє́нний.
Вожак – 1) (главарь) – ватажо́ к (-жка́ ); 2) (вожатый слепого) – повода́ тар (-ря).
Вожатый – 1) (в отряде) – ватажо́ к (-жка́ ); 2) (вагона) – ваґоново́ д (-да).
Возбранять, -нить – заборонити, заборо́ нювати, боронити, заборонити кому що;
возбраняется – заборо́ нено, не ві́льно.
Возбуждать, -будить – 1) (подозрение, сомнение) – виклика́ ти, викликати; в. охоту,
желание в ком – заохо́ чувати, заохо́ тити, підохо́ чувати, підохо́ тити кого́ до чо́ го; 2) в.
против кого – збива́ ти, збити кого́ на ко́ го, підбу́ рювати, підбурити кого́ на (про́ ти) ко́ го.
Возбуждение – 1) (чего, о вопросе) – пору́ шення; (о деле) – пору́ шення, розпочина́ ння; 2)
(возбужденность) – звору́ шення, за́ пал (-лу); в состоянии -ния – звору́ шений, в за́ палі.
Возвещать, возвестить, -ся – провіща́ ти, провістити, -ся, проголо́ шувати, проголосити,
-ся.
Возводить, -вести – 1) (сооружения) – виво́ дити, вивести, будува́ ти, збудува́ ти,ста́ вити,
поста́ вити; (насыпь) – висипа́ ти, висипати, насипа́ ти, насипати; 2) -ить в должность –
ста́ вити, поста́ вити, признача́ ти, призна́ чити на поса́ ду; 3) -ить обвинение на кого –
винува́ тити кого́ .
Возврат, возвращение кого-либо – вороття, верта́ ння, ве́ рнення; (чего-либо) – верта́ ння,
ве́ рнення; озаботиться -том денег – потурбува́ тися поверну́ ти гро́ ші.
Возвратный (о действии, о пути) – зворо́ тний; (о падлежащ. возврату капитале) –
поворо́ тний.
Возвращать, возвратить, -ся – верта́ ти, верну́ ти-ся; в. по суду – судо́ м верта́ ти, верну́ ти,
судо́ м виправляти, виправити.
Возвышать, возвысить, -ся – підно́ сити, піднести, -ся; (цены) – збі́льшувати, збі́льшити;
(в должности кого) – підвищувати, підвищити.
Возглавлять, -вить что – бу́ ти, ста́ ти на чолі́ чого́ .
Воздействие – 1) (влияние) – ді́яння, вплив (-ву); оказывать -вие – вплива́ ти, вплинути; 2)
(нажим) – на́ тиск (-ку).
Воздействовать – 1) ді́яти, поді́яти на ко́ го, на що, вплива́ ти, вплинути на ко́ го, на що;
(нажимать) – натиска́ ти, натиснути на ко́ го, на що.
Воздерживаться, -жаться – утримуватися, утрима́ тися, (пов)зде́ ржуватися, (пов)
зде́ ржатися від чо́ го.
Воззвание – відо́ зва.
Воззрение (взгляд) – по́ гляд (-ду).
Возлагать, -ложить – поклада́ ти, покла́ сти що на ко́ го; в. поручение на кого –
припоруча́ ти, припоручити, доруча́ ти, доручити кому, дава́ ти, да́ ти дору́ чення кому́ .
Возложение (обязанностей) – поклада́ ння; с -нием обязанностей – покла́ вши обов’язки,
з покла́ деними обов’язками, доручивши вико́ нувати обов’язки.
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Возмездие – відпла́ та; (за добро) – нагоро́ да; (за преступление) – ка́ ра; нести -дие,
получать -дие – кара́ тися, прийма́ ти, прийняти ка́ ру.
Возместитель, -ница, возмещатель, -ница – спла́ тник (-ка), спла́ тниця, відпла́ тник (-ка),
відпла́ тниця, розпла́ тник (-ка), розпла́ тниця.
Возместительный (о вознаграждении) – сплатний, відшкодівний.
Возмещать, возместить, -ся – 1) (восполнять) – надолу́ жувати, надолу́ жити, наганяти,
нагна́ ти; 2) (расходы кому) – поверта́ ти, поверну́ ти, спла́ чувати, сплатити.-ся кому́ ;
(убытки, вред и т. д.) – відшкодо́ вувати, відшкодува́ ти кого́ или кому́ що.
Возмещение (расходов) – поверта́ ння, пове́ рнення, спла́ чування, спла́ чення; (ущерба,
потери) – відшкодува́ ння; в -ние расходов – поверта́ ючи (спла́ чуючи) витра́ ти, на
пове́ рнення (спла́ чення, спла́ ту) витра́ т, щоб поверну́ ти (сплатити) витра́ ти; в -ние
убытков – на відшкодува́ ння втрат, відшкодо́ вуючи втра́ ти; по -нии расходов – сплативши
витра́ ти, коли (як) витра́ ти спла́ чено (бу́ дуть спла́ чені).
Возможно – 1) (вероятно) – можливо, можлива річ, мо́ же бу́ ти; 2) (есть возможность) –
мо́ жна, є змо́ га, є можливість.
Возможность – змо́ га, можливість (-вости), спромо́ га, спромо́ жність (-ности); в.
беспрепятственная – до́ бра змо́ га; в. осуществления – можливість здійснити; давать
-ность – дава́ ти, да́ ти змо́ гу, уможливлювати, уможливити кому́ що; имеющий -ность –
спромо́ жний; по -сти (скорее) – як(о) мо́ га, що (з)мо́ га; получать -ность – спромага́ тися,
спромогтися на що.
Возможный (об исходе) – можливий; делать -ным – уможливлювати, уможливити;
считать, находить -ным – вважа́ ти за можливе, за річ можливу.
Вознаграждать, -градить кого за что – (ви)нагоро́ джувати, (ви)нагородити кого́ за що;
(за прич. убытки, вред) – відшкодо́ вувати, відшкодува́ ти кого́ , кому́ що.
Вознаграждение (плата) – винагоро́ да, пла́ та, платня; (возмещение) – відшкодува́ ння;
(действие) – (ви)нагоро́ джування, (ви)нагоро́ дження; в. пожетонное – віджетоно́ ва
платня; в. страховое – убезпе́ чне відшкодува́ ння, убезпе́ ччина, убезпечна́ нагоро́ да;
выдать положенное -ние – видати призна́ чену платню.
Вознамериваться, -риться – намірятися, намі́ритися, бра́ ти, (по)взяти на́ мір.
Возникать, -кнуть – по(в)става́ ти, по(в)ста́ ти з чо́ го, виника́ ти, виник(ну)ти; (начинаться)
– настава́ ти, наста́ ти.
Возобновлять, возбновить, -ся – поно́ влювати, поновляти, поновити, -ся, відновляти,
відновити, -ся; (о постройке) – відбудо́ вувати, відбудува́ ти, -ся; в. отношения – поновляти
стосунки; в. разговор – зно́ ву почина́ ти, поча́ ти розмо́ ву.
Возражатель, -ница – супере́ чник (-ка), супере́ чниця, запере́ чник (-ка), запере́ чниця.
Возражать, -разить (кому, против чего, на что) – запере́ чувати, запере́ чити кому́ ,
запере́ чувати, запере́ чити що.
Возражение – запере́ чення; без -ний (принять) – не спереча́ ючись, не запере́ чуючи; не
допускающий -ний (довод) – незапере́ чний, неспере́ чний.
Возразительный (о замечании) – запере́ чний; (юрид.) – відпо́ рний.
Возраст – вік (-ку), літа́ ; в. детский – дитячий вік, дитинство, дитячі літа́ ; в. допризывный –
передпризо́ вний вік; в. предельный – кра́ йній вік, граничний вік, граничні літа́ ; в.
призывной – призо́ вні́ літа́ ; в. совершенный – повнолі́тність (-ности); в. школьный –
шкільний вік; в -сте, по -сту – ві́ком, літа́ ми; достичь призывного -ста – на призові
стояти; за достижением предельного -ста – дійшо́ вши кра́ йнього (граничного) ві́ку, бо
дійшо́ в кра́ йнього ві́ку; распределять по -сту – поділяти за літа́ ми, відпові́дно до ві́ку;
человек в -сте (пожилой) – лі́тня людина.
Возрастать, -расти – зроста́ ти, зрости, зрости; в. силами – рости на силах, зроста́ ти,
зрости на силах.
Возчик – ху́ рман (-на), возі́й (-ія), возі́льник (-ка).
Воинский (о части) – військо́ вий.
Войско – ві́йсько; квартирование -ск – пості́й (-то́ ю); передвижение -ск – пере́ сув ві́йська;
размещать, разместить -ска – розташо́ вувати, розташува́ ти ві́йсько.
Вокзал – вокза́ л (-лу), двіре́ ць залізничний.
Волокита – тяганина.
Волонтер – волонте́ р (-ра), охо́ тник (-ка).
Вольнонаемный (о служащем, рабочем) – (вільно)на́ йманий, ві́льного на́ йму.
Вольноопределяющийся – (сам)охо́ тник (-ка), охо́ чий; вступать -щимся (в армию) – іти
охо́ тою, іти охо́ тником.
Вольнопрактикующий (врач) – ві́льної пра́ ктики, ві́льний.
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Вольноприходящий (о враче) – прихо́ жий (СЖМ).
Вооружать, вооружить, -ся – 1) озбро́ ювати, озбро́ їти, -ся; 2) (снаряжать пушками) –
риштува́ ти, обриштува́ ти гарма́ тами; 3) (подстрекать против кого) – збива́ ти, збити на
ко́ го, підбу́ рювати, підбу́ рити на (про́ ти) ко́ го.
Вооружение – збро́ я; (действие) – о[у]збро́ ювання, о[у]збро́ єння; в полном -нии – у по́ вній
збро́ ї.
Вооруженный (о нападении) – збро́ йний, ору́ жний; (о лице) – озбро́ єний.
Вопиющий (о противоречии) – кричу́ щий, разючий.
Вопрос – 1) пита́ ння; (в анкетах, в бланках) – запита́ ння; в. главный – найбі́льше пита́ ння;
в. кардинальный – кардина́ льне пита́ ння; в. открытый – нерозв’язане пита́ ння; -сы
недоуменные – непе́ вності, незрозумі́лі речі, сумні́вні ре́ чі, су́ мніви; в. разрешимый –
розв’язне́ пита́ ння; пита́ ння, що мо́ жна розв’яза́ ти; в. спорный – спірне́ (супере́ чне)
пита́ ння; в. частный – окре́ ме пита́ ння; возбуждать, поднимать -рос – пору́ шувати,
пору́ шити пита́ ння; возникает -рос – по(в)стає́, виника́ є, захо́ дить пита́ ння; задавать -рос
– ста́ вити, поста́ вити пита́ ння; (на очереди) вопрос об удовлетворении – пита́ ння, як
задовольнити; 2) (дело) – спра́ ва; в. квартирный – квартирна спра́ ва; выяснять -рос –
з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти спра́ ву; к -су о чем – у спра́ ві чого́ ; по -су о чем – у спра́ ві (чого́ ),
про що.
Вопросник – за́ питник (-ка).
Вопросный (о бланке) – за́ питний.
Вор, воровка – зло́ дій (-дія), зло́ дійка, краді́й (-дія); в. домашний – ха́ тній зло́ дій; в.
квартирный – квартирний зло́ дій; в. профессиональный – зло́ дій з фа́ ху, фа́ хом.
Воровать – кра́ сти, злодіячити, злодіюва́ ти.
Воровской – 1) (о притоне) – зло́ ді́йський; 2) (ворованный, о вещи) – кра́ дений, краді́жний.
Воровство – краді́ж (-дежу́ ), краді́жка.
Ворочать, воротить (делами, деньгами, людьми) – ору́ дувати ким, чим, верхово́ дити ким,
над ким.
Воскресение (первый день недели) – неді́ля.
Воскресник – неді́льник (-ка).
Воскресный (об отдыхе) – неді́льний.
Воспитание – виховання; получать -ние – вихо́ вуватися, виховатися, дістава́ ти, діста́ ти
вихова́ ння, зчобува́ ти, здобу́ ти вихова́ ння.
Воспитанник, -ница – вихо́ ва́ нець (-нця), вихо́ ва́ нка.
Воспитатель, -ница – вихо́ вник (-ка́ ), вихо́ вниця, вихова́ тель (-ля), вихова́ телька.
Воспитательный (о заведении) – вихо́ вний.
Воспитывать, -тать – вихо́ вувати, виховати.
Восполнять, восполнить, -ся – 1) (возмещать недостаток чего-либо, возмещаться) –
надолу́ жувати, надолу́ жити, -ся; 2) (добавлять, -ся) – попо́ внити, попо́ внювати, попо́ внити,
доповняти, допо́ внювати, допо́ внити, випо́ внювати, виповняти, виповнити, -ся.
Воспользоваться чем – 1) покористува́ тися чим, з чо́ го, скористува́ тися, скориста́ тися
чим, з чо́ го; -ться случаем – скориста́ тися з випа́ дку (з наго́ ди); 2) (использовать) –
використати, зужиткува́ ти що.
Воспоследовать – ста́ тися, споді́ятися.
Воспрепятствовать – перепинити, перешко́ дити, ста́ ти на перешко́ ді, ста́ ти на зава́ ді.
Воспретительный (о мерах, распоряжениях) – заборо́ нний.
Воспрещается, воспрещено – не ві́льно, заборо́ нено, зака́ зано; вход -щается – вхо́ дити
не ві́льно.
Воспрещать, -претить – боронити, забороняти, заборонити, зака́ зувати, заказа́ ти.
Воспрещение – заборо́ на.
Воспроизводить, -весть – відтво́ рювати, відтворити, репродукува́ ти.
Восстание – повста́ ння.
Восстановимый (о положении) – відновний; (о сооружениях) – відбудо́ вний.
Восстановитель, -ница – відно́ вник (-ка), відно́ вниця, поно́ вник (-ка), поно́ вниця;
(сооружений) – відбудо́ вник (-ка́ ), відбудо́ вниця.
Восстановительный (об организации, кредите) – відно́ вний, відбудо́ вчий; (о питании) –
відживний.
Восстановлять, -ся – 1) відновляти, відно́ влювати, відновити, поновляти, поновити, -ся; (о
сооружениях) – відбудо́ вувати, відбудува́ ти, -ся; в. в должности кого – поверта́ ти,
поверну́ ти на поса́ ду кого́ ; в. в правах кого – поверта́ ти пра́ во кому́ ; в. силы –
відживляти(ся), відживити(ся); 2) (против кого) – збива́ ти, збити, підбу́ рювати, підбу́ рити
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на (про́ ти) ко́ го.
Востребование – по́ спит (-ту), за́ пит (-ту); до -ния – до по́ спиту, до за́ питу; писать до -ния
– писа́ ти залишеною по́ штою, писа́ ти до запита́ ння.
Востребовать – поспита́ ти, запита́ ти, (груз) – відібра́ ти.
Вотировать – вотува́ ти, голосува́ ти.
Вотировка – вотува́ ння, голосува́ ння.
Вотирующий – голосува́ ч (-ча́ ).
Впечатление – вра́ ження, вражі́ння; по первому -нию (судить) – з пе́ ршого вра́ ження, на
пе́ рше вражі́ння; производить -ние – справляти вражі́ння; у нас составилось
впечатление – у нас склалось вражі́ння.
Вписывать, вписать, -ся – вписувати, вписа́ ти, -ся; в. в (список, реестр) – заво́ дити,
завести, вписувати, вписа́ ти.
Вполне – цілко́ м, цілковито.
Впоследствии – зго́ дом.
Вправе (в выражении) быть в праве – ма́ ти пра́ во; он -ве – він ма́ є пра́ во.
Впредь – напере́ д, до, аж до, (аж) по́ ки, нада́ лі; -дь до выяснения чего – до́ ки з’ясу́ ється,
до́ ки з’ясу́ ють що; -дь до изменения – до (аж до) змі́ни, по́ ки змі́ниться, по́ ки змі́нять; -дь
до получения письма – (аж) по́ ки оде́ ржаний бу́ де лист.
Впродолжение чего – про́ тягом чого́ , че́ рез що; -ние ряда лет – че́ рез ряд ро́ ків, про́ тягом
кілько́ х ро́ ків.
Впускной (о билете) – входовий.
Враждебный (о действиях) – воро́ жий, неприязний, (су)противний кому́ .
Враждовать с кем – ворогува́ ти на ко́ го, з ким.
Враздробь – наро́ здріб.
Врач – лі́кар (-ря); (о женщ.) – лі́карка; в. ветеринарный – ветерина́ р (-ра) – (о жен.) –
ветерина́ рка; в. главный – найста́ рший лі́кар (-ря), головний лі́кар; в. зубной – зубний
лі́кар; в. участковый – ділянко́ вий, участко́ вий лі́кар; быть -чем (заниматься врачебной
деятельностью) – лікарюва́ ти.
Врачебный (о помощи) – лі́карський.
Вред (ущерб материальный) – шко́ да; (от тяжелой работы) – надса́ да; в. личный –
ушко́ дження осо́ би; во в-д (кому, чему) – на шко́ ду, на втра́ ту; потерпевший в-д –
ушко́ джений; причинитель -да – шкідник (-ка́ ); причинять, -нить в-д (кому) – шко́ ду
чинити, шко́ ду вчинити, шко́ дити, пошко́ дити, ва́ дити, зава́ дити; служить, послужить во
в-д (кому,чему) – вихо́ дити, вийти на шко́ ду кому́ , чому́ ; терпеть в-д – ма́ ти шко́ ду,
зазнава́ ти, зазна́ ти шко́ ди.
Вредитель – шкідник (-ка́ ).
Вредить (наносить ущерб) – шко́ дити кому́ , шко́ ду чинити; (причинять боль, страдание) –
ва́ дити.
Вредность, вредностность – вадливість (-вости), шкі́дність (-ности), шкідливість (-вости).
Вредный (об условиях работы) – шкідний, шкідливий, вадкий, вадливий.
Временно – тимчасо́ во, до яко́ гось ча́ су, по́ кищо.
Временной, временный (о подработке) – тимчасо́ вий, на час.
Время – час (-су); в. года – пора́ ро́ ку; в. довоенное – довоє́нний час; (накануне войны) –
передвоє́нний час; в. каникулярное – лі́тні вака́ ції, час кані́кул; в. передобеденное –
передобі́дня (передобі́дяна) година, передобі́ди (-дів); в. прибавочное (для работы) –
надробі́тний час; в. рабочее – робі́тний (дільний) (Г) час; (в учрежд.) – урядо́ вий час; в.
сверхурочное – понаднормо́ вий час; в. свободное – гулящий час, ві́льний час, дозві́лля; в.
урочное – пе́ вно-визначений час; в благоприятное время – слу́ шним ча́ сом, слу́ шного
ча́ су, при (добрій) наго́ ді; в ближайшее время – незаба́ ром, найближчим ча́ сом,
найближчого ча́ су; в возможно скором -ни – як мо́ га (що змо́ га) швидше; в довоенное -мя
– (за) довоє́нного ча́ су, до війни; в короткое -мя – у малий час; в надлежащее -мя – в
слу́ шний час; в настоящее -мя – тепе́ р, цього́ ча́ су́ , нині; в непродолжительном -ни –
незаба́ ром, неба́ вом, невдо́ взі; в неурочное -мя (придти) – в ненале́ жний час; в обеденное
время – в обі́ди, в обі́дню годину; в одно (и тоже) -мя – одноча́ сно, рівноча́ сно; в более
отдаленное -мя – за давні́шого ча́ су, давні́ше; в отдаленные -на – в давнину́ , за да́ вніх
часі́в; в положенное -мя – в нале́ жний час; в последнее -мя – оста́ ннім ча́ сом, оста́ нніми
часа́ ми, оста́ ннього ча́ су; в рабочее -мя – робі́тним ча́ сом, під (у) робі́тний час; в самом
непродолжительном -ни – щонайшвидше; в самое близкое -мя – найближчим ча́ сом,
найближчого ча́ су; в самом скорейшем -ни – щонайшвидше, якнайшвидше; в свободное
-мя – на дозві́ллі, ві́льного ча́ су́ ; в свое -мя – а) (некогда) – колись, (за) свого́ часу, у свій
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час; б) (своевременно) – своєча́ сно, у свій час; в течение некоторого -ни – про́ тягом
яко́ гось ча́ су; в то же -мя – рівноча́ сно; в удобное -мя – при (до́ брій) наго́ ді, слу́ шним
ча́ сом, слу́ шного ча́ су́ ; во-время (своевременно) – вча́ сно; во время чего (дежурства) – за
(під ча́ с) чо́ го, під (у) що; до настоящего -ни – дотепе́ р, до́ сі; до последнего -ни –
донеда́ вна; за истекшее -мя – за мину́ лий час; и до настоящего -ни – і до́ сі; имеется
достаточно -ни – є до́ сить (дово́ лі) ча́ су; к этому -ни – на цей час, до цьо́ го ча́ су́ ; как раз
в это -мя – са́ ме під цей час, са́ ме тоді́; на будущее -мя – нада́ лі, на да́ льший час; на
неопределенное -мя – на невизначений час, на бе́ зрік; на непродолжительное -мя – на
недо́ вгий, на малий час; не ко -ни – невча́ сно; непроизводительная трата -ни –
непродуктивна (ма́ рна) тра́ та часу́ , марнува́ ння ча́ су́ ; от -ни до -ни – коли-не-коли;
отвечающий духу -ни – відпові́дний до ча́ су; отнимающий много -ни – забарний,
зага́ йний; по -нам – часа́ ми, і́ноді; по истечении некоторого -ни – тро́ хи зго́ дом, коли
мину́ в (мине́ ) де́ який час; по настоящему, нынешнему -ни, в духе настоящего,
нынешнего -ни – як на тепе́ рішній час; раньше -ни – передча́ сно, без часу́ ; располагать
-нем – ма́ ти час; с давних времен – відда́ вна; с некоторого -ни – з яко́ гось ча́ су́ ; с того
-ни – відто́ ді, з то́ го ча́ су́ ; с этого (настоящего) -ни – відтепе́ р, з цьо́ го ча́ су́ ; со -нем –
зго́ дом; со -ни получения письма – відко́ ли оде́ ржано листа́ , відко́ ли надійшо́ в лист;
спустя (через) некоторое -мя – зго́ дом, незаба́ ром, невдо́ взі, по якімсь ча́ сі; улучить -мя
– вибрати (слу́ шний) час; упустить -мя – пропустити час.
Врозницу – на́ різно, наро́ здріб.
Вручать, -чить – уруча́ ти, уручити, подава́ ти, пода́ ти до рук.
Вручение – уруча́ ння, сов. – уручі́ння, дава́ ння, пода́ ння до рук; по -нии (повестки) – коли
да́ но до рук да́ вши до рук.
Вручитель, -ница – уру́ чник (-ка), уру́ чниця; (податель) – подаве́ ць (-вця), подавиця.
Всаживать, всадить (деньги) – вга́ чувати, вгатити.
Всего (бухг.) – усього́ , ра́ зом.
Вселение – вселяння; сов. – все́ лення; производить -ние – вселяти, вселити.
Вселять, вселить, -ся – вселяти, вселити, -ся.
Всемерно – всіма́ спо́ собами.
Всенародный (о переписи) – всенаро́ дній, вселюдний.
Всеобщность – зага́ льність (-ности), повсюдність (-ности).
Всеоружие – по́ вне озбро́ єння; во -жии – у по́ вній збро́ ї, цілко́ м озбро́ єний; во -жии опыта
и знания – цілко́ м озбро́ єний до́ свідом та зна́ нням.
Всесоюзный – всесоюзний.
Всесторонний (о рассмотрении) – всебі́чний.
́
Всеукраинский – всеукраїнський.
Всеуслышание (в выражении) «во всеуслышание» – щоб усі́ почу́ ли, щоб усім чу́ ти (було́ ).
Всецело – цілковито, цілко́ м.
Вскрывать, -рыть – 1) (обнаруживать что-либо) – викрива́ ти, викрити, виявля́ ти,
виявити; 2) (распечатывать сейф, запечат. двери) – відкрива́ ти, відкрити; (конверт) –
розпеча́ тувати, розпеча́ тати; (посылку, тюк) – розпако́ вувати, розпакува́ ти; 3)
(анатомировать труп) – розтина́ ти, розтяти.
Вскрытие – 1) (обнаружение) – викриття, виявлення; 2) (распечатание сейфа,
запечатанных дверей) – відкриття; (письма) – розпеча́ тання: (посылки) – розпакува́ ння; 3)
(анатомирование трупа) – ро́ зтин (-ну).
Вследствие чего – 1) че́ рез що, з чо́ го, на́ слідком чо́ го; -вие вашего отказа – че́ рез те
(вважа́ ючи на те), що ви відмо́ вили(ся); 2) (а поэтому) – (а) тому́ , (а) че́ рез те, з тіє́ї, ціє́ї
причини; -вие изложенного – тому́ , вважа́ ючи (зважа́ ючи) на ска́ зане.
Вспомогательный (о мероприятиях) – помічний, допоміжний.
Вспомогать, вспомоществовать, вспомочь кому – запомага́ ти, запомогти кого́ чим,
допомага́ ти, допомогти.
Вспомоществование – запомо́ га, допомо́ га; дающий -ние – запомага́ ч (-ча́ ), допомага́ ч (ча).
Вставка (в рукопись, разговор) – вста́ вка; (действие) – вставляння, вста́ влення.
Вставлять, вставить – 1) вставляти, вста́ вити; (вделывать) – вправляти, впра́ вити; 2)
-лять слова (в разговор) – докида́ ти, докинути (сло́ во).
Вставной, вставочный (о замечании) – вставний.
Встречаться, встретиться (в значен. «бывать», «оказываться») – траплятися,
тра́ питися, бува́ ти, бу́ ти; встречаются препятствия – є (трапляються) перешко́ ди.
Встречный (о направлении) – зустрі́чний, стрі́чний; (об иске) – супротивний.
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Вступать, -пить – вступа́ ти, вступити, вхо́ дити, увійти; в. в должность – става́ ти, ста́ ти на
уряд, на поса́ ду; в. в пререкания – почина́ ти, поча́ ти (захо́ джуватися, заходитися)
спереча́ тися, захо́ дити, зайти (вдава́ тися, вда́ тися) в супере́ чки; в. в силу – набува́ ти,
набу́ ти, набира́ ти, набра́ ти чинности (сили), вхо́ дити в силу; в. в сношения – нав’язувати,
нав’яза́ ти стосу́ нки, захо́ дити, зайти в стосу́ нки; в. в союз – вхо́ дити, увійти в спі́лку,
пристава́ ти, приста́ ти до спі́лки; в. в спор – зазмага́ тися; в. в тяжбу – запізва́ тися.
Вступающий (существ.) – всту́ пник (-ка); вновь -щий (о лице) – 1) нововсту́ пник (-ка) (Н);
2) (прилаг.) (об оф. бумаге) – вступний, оде́ ржуваний.
Вступительный (о речи) – вступний.
Вступление – 1) (действие) – вступа́ ння, вступ (-пу); по -нии в должность – прийнявши
поса́ ду; 2) (в книге, в речи) – вступ (-пу), вступне́ сло́ во.
Вторгаться, -гнуться – вдира́ тися, вде́ ртися; (вмешиваться) – втруча́ тися, втрутитися;
-гаться в чужие права – втруча́ тися, втрутитися в чуже́ пра́ во.
Вторично – удру́ ге; -но являться – прихо́ дити вдру́ ге.
Вторичный (повторный, о напоминании) – дру́ гий, повто́ рний, другоразо́ вий.
Вторник – вівто́ рок (вівті́рка); происходящий по -кам (о собрании) – вівтірко́ вий.
Второбрачие – дру́ гий шлюб, другошлюб’я.
Второбрачный – одру́ жений удру́ ге, другошлюбний; -ный сын – син з дру́ гого шлюбу
(СЖМ).
Второстепенный (о нуждах) – другорядний.
Вход – вхід (-хо́ ду), (действие) – вступа́ ння, вступ (-пу); в. платный – вхо́ дити за пла́ ту; в.
воспрещается – вхо́ дити не ві́льно, заборо́ нено; где вход? – кудо́ ю вхо́ дити, увійти, де
вхід?; разрешение на вход – до́ звіл увійти.
Входить, войти – 1) (куда) – увіхо́ дити, увійти, вхо́ дити, вступа́ ти, вступити куди; 2)
(входить – принадлежать к составу чего) – бу́ ти в (скла́ ді), нале́ жати до (скла́ ду).
Входной (о двери) – вхідний, входовий.
Входящий (о бумаге) – вступний, оде́ ржуваний; (о книге) – вписо́ вий; (о номере) –
вступний.
Вчерне – на́ чорно.
Выбаллотировывать, -ровать – обира́ ти, обра́ ти голосува́ нням.
Выбирать, -брать – 1) вибира́ ти, вибрати; 2) (избирать кем) – обира́ ти, обра́ ти, вибира́ ти,
вибрати на ко́ го, за ко́ го.
Выбор – вибір (-бору); в. большой (чего) – ба́ гато до вибору чого́ , бага́ то чого́ вибрати,
великий вибір; в. недостаточный (чего) – нема́ є чого́ вибрати, малий вибір; на выбор – на
вибір, на сподо́ бання, на вподо́ бу; нет -ра – ні з чого вибира́ ти, вибрати, нема́ вибору;
(нет другого выхода) – а) і́ншого не вибрати; б) нема́ і́ншого спо́ собу, а́ ні спо́ собу; по -ру
(взять) – на вибір, з вибору, на (сподо́ бання) вподо́ бу; предоставлять выбор – дава́ ти
вибрати, полиша́ ти на вибір; при -ре (депутата) – вибира́ ючи, коли вибира́ ють, вибира́ ли;
сделать выбор – вибрати, зробити вибір.
Выборка – 1) вибране; (извлечение из протоколов, ведомостей) – витяг (-гу); 2) (действие
) – вибира́ ння, вибір (-бору); день -ки патентов – день бра́ ти пате́ нти; день, коли беру́ ть
пате́ нти; сейчас происходит -ка патентов – (са́ ме) тепе́ р беру́ ть пате́ нти.
Выборность – вибірність (-ности).
Выборный (о представителе) – вибо́ рний (-ного).
Выборочный – вибірний.
Выборщик – виборець (-рця).
Выборы – вибори (-рів); в. повторные – повто́ рні вибори; в. прямые – безпосере́ дні вибо́ ри;
по -рам (должность) – з обра́ ння.
Выбывать, -быть – вибува́ ти, вибути.
Выведывание – виві́дування, ро́ звіди (-дів), випитування, ро́ зпити (-тів).
Выведывать, -дать – 1) виві́дувати, вивідати; 2) випитувати, випитати.
Выверка – вивіряння, вивірення, пере́ вір (-ру).
Вывеска – 1) вивіска, таблиця; (действие) – виві́шування, вивішення; 2) (на весах) –
вива́ жування, виваження.
Вывешивать, -весить – 1) виві́шувати, вивісити; в. флаги – викида́ ти пра́ пори; 2) (на весах
) – вива́ жувати, виважити; (тару) – витаро́ вувати, витарувати.
Вывод – 1) (лог.) – висновок (-вку); в. обоснованный – у[об]ґрунто́ ваний висновок; делать
вывод – робити висновок, висно́ вувати, виснувати; 2) (действие) – виво́ ді́ння (СЖМ),
виведення, вивід (-воду).
Выводить, вывесть – 1) виво́ дити, вивести; в. на свежую воду – виво́ дити на чисту во́ ду; 2
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) (делать заключение) – робити, зробити висновок, висно́ вувати, виснувати.
Вывоз – 1) (экспорт) – вивіз (-возу); 2) (действие) – вивіз (-возу), виво́ зіння; запрещение
-за – заборо́ на вивозу, заборо́ на виво́ зити; разрешение на вывоз – до́ звіл виво́ зити.
Вывозить, вывезти – виво́ зити, вивезти.
Вывозка – вивіз (-возу), вивозі́ння.
Вывозной – 1) (о товаре) – вивізний; 2) (напр., о пошлине) – вивозо́ вий.
Вывозчик – вивізник (-ка́ ).
Выговаривать, -ворить – 1) (произносить) – вимовляти, вимовити; 2) (делать выговор) –
вимовляти кому́ , зробити кому́ вимо́ ву; 3) -ать право, возможность – застеріга́ ти,
застерегти пра́ во, можливість.
Выговор – 1) (произношение) – вимо́ ва; 2) (дисциплинарный) – нага́ на; получать в-р –
дістава́ ти, діста́ ти нага́ ну; 3) (права и пр.) – застереже́ ння.
Выгода – вигода, інтере́ с (-су); (прибыль) – зиск (-ку); для своей -ды – на свою ко́ ристь, собі́
на ко́ ристь; извлекать -ду – ма́ ти з чо́ го зиск, користува́ тися, покористува́ тися з чо́ го;
получить -ду от чего – зиска́ ти на чо́ му.
Выгодность – вигідність (-ности); (прибыльность) – зиско́ вність (-ности).
Выгодный (о деле, предприятии) – вигідний; (прибыльный) – зиско́ вний, пожитний (СЖМ
).
Выгодополучатель – вигодоє́мець (-мця).
Выгружать, -зить – виванта́ жувати, вивантажити.
Выгрузка – виванта́ жування, вивантаження.
Выгрузчик – виванта́ жник (-ка).
Выдаваемость – вида́ ваність (-ности), видава́ ння.
Выдавалыцик, -щица – видава́ ч (-ча́ ), видава́ чка.
Выдавать, выдать – 1) видава́ ти, видати; в. себя за кого – видава́ ти себе́ за ко́ го; 2)
(предавать) – вика́ зувати, виказати на ко́ го (що).
Выдача – видача; (действие) – видава́ ння; в. денег – виплата гро́ шей; в. натурная –
видава́ ння нату́ рою, нату́ рна виплата, нату́ рне видава́ ння; в. премий – видава́ ння пре́ мій;
отказать в -че чего (удостоверения) – відмо́ вити видати що; подлежит -че – нале́ жить
видати; при -че – видаючи, коли видають, під ча́ с видава́ ння; производить -чу – видава́ ти.
Выдающий – видава́ ч (-ча́ ).
Выдающийся (о работнике) – видатний, визначний; (о факте) – визначний.
Выдвигать, -двинуть (на должность) – висува́ ти, висунути, відзна́ чувати, відзна́ чити.
Выдвиженец – висува́ нець, відзначе́ нець (-нця).
Выдвижение (на должность) – висува́ ння, відзна́ чення; по -нию (получать должность) –
як висува́ нець, відзначе́ нець.
Выдвиженство – висува́ нство, відзначе́ нство.
Выделение – 1) вирізнення, вилучення, вилука; 2) (из хозяйства) – виділ (-лу); 3) (на
должность) – відзна́ чення; необходимость -ния чего (средств) – потре́ ба виділити що.
Выделка, выделывание – виріб (-робу), ро́ бливо; (действие) – виробляння,
виро́ блювання, вироблення; заниматься -кой чего (тканей) – виро́ блювати, виробляти
що, працюва́ ти, виро́ блюючи що.
Выделять, выделить, -ся – 1) вирізняти, вирізнити, вилуча́ ти, вилу́ чити, -ся; 2) (на
должность) – відзнача́ ти, відзна́ чити, виділяти, виділити; 3) (из хозяйства) – виділяти,
виділити, -ся; -ся на отдельный участок – піти на одрі́з, на воло́ ки, на ві́друб.
Выделывать, -лать – виробляти, виро́ блювати, виробити.
Выдержанность – витриманість (-ности); (о стиле) – доде́ ржаність (-ности).
Выдерживать, -жать – 1) (стиль, тон, характер) – доде́ ржувати, доде́ ржати чого́ ; 2)
(экзамен) – склада́ ти, скла́ сти і́спит(а), екза́ мен; 3) (о продуктах) – виде́ ржувати,
видержати; (о сыре) – відклада́ ти, відкла́ сти.
Выдержка – 1) (характера) – витриманість (-ности); 2) (извлечение) – витяг (-гу), випис (-су
).
Выезд – виїзд (-ду).
Выезжать, -ехать – виїздити, виїжджа́ ти, виїхати; (двигаться с места) – (ви)руша́ ти, (ви)
рушити.
Выемка (конфискованное при обыске) – вийняток (-тку); (действие) – вийма́ ння, вийняття,
конфіска́ ція; в. писем (из почтового ящика) производится – вийма́ ють листи.
Выемочный (подлежащий выемке, конфискации) – вийнятний.
Выздоравливать, -роветь – оду́ жувати, оду́ жати, виду́ жувати, видужати.
Вызов – викликання, виклик (-ку); в. врача – викликання лі́каря; в. к суду – виклика́ ння на
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суд; в. по телефону – виклик телефо́ ном; производить вызов – виклика́ ти; с -вом сторон
(расследовать) – викликавши сто́ рони.
Вызыватель – виклика́ ч (-ча́ ); (юридич.) – визовник (-ка́ ).
Вызывать, вызвать, -ся – 1) кликати, виклика́ ти, викликати, покликати, -ся; в. на суд (об
истце) – (за)позива́ ти, запозва́ ти кого́ ; 2) (быть, послужить причиной чего) –
спричинювати, спричинити що, споводува́ ти (СЖМ), спричинятися, спричинитися до
чо́ го; многие причины вызывают это, это вызывается многими причинами – до цьо́ го є
бага́ то причин, це вихо́ дить з багатьо́ х причин; 3) (кого на что) – зру́ шувати, зру́ шити кого́
на що; призво́ дити, призвести кого́ на що; 4) -ся на что (-ся сделать что-либо) –
зголо́ шуватися, зголоситися, зохо́ чуватися, зохо́ титися до чо́ го, на що.
Вызывной (о повестке) – викличний.
Выигрывающий – виграва́ ч (-ча́ ).
Выигрывать, -грать – 1) виграва́ ти, виграти; в. процесс, тяжбу – виграти спра́ ву,
випозивати що; в. время – вигадати час; 2) (получать пользу на чем) – (по)зискува́ ти, (по)
зиска́ ти на чо́ му, вига́ дувати, вигадати на чо́ му.
Выигрыш – вигра (Г); в. лотерейный – лотері́йна вигра; в. пал на облигацию – вигра
випала на обліґа́ цію.
Выигрышный (о билете) – 1) вигравний; 2) (выигранный) – виграний.
Выискивать, -кать – вишу́ кувати, вишукати, нашу́ кувати, нашука́ ти що, дошу́ куватися,
дошука́ тися чого́ .
Выказывать, -зать – виявляти, виявлювати, виявити, пока́ зувати, показа́ ти.
Выкидной (об отбросах) – викидний, викидуваний.
Выкладка – 1) (в цифрах) – вирахування; (действ.) – вирахо́ вування, вирахування; 2)
(соображение, предположение) – мірко́ вання; (действ.) – розмірко́ вування,
розмі́ркува́ ння.
Выкладчик – вирахівник (-ка́ ); (груза) – виванта́ жник (-ка).
Выключать, -чить – вилуча́ ти, вилучити; (электр. ток) – вимика́ ти, вимкнути.
Выколачивать, -лотить – 1) (мебель) – вибива́ ти, вибити, витрі́пувати, витрепати; 2)
(налоги) – здира́ ти, зде́ рти (СЖМ).
Выколка (льда) – виру́ бування, вирубання.
Выкрадывать, -расть – викрада́ ти, викрасти.
Выкраивать, -кроить – викро́ ювати, викраяти.
Выкуп – викупне́ (-но́ го), викуп (-пу); (действ.) – викупа́ ння, викупі́вля, викуп (-пу).
Выкупать, выкупить, -ся – викупа́ ти, викупо́ вувати, викупляти, викупити, -ся.
Выкупка – викупа́ ння, викупі́вля, викуп (-пу).
Выкупной (о платеже) – викупний.
Выкупщик, -щица – викупник (-ка́ ), викупниця.
Вылечивать, вылечить, -ся – лікува́ ти, виліко́ вувати, вилікувати, -ся; (о ране) –
виго́ ювати, вигоїти, -ся.
Вымен, выменивание (действие) – вимі́нювання, вимін (-ну).
Выменивать, -нять – вимі́нювати, виміняти.
Вымеривать, вымерять, -рить и -рять – вимі́рювати, виміряти, виміряти, змі́ряти.
Выметальщик, -щица – виміта́ льник (-ка), виміта́ льниця.
Выметка (заметка) – вимітка, нота́ тка.
Вымечивать, -метить – значити, познача́ ти, позначити.
Вымогание, вымогательство (денег, взятки) – вимага́ ння.
Вымогатель (денег, взятки) – вимага́ ч (-ча́ ).
Вымогать, -мочь – вимага́ ти, вимогти, пра́ вити, виправити.
Вымышлять, -мыслить – см. Измышлять.
Вынимать, -нуть что – вийма́ ти, вийняти що; (жребий) – витяга́ ти, витягти; в. деньги из
банка – бра́ ти, узяти, вибира́ ти, вибрати гро́ ші з ба́ нку.
Вынос – винос (-су), винесення; на вынос – на винос; распивочно и на вынос (продавать) –
розпивно та на винос.
Выноска (при тексте) – виноска.
Выносной (о графе) – виносний.
Вынуждать, -нудить к чему – зму́ шувати, зму́ сити, силувати, присилувати до чого; (у кого
что) – виму́ шувати, вимусити.
Выпечатать – 1) видрукувати; 2) (окончить наложение печатей) – випечатати.
Выпечка (хлеба) – пе́ чиво; (действие) – пе́ чення; в. утренняя – вра́ нішнє пе́ чиво.
Выписка – 1) (выпись из протокола, книги) – випис (-су), виписка; (действ.) –
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виписування, виписання; 2) (книги, товара, по предварительной подписке) –
передпла́ чування, передпла́ чення; 3) (из партии, союза и т. д.) – виписування,
виписання.
Выпись – випис (-су), витяг (-гу); в. брачная – випис про шлюб; в. метрическая –
метричний випис.
Выписной (о товаре) – виписний; (выписанный) – виписаний.
Выписчик – виписувач (-ча).
Выписывать, выписать, -ся – 1) (книги, товар, по предвар. подписке) – передпла́ чувати,
передплатити, -ся; 2) (кого из партии, союза и т. д.) – виписувати, виписати, -ся.
Выплата – спла́ та; в. жалования – видава́ ння, видача платні́; в. по частям – спла́ та
ра́ тами, виплат (-ту); на -ту – на ра́ ти, на виплат; на -ту купить – на виплат купити;
производящий -ту – випла́ тник (-ка).
Выплачивать, -платить (деньги) – випла́ чувати, виплатити, спла́ чувати, сплатити.
Выполнение (исполнение) – викона́ ння; при -нии ими условий (выдать) – коли вони
виконають умо́ ви; содействие по -нию – допомо́ га виконати.
Выполнять, -нить – вико́ нувати, виконати; в. условие – вико́ нуватн умо́ ву, доде́ ржувати
умо́ ви; в. функции – вико́ нувати фу́ нкції; (о неодушевл.) – пра́ вити за що.
Выправка (исправление) – поправляння, попра́ ва, направляння, напра́ ва.
Выпуск (выпущенное) – випуск (-ску); (действие) – випуска́ ння, випущення, випуск (-ку);
в. акций – випуск, випуска́ ння а́ кцій; в. кредитных билетов – емі́сія кредито́ вих біле́ тів;
ускорить выпуск (инженеров) – приско́ рити випуска́ ння.
Выпускать, -стить – випуска́ ти, випустити; в. в свет – випуска́ ти в світ; (об издании) –
видава́ ти, видати.
Выпускающий (типогр.) – випуска́ ч (-ча́ ).
Выпускной – 1) (о товаре) – випускний; (о лице) – випускник (-ка́ ) (Н); 2) (о праве банка) –
випуско́ вий, емісі́йний.
Вырабатывать, выработать, -ся – виро́ блювати, виробити, -ся.
Выработанность – виробленість (-ности).
Выработка – 1) (действие) – виро́ блювання, виробляння, вироблення; 2) (выделка) – виріб
(-робу), ро́ бливо.
Выравнивать, -нять – вирі́внювати, вирівняти.
Выражать, выразить, -ся – 1) (определять) – визнача́ ти, визначити, -ся; 2) (словами) –
висло́ влювати, висловити, -ся; в. желание принять участие в чем, присоединиться к
чему – зголо́ шуватися; сов. – зголоситися до чо́ го; в. согласие – дава́ ти, да́ ти зго́ ду; 3)
(передавать) – віддава́ ти, відда́ ти, -ся; 4) (обнаруживать) – виявляти, виявити, -ся; 5)
(матем.) – виража́ ти, виразити.
Выражение – 1) (словесное) – вислів (-лову); (действие) – висло́ влювання, вислів (-лову); в.
доверия – вислів дові́ри; извините за -ние – дару́ йте (проба́ чте, вибача́ йте) на цім сло́ ві; 2)
(матем.) – вираз (-зу); в. ценностное – ціновий вираз (-зу); в. численное – числовий вираз;
3) (обнаруживание) – виявляння, виявлення, вияв; 4) (лица) – вираз на лиці́ (на обличчі).
Выразитель, -ница – висло́ вник (-ка), висло́ вниця, вира́ зник (-ка), вира́ зниця.
Выразительность – вира́ зність (-ности), вимо́ вність (-ности).
Вырезка (вырезанная) – вирізка, виріз (-зу), витинок (-нку); (действие) – вирі́зування.
Выручать, -чить – 1) (спасать) – визволяти, визволити, рятува́ ти, вирятува́ ти, порятува́ ти;
в. свои деньги – поверта́ ти, поверну́ ти свої ́ гро́ ші; 2) (иметь выручку) – здобува́ ти, здобу́ ти;
(от продажи) – уторго́ вувати, уторгува́ ти.
Выручка – 1) (помощь) – визвіл (-волу), поряту́ нок (-нку), допомо́ га; 2) (добыток) –
здобу́ ток (-тку); (от продажи) – уторгува́ ння, у́ торг (-гу).
Высадка – 1) (высаживание) – виса́ джування, висад (-ду) (Н); 2) (выседание) – висіда́ ння.
Выселок – виселок (-лка), ху́ тір (-тора).
Выселять, выселить, -ся – виселяти, виселити, -ся.
Высказывать, -зать – висло́ влювати, висловити, виповіда́ ти, виповісти, вимовляти,
вимовити.
Высказываться, -заться – висло́ влюватися, висловитися, забира́ ти (забра́ ти) голос (СЖМ
); в. в чью пользу – озива́ тися, озва́ тися за ким, за ко́ го; в. по вопросу – висло́ влюватися,
висловитися в спра́ ві про…
Выслуга – вислуга; (выслуживание) – вислуження; по -ге лет – вислуживши свої літа́ , по
вислужених літа́ х; по -ге лет (награда) – за вислугу літ.
Выслуживать, выслужить, -ся – вислу́ жувати, вислужити, -ся; в. срок – вибува́ ти,
вибути, добува́ ти, добу́ ти ча́ су.
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Выслушивать, -шать – вислу́ хувати, слу́ хати, вислухати.
Высокосортный (о товаре) – ва́ ртний.
Высота – вишина́ ; -той – заввишки; стоять на -те требований времени – іти на́ рівні з
часо́ м.
Выспрашивать, -росить – випитувати, випитати що в ко́ го, допитуватися, допита́ тися що
в ко́ го.
Выставка – 1) виста́ ва; передвижная -ка картин, выставка-передвижка – переїзна́
(мандрі́вна) виста́ ва картин; 2) (действ. в качестве кого, чего) – становити, поста́ вити
ко́ го, за що; в. число – ста́ вити, поста́ вити да́ ту, датува́ ти, задатува́ ти; 2) (удалять) –
викида́ ти, викинути.
Выставочный – 1) (о сборе) виставо́ вий, з виста́ в; 2) (о пьесе) – виставний.
Выступать, -пить – виступа́ ти, виступити; (в путь) – вируша́ ти, вирушити; в. из границ
чего – перехо́ дити, перейти ме́ жі чого́ ; в. на суде – става́ ти, ста́ ти на суд, виступа́ ти,
виступити на суді́; в. против кого – става́ ти про́ ти ко́ го.
Выступление – виступ (-пу); (в путь) – вируша́ ння, вирушення; (на суде) – виступ (-пу),
става́ ння.
Высчитывать, -тать – 1) вирахо́ вувати, вирахувати, обрахо́ вувати, обрахува́ ти, вилі́чувати,
вилічити; 2) (учитывать) – облі́чувати, облічити, числити, вичислити, обчислити; 3) (из
заработка) – відверта́ ти, відверну́ ти, виверта́ ти, вивернути.
Высылать, -слать – (отправлять кого, что) – висила́ ти, вислати; (что) – надсила́ ти,
надісла́ ти; (отправлять кого) – виряджа́ ти, вирядити; (ссылать кого) – висила́ ти, вислати,
засила́ ти, засла́ ти; в. письмо с нарочным – вислати листа́ на́ рочним; в. товар с товарным
поездом – вислати крам ванта́ жним по́ їздом.
Высылка – 1) (действ.) (кого, чего) – висила́ ння, випра́ ва; (кого) – виряджа́ ння, виряд (-ду);
2) (ссылка) – вислання, засла́ ння; (действие) – висила́ ння.
Вытекать, -течь – 1) витіка́ ти, витекти; 2) (логически) – вихо́ дити, вийти, виплива́ ти,
випливти.
Выторговывать, -говать – виторго́ вувати, виторгувати.
Выторжка – виторгування, вторгува́ ння.
Вытребовать – виправити.
Выход – 1) вихід (-ходу); (уход) – відхі́д (-хо́ ду); (выбытие) – вибуття, виступлення; в. в
отставку – пода́ ння на відстано́ ву, на демі́сію; в. из положения – ряту́ нок, поряту́ нок,
ра́ да, пора́ да; за -дом его (из состава совета) – (в зв’язку з тим, бо, через те), що він
вийшов; найти выход из положения – зара́ дити себе́ (або кого́ ), да́ ти собі́ ра́ ду; нет
выхода из положения – нема́ (по)ряту́ нку, нема́ (по)ра́ ди; с -дом одного члена (никаких
изменений не произойдет) – коли вийде один уча́ сник; указать выход – показа́ ти, кудо́ ю
(як) вийти; 2) (продукта) – вида́ ток (-тку) (Г) (СЖМ), видобуток (-тку).
Выходец – виходень (-дня), вихо́ дько (-ка).
Выходить, выйти – вихо́ дити, вийти, виступа́ ти, виступити; в. без убытков – вихо́ дити,
вийти не втра́ тившись (невтра́ тно); в. из вагона – висіда́ ти, висісти, вихо́ дити, вийти; в. из
затруднения – побо́ рювати, поборо́ ти тру́ днощі; в. из употребления – виво́ дитися,
вивестися, (вихо́ дити, вийти) з ужитку.
Выходит – вихо́ дить; (следовательно) – о́ тже, зна́ чить.
Выходка (о поведении) – вихватка.
Выходной (о дне) – вихідний.
Вычеркивать, -кнуть – викре́ слювати, викреслити.
Вычерчивать, -ртить – вирисо́ вувати, вирисувати.
Вычет – ві́длічка, відрахува́ ння; (действие) відверта́ ння, виверта́ ння, відлі́чування,
відрахува́ ння; в. в положенном размере – відрахува́ ння в на́ лежному ро́ змірі; за -том
расходов по пересылке – відверта́ ючи (коли одверну́ ти) витра́ ти на пересила́ ння; сделать
вычет из жалованья – вивернути, одверну́ ти, відрахува́ ти з платні́.
Вычисление – обчислювання, обчислення; обраху́ нок (-нку); (действие) обчислювання,
́
обчислення, обрахо́ вування, обрахува́ ння; по моєму -нию – як я обчислив, за моїм
обчисленням.
Вычислитель – обчислювач (-ча).
Вычислительный (об аппарате) – обчислювальний.
Вычислять, -лить – обчисляти, обчислювати, обчислити, обрахо́ вувати, обрахува́ ти.
Вычитать, -честь (удерживать из платы) – відверта́ ти, відверну́ ти, виверта́ ти, вивернути,
відрахо́ вувати, відрахува́ ти.
Вышеизложенный (о заявлении) – вищепо́ даний.
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Вышеименованный (о лице) – вищена́ званий.
Вышеисчисленный (вышевычисленный, о сумме) – вищевичислений.
Вышеозначенный (о факте) – вищезазна́ чений.
Вышеописанное – вищенаписане.
Вышепоименованный (о лице) – вищена́ званий.
Вышеприведенный (о факте) – вищепо́ даний.
Вышесказанный (о словах) – вищеска́ заний.
Вышеуказанный (о факте) – вишепока́ заний.
Вышеупомянутый (об обстоятельстве) – вищезга́ даний.
Вышина – височі́нь (-чіні́).
Выяснять, выяснить, -ся – вияснювати, виясняти, вияснити, з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти, -ся;
в. вопрос – з’ясува́ ти спра́ ву; в. долги – виявити довги; в. себе (что) – з’ясува́ ти само́ му
собі́ що, усвідо́ мити собі́ що.
Гавань – га́ вань (-ні).
Гадательно (предположительно) – здо́ гадно, за здо́ гадом; (сомнительно) – непе́ вно.
Газета – газе́ та; г. стенная – стінна́ газе́ та, стінні́вка (Н).
Газетный (о статье) – газе́ тний; (об относящемся к работе или к работающему в
газете) – газетярський.
Газетчик (продающий газеты) – газе́ тник (-ка); (работающий в газете) – газетяр (-ра́ ).
Галантерейный (о торговле) – ґалянтері́йний.
Галантерейщик – ґалянтері́йник (-ка).
Галантерея – ґалянтері́я.
Галлерея – ґалері́я.
Гарантийный (об обязательстве) – ґаранті́йний.
Гарантировать – ґарантува́ ти, сов. – уґарантува́ ти.
Гарантия – ґара́ нтія.
Гардеробная – ґардеро́ бня.
Гардеробщик – ґардеро́ бник (-ка).
Гармонировать – гармоніюва́ ти з чим, до чо́ го, ладна́ ти з чим; (подходить) – пасува́ ти до
чо́ го, лицюва́ ти до чо́ го.
Гарнец – га́ рець (-рця).
Гарнизон – зало́ га.
Гарнизонный (о службе) – залого́ вий.
Гасильщик – гасильник (-ка).
Гастролировать – ґастролюва́ ти.
Гастроль – ґастро́ ля.
Гастрономический (о магазине) – гастрономі́чний.
Гауптвахта – гавптва́ хта, (головна́ ) варті́вня.
Генеральный (о балансе) – генера́ льний.
Гербовый (о бумаге, сборе) – ге́ рбовий.
Гибельный (о последствиях) – згу́ бний.
Гибкость – гну́ чкість (-кости).
Гильдия – ґі́льдія.
Гильзовый (о фабрике) – гі́льзовий.
Гиря – вага́ , важо́ к (-жка́ ).
Гирька – тягаре́ ць (-рця), важо́ к (-жка́ ).
Глава – 1) (в книге) – ро́ зділ (-лу); 2) (глава учреждения) – голова́ ; во главе (учреждения) –
на чолі́.
Главарь – ватажо́ к (-жка́ ).
Главенствовать – головува́ ти, старшува́ ти; (заправлять) – верхово́ дити.
Главнокомандующий – головний кома́ ндувач (-ча).
Главноначальствующий – головний нача́ льник (-ка).
Главноуполномоченный – головний уповнова́ жений, головний відпору́ чник (-ка).
Главноуправляющий – головний управитель (-ля).
Главный (о вопросе) – головний, найбі́льший.
Главное – головне́ , головна́ річ; самое -ное – найголовні́ше, найголовні́ша річ.
Глаз – 1) о́ ко; в глаза – у ві́чі; за глаза – поза́ очі, уза́ віч; с глазу на глаз – віч-на́ -віч, сам-на́ сам; 2) (надзор) – до́ гляд (-ду); нужен глаз – тре́ ба (потрі́бно) до́ гляду; прикладывать на
глаз – бра́ ти, взяти на о́ ко.
Гласить (юрид.) (в выражении) закон гласит – в зако́ ні сказа́ но, зако́ н приписує.
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Гласно – при(все)людно, не криючись.
Гласность – вселюдна зна́ ність, привселюдність (-ности); предавать -сти – подава́ ти,
пода́ ти до вселюдного ві́дома, робити, зробити вселюдно зна́ ним (відо́ мим), зна́ ним,
відо́ мим усі́м.
Гласный (о суде) – прилюдний, привселюдний.
Глубина – глибина́ .
Глубокоуважаемый (при обращениях к почтенной особе) – високошано́ вний,
високопова́ жний.
Глухонемой, -мая – глухонімий (-о́ го),глухоніма́ (-мо́ ї).
Говорить о ком, о чем – говорити, каза́ ти про ко́ го, про що, за ко́ го, за що; г. на каком-либо
языке – говорити яко́ ю мо́ вою; г. пространно – широко говорити; г.
покровительственным тоном – говорити (з) проте́ кторським то́ ном; г. чистую правду –
каза́ ти саму пра́ вду; начинать -рить – зніма́ ти мо́ ву, почина́ ти говорити; не -ря о чемлибо – помину́ вши що; продолжать -рить – каза́ ти да́ лі, прова́ дити да́ лі.
Год – рік (-ро́ ку), мн. ро́ ки, літа́ ; г. бюджетный – бюдже́ тний рік; г. високосный –
пере́ ступний рік, бісексто́ вий рік; г. круглый – ці́лий рік, цілі́сінький рік, уве́ сь рік; г.
отчетный – зві́тний рік; г. прошлый – мину́ лий рік; г. позапрошлый – передмину́ лий рік;
г. следующий – насту́ пний рік; г. текущий – цей рік, пото́ чний рік; г. учебный – шкільний
(навча́ льний, академі́чний) рік; в будущем году – прийде́ шнього ро́ ку; насту́ пного ро́ ку, на
дру́ гий рік, на́ рік; в год (два раза) – на рік; в наступающем году – насту́ пного ро́ ку; в один
год (сделать) – в один рік, за один рік; в позапрошлом году – поза́ торік; в прошлом году –
торі́к, мину́ лого ро́ ку, того́ ро́ ку; в текущем году – цього́ ро́ ку; в течение года, в
продолжение года – в рік, че́ рез рік, про́ тягом ро́ ку; в тысяча девятьсот тридцатом
году – тисяча дев’ятсо́ т тридцятого ро́ ку; за истекший год (отчет) – за мину́ лий рік; из
года в год, каждый год – щоро́ ку, рік-у-рік; круглый год – ці́лий рік; относящийся к
этому году – сього́ рі́шній; по истечении года – як вийшов, як вийде рік, за рік; с каждым
годом – з ро́ ку на рік, рік від ро́ ку; с позапрошлого года – -поза́ торік; с прошлого года – з
того́ ро́ ку; через год – за рік; этого года (выпуск) – сього́ рі́шній.
Годиться, пригодиться – 1) придава́ тися, прида́ тися на що, до чо́ го; (быть полезным) – в
приго́ ді става́ ти, ста́ ти; г. в продажу – придава́ тися, бу́ ти годящим на про́ даж; работа
никуда не -тся – робо́ та ні до чо́ го; 2) (годится – безл.) – годиться, личить, подо́ бає.
Годичный, годовой (об отчете) – роковий.
Годность – прида́ тність (-ности), зда́ тність (-ности) до чо́ го, на що.
Годный (о вещах, о материале) – прида́ тний, годящий на що, до чо́ го; (о человеке) –
зда́ тний на що, до чо́ го.
Годовщина – роковини (-вин), річниця.
Голова (о должностном лице) – голова́ ; быть -вой – головува́ ти.
Голод – го́ лод (-ду); г. денежный – скру́ та на гро́ ші, грошова́ скру́ та; г. товарный – го́ лод на
това́ ри, крам, недоста́ ча това́ ру, кра́ му, товаро́ ва, крамо́ ва скру́ та; на случай -да – про
го́ лод, про голо́ дний час; обострение товарного -да – заго́ стрена товаро́ ва, крамо́ ва
криза.
Голос – го́ лос (-су); г. избирательный – вибо́ рчий го́ лос; г. решающий – ухва́ льний
(прису́ дний) го́ лос; г. совещательный – дора́ дчий го́ лос; иметь право -са – ма́ ти пра́ во
голосува́ ти, ма́ ти пра́ во на го́ лос; отбирать голоса – збира́ ти, позбира́ ти голоси; по
большинству -сов (проходить) – більшістю (перева́ гою) голосі́в; подавать г-с за кого –
подава́ ти, пода́ ти го́ лос на ко́ го, голосува́ ти на ко́ го, за ко́ го; право решающего -са – пра́ во
ухва́ лювати; подача -сов – подава́ ння голосі́в, голосува́ ння.
Голословность – самі́ слова́ , безпідста́ вність (-ности).
Голосование – голосува́ ння; г. закрытое – тає́мне голосува́ ння; г. открытое – відкрите,
одве́ рте, голосува́ ння; приступить к голосованию – поча́ ти голосува́ ти.
Голосовать – голосува́ ти; г. поднятием рук – голосува́ ти, підно́ сячи ру́ ки.
Голый (о цифрах, словах, фактах, предположениях) – самі́сінький, самий ті́льки.
Гонение на кого (притеснение) – у́ тиски (-ків), упослі́джування кого́ .
Гонец – гіне́ ць (гінця), послане́ ць (-нця).
Гонка (нагоняй) – нагі́нка.
Гонки – перего́ ни (-нів).
Гонорант – гонора́ нт (-нта).
Гонорар – гонора́ р (-ру), запла́ та, винагоро́ да; г. авторский – а́ вторське (-ського).
Гонорат – гонора́ т (-та).
Горнист – сурма́ ч (-ча́ ).
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Горничная – поко́ ївка.
Горнозаводский (о промысле) – гірничий.
Горнозаводство – гірництво.
Горнопромышленник – гірнопромисло́ вець (-вця).
Горнопромышленность – гірнопромисло́ вість (-вости).
Горнопромышленный – гірнопромисло́ вий.
Горнорабочий – гірник (-ка́ ); (в каменоломнях) – каменяр (-ра́ ); (в рудниках) – ру́ дник (-ка);
(в шахтах) – шахтяр (-ра́ ), шахта́ р (-ря).
Горнослужащий – гірничник (-ка).
Город – мі́сто; г. главный – головне́ (найбі́льше) мі́сто; (столица) – столиця; г. торговый –
торгове́ льне мі́сто; в городах – по міста́ х; центр -да – середмі́стя.
Городовой, городской (о совете) – міський.
Горожанин, -нка – городянин (-на), городянка, містянин (-на) (Г).
Горячо (браться за дело) – щиро.
Госпиталь – шпита́ ль (-лю), військова ліка́ рня (СЖМ), го́ спіталь (-лю).
Госпитальный – шпита́ льний (СЖМ), го́ спіта́ льний.
Господство, -твование – панува́ ння; (власть) – зве́ рхність (-ности); приобрести -во –
запанува́ ти.
Господствовать – 1) панува́ ти; 2) (преобладать) – переважа́ ти, домінува́ ти.
Господствующий (о классе) – владу́ щий, владу́ чий, вла́ дний; (о положении) – вла́ дний;
(преимущественный о черте, характере) перева́ жний.
Гостинница – готе́ ль (-лю).
Гостинный (о дворе) – купе́ цький.
Государственник – держа́ вник (-ка).
Государственный (об учреждении) – держа́ вний; (о преступлении) – про́ ти держа́ ви,
держа́ вний; делать -ным – удержа́ влювати, удержа́ вити.
Государство – держава.
́
Готовить, -ся – готува́ ти, лаштува́ ти, ла́ годити, -ся; -ться к отъезду – збира́ тися виїхати;
-ться к ревизии – готува́ тися до реві́зії; -ться к сдаче дел – ла́ годитися здава́ ти спра́ ви;
готовится проект – готу́ ють проє́кт.
Готовность – гото́ вість (-вости); по моей -сти вы можете заключить – з то́ го, як я
гото́ вий, ви мо́ жете зробити висновок; с -ностью – з охо́ тою, залюбки, ра́ до.
Готовый (о вещи) – гото́ вий, зла́ годжений; (о лицах) – гото́ вий до чо́ го, на що.
Грабеж – 1) грабіж (-бежу́ ); (действие) – грабува́ ння; 2) (обирательство) – здирство.
Грабитель, -ница – 1) грабі́жник (-ка), грабі́жниця; 2) (обирала) – здирник (-ка), здирниця.
Грабить, ограбить – 1) грабува́ ти, ограбувати; (загребать) – га́ рбати, зага́ рбати; 2)
(обирать) – де́ рти, обде́ рти, здира́ ти, зде́ рти.
Гравировать, выгравировать – ритува́ ти, виритувати.
Градация – ґрада́ ція.
Градобитие, градобой – градобі́й (-бо́ ю).
Градоопасность – градонебезпе́ ка.
Градус – гра́ дус (-са), ступі́нь (-пеня).
Гражданин, гражданка – громадянин (-на), громадянка; -не – громадяни (-дян), грома́ да
(ж. р.).
Гражданский – 1) (о повинности, о войне) – громадянський; 2) (штатский) (о службе) –
циві́льний; 3) (юридич.) (о деле) – циві́льний; 4) (о похоронах) – грома́ дський.
Гражданство – громадянство; пользоваться правами -ства – ма́ ти громадянські права́ ,
користа́ ти з громадянських прав.
Грамота – 1) гра́ мота, письмо́ ; 2) (документ) – лист (-та́ ); г. охранная – охоро́ нний лист,
охоро́ нна гра́ мота.
Грамотность – письме́ нність (-ности), гра́ мотність (-ности).
Грамотный – 1) (о работе) – гра́ мотний; (о лице, обученном чтению и письму) –
письме́ нний, гра́ мотний.
Граница – 1) межа́ , границя; выйти из границ – перейти край, ступити через край;
определять -цы (чего) – визнача́ ти ме́ жі; провести -цу (между чем) – покла́ сти межу́ ; 2)
(государственная) – кордо́ н (-ну); за-границей – закордо́ ном.
Граничить – межува́ ти.
Гранка (в типографии) – гра́ нка.
Графа – графа́ , шпа́ льта; (столбец) – шпа́ льта, коло́ на; г. выносная – виносна́ графа́ ; г.
ссылочная – графа́ (шпа́ льта) посила́ ння; г. частная – частинна графа́ , (шпа́ льта).
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График – гра́ фік (-ка).
Графить, награфить, разграфить – лініюва́ ти, налініюва́ ти, полініюва́ ти, ліні́їти,
поліні́їти, графити, пографити.
Графический (о почерке) – графі́чний.
Графовка – ліно́ вання, графо́ вання; (действие) – ліні́єння, графува́ ння.
Гривенник – гривеник, двадцятка (20 шагі́в).
Грифель – грифель (-ля).
Грифельный (о доске) – грифельний.
Громить – розбива́ ти.
Громко – го́ лосно, уго́ лос, наго́ лос.
Громоздкость – зава́ льність (-ности), невкла́ дистість (-стости).
Грош – шаг (-га́ ), ше́ляг (-га); ни гроша – ні ше́ляга.
Груз – ванта́ ж (-жу́ ); без груза – впорожні́, порожне́ м, без вантажу́ .
Грузить, нагрузить – ванта́ жити, наванта́ жувати, наванта́ жити.
Грузовик – вагові́з (-во́ за).
Грузовладелец – вла́ сник вантажу́ .
Грузовое (о пошлине) – вантаже́ ве.
Грузовщик, грузчик – ванта́ жник (-ка).
Грузооборот – вантажоо́ біг (-гу).
Грузоотправитель – посила́ ч вантажу́ , вантажопосила́ ч (-ча́ ).
Грузоподъемность – ванта́ жність (-ности).
Грузополучатель – оде́ ржувач, відбира́ ч вантажу.
Грузоприниматель – приє́мець вантажу́ , вантажоприє́мець (-мця).
Группа – гру́ па, гурто́ к (-тка́ ), грома́ да.
Группировать, -ся – групува́ ти, гуртува́ ти, -ся.
Группировка (группа) – гру́ па, угрупо́ вання; (действ.) – групува́ ння, угрупува́ ння.
Групповой (о подсчете) – груповий.
Грязелечебница – грязеліка́ рня.
Грязнить, загрязнить – занечища́ ти, занечистити, бруднити, забруднити, бру́ дити,
забру́ дити.
Губерния – губе́ рня.
Губернский (об учреждениях) – губе́ рський.
Губить, погубить – губити, погубити, занапаща́ ти, занапастити, збавляти, зба́ вити; г.
время – марнува́ ти, змарнува́ ти (га́ яти, зга́ яти) час.
Гудок (паровой) – гудо́ к (-дка́ ).
Гужевой (о налоге, повинности) – возовий, тягловий.
Гужом (обозом) – ва́ лкою.
Гулевой (о дне) – гулящий.
Гуляние, гулянье – гуляння, гу́ лянка; г. пароходное – гуляння паропла́ вом.
Гумми-арабик – ара́ бська ґу́ ма.
Гуртовщик – гуртівник (-ка́ ).
Гуртом – огу́ лом, гурто́ м, загало́ м.
Густота (о плотности населения) – гу́ стість (-тости), густота́ .
Давка – тісно́ та, (с)тиск (-ку).
Давление – тиск (-ку), на́ тиск (-ку); (действ.) – тиснення; делать что-либо под -нием кого
́ робити що; оказывать -ние – робити на́ тиск, натискувати.
– під тиском чиїм
Давность – да́ вність (-ности), зада́ внення; д. исковая – позо́ вна́ да́ вність (-ности); д.
погасительная – покривна́ да́ вність (-ности); -сть истекла – вийшла да́ вність; за -стью –
че́ рез зада́ внення; погашенный -тью – покритий да́ вністю; погашаться -стью –
покрива́ тися, покритися да́ вністю, захо́ дити, зайти в да́ вність; пришедший в -сть –
зада́ внений, задавні́лий; течение -сти – зада́ внювання.
Дальнейший (о заседании) – да́ льший; на -шее, в -шем – нада́ лі.
Дальновидный (об администраторе) – передба́ чливий, далекоглядний.
Дальность – дале́ кість (-кости); за -стью расстояния – че́ рез велику́ відле́ глість, бо
дале́ ко.
Дамский (о вагоне) – жіно́ чий, да́ мський.
Данная (юрид.) – да́ на (да́ ної).
Данные – да́ ні (р. да́ них), да́ ні відо́ мості, відо́ мості; -ные биографические – біографі́чні да́ ні,
відо́ мості, да́ ні (з життє́пису); -ные ориентировочные – орієнто́ вні да́ ні; -ные
статистические – статистичні відо́ мості; -ные цифровые – цифрові́ да́ ні (відо́ мості);
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работать по собиранию -ных – працюва́ ти, збира́ ючи да́ ні, працюва́ ти над збира́ нням
да́ них; по данным статистики – за статистикою, за да́ ними статистики.
Дантист – зубний лі́кар (-ря), дантист (-ста).
Дань (в выражении) «отдать дань уважения» – відда́ ти нале́ жну шано́ бу.
Дар – 1) (подарок) – дар (-ру), (по)дару́ нок (-нка); принести в дар – подарува́ ти, да́ ти як
подару́ нок; 2) (дарование, одаренность) – хист (-ту), кебе́ та, дар (-ру).
Даритель, -ница – дарівник (-ка́ ), дарівниця, дарода́ вець (-вця), дарода́ виця.
Дарительный (об акте) – дарува́ льний.
Дарить, подарить – дарува́ ти, подарува́ ти.
Даровой – 1) (о пользовании) – дармовий, даровий; 2) (о подаренном) – даро́ ваний,
подаро́ ваний.
Даром – 1) да́ ром, зада́ рма; 2) (напрасно) – даре́ мно, дарма́ .
Дарственный (о записи) – да́ рчий, даровизний.
Дата – да́ та.
Датировать – датува́ ти, сов. задатува́ ти.
Дача – 1) да́ ча; 2) (действие) – дава́ ння; д. свидетельских показаний – сві́дчення.
Дачник, -ница – да́ чник (-ка), да́ чниця, літник (-ка́ ), літниця.
Дачный (о поселке) – да́ чний, літнико́ вий.
Дачевладелец, -лица – дачовла́ сник (-ка), дачовла́ сниця.
Дважды – дві́чі.
Дверь – две́ рі (-ре́ й); заседание при открытых дверях – прилюдне засі́да́ ння; при
открытых дверях (заседать) – прилюдно.
Двигатель (техн.) – руші́ (-ія); (переносн. значен.) – чинник (-ка); (о лице) – діяч (-ча́ ); д.
просвещения – чинник осві́ти; (о лице) – діяч осві́ти.
Движение – рух (-ху); (к известной цели) – прямува́ ння, простува́ ння; (суетливое) –
ворушня, метушня; (вперед) – по́ ступ (-пу); д. грузовое – вантаже́ вий рух, рух вантажі́в; д.
железнодорожное – залізничий рух; д. пешеходное – пі́ший рух; д. по делу – рух у спра́ ві;
д. уличное – рух ву́ лицями; без -ния (оставаться) – нерухо́ мо, без ру́ ху; оставлять без
движения – не дава́ ти, не да́ ти ру́ ху (хо́ ду), лиша́ ти без ру́ ху; приводить в -ние – дава́ ти,
да́ ти ру́ х, ру́ хати.
Движимость – рухо́ ме майно́ ; д. домашняя – домо́ ве рухо́ ме майно́ .
Движимый (об имуществе) – 1) рухо́ мий; 2) (прич.) – зру́ шений, пору́ шуваний; -мый
благим желанием оказать содействие – ма́ ючи до́ брий на́ мір допомогти, зру́ шений
до́ брим бажа́ нням допомогти.
Двоебрачие – шлюб удру́ ге, дру́ гий шлюб.
Двоебрачный – 1) удру́ ге одру́ жений; 2) (двоеженец) – двожо́ н (-на), двоєже́ нець (-нця).
Двоевластие – двовла́ да.
Двоеженец – двожо́ н (-на), двоєже́ нець (-нця).
Двоеженство – двоже́ нство.
Двоекратный (о приеме) – дворазо́ вий.
Двоеточие – двокра́ пка.
Двойни – двійнята (-нят).
Двойной (о размере) – подві́йний.
́
Двойственность – двоїстість
(-тости).
́
Двойственный (о смысле) – двоїстий.
Двор – 1) двір (р. п. двора́ , дво́ ру), подві́р’я, надві́р’я; д. гостинный – купе́ цький двір; д.
задний – задві́рок (-рка); д. лесной – лісний склад, лісна́ ; д. монетный – монета́ рня,
моне́ тна виро́ бня; д. постоялый, заезжий – за́ їзд (-ду), заїзний, постоялий двір; д.
проходной – прохідний (на́ скрізний) двір; д. таможенный – митниця, митна комо́ ра; вход
со двора, через двор – вхо́ дити, увіхо́ дити дворо́ м; 2) (экономич.) – господа́ рство.
Дворец – па́ ла́ ц (-цу).
Дворник, -чиха – (по)двірник (-ка́ ), двірничка.
Дворницкая – двірницька (-кої).
Дворницкий, дворничий (об обязанности) – двірницький, двірничий, (обов’язки)
двірники.
Дворовый – (о постройке) – дворо́ вий, двірський.
Дворцовый (об имуществе) – пала́ цовий.
Двоюродный (брат, сестра) – у пе́ рших.
Двугривенный – сорокі́вка; (устар.) – семигривеник (-ка).
Двуклассный (о школе) – двоклясо́ вий.
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Двукратно – дві́чі, два ра́ зи; (в два приема) – двома́ на́ падами, двома́ на́ воротами.
Двукратный (о напоминании) – дворазо́ вий.
Двумужие – двому́ жність (-ности).
Двумужница – двому́ жня (-ньої), двому́ жниця.
Двусторонний – 1) двобі́чний; 2) (взаимный, о соглашении) – обопі́льний, обосторо́ нній
(СЖМ).
Двухдневный (о сроке) – дводе́ нний.
Двухместный – на два мі́сця, на дві осо́ бі.
Двухмесячный (об отпуске, о сроке) – двомі́сячний, на два мі́сяці.
Двухнедельный (об отпуске, о сроке) – двотижне́ вий, на два тижні.
Двухстепенный (о выборах) – двоступне́ вий.
Дебаты – деба́ ти (-тів), диску́ сія, обміркува́ ння спра́ ви.
Дебет – де́ бет (-ту), прибу́ ток (-тку); записать в дебет – записа́ ти на де́ бет.
Дебитовать – дебітува́ ти.
Дебитор – дебіто́ р (-ра).
Дебют – дебют (-ту), пе́ рший виступ (-пу).
Дебютант, дебютантка – дебюта́ нт (-та), дебюта́ нтка.
Девальвация – девальва́ ція.
Девальвировать – девальвува́ ти.
Девиз – деві́за.
Дееспособность – дієзда́ тність (-ности).
Дееспособный – дієзда́ тний.
Дежурить – чергува́ ти, бу́ ти черговим, дежу́ рити.
Дежурный – черговий, дежу́ рний; (сторожевой) – вартовий.
Дежурство – черга́ , чергува́ ння, дежу́ рство; мое -ство – я черговий, чергу́ ю, моє
чергува́ ння, я на дежу́ рстві; -ство принять – става́ ти, ста́ ти на (чергува́ ння) дежу́ рство.
Дезертир – дезертир (-ра), збігле́ ць з ві́йська, збігле́ ць (-леця).
Дезертировать – дезертува́ ти, сов. – здезертува́ ти; тіка́ ти, утіка́ ти, сов. – утекти з ві́йська.
Дезертирство – дезертирство, тіка́ ння, утіка́ ння з ві́йська, збі́зтво з ві́йська.
Дезинфекцировать – дезинфікува́ ти, сов. – подезинфікува́ ти, зробити дезинфе́ кцію.
Дезинфекция – дезинфе́ кція; производить -цию – робити дезинфе́ кцію, дезинфікува́ ти.
Действие – 1) (деяние) – ді́я, чин (-ну); (поступок) – учинок (-нку); -вия военные – воє́нні
ді́ї (опера́ ції); комитет -вия – коміте́ т чину; круг -вия – о́ бсяг робо́ ти; образ -вия –
поведі́нка, пово́ дження, спо́ сіб пово́ дитися; оскорблять -вием – зневажа́ ти чинно (чином,
учинком); открыть -вие – поча́ ти функціонува́ ти (працюва́ ти); происходит, -дило -вие –
ді́ється, ді́ялось; 2) (влияние) – вплив (-ву); (непосредственное воздействие) – ді́яння,
поді́яння; оказывать, производить -вие – вплива́ ти, вплинути, робити, зробити вплив,
ді́яти, поді́яти на ко́ го; 3) (юрид.) – чин (-ну), ді́я: (о законе, актах) – чинність (-ности),
сила; д. договора – чинність догово́ ру; д. обратное – зворо́ тна чинність, зворо́ тна сила; д.
правное – правочин (-ну); д. преступное – зло́ чин (-ну), злочинство; д. судебное – судочин
(-ну); д. юридическое – юридичний чин, юридична ді́я; вводить в -вие – надава́ ти, нада́ ти
сили, чинности; в распространение -вия – на поширення чинности; щоб поширити
чинність; закон входит в -вие – зако́ н стає́ чинним; подводить под -вия закона –
підво́ дити, піддава́ ти під чинність зако́ ну; 4) (театральн.) – ді́я, акт (-ту); во время -вия –
під ча́ с ді́ї; драма в трех -виях – дра́ ма на три ді́ї (а́ кти); 5) (аппарата) – робо́ та; время
-вия на телефонной сети – час, коли працює телефо́ нна сі́тка; завод в -вии – виро́ бня
працює; машина в -вии – машина працює; открыть телефонное -вие – відкрити
телефо́ нне сполу́ чення; приводить в -вие машину – приво́ дити в рух, пуска́ ти (в робо́ ту)
машину.
Действительно – спра́ вді, до пра́ вди; (пожалуй) – щопра́ вда; -но так – спра́ вді так.
Действительность – ді́йсність (-ности); (подлинность) – спра́ вжність (-ности), пра́ вдивість
(-вости), (д. обязательства) – чинність, ва́ жність, сила; в -сти – на ді́лі, спра́ вді.
Действительный – 1) (о факте) – ді́йсний; (подлинный) – спра́ вжній, правдивий; 2)
(юридич. о документе) – чинний, правосильний, ва́ жний; быть -ным – ма́ ти силу, бу́ ти
ва́ жним; перестать быть -ным – втра́ тити силу; (удостоверение); действительно до… –
має силу до…
Действовать – 1) (поступать) – ді́яти, чинити, робити; -вать в качестве истца – бу́ ти,
виступа́ ти позиваче́ м (як позива́ ч); действовать против закона – переступа́ ти зако́ н,
чинити про́ ти зако́ ну; 2) (работать) – робити, працюва́ ти; телефон -вует – телефо́ н
працює; 3) (влиять) – вплива́ ти, вплинути; (непосредственно воздействовать) – ді́яти,
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поді́яти; д. на кого – вплива́ ти на ко́ го, ді́яти на ко́ го; 4) (о законе) – ма́ ти силу, ма́ ти
чинність; 5) (д. чем) – ору́ дувати чим.
Декабрь – гру́ день (-дня).
Декан – дека́ н (-на).
Декларация – декляра́ ція, оголо́ шення.
Декларировать – деклярува́ ти, сов. – задеклярува́ ти, оголо́ шувати, сов. – оголосити.
Декоратор – декора́ тор (-ра); (в театре) – декора́ тор (-ра), лаштунка́ р (-ря).
Декрет – декре́ т (-ту); издать декрет о чем – видати декре́ т про що, декретува́ ти що.
Декретировать – декретува́ ти, сов. – задекретува́ ти.
Делать, сделать, -ся – робити, зробити, ді́яти, чинити, учинити, -ся; д. вид (для виду) –
вдава́ ти про о́ ко; д. возможным – уможливлювати, уможливити; д. вред – шко́ ду робити,
шко́ дити; д. давним – давнити, задавнити, удавнити, -ся; д. наглядным – унао́ чнювати,
унао́ чнити; д. наперекор кому – перекі́р робити, робити наперекі́р; д. невозможным –
унеможливлювати, унеможливити; д. не спеша, толком – поклада́ ючи, пові́льно робити,
́ ро́ бом (ладо́ м) робити.
не поспіша́ ючи робити; д. по своєму – чинити свою во́ лю, своїм
Делаться, сделаться – 1) робитися, зробитися; 2) (становиться) – става́ ти, ста́ ти.
Делегат – відпору́ чник (-ка), делеґа́ т (-та).
Делегатский (о полномочии) – делеґа́ тський.
Делегация – відпору́ чництво, делеґа́ ція.
Делегировать – делегува́ ти кого́ .
Дележ – дільба́ , діленина; (раздел) – по́ діл (-лу), паюва́ ння.
Деление – 1) по́ діл (-ду); 2) (арифм.) – ділі́ння.
Делец – діловик (-ка́ ) (СЖМ); д. банковый – ба́ нковець (-ківця).
Делимость – поді́льність (-ности); д. обязательства – поді́льність зобов’язання.
Делить, поделить, -ся – ділити, поділити, -ся; (на определ. части) – паюва́ ти, попаюва́ ти;
д. на двое, раздваивать – роздво́ ювати, роздвоїти, ділити на́ дво́ є ; д. на трое – троїти,
ділити на́ тро́ є.
Дело – 1) спра́ ва, ді́ло; д. гражданское – циві́льна спра́ ва; д. истребованное – оде́ ржана на
вимо́ гу спра́ ва; д. копеечное – копійча́ на спра́ ва, спра́ ви на копі́йку; д. личное – а) особо́ ва
спра́ ва; б) особиста спра́ ва (напр., в выражении: «прийти по личному делу»); д. основное
– головна́ , (основна́ ) спра́ ва; д. очередное – чергова́ спра́ ва; д. рублевое – спра́ ви на
карбо́ ванець; д. секретное – тає́мна, секре́ тна спра́ ва; д. служебное – урядо́ ва (службо́ ва)
спра́ ва; д. спешное, срочное – нега́ йна, пильна (нага́ льна) спра́ ва; д. судебное – судова́
спра́ ва; д. тайное – таємниця; д. текущее – пото́ чна спра́ ва; д. тяжебное – по́ зов (-зву),
спра́ ва позо́ вна; д. уголовное – криміна́ льна спра́ ва; д. экстренное – нега́ йна спра́ ва;
браться за дело – бра́ тися, взятися до спра́ ви, захо́ джуватися, заходитися ко́ ло спра́ ви; в
самом деле (на самом деле) – спра́ вді; вести дело – прова́ дити спра́ ву; возбуждать дело
(в суде) – розпочина́ ти, розпоча́ ти, заво́ дити, заве́ сти спра́ ву; (в гражд. делах) – позива́ ти,
запозива́ ти ко́ го; возобновлять дело – поновляти, поновити спра́ ву; войти в дело: а) (в
качестве стороны) – увійти в спра́ ву; б) (вникнуть) – вглянутися в спра́ ву; дело выгорит
– спра́ ва вийде на до́ бре; давать делу надлежащее направление – нале́ жно скеро́ вувати
спра́ ву; давать делу движение, ход – зру́ шувати, зру́ шити спра́ ву, пуска́ ти, пустити,
посува́ ти, посу́ нути спра́ ву; движение дела – рух спра́ ви, посува́ ння спра́ ви; дела должны
поправиться – спра́ ви ма́ ють піти на кра́ ще; дело лежит, остается без движения –
спра́ ва не руша́ є напере́ д; д. обстоит так – стан спра́ ви такий, спра́ ва в тако́ му ста́ ні; д.
очень нужное – пильна спра́ ва; д. о кем иметь – ма́ ти з ким ді́ло; знакомый с делом –
обі́знаний із спра́ вою, на спра́ ві; круг дел – о́ бсяг справ; на деле доказать – ді́лом дове́ сти;
обратиться по делу (к кому) – вда́ тися в спра́ ві (до ко́ го); переходить к очередным делам
– перехо́ дити, перейти (да́ лі) до порядку де́ нного; по делам – у спра́ вах; по личному делу –
в особистій спра́ ві; по настоящему делу – у цій спра́ ві; понимающий дело – тяму́ щий у
спра́ ві; прекращать дело – закрива́ ти, закрити спра́ ву, прикі́нчувати, прикі́нчити спра́ ву;
при делах оставить – залишити в спра́ вах; приобщение к делу – долу́ чення, приєдна́ ння
до спра́ ви; приходить по делу – прихо́ дити, прийти в спра́ ві; проиграть дело – програ́ ти
спра́ ву; расклеилось дело – спра́ ва не вдала́ ся; слушание дела – ро́ згляд спра́ ви; это дело
особое – 1) (иное) – це що і́нше, це і́нша спра́ ва; 2) (исключительное, особенное) – це
особлива спра́ ва; это дело исключительной важности – це на́ дто важлива спра́ ва; это
дело решенное – це вже рі́шено (вирішено); 2) (труд, занятие, ремесло) – робо́ та, пра́ ця,
спра́ ва; д. банковое – банкі́вство (Н); д. газетное – газетярство; д. канцелярское –
канцелярська спра́ ва; д. комиссионерское – комісіоне́ рство, комісіоне́ рська справа; д.
маклерское – ма́ клерство; д. основное – головна́ (основна́ ) пра́ ця; д. переплетное –
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паліту́ рництво; д. печатное, типографское – друка́ рська спра́ ва, друка́ рство; д. писарское
– писа́ рство; д. счетоводное – рахівництво; д. табачное – тютюнництво; д. торговое –
торгове́ льна спра́ ва, торгі́вля; браться за дело – бра́ тися до пра́ ці, захо́ джуватися ко́ ло
робо́ ти; знать свое дело – зна́ тися на свойо́ му ді́лі, умі́ти свого́ ді́ла; не у дел остаться –
без пра́ ці лишитися; у дела – на (ко́ ло) пра́ ці; 3) (предприятие) – ді́ло, підприє́мство; дело
книжное – книга́ рня; д. мануфактурное – мануфакту́ рна крамниця; д. основное – головне́
(основне́ ) підприє́мство; вложить деньги в дело – вкла́ сти гро́ ші в підприє́мство;
вступать в дело компаньоном – (при)става́ ти, (при)ста́ ти компаньйо́ ном у підприє́мстві;
входить в дело – пристава́ ти, приста́ ти до підприє́мства; выйти из дела – відійти від
спра́ ви, вийти з підприє́мства; делать большие дела – великі спра́ ви прова́ дити, до́ брі
зиски ма́ ти; отрывать от дела (кого) – відрива́ ти, відірва́ ти від ді́ла; расширить дело –
збі́льшити підприє́мство; 4) (обстоятельство) – річ, (ре́ чі), спра́ ва; дело случайное – річ
випадко́ ва; случилось такое дело – тра́ пилося так, ста́ лася така́ річ.
Деловито – діловито, по-ділово́ му.
Деловитость – діловитість (-тости).
Деловитый (о тоне) – діловитий.
Деловод, делопроизводитель – ділово́ д (-да).
Деловодство, делопроизводство – ділово́ дство; -во на украинском языке – ділово́ дство
́
українською
мо́ вою; работать по -ву – працюва́ ти на ділово́ дстві.
Деловой (о замечании, документе) – діловий.
Делопроизводственный (о порядке) – ділово́ дний, справово́ дний.
Дельный (о замечании) – пу́ тній, дола́ дний, доді́льний, доді́ла.
Делянка (земли) – ділянка.
Демобилизация – демобіліза́ ція.
Демобилизировать – демобілізува́ ти, сов. – здемобілізува́ ти.
Демонстрировать – демонструва́ ти, сов. – продемонструва́ ти.
Демонстрированный – продемонстро́ ваний.
Денационализация (об имуществе) – денаціоналіза́ ція.
Денационализировать (имущество) – денаціоналізува́ ти, сов. – зденаціоналізува́ ти.
Денежный (о пособии) – грошовий; (об удовлетворении кого) – грі́шми, грошима.
День – день, днина; д. базарный – база́ рний день, база́ р (-ру); д. будничный – бу́ дній день,
бу́ день (-дня); д. выходной – вихідний день; д. клубный – клюбний день; д.
неприсутственный – неурядо́ вий день; д. нерабочий – день неробі́тний; неробо́чий; (для
учрежд.) – неурядо́ вий день; д. отдыха – день на відпочинок, день відпочинку; д.
отработанный – відбу́ тий, вироблений день; д. памяти – день на спо́ мин про ко́ го; д.
праздничный – свято, свят(е́ ш)ний день; д. предпраздничный – передде́ нь свята; д.
приемный – день на прийма́ ння, прийма́ льний день; д. присутственный – робо́ чий день,
день урядо́ вий; д. прогульный – утра́ чений, прогу́ ляний день; д. рабочий – робі́тний,
робо́ чий день; д. торговый – торго́ вий день; д. траурный – день жало́ би; день на жало́бу;
в день (получать) – де́нно, на день; в один из дней, в один день – одно́ го дня; в
определенные дни – пе́ вними, визначеними днями, у пе́ вні, визначені дні; в
предпраздничные дни – напередо́ дні свят; в продолжение (целого) дня – через (ці́лий)
день, про́ тягом (ці́лої) днини (дня); в течение дня, в день – про́ тягом дня, де́ нно, у день; в
течение первых дней – у пе́ рших днях, про́ тягом пе́ рших днів; днем – уде́ нь; днем вперед –
на день упере́ д; изо дня в день – день-у-день, день-придні; к этому дню – на цей день;
каждый день (являться) – щодня, щоде́ нь, день-у-день; на днях – цими днями; на другой
день – дру́ гого дня, наза́ втра; на несколько дней (об отпуске, поездке, и т. п.) –
кількаде́ нний, на кі́лька день; на следующий день – дру́ гого дня, на дру́ гий день; по дням
(платить) – від дня, поде́ нно; по сей день – по сю днину, понині; третьего дня –
позавчо́ ра; через день (бывает) – що дру́ гого дня; через день состоится концерт – за
день відбу́ деться конце́ рт; через каждые два дня – що тре́ тього дня; что ни день то – як
день, то й…
Деньги – гро́ ші (-шей); д. весовые (за взвешивание) – вагове́ ; д. вкладочные – вкладкові́
гро́ ші; д. задаточные – завда́ ток (-тку), завдатко́ ві гро́ ші; д. за доставку – доставне́ ; д.
запасные – покладні́ гро́ ші, гро́ ші про запа́ с; д. за помол – млинове́ ; д. золотые – золоті́
гро́ ші; д. карманные – кишенько́ ві гро́ ші, дрібні́ гро́ ші; д. квартирные – комі́рне, гро́ ші за
квартиру; д. командировочные – відрядне́ , відрядні́ гро́ ші, гро́ ші на відрядження; д.
кормовые – харчове́ , гро́ ші на годі́влю; д. ликвидационные – ліквідаці́йне; д. мелкие –
дрі́бні, дрібні́ гро́ ші, дрібняки; д. медные – мі́дні, мі́дні гро́ ші, мідяки; д. набавочные –
приплат (-ту); д. наличные – гото́ ві гро́ ші, готі́вка; д. незаработанные (доставшиеся
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даром) – ле́ гкий гріш, незаро́ блені гро́ ші; д. оборотные – оборо́ тні гро́ ші; д. остальные –
ре́ шта з гро́ шей; д. передаточные (переданные в излишке) – пере́ дані гро́ ші; (следуемые к
передаче) – нале́ жні до переда́ ння гро́ ші; д. передовые – завда́ ткові гро́ ші, ава́ нсові гро́ ші;
д. поверстные – (по)верстове́ ; д. подъемные – гро́ ші на виїзд, виїзні́ гро́ ші; д. подделанные
– підро́ блені гро́ ші, фалшо́ вані, фалшиві гро́ ші; д. полученные от продажи – уторго́ вані
гро́ ші, у́ торг (-гу); д. причитающиеся – нале́ жні гро́ ші; д. провозные – гро́ ші на (за)
переві́з; д. прогонные – прого́ ни, переїзні́ гро́ ші; д. разъездные – подоро́ жні гро́ ші, гро́ ші
на по́ дорож, роз’їзні́ гро́ ші; д. расходные – гро́ ші на витра́ ти; д. сборные (собранные) –
скла́ дка, збірні́ гро́ ші, збирані гро́ ші; д. свободные – ві́льні, гулящі гро́ ші; д. серебрянные –
срі́бні, срі́бні гро́ ші, срібняки; д. спорные – спі́рні гро́ ші; д. столовые – харчові́ гро́ ші,
харчове́ ; д. суточные – добові́ гро́ ші; д. счетные – полі́чені, лі́чені гро́ ші; д. фальшивые –
фалшо́ вані гро́ ші; д. фрахтовые – перевізне́ , перевозо́ ве, фрахт (-хту); д. хожалые – ужитні́
гро́ ші, гро́ ші на пе́ ршу потре́ бу; д. чаевые – чайові́ гро́ ші, чайове́ ; затруднительно с
деньгами – скру́ тно, суту́ жно на гро́ ші; изнашивание денег – стира́ ння гро́ шей; обратить
в деньги – поверну́ ти в гро́ ші, згрошити (Г); при -гах быть – бу́ ти з грошима;
употреблять -ги на что – оберта́ ти, оберну́ ти, поверта́ ти, поверну́ ти гро́ ші на що.
Депеша – депе́ ша.
Депо – депо́ ; д. пожарное – поже́ жня.
Депозит – депозит (-ту); вносить в -зит – кла́ сти на депозит, депонува́ ти.
Депозитный (о квитанции) – депозитний.
Депрессия – депре́ сія.
Депутат – депута́ т (-та), посо́ л (-сла); присланный в качестве -та – депуто́ ваний.
Депутатский (о собрании) – депута́ тський, посо́ льський.
Депутатство – депута́ тство, послува́ ння.
Депутация – депута́ ція, посли, посланці́.
Деревенский (о мире) – сільський; (крестьянский) – селянський.
Держатель, -ница – 1) (лицо) – держа́ льник (-ка), держа́ льниця; (в сложных словах) –
де́ ржець (-жця); д. векселя – векселеде́ ржець (-жця); д. краденного – переде́ ржець (-жця);
2) (в папке для бумаг) – де́ ржавка.
Держать, -ся – держа́ ти, трима́ ти, -ся; д. в свежей памяти – до́ бре пам’ята́ ти; д. себя –
пово́ дитися; -ться выжидательно – вичі́кувати; -ться своего (прежнего) взгляда – не
кидатися свого́ по́ гляду, доде́ ржувати (передні́шого) свого́ по́ гляду.
Десть – лі́бра.
Десятилетие – 1) (десять лет) – десятирі́ччя, десятилі́ття; 2) (юбилей) – десятирі́ччя,
десяті роковини.
Десятина – десятина.
Десятичный (об исчислении) – десятко́ вий.
Десятирублевка – десятка.
Десятка – десятка.
Десятник, десятский – десятник (-ка), десятський (-кого); быть -ком – бу́ ти за десятника,
бу́ ти десятником, десятникува́ ти.
Десяток – десяток (-тку); не один -ток – не одно́ де́ сять; несколько -ков – кі́лькадесять (-ти
).
Детализация – деталіза́ ція, деталізува́ ння.
Деталь – дета́ ль (-лю, м. род.), подро́ биця.
Детальный (о плане) – дета́ льний, докла́ дний.
Детский (о приюте) – дитячий.
Дефект – дефе́ кт (-кту), хиба; (изъян) – ґанч (-чу).
Дефектный (о материале) – дефе́ ктовий, дефе́ ктний, з ґа́ нчем.
Дефицит – дефіцит (-ту); д. по (местному) бюджету – дефіцит (місце́ вого) бюдже́ ту;
покрывать д-т – вирі́внювати, вирівняти дефіцит.
Дефицитный (о предприятии, о товаре) – дефіцитний.
Деформировать – деформува́ ти, сов. – здеформува́ ти.
Децентрализация – децентраліза́ ція.
Дециметр – дециме́ тр (-тра).
Дешеветь, подешеветь – деше́ вшати, подеше́ вшати, дешеві́ти, подешеві́ти.
Дешевизна – дешевина́ , дешеві́нь.
Дешевка – 1) (дешевизна) – дешевина́ , дешеві́нь; 2) (дешевые вещи) – деше́ ві ре́ чі,
дешевина́ , дешеві́нь; по -ке – за де́ шево, за півда́ рма.
Дешифровать – розшифро́ вувати, сов. – розшифрува́ ти.
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Деяние – вчинок (-нку); д. наказуемое – ка́ рний (карогі́дний) вчинок; д. преступное –
зло́ чин (-ну), злочинство.
Деятель, -ница – діяч (-ча), діячка.
Деятельность – діяльність (-ности); д. писательская – письме́ нництво, письме́ нницька
діяльність; д. продуктивная – плідна́ діяльність; д. сберегательная – зберіга́ льна
(щаднича) діяльність; д. хозяйственная – господа́ рча діяльність.
Деятельный (об участии) – діяльний, активний.
Диагноз – діягно́ за, розпізна́ ння (хворо́ би).
Диаграмма – діягра́ ма.
Диаметр – попере́ чник (-ка), діяметр (-ра); в -ре – у попере́ чнику, у діяметрі.
Дивиденд – дивіде́ нд (-ду).
Дивизионный (относ. к дивизиону) – дивізіо́ нний; (об отн. к дивизии) – дивізі́йний.
Дивизия – диві́зія.
Диктатура – диктату́ ра.
Диктовать – диктува́ ти, прока́ зувати.
Диктовка – 1) (диктант) – дикта́ т (-ту); 2) (действие) – диктува́ ння, прока́ зування; писать
под -ку – писа́ ти з го́ лосу.
Динамика – дина́ міка.
Диплом – дипло́ м (-му).
Дипломат – диплома́ т (-та).
Директива – директива.
Директор – дире́ктор (-ра).
Дирекция – дире́ кція.
Дисконт – диско́ нт (-ту), диско́ нто.
Дисконтер – дисконте́ р (-ра).
Дисконтировать – дисконтува́ ти, сов. – здисконтува́ ти.
Дисконтный – диско́ нто́ вий.
Дискредитировать – дискредитува́ ти, сов. здискредитува́ ти.
Дискуссия – диску́ сія.
Диспонент – диспоне́нт (-нта), розпорядник (-ка).
Диспут – диспут (-ту).
Диспутант – диспута́ нт (-та).
Диспутировать – диспутува́ ти.
Дистанция – ві́ддаль, диста́ нція.
Дисциплина – дисциплі́на.
Дисциплинарный (о мерах) – дисципліна́ рний.
Дисциплинированность – дисципліно́ ваність (-ности).
Дифференцировать – диференціюва́ ти, сов. – здиференціюва́ ти.
Диэта – діє́та.
Длина – довжина́ ; в длину – вдовж, завдо́ вжки.
Длительность – до́ вгість (-ости), довгоча́ сність (-ности), трива́ лість (-лости), тяглість (лости).
Длительный (о процессе) – до́ вгий, довгоча́ сний, трива́ лий.
Длиться, продлиться – трива́ ти, точитися, тягтися, протяг(ну́ )тися; дело длиться
полгода – спра́ ва тягнеться пів ро́ ку; день длится 12 часов – день трива́ є 12 годин.
Для: а) (при обозначении назначения предмета) – на (с вин. пад.); б) (для кого, чего, в см.
«кому, чему») – для (с род. пад.) или же формой дат. пад. им. существительного; в) (в
развернутых предложениях обст. цели) – щоб (с неопред. накл.); г) (в знач. «к») – до (с
род. п.); д. (другой) цели – на (і́ншу) потре́ бу; д. исполнения, ограждения – щоб виконати,
захистити; д. использования – щоб використати; д. магазина, учреждения (нужно) –
крамниці, устано́ ві (треба); д. моих потребностей – мені́ на потре́ би; д. начала, д. образца
– на поча́ ток, на зразо́ к; д. обсуждения – на обміркува́ ння; д. осуществления – щоб
здійснити, на зді́йснення; д. ответа (взять слово) – на ві́дповідь; д. предостережения –
щоб застерегти; д. проверки – щоб прові́рити (переві́рити); д. производства торговли –
щоб торгува́ ти; д. разноски бумаг (кюветка) – розно́ сити папе́ ри; д. рассмотрения,
рецензии – на ро́ згляд, реце́ нзію; д. служащих – службо́ вцям; д. (собственного)
употребления – на (вла́ сний) ужиток; д. торговых целей – на торгі́влю; д. увеличений –
щоб збі́льшити; д. удовлетворения (чего, нужд) – щоб задовол(ьн)ити що, на задово́ лення
чого; д. утверждения – на затве́ рдження; д. этой цели – на це; инструкция для
руководства – інстру́ кція на керува́ ння, інстру́ кція, (щоб) керува́ тися; материал для
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сведений, отчетов – матеріа́ л до відо́ мостей, до зві́тів; кредит для организации – кредити
на організа́ цію; не для чего – нема́ чого́ , нема́ на́ що, ні́чого; платье для кого – о́ діж на
ко́ го; срок (день) для сдачи, подачи и т. п. – те́ рмін (день) здава́ ти, подава́ ти; шкаф для
бумаг – ша́ фа на папе́ ри; ящик для чего (писем,жалоб) – скринька на що.
Дневалить – днюва́ лити.
Дневальный – днюва́ льний (-ного).
Дневка – днюва́ ння.
Дневник – щоде́нник (-ка); вести -ник – писа́ ти щоде́ нника.
Дневной (о работе) – де́ нний.
Добавка, добавление – 1) (то, что добавлено) – дода́ ток (-тку), дода́ ча; в -ние ко всему –
на дода́ ток до всього; 2) (процесс добавления) – додава́ ння, дода́ ння.
Добавочный (о вознаграждении) – додатко́ вий.
Добиваться, -биться – добива́ тися, добитися чого́ , дохо́ дити, дійти́ чого́ ; (домагаться) –
домага́ тися чого́ , про що, домогтися чого́ ; д. своего – дохо́ дити свого́ ; (поставить на
своем) – довести свого́ .
Добрачный (о детях) – передшлюбний.
Доброволец – охо́ тник (-ка), доброво́ лець (-ві́льця).
Добровольно – з до́ брої во́ лі, з своє́ї во́ лі, своє́ю охо́ тою, доброхі́тно, доброві́льно.
Добровольный (о пожертвовании, взносе) – доброві́льний, доброхі́тний.
Добровольческий (об организации) – охо́ тний, доброво́ льчий.
Доброжелательный (об отношении) – прихильний, (добро)зичливий.
Доброкачественность – добро́ тність (-ности), до́ бра якість (-кости).
Доброкачественный (о материи, продукте) – добро́ тний, до́ брої якости.
Добросовестный (об исполнении) – сумлі́нний, со́ вісний.
Добротный (о товаре) – добро́ тний, до́ брої якости.
Добывать, -быть – дістава́ ти, діста́ ги, (з)добува́ ти, (з)добу́ ти.
Добыча – 1) здо́ бич; (техн.) – здобу́ ток (-тку), видобу́ ток (-тку); 2) (действие) – здобува́ ння,
здобуття, видобува́ ння, видобуття.
Доверенность – 1) (доверие) – ві́ра, дові́ра, дові́р’я до ко́ го; (полномочие) – упова́ ження,
упова́ жнення, уповнова́ ження; 2) (документ) – ві́рчий лист, дові́реність (-ности); д. с
правом передоверия – дові́реність з пра́ вом передовіряти; д. срочная – терміно́ ваний
ві́рчий лист, дові́реність на пе́ вний речене́ ць; по -сти (действовать) – на підста́ ві
дові́рености (ві́рчого листа́ ); прекращать -ность – касува́ ти дові́реність; совершать
-ность – уклада́ ти, укла́ сти дові́реність (ві́рчий лист).
Доверенный – 1) (кому, причастие) – дові́рений кому, пові́рений, зві́рений на ко́ го; 2) (ное лицо) ві́рник (-ка), пові́рник (-ка); (о женщ.) – ві́рниця, пові́рниця.
Доверие – ві́ра, дові́ра, довір’я; внушающий -рие – пе́ вний, віригі́дний; возбуждать -рие в
ком – вселяти кому́ дові́ру; достойный, заслуживающий -рия – віригі́дний, пе́ вний;
злоупотреблять -рием – надужива́ ти ві́ри; облеченный -рием – наді́лений дові́рою, з
на́ даною дові́рою, кому́ на́ дано дові́ри; оказывать -рие кому – звірятися, зві́ритися кому́ ,
на ко́ го, (ві́рити, пові́рити на ко́ го), здава́ тися на ко́ го; по -рию к кому (выдать) – з дові́ри
до ко́ го, ві́ривши на ко́ го, ві́ривши кому́ ; с полным -рием – з цілковитою дові́рою; терять
-рие к кому, к чему – зневірятися, зневі́ритися в ко́ му, в чо́ му.
Доверитель, -ница – вірода́ вець (-вця), вірода́ виця (СЖМ).
Доверительный (о письме) – ві́рчий, дові́рчий, дові́рочний (СЖМ).
Доверять, доверить кому – ві́рити, пові́рити кому́ , на ко́ го, звіряти, зві́рити на ко́ го, що.
Доверять, -риться – звірятися, звіритися на ко́ го; (полагаться) – здава́ тися, зда́ тися на
ко́ го.
Довесок – дова́ жка.
Довзыскивать, -окать – доправляти, допра́ вити.
Довод – до́ від (-оду), арґуме́нт (-ту); обращаться к -дам – бра́ тися (до) дово́ дів.
Доводить, довести, довесть – дово́ дити, довести (до) чо́ го, допрова́ джувати, допрова́ дити
до чо́ го; (приводить к каким-либо результатам) – спричиняти, спричинити що,
спричинятися, спричинитися до чо́ го; д. до разорения – спричиняти руйна́ цію, дово́ дити
до руїни; д. до сведения – подава́ ти, пода́ ти до ві́дома, подава́ ти, пода́ ти ві́дати, дава́ ти,
да́ ти зна́ ти; д. работу до конца – дово́ дити кінця робо́ ті; остаться -ным чем – задовол(ьн)
итися, вдовол(ьн)итися з чо́ го.
Довоенный (о времени) – передвоє́нний, довоє́нний.
Довольный чем (о потребителе) – задово́ лений, вдово́ лений з чо́ го.
Довольствие – 1) (конкретные виды довольствия); д. денежное – платня, гро́ ші; д.
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квартирное – квартира; (деньгами) – гро́ ші на квартиру, комі́рне, квартирне; д. пищевое –
харч (-чу, -чі), харчува́ ння; (в. деньгах) – гро́ ші на харч, харчові́ гро́ ші, харчове́ ; д.
приварочное – прива́ рок (-рку); (деньгами) – гро́ ші на прива́ рок; д. путевое – харч на
по́ дорож, подоро́ жнє; (деньгами) – гро́ ші на по́ дорож; д. суточное ( деньгами) – добові́
гро́ ші; (натурой) – па́ йка, харчі́ на добу́ ; д. табачное – тютюн (-ну); (деньгами) – гро́ ші на
тютюн; д. чайное – чай; (деньгами) – гро́ ші на чай; 2) (довольствование) – постача́ ння
кому́ чого́ ; (едой) – харчува́ ння; д. вещевое – речове́ постача́ ння.
Довольствовать кого чем – постача́ ти кому́ що; (в см. -ать едою) – харчува́ ти кого́ .
Довольствоваться чем – за(в)довольнятися, за(в)довол(ьн)итися чим, з чо́ го.
Договаривать, -ворить – єдна́ ти, поєдна́ ти, годити, погодити, рядити, порядити кого́ .
Договариваться, договориться (уславливаться) – єдна́ тися, поєдна́ тися, годитися,
погодитися, умовлятися, умо́ витися, поряджа́ тися, порядитися з ким.
Договаривающиеся (о сторонах) – рядні́ (догові́рні) сторо́ ни, контраґе́ нти.
Договор – догові́р (-во́ ру), рядна (-ної); д. издательский – до́ говір про вида́ ння (на вида́ ння
); д. кабальный – каба́ льний до́ гові́р; д. коллективный – до́ гові́р колективний; д.
письменный – до́ гові́р на письмі́, писаний до́ гові́р ; д. покупной – купіве́ льний до́ гові́р,
до́ гові́р на купі́влю; д. словесный – у́ сний до́ гові́р, до́ гові́р на слова́ х; д. страхования –
до́ гові́р на убезпе́ чення; д. торговый – торгове́ льний до́ гові́р; д. трудовой – трудовий
до́ гові́р, до́ гові́р про пра́ цю; д. условленный – (об)умо́ влений до́ гові́р; заключать -вор –
уклада́ ти, уложити до́ гові́р, бра́ ти, узяти до́ гові́р ; заключающийся в -ре – до́ гові́рний;
нарушать -вор – лама́ ти, злама́ ти до́ гові́р; необусловленный в -ре – незастере́ жений у
до́ гово́ рі; обуславливать что -ром – зумовляти що в до́ гово́ рі; по -рам – згі́дно з
до́ гово́ рами, на підста́ ві до́ гово́ рів; право по -ру – пра́ во з до́ гово́ ру; предусмотренный в
-ре – застере́ жений, зазна́ чений у до́ гово́ рі; прекращать действие -ра – касува́ ти,
скасува́ ти чинність до́ гово́ ру; расторгать -вор – розрива́ ти, розірва́ ти до́ гові́р; совершать
-вор – уклада́ ти, укла́ сти договір; согласно -ра – згі́дно з до́ говоро́ м; условия -ра – умо́ ви
(пу́ нкти) до́ гово́ ру.
Договорный (об условиях, началах) – до́ гові́рний, договоро́ вий.
Договорщик (заключ. договор) – догові́рник (-ка).
Догрузка – 1) (предмет) – дованта́ га (СЖМ); 2) (действие) – дованта́ жування,
дованта́ ження.
Додавать, -дать – додава́ ти, дода́ ти.
Дожизненный (о пользовании) – дові́чний.
Дозволение – дозво́ лення, до́ звіл (-волу); с -ния – з до́ зволу, за до́ зволом; с вашего -ния –
як ви дозво́ лите, з ва́ шого до́ зволу.
Дозволено, дозволительно – ві́льно, дозво́ лено.
Дозволительность – дозволе́ нність (-ности), дозво́ леність (-ности).
Дозволительный – 1) (допустимый, о поступке) – дозволе́ нний, дозво́ лений; 2)
(разрешительный, о распоряжении, надписи) – дозві́льний.
Дозволять, -лить – дозволяти, дозво́ лити.
Дознание – дізнава́ ння, дізна́ ння; производить -ние – чинити, прова́ дити дізнава́ ння.
Дозор – обхі́д (-хо́ ду); (конный) – об’їзд (-ду); ходить -ром – дозо́ ром (обхо́ дом) ходити.
Дозорный – 1) (сущ.) – дозо́ рець (-рця), доглядач (-ча); (конный) – об’їзний (-о́ го); 2)
(прилаг., о патруле) – дозо́ рний.
Дозорщик – дозо́ рець (-рця); д. конный – об’їзний (-но́ го).
Доимка – зале́ глість (-лости), недопла́ та.
Доимщик – стяга́ ч зале́ глостей.
Доискиваться, -каться – дошу́ куватися, дошука́ тися, дохо́ дити, дійти чого;
(расспрашивая) – допитуватися, допита́ тися.
Доказанность – дове́ деність (-ности).
Доказательность – дові́дність (-ности).
Доказательный (об аргументе) – дові́дний.
Доказательство – 1) (логический довод) – до́ від (-воду); д. неопровержимое – незла́ мний
до́ від; д. основательное – слу́ шний до́ від; д. письменное – писаний до́ від, до́ від на письмі́ ;
д. прямое – безпосере́ дній до́ від; -ва убедительные – переко́ нливі до́ води; без приведения
-ств (утверждать) – не подаючи, не пода́ вши до́ водів; в -ство – на до́ від, дово́ дячи, щоб
довести; давать -ство – дава́ ти, да́ ти до́ від, дово́ дити, довести, стве́ рджувати, стве́ рдити
до́ водом; представлять, приводить -ства – подава́ ти, пода́ ти до́ води; 2) (улика) – до́ каз (зу); д. вещественные – речові́ до́ кази; предъявлять вещественные -ства – пока́ зувати,
показа́ ти речові́ до́ кази.
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Доказуемость – дово́ дженість.
Доказчик, -чица – дово́ дець (-дця), дово́ дниця; (уличитель) – дока́ зник (-ка), дока́ зниця,
вика́ зувач (-ча), вика́ зувачка.
Доказывать, -зать – дово́ дити, довести.
Доклад – 1) (реферат) – до́ повідь; д. в письменной форме – писана до́ повідь; д.
обстоятельный – докла́ дна, ґрунто́ вна до́ повідь; д. пространный – широ́ ка до́ повідь;
вносить -лад в собрание (входить с -дом) – подава́ ти, пода́ ти до́ повідь збо́ рові; делать
-лад – доповіда́ ти, доповісти, робити, зробити до́ повідь; по -ду взять слово – з приводу
до́ повіді (на до́ повідь, до до́ повіді) забра́ ти сло́ во; прения по -ду – обміркува́ ння до́ повіді,
диску́ сія з приводу до́ повіді (на до́ повідь); резолюция по -ду – резолюція на до́ повідь; 2) (в
выражениях): без -да не входить – не оповістившись не вхо́ дити; явиться с -дом( к кому,
к начальнику) – ходити доповіда́ ти кому́ .
Докладывать, -ложить – 1) доклада́ ти, докла́ сти; 2) (делать доклад) – доповіда́ ти,
доповісти; 3) (сообщать кому что) – повідомляти, повідо́ мити кого́ про що, подава́ ти,
пода́ ти до ві́дома кому́ що.
Доктор – 1) (ученая степень) – до́ ктор (-ра); 2) (врач) – лі́кар (-ря); (о женщ.) – лі́карка.
Докторство – 1) (степень) – доктора́ т (-ту); 2) (профессия) – лікарюва́ ння.
Докторша (женщина-доктор) – лі́карка.
Документ – доку́ мент (-та); д. оправдательный – виправдний доку́ мент; д. подделанный,
подложный – підро́ блений (зфалшо́ ваний) доку́ мент; д. товаро-распределительный –
краморозподі́льчий доку́ мент; д. явленный – пока́ заний, по́ даний доку́ мент; -ты
долженствующие быть представленными – докуме́ нти, що тре́ ба пода́ ти; записывать в
-мент – задокументо́ вувати, задокументува́ ти; надлежащие -ты (представлены) –
нале́ жні доку́ менти; получать по -менту – оде́ ржувати на підста́ ві доку́ мента;
проживание по чужому документу – прожива́ ння з чужим доку́ ментом; служить -том –
бу́ ти, пра́ вити за доку́ мент.
Документальный (о доказательстве) – документа́ льний, документо́ вий.
Докупать, -пить – докупо́ вувати, докупа́ ти, докупити.
Докупка – 1) (о предмете) – до́ купка; 2) (действие) – докупо́ вування, до́ куп (-пу).
Долг – 1) (обязанность) – повинність (-ности), обов’язок (-зку); д. гражданский –
громадянська повинність; исполнять, соблюдать долг – чинити (вико́ нувати) повинність
(обов’язок), доде́ ржувати повинности (обов’язку); отдавать последний долг кому
(умершему) – склада́ ти (віддава́ ти) оста́ нню ша́ ну кому́ , вшановува́ ти па́ м’ять кого́ ;
первым -гом – щонайпе́ рше, передусі́м; по долгу службы – з повинности урядо́ вої, з
урядо́ вого обов’язку; поставляю, считаю долгом – вважа́ ю за повинність, за обов’язок; я
у вас в большом долгу – я ду́ же вам зобов’язаний; 2) (денежный) – довг (-гу); д.
безнадежный – пропа́ щий довг; д. капитальный – стовп (-па́ ); д. ненадежный –
ненаді́йний (непе́ вний) довг; д. пассивный – пасивний довг; д. переводной – переписаний
(переписуваний довг); д. погашенный – спла́ чений довг; д. покрытый – спла́ чений довг; д.
сомнительный – непе́ вний довг; быть в -гах – ма́ ти довги; взыскивать долг – пра́ вити,
спра́ вити довг; возвращать, отдавать долг – віддава́ ти, відда́ ти, поверта́ ти, поверну́ ти
кому́ довг; входить в долги, делать долги – позича́ тися, напозича́ тися; истребование
долга – спра́ влення до́ вгу; отсрочить долг – відкла́ сти спла́ ту до́ вгу; перевод долга (на
чье имя) – переписування до́ вгу на кого́ ; погасить долг – виплатити, сплатити довг;
погашение долга: а) спла́ та, спла́ чення до́ вгу; б) п. -га давностию – покриття до́ вгу
да́ вністю; попасть в долги – завинува́ тіти, завинува́ титися; удовлетворение долгов –
спла́ та (спла́ чення) довгі́в; 3) (кредит): а) (о деньгах) – по́ зика; б) (о товарах) – ві́ра, борг
(-гу); (в выражениях); брать в долг (о товарах) – бра́ ти на́ бір, на ві́ру; (о деньгах) –
позича́ ти, позичити в ко́ го; в долг – позикою, позичко́ во, (о товарах) – на́ бір; верить,
давать в долг (о товарах) – дава́ ти на́ бір, боргува́ ти, поборгува́ ти кому́ , навіряти, наві́рити
кому́ ; (о деньгах) – позича́ ти, позичити кому́ , у по́ зику дава́ ти; взятый в долг (о товаре) –
борговий, взятий на́ бір; (о деньгах) – взятий у по́ зику; данный в долг (о товаре) – (по)
борго́ ваний, заборго́ ваний, да́ ний на́ бір; (о деньгах) – позичений; свободный от долгов –
незавинува́ чений, ніко́ му невинний, ві́льний від до́ вгу.
Долговой (об обязательстве) – довговий, кредито́ вий.
Долговременный (о пребывании, службе) – довгоча́ сний.
Долгосрочный (об обязательстве) – довгореченце́ вий, довгоча́ сний, на до́ вгий час, на
дале́ кий те́ рмін.
Долевой (о части) – частко́ вий, пайовий.
Должать, задолжать – робити довги, зробити довг (по́ зичку), позича́ тися, запозича́ тися;
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сколько задолжали? – скі́льки винні?
Должен, должный – 1) (обязан) – повинен, зобов’язаний; быть -ным (обязанным) –
зобов’яза́ ним бу́ ти; заведующий хозяйством -жен следить за целостью инвентаря –
заві́дувач господа́ рства повинен (ма́ є) гляді́ти, щоб інвента́ р був ці́лий; 2) (должен деньги)
– винен; быть -ным (иметь денежный долг) – бу́ ти винним, ма́ ти довг, завинити; он нам
-жен 15 рублей – він нам винен 15 карбо́ ванців; 3) (я, ты, он вынужден) – му́ шу, му́ сиш,
му́ сить; быть -ным – му́ сити; вследствие болезни я должен остаться дома – че́ рез
хво́ рість я му́ шу лишитися вдо́ ма; 4) (имеет быть, имеет состояться) – ма́ є; (о людях)
(предполагаю, намериваюсь) – ма́ ю, ма́ єш, гада́ єш; совещание должно состояться в 7
часов – нара́ да ма́ є відбу́ тися о 7-ій годині; я должен (предполагаю) сегодня пойти в
театр – я маю сього́ дні піти до теа́ тру.
Долженствующий (об имеющем быть заседании, собрании, докладе) – що ма́ є бу́ ти;
-щий быть представленным (об отчете) – що тре́ ба пода́ ти; долженствующий
прибыть – що має прибу́ ти.
Должник, -ница – винува́ тець (-тця), винува́ т(н)иця (Г); д. вечный – дові́чний (невипла́ тний
) винува́ тець; д. неоплатный – невипла́ тний винува́ тець; д. несостоятельный –
неспромо́ жний винува́ тець; он мой -ник – він мені́ винен.
Должно – 1) слід, тре́ ба; (полагается) – нале́ жить; (подобает) – годиться, повинно; как
должно быть – як слід, як тре́ ба, як повинно бу́ ти, як нале́ жить (бу́ ти); этого не должно
быть – цього́ не повинно бу́ ти; 2) (должно быть, вероятно) – ма́ буть, пе́ вно.
Должностной (о лице) – урядо́ вий, службо́ вий.
Должность (место) – поса́ да; (должностные функции, обязанности) – у́ ряд (-ду); д.
общественная – грома́ дський у́ ряд, грома́ дська поса́ да; д. ответственная –
відповіда́ льна поса́ да; д. по выбору, по назначению – поса́ да з о́ бра́ ння, з призна́ чення; д.
подчиненная (зависимая) – зале́ жна поса́ да; быть в -ности кого – бу́ ти на поса́ ді кого́ ,
заступа́ ти яку поса́ ду; вступать в -сть – става́ ти, ста́ ти на поса́ ду; выдвигать на -сть –
висува́ ти, висунути на поса́ ду, відзнача́ ти, відзна́ чити для поса́ ди; заместить все
свободные -сти – попризнача́ ти на всі поса́ ди; занимать, иметь -ность – ма́ ти у́ ряд,
поса́ ду, бу́ ти на у́ ряді, на поса́ ді; замещать кого-л. по -сти – заступа́ ти, заступити кого́ на
поса́ ді, уряд справува́ ти за ко́ го; заместить -ность (кем) – призна́ чити на поса́ ду;
исполнять -ность (напр., кассира) – заступа́ ти поса́ ду; исправлять, исполнять -ность
кого (временно замещать кого) – заступа́ ти кого́ на поса́ ді, у́ ряд справува́ ти за ко́ го;
исправляющий -ность кого – засту́ пник кого́ на у́ ряді, на поса́ ді; назначать на -ность –
признача́ ти на поса́ ду, настановляти на у́ ряд; освободить от занимаемой -ности –
відзволяти, відзво́ лити від тепе́ рішньої поса́ ди; оставлять за кем -ность – зберіга́ ти кому́
поса́ ду; отказаться от -сти – зректися поса́ ди; отправлять -ность – урядува́ ти, у́ ряд
справува́ ти; отрешать, отстранять от -ности – відстановляти, відстановити від поса́ ди,
від у́ ряду, звільняти, звільнити з у́ ряду; отставленный от -ности – відстано́ влений від
у́ ряду, відстано́ вленець (-нця) (Н); повышение в -ности – підвищення на у́ ряді; по
занимаемой -ности – відпові́дно до своє́ї поса́ ди; получать повышение в -ности –
дістава́ ти бі́льшу (значні́шу) поса́ ду; получать по -ности кассира – оде́ ржувати, як касир;
получать по двум -стям – оде́ ржувати за дві поса́ ди; пребывание в -ности, напр.,
ректора – ректорува́ ння; с оставлением в -сти – залиша́ ючи, залишивши на поса́ ді; с
оставлением -сти – залишивши, облишивши поса́ ду; сложить -ность – зда́ ти у́ ряд;
состоять в -ности – бу́ ти на у́ ряді (на поса́ ді); товарищ по -ности – това́ риш поса́ дою, на
слу́ жбі; утвердить в -ности – затвердити на поса́ ді (на у́ ряді).
Должный – 1) (о внимании, участии, плате) – нале́ жний; -ное – нале́ жне; 2) см. Должен.
Доля – ча́ стка, па́ йка; д. в имуществе – ча́ стка з майна́ ; д. третья, пятая, десятая –
третина, п’ятина, десятина; д. участия в работе – частина в робо́ ті; вступать в долю –
пристава́ ти, приста́ ти до спі́лки; делить на доли – паюва́ ти, попаюва́ ти; приходиться на
долю – припада́ ти, припа́ сти кому́ на па́ йку.
Дольник – пайовик (-ка́ ).
Дом – 1) (жилое строение) – дім (до́ му); (здание) – будинок (-нку); д. каменный –
кам’яниця; д. обитаемый – засе́ лений будинок; 2) (учреждений – дім (до́ му); д. арестный
– (а)решта́ рня, дім на аре́ шт; д. детский – дитячий дім; д. заезжий – за́ їзд (-ду); д. игорный
– гра́ льний дім, гра́ льня, картярня; д. инвалидный – шпита́ ль для інвалі́дів; д.
исправительно-трудовой – дім напра́ внотрудовий; д. крестьянина – селянський будинок;
д. молитвенный – молито́ вня, молито́ вний дім; д. ночлежный – нічлі́г (-гу), поночі́вля,
нічлі́жня; д. отдыха – дім відпочинку, дім на відпочинок кому́ ; д. питейный – шино́ к (-нку
); д. призрения – шпита́ ль (-лю); д. принудительных работ – дім примусо́ вої пра́ ці; д.
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рабочий – робітни́ чий дім; д. родильный – поліжничий, породі́льний дім; д. сиротский –
дім для сирі́т; д. суконный – дім су́ кон; д. торговый – торго́ вий, торгове́ льний дім; д.
умалишенных – дім (ліка́ рня) для божеві́льних, божеві́льня; д. шелковый – дім шо́ вку; 2)
(домашний кров) – госпо́ да, домі́вка; жить своим домом – ма́ ти своє́ господа́ рство; на дом
приглашать (врача) – додо́ му запро́ шувати; на дому принимать – вдо́ ма прийма́ ти; по
домам разослать – на домі́вки розісла́ ти, по дома́ х розісла́ ти.
Домашний (об аресте) – дома́ шній; (о движимости) – домо́ вий; (о хозяйстве) – домо́ вий,
ха́ тній; (об образовании) – дома́ шній.
Домеривать, -рить – домі́рювати, домі́рити.
Доминировать – домінува́ ти, панува́ ти над чим, над ким.
Домовладелец, -лица – домовла́ сник (-ка), домовла́ сниця, домоде́ ржавець (-вця),
домодержа́ виця.
Домовладельческий (о правах) – домовла́ сницький, домодержа́ вчий.
Домовладение – домоволоді́ння, домоде́ ржава.
Домовод, -дка – домово́ дник (-ка), домово́ дниця (СЖМ).
Домоводство – домо́ ве (ха́ тнє) господарюва́ ння.
Домовый (об управлении) – домо́ вий.
Домоправитель – доморядець (-дця) (СЖМ), доморядник (-ка) (СЖМ).
Домоправительство – доморядництво (СЖМ).
Домостроитель – будівничий (-чого), будівник (-ка́ ).
Домостроительство – домобудува́ ння, домобудівництво.
Домоуправитель – адміністра́ тор до́ му, доморядець (-дця) (СЖМ), доморядник (-ка) (СЖМ
).
Домоуправление – 1) доморядництво, домо́ ва адміністра́ ція; 2) (помещение
домоуправления) – канцелярія домо́ вої адміністра́ ції.
Домоустройство – домоу́ стрій, домовпорядкува́ ння, домо́ вий лад (-ду).
Домохозяин, -зяйка – госпо́ дар (-ря), госпо́ дарка (до́ му).
Домохозяйство – домогоспода́ рство, домохазяйство.
Донесение – доне́ сення; д. секретное – тає́мне доне́ сення; д. срочное – терміно́ ве
доне́ сення; делать -ние – доно́ сити, донести, подава́ ти, пода́ ти до ві́дома; по -ниям с
мест – за відо́ мостями (за до́ писами) з місць; табель срочных -ний – та́ беля терміно́ вим
доне́ сенням.
Донос – доно́ с (-су) (СЖМ), виказ (-зу) (Г), (СЖМ); д. ложный – неправдивий доно́ с.
Доносить, -несть – 1) (на кого о чем) – доно́ сити, донести на ко́ го про що, вика́ зувати що
на ко́ го; 2) (докладывать) – до ві́дома подава́ ти, пода́ ти, доповіда́ ти, доповісти.
Доносчик, -счица – вика́ зувач (-ча), вика́ зувачка (Н).
Дописка – до́ писка; (о действ.) – дописа́ ння; сделать -ку – дописа́ ти.
Доплата – допла́ та, припла́ та; (доплачивание) – допла́ чування, припла́ чування;
производить -ту – допла́ чувати, доплатити.
Доплатный (о письме) – доплатний, приплатний.
Доплачивать, -латить – допла́ чувати, доплатити, припла́ чувати, приплатити.
Доподлинно – напе́ вне, дові́дне, досте́ ме́ нно.
Дополнение к чему – дода́ ток (-тку), допо́ внення до чо́ го; в -ние к (приказу) – додаючи до,
на дода́ ток до.
Дополнительно – додатко́ во, дода́ тком, в дода́ ток.
Дополнительный (о налоге) – додатко́ вий.
Дополнять, -нить – доповняти, допо́ внювати, допо́ внити, додава́ ти, дода́ ти.
Дополучать, -чить – добира́ ти, добра́ ти, дібра́ ти.
Дополучка – добира́ ння, добра́ ння, дібра́ ння.
Доправа – допра́ ва.
Доправщик – допра́ вник (-ка).
Допрашиватель, допрашивающий – допитувач (-ча).
Допрашивать, -росить – допитувати, допита́ ти.
Допризывник – передпризо́ вник (-ка).
Допризывной (о возрасте) – передпризо́ вний.
Допрос – до́ пит (-ту); подвергать -су – бра́ ти, взяти на до́ пит; снимать -рос с кого,
производить -рос кого – робити, зробити, чинити, вчинити допит кому́ , допитувати,
допита́ ти кого́ .
Допросный (о листе) – допитний.
Допросчик – допитник (-ка), допитувач (-ча).
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Допуск – до́ пуст (-ту), до́ пуск (-ку).
Допускать, -стить – 1) (пропускать к кому, к чему) – допуска́ ти, допустити; 2) (терпеть,
дозволять) – попуска́ ти, попустити, дозволяти, дозво́ лити; д. себя до чего – допуститися
чого́ ; не допускайте этого – не попуска́ йте на це; 3) (предполагать) – припуска́ ти,
припустити, гада́ ти; допустим, что (предположим) – покладі́мо, припусті́мо, да́ ймо на те,
що…
Допустимость – 1) (разрешенность) – дозво́ леність (-ности); 2) (предполагаемость) –
припуще́ нність (-ности).
Допустимый – 1) (разрешаемый, о поступке) – дозво́ лений, дозволе́ нний; 2) (о
предположениях) – припуще́нний.
Допущение – 1) до́ пуст (-ту) (Г); -ние ликвидации не имело места – не тра́ пилося ще, щоб
допустилися ліквіда́ ції; прошу о -нии меня – про́ шу дозво́ лити мені́; 2) (предположение) –
здо́ гад (-ду); подобное -ние не имеет никаких оснований – такий здо́ гад не має собі́ ніяких
підста́ в.
Дорабатывать, доработать – доробляти, доробити, допрацьо́ вувати, допрацюва́ ти.
Дореволюционный (о времени) – передреволюці́йний, дореволюці́йний.
Дорога – доро́ га, шлях (-ху́ ); д. грунтовая – ґрунто́ вий шлях; д. гужевая – возовий шлях; д.
железная – залізниця; д. проезжая – проїзний шлях, проїзна́ доро́ га; д. столбовая – шлях
(-ху́ ), верстовий (широ́ кий) шлях; д. шоссейная – сошовий шлях; городские и пригородные
жел. дороги – міські́ та коломіські́ залізниці; по дороге: а) (во время пути) – доро́ гою; б)
(по пути) – по доро́ зі; по железной дороге (ехать) – залізницею.
Дорого – до́ рого; в три дорога – ду́ же до́ рого, утро́ є доро́ жче.
Дороговизна – дорожне́ ча.
Дорогой – 1) (о товаре) – дорогий; 2) (о ценной вещи) – кошто́ вний, дорогий.
Дорожать, вздорожать, подорожать – доро́ жчати, подоро́ жчати.
Дорожный (о повинности) – доро́ жній, шляхо́ вий.
Доска (классная) – та́ блиця; д. красная – черво́ на та́ блиця, та́ блиця похвали, та́ блиця на
похвалу́ ; д. черная – чо́ рна та́ блиця, та́ блиця дога́ ни, та́ блиця на дога́ ну; на красную доску
– на черво́ ну та́ блицю, на та́ блицю похвали; на черную доску – на чо́ рну та́ блицю, на
та́ блицю дога́ ни.
Доследование – додатко́ ве слі́дство.
Доследо[ы]вать – прова́ дити (робити) додатко́ ве слі́дство.
Дословный (о пересказе) – дослі́вний, сло́ во в сло́ во.
Дослуживать, дослужить, -ся – дослу́ жувати, дослужити, -ся.
Досматривать, -смотреть – 1) (примечать) – додивлятися, додивитися, добача́ ти,
доба́ чити; 2) (иметь досмотр) – догляда́ ти, доглянути.
Досмотр – 1) до́ гляд (-ду); 2) (в таможне) – о́ гляд (-ду), пере́ гляд (-ду).
Досмотровый – дозо́ рчий.
Досмотрщик, -щица – доглядач (-ча), доглядачка, дозо́ рець (-рця), дозо́ риця, доглядниця;
д. таможенный – митний оглядач, митничий переглядач.
Досрочный (об освобождении) – передтерміно́ вий.
Доставаться, -таться – припада́ ти, припа́ сти.
Доставка – 1) (доставление) – доста́ ва, приста́ ва, приста́ влення; деньги за -ку – доставне́ ,
приставне́ ; предприятие для -ки – доставний (приставни́ й) за́ клад; с -кой на дом – з
доста́ вою додо́ му; 2) (поставка, снабжение) – постача́ ння кому́ чого́ ; 3) (сведений) –
подава́ ння.
Доставлять, -вить – 1) доставляти, доста́ вити, приставляти, приста́ вити; д. сведения –
подава́ ти, пода́ ти відо́ мості; д. под охраной – припрова́ джувати, припрово́ дити з
вартовими; д. сведения – подава́ ти, пода́ ти відо́ мості; товар может быть доставлен –
това́ р, крам мо́ жна приста́ вити; 2) (приставлять, снабжать) – постача́ ти, поста́ чити,
достача́ ти, доста́ чити; 3) (причинять) – завдава́ ти, завда́ ти; д. беспокойство – завдава́ ти
турбо́ т.
Доставщик – 1) доста́ вник (-ка); 2) (поставщик) – постача́ льник (-ка).
Достаток – доста́ ток (-тку), доста́ тки (-ків), ужитки (-ків); припасы имеются в -ке – запа́ су
є до́ сить.
Достаточность (зажиточность) – замо́ жність (-ности); имеется достаточное
количество чего – є до́ сить чого́ , дові́льно на що; при -сти денежных средств – як є
до́ сить грошових за́ собів, гро́ шей.
Достаточный – 1) (зажиточный) – замо́ жний, доста́ тній (Г); 2) (имеющийся в
достаточном количестве) – дові́льний на що, яко́ го є до́ сить, вистачний (Н); быть -ным
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– става́ ти, вистача́ ти; имеется достаточное основание – є до́ сить підста́ ви, є вистачна́
пі́дстава; имеется достаточно чего – є до́ сить чого́ .
Достигать, достигнуть, достичь – дохо́ дити, дійти чого́ , досяга́ ти, досягти чого́ ,
здобува́ ти, здобу́ ти що; д. совершеннолетия – дохо́ дити по́ вних літ; д. цели – дохо́ дити,
дійти, досягти мети.
Достижение – здобу́ ток (-тку), досягнення, ді́йдення; (действ.) – дохо́ дження, ді́йдення,
досяга́ ння, досягнення, здобува́ ння, здобуття чого́ ; большие -ния – великі здобу́ тки; до
-ния совершеннолетия – по́ ки літа́ вийдуть; по -нии совершеннолетия – дійшо́ вши
по́ вних літ, як літа́ (вийшли) вийдуть; по -нии таковых сумм до 100 рублей – коли тих сум
набере́ ться 100 карбо́ ванців; по мере -ния – у мі́ру дохо́ дження, як дійшли, як ді́йдено.
Достижимость – досяжність (-ности).
Достоверность – пе́ вність (-ности), правдивість (-вости), віригі́дність (-ности).
Достоверный (о сведениях) – (цілко́ м) пе́ вний, правдивий, віригі́дний.
Достодолжный – 1) (об уважении, признательности) – заслу́ жений; 2) (надлежащий) –
нале́ жний.
Достоинство – 1) (личности) – гі́дність (-ности), пова́ га, пова́ жність (-ности); с -вом –
пова́ жно; умаление -ва – приниження гі́дности; чувство собственного -ва – самопова́ га;
(монеты) – ва́ рті́сть (-тости); (качество) якість (-кости); хорошее -во чего – добро́ тність (ности) чого́ , до́ бра якість (-кости) чого́ .
Достойный чего – 1) (доверия, наказания, похвалы) – гі́дний, ва́ ртий чого́ ; 2) (почтенный,
о лице) – пова́ жний, шано́ вний.
Достопамятный (о событии) – вікопо́ мний.
Достопочтенный (о собрании) – (високо) шано́ вний, че́ сний.
Достопримечательность – знакомита річ (ре́ чі), славнозві́сна річ; (о памятнике старины
) – сла́ вна па́ м’ятка.
Достояние – надба́ ння, добро́ ; (имущество) – майно́ .
Достраивать, -роить – добудо́ вувати, добудува́ ти.
Достройка – добудо́ ва; (действ.) – добудування.
Доступ – до́ ступ (-пу), приступ (-пу); получить доступ – здобу́ ти до́ ступ, доступитися.
Доступность – 1) (учреждения для посетителей) – присту́ пність (-ности); 2) (по цене) –
поці́нність (-ности).
Доступный – 1) о цене – присту́ пний, досту́ пний; д. для всех – присту́ пний всім, зага́ льнопристу́ пний; 2) (по цене, о товаре) – неці́нний.
Досуг – дозві́лля, ві́льний час (-су); на -ге – на дозві́ллі; у меня нет -га – у ме́ не (мені́) нема́
ві́льного часу́ .
Досчитывать, досчитать, -ся – долі́чувати, долічити, -ся, дораховува́ ти, дорахува́ тися.
Досылка – 1) (досланное) – до́ силка; 2) (действие) – досила́ ння, досла́ ння.
Досье – досьє́.
Досягаемость – досяжність (-ности); быть вне пределов -сти – бу́ ти недосяжним.
Дотация – дота́ ція.
Доход – добу́ ток (-тку); д. валовой – гуртовий добу́ ток; -ды посторонние – побічні́ добу́ тки;
д. чистый – добу́ ток чистий, зиск; -ды и расходы – добу́ тки та вибу́ тки; в доход
государства – держа́ ві на добу́ ток; вносить в доход – вклада́ ти на добу́ ток; поступать в
доход – надхо́ дити на добу́ ток; умаление доходов – зме́ ншення добу́ тків.
Доходить, дойти – дохо́ дити, дійти; (поступать) – надхо́ дити, надійти.
Доходность – добу́ тність (-ности), добутко́ вість (-вости); (прибыльность) – зиско́ вність (ности); д. текущая – пото́ чна добу́ тність.
Доходный (о статье) – добутний, добутко́ вий; (прибыльный, о предприятии) – зиско́ вний.
Доцент – до́ цент (-та).
Драгоценность – кошто́ вність (-ности), дорогоці́нність (-ности).
Дробить, раздробить – дробити, роздробити.
Дробность (операций) – дрі́бність (-ности).
Дробь (арифм.) – дріб (-ро́ бу).
Дровяник – 1) (сарай для дров) – дрові́тня; 2) (дровоторговец) – дровник (-ка́ ).
Дрогист – дрогі́ст (-ста), купець-корі́нник (СЖМ).
Дружина – 1) (рабочая) – дружина, вата́ га, гурт (-ту); д. пожарная – поже́ жний загін (-го́ ну
); 2) (военная) – загі́н (-го́ ну).
Дружинник – дружинник (-ка), вата́ жник (-ка); (из отряда) – загі́нник (-ка), загінча́ нин (на).
Дублет – дубле́ та (ж. р.), дубле́ т (-та); д. книг – дубле́ та книги, книжкова́ дубле́ та, дру́ гий
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примі́рник.
Дубликат – дубліка́ т (-та); д. ассигновки – дубліка́ т від асиґна́ ти.
Дублировать (векселя) – дублюва́ ти, подво́ ювати.
Духовная – духівниця, духо́ вна.
Душевой (о норме) – поду́ шний.
Душеприказчик, -чица – викона́ вець (-вця), викона́ виця духівниці (духо́ вної).
Дырокол (канц. принадл.) – пробива́ ч (-ча).
Дюжина – дюжина.
Дюйм – цаль (-ля).
Единение – 1) єдна́ ння, поєдна́ ння; 2) (единство) – є́дність (-ности).
Единица – одиниця; е. измерения – одиниця вимірна́ , одиниця виміру; е. окладная –
окладна́ , одиниця; е. производственная – виробнича одиниця.
Единичный (отдельный, о случае) – поодино́ кий, поєдинчий.
Единобрачие (вообще) – одношлюбб’я; (о мужч.) – одноже́ нство; (о женщ.) – одному́ зтво,
одному́ жжя.
Единобрачный: (общ.) – одношлюбний; (о мужч.) – одноже́ нний; (о женщ.) – одному́ жня.
Единовластие – одновла́ да.
Единовременный – 1) (происходящий в одно и то же время) – одноча́ сний; 2)
(однократный, о пособии) – одноразо́ вий.
Единогласно – в один го́ лос, одноголо́ сно; (единодушно) – односта́ йно.
Единогласный (о решении) – одноголо́ сний; (единодушный, о возгласе) – односта́ йний.
Единолично – одноособо́ во, самодин.
Единоличный (о решении) – одноособо́ вий, одноособистий (СЖМ); мое -ное мнение – моя
особиста ду́ мка.
Единомышленник, -ница – одноду́ мець (-мця) одноду́ миця.
Единоначальный (об управлении) – єдинонача́ льний.
Единообразие – одновзі́рність (-ности), одномані́тність (-ности); е. учета – одномані́тність
в о́ бліку (о порядке).
Единообразный – одно-взірце́ вий, на один взіре́ ць, одномані́тний.
Единственно – єдино, ті́льки; -но потому (оттого) что – єдино (ті́льки) тому́ , єдино че́ рез
те, що.
Единственный (о случае) – єдиний, одним один.
Единство – 1) (единение) – є́дність (-ности); 2) (объединение) – об’є́днаність (-ности),
о́ дність (-ности); система -ва кассы – систе́ ма єдиної ка́ си.
Единый (о налоге) – єдиний.
Едок – їде́ ць (їдця).
Ежегодник – рі́чник (-ка), щорі́чник (-ка).
Ежегодно – щоро́ ку, щорі́чно.
Ежегодный (о взносе) – щорі́чний.
Ежедневник – 1) (дневник) – щоде́нник (-ка), де́ нник (-ка); 2) (издание, выходящее
ежедневно) – щоде́ нник (-ка), щоде́нне вида́ ння.
Ежедневно – щодня, щоде́ нно, день-у-день.
Ежедневный (о приемах) – щоде́ нний.
Ежемесячник – (що)мі́сячник (-ка), щомі́сячне вида́ ння.
Ежемесячно – щомі́сяця, щомі́сячно.
Ежемесячный (о выплате) – щомі́сячний.
Ежеминутно – щохвилини, раз-у-ра́ з.
Еженедельник – тижне́ вик (-ка́ ).
Еженедельно – щотижня.
Еженедельный (об издании) – щотижне́ вий, потижне́ вий.
́
Езда – їзда́ ; быстрая езда по мосту воспрещается – мосто́ м швидко їхати
заборо́ ено
(неві́льно).
Емкость – мі́сткість (-кости); е. рынка – мі́сткість на ринку.
Жалоба – ска́ рга; ж. аппеляционная – апеляці́йна ска́ рга; ж. кассационная – касаці́йна
ска́ рга; ж. частная – побічна́ ска́ рга, окре́ ма ска́ рга; делопроизводство по -бам –
ділово́ дство в спра́ ві скарг (про ска́ рги); -бы по налогам – ска́ рги в спра́ ві пода́ тків, про
пода́ тки; подавать -бу – подава́ ти ска́ ргу на ко́ го, оска́ ржувати, оска́ ржити кого́ ;
подавать -бу на решение суда – оска́ ржувати, оска́ ржити судову́ постано́ ву; приносить,
заявлять -бу – подава́ ти (зано́ сити) ска́ ргу на ко́ го куди, оска́ ржувати кого́ .
Жалобщик, -щица – ска́ ржник (-ка), ска́ ржниця; (истец) – позо́ вник (-ка), позо́ вниця,
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позива́ ч (-ча́ ), позива́ чка.
Жалованье (заработная плата) – платня, пла́ та; ж. окладное – поло́ жена платня; быть
на -ньи – служити за пла́ ту; -ние в увеличенном размере – збі́льшена (побі́льшена)
платня; жить на -нье – жити з платні́; полагающееся, причитающееся -нье – нале́ жна
платня; прибавлять -нье – збі́льшувати, збі́льшити платню.
Жаловаться, пожаловаться – 1) ска́ ржитися, поска́ ржитися, жалі́тися, пожалі́тися кому́ ,
на ко́ го, на що; 2) (приносить жалобу в суд) – ска́ ржитися на ко́ го в суд, зано́ сити
(подава́ ти) на ко́ го ска́ ргу в суд.
Жгучий (о вопросе) – пеку́ чий; (о потребности) – нага́ льний.
Ждать кого, чего – 1) (быть в ожидании) – жда́ ти, чека́ ти кого́ , чого́ , на ко́ го, на що; 2)
(надеяться) – сподіва́ тися кого́ , чого́ , на ко́ го, на що.
Желание – бажа́ ння; (стремление) – пра́ гнення; выражать -ние принять участие в чем
– зголо́ шуватися, зголоситися до чо́ го; движимый -нием (оказать содействие) –
зру́ шений бажа́ нням, бажа́ ючи…; из -ния оказать помощь – бажа́ ючи допомогти;
имеющий -ние – охо́ чий до чо́ го; исполнять -ние – чинити во́ лю, вволяти во́ лю; по -нию
кого – на бажа́ ння чиє́, на во́ лю чию, з чийо́ го бажа́ ння, во́ лі, чиє́ю во́ лею; по
собственному -нию – своє́ю во́ лею, з вла́ сної во́ лі, з вла́ сного бажа́ ння, охо́ тою, самохі́ть;
придавать -ние – заохо́ чувати, заохо́ тити.
Желательность – ба́ жаність (-ности); ж. оставления на должности – ба́ жаність
залишити на поса́ ді.
Желательный (об исходе, результате) – ба́ жа́ ний.
Желать – бажа́ ти; (предпочитать) – волі́ти.
Железнодорожник – залізничник (-ка).
Железнодорожный (о ветви) – залізничний.
Железоторговец – залізняк (-ка́ ).
Жена – жі́нка; (супруга) – дружина; ж. законная – шлюбна жі́нка; ж. разведенная –
розлу́ чена жі́нка; жена брата – братова́ ; ж. дяди – дядина; брать в жены – за жі́нку
бра́ ти, взяти.
Женатый – жона́ тий, одру́ жений, оже́ нений.
Жеребьевка – жеребкува́ ння.
Жертва – 1) же́ ртва; жертва долга – же́ ртва з обов’язку; 2) (пожертвование) – поже́ ртва,
офі́ра, дар; собирать жертвы – збира́ ти поже́ ртви.
Жертвователь, -ница – жертвода́ вець (-да́ вця), жертвода́ виця, офі́рник (-ка), офі́рниця;
пожертвовать – же́ ртвувати, поже́ ртвувати.
Жесткий (о политике) – твердий.
Жетон – жето́ н (-на).
Живописец – маляр (-ра́ ); (о женщ.) – малярка; (художник) – артист-маляр, артисткамалярка, мальовник (-ка́ ), (о женщ.) – мальовниця.
Животноводство – тваринництво.
Жизненный (о вопросе) – життьовий, життє́вий.
Жизнеописание – життє́пис (-су).
Жизнь – життя; (пребывание) – перебува́ ння, пробува́ ння; (в значении прожиточная
стоимость) – прожиток (-тку); ж. дорогая (дешевый) – прожиток дорогий (деше́ вий); ж.
общественная – грома́ дське (суспі́льне) життя; вводить, проводить в жизнь –
запрова́ джувати в життя; для жизни – на життя; лишить кого жизни – позба́ вити кого́
життя; лишить себя жизни – собі́ смерть заподі́яти, (вкоротити), зба́ вити собі́ ві́ку; образ
жизни – пожиття; пожертвовать жизнью – відда́ ти життя за що; (поплатиться жизнью
) – наложити життям; посягать, покушаться на жизнь – ва́ жити, робити за́ мах на життя;
пощадить жизнь кому – дарува́ ти життя кого; при жизни – за життя.
Жилец, -лица – пожиле́ ць (-льця), пожилиця, комі́рник (-ка), комі́рниця.
Жилище – житло.
Жилищный (о кооперации) – житловий.
Жилой (о помещении) – жилий, житий, житловий; (о площади) – житловий.
Жирировать – джирува́ ти, перено́ сити на ко́ го (ве́ ксель).
Жиро – джиро, на́ пис на зворо́ ті ве́ кселя.
Житель, -ница – житель (-ля), жителька, жите́ ць (-тця), ме́ шка́ нець (-нця), ме́ шка́ нка;
(жители) – житці́, ме́ шка́ нці; (население) – людність (-ности); ж. горный – верховинець (нця); ж. городской – міська́ людина, міський ме́ шканець, містянин (Г), городянин,
городянка; ж. известной части села – кутча́ нин (-на); ж. коренной – тубі́лець (-льця); ж.
Киева, Харькова, Одессы – киянин (-на), ха́ рківець (-вця), харків’янин (-на), одесець (-сця);
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(ж. р.) одесча́ нка; ж. местный – місце́ вий житель, ме́ шка́ нець; -ли окраинные – поку́ тні
ме́ шка́ нці, покутяни; ж. подгородный – пригородянин (-на); ж. предместья –
передмістянин (-на) (Н); ж. приграничный – узгранича́ нин (-на); ж. страны природный –
краянин (-на), краянка; ж. сельский – селянин (-на), селянка; ж. столицы – столича́ нин (на).
Жительство – прожива́ ння, пробува́ ння, ме́ шкання; вид на -во – по́ свідка на прожива́ ння
(пробува́ ння); место -ва – мі́сце прожива́ ння (пробува́ ння); по -ву (по месту
жительства) – на мі́сце, на мі́сці прожива́ ння (пробува́ ння); поселиться на постоянное
-во – осі́стися, оселитися (на за́ вжди); постоянное место -ва – ста́ лий осі́док, ста́ ле
пробува́ ння; раздельное -во – життя на́ різно, на́ різне життя; уйти с места -ва неведомо
куда – змандрува́ ти без ві́сти.
Жительствовать – жити, пробува́ ти, ме́ шкати.
Жить на нетрудовой доход – жити з нетрудово́ го добу́ тку.
Жребий – же́ реб (-ба), жеребо́ к (-бка́ ); бросать, метать -бий – кидати же́ реб(о́ к),
жеребкува́ ти; избирать по -бию – обира́ ти жеребка́ ми, на жеребки.
Журнал – журна́ л (-лу); (вообще периодическое издание) – часо́ пис (-су), журна́ л (-ЛУ); ж.
входящих бумаг – журна́ л на оде́ ржувані (вступні́) папе́ ри; ж. двухнедельный –
двотижне́ вик (-ка), двотижне́ вий часо́ пис; ж. ежедневный – щоде́нник (-ка); ж.
ежемесячный – (що)мі́сячник (-ка), щомі́сячний часо́ пис; ж. еженедельный – тижне́ вик (ка́ ); ж. исходящих бумаг, исходящий – журна́ л (вихідних) відсиланих папе́ рів; ж.
кондуитный – ко́ ндуїтний журна́ л; ж. поступления товаров – журна́ л надхо́ дженню,
прибува́ нню това́ рів, кра́ му; вести журнал – писа́ ти журна́ л.
Журналист, -листка – журналі́ст (-ста), журналі́стка.
Журнальный (о постановлении) – журна́ льний.
Жюри – жюрі́.
За: за год – рі́чно; (в течение года) – про́ тягом ро́ ку, че́ рез рі́к; за исключением – окрі́м,
вилучивши; за истечением срока – (че́ рез те), що мину́ в те́ рмін, що вийшов речене́ ць, час;
за короткий срок, время – за малий час, про́ тягом мало́ го ча́ су; за (месяц, год) перед
этим – (мі́сяць, рік) пе́ ред цим, пе́ ред (мі́сяцем, ро́ ком); за недостатком мест – че́ рез
брак місць, що браку́ є, бракува́ ло місць; за неимением денег – не ма́ вши, (че́ рез те), що
нема́ є, що не було́ (гро́ шей), че́ рез брак (гро́ шей); за ненадобностью (исключен со списка)
– як непотрі́бний; за неполучением – не оде́ ржавши, бо не оде́ ржано; за несогласием –
че́ рез незго́ ду; за № 57 – під ч. 57; за печатью – з (під) печа́ ткою; за покрытием расходов
– покривши витрати, як покрити витра́ ти; за последнее время – оста́ нніми часа́ ми,
́ ко́ штом, на вла́ сні ко́ шти; за счет (страхового)
оста́ ннім ча́ сом; за свой счет – своїм
фонда – з фо́ нду; за работу взяться – до робо́ ти ста́ ти, поча́ ти працюва́ ти; посылать за
кем, за чем – посила́ ти по ко́ го, по що.
Заарендовывать, -довать – заорендо́ вувати, заорендува́ ти, бра́ ти, взяти на оре́ нду.
Заарестовывать, -товать – заарешто́ вувати, заарештува́ ти.
Забаллотировывать, -ровать – забальото́ вувати, забальотува́ ти, не обира́ ти, не обра́ ти
(бальотува́ нням).
Забастовка – страйк (-ку).
Забастовочный (о комитете) – страйко́ вий.
Забастовщик, -щица – страйка́ р (-ря), страйка́ рка.
Заблаговременно – заздалегі́дь, заздале́ го́ ди, завча́ сно, за́ годя.
Заблаговременный (о решении) – завча́ сний, заздалегі́дний.
Заболевание чем – захорува́ ння, захворі́ння, занеду́ жання на що; -ния спорадические –
спорадичні, ра́ зові захорува́ ння; -ния эпидемические – по́ шесні захорува́ ння.
Заболевать, -леть чем – занеду́ жувати, занеду́ жати, захво́ рі́ти, захорува́ ти, заслаба́ ти,
засла́ бнути на що.
Забор – 1) за́ бір (-бо́ ру), забира́ ння; 2) в долг – бра́ ння на́ бір; 2) (изгородь) – парка́ н (-на́ ).
Заборный (относящийся к забору в долг, о книжке) – набірний.
Заборщик, -щица – забі́рник (-ка), забі́рниця; (берущий в долг) – набі́рник (-ка), набі́рниця.
Забота о чем (старание) – дба́ ння про що; (попечение) – піклува́ ння про ко́ го, за що;
(беспокойство) – турбо́ та, турбува́ ння, кло́ піт (-поту); брать на себя -ту о чем – бра́ тися,
дба́ ти (піклува́ тися) про ко́ го, за що, перейма́ ти, перейняти на се́ бе піклува́ ння про ко́ го,
за що.
Заботиться, позаботиться о ком, о чем – дба́ ти чим, подба́ ти про (за) ко́ го, про (за) що,
клопота́ тися, поклопота́ тися ким, чим, про (за) ко́ го, про (за) що, турбува́ тися,
потурбува́ тися про (за) кого, що.
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Заботливость – дбайливість (-вости).
Забраковывать, -ковать – бракува́ ти, збракува́ ти що.
Забронировывать, -ровать что за кем (место, суммы) – забезпе́ чувати, запезпе́ чити що
за ким.
Заброс – зане́дба́ ння; оставаться в -се – лиша́ тися зане́дбаним, бу́ ти й надалі́ зане́дбаним.
Заваливать, -лить (загромождать) – зава́ лювати, завалити; з. работой – закида́ ти
робо́ тою.
Заведение – 1) за́ клад (-ду); з. воспитательно-исправительное – за́ клад на виховання та
напра́ ву, вихо́ вно-направний за́ клад; з. красильное и пятновыводное – фарба́ рня та
плямовибавний за́ клад; з. лечебное – ліка́ рня; з. ремесленное – ремісничий за́ клад; з.
родовспомогательное – поліжничий (породі́льний) дім; з. торговое – торгове́ льний
за́ клад; з. учебное – шкільний за́ клад, шко́ ла; з. частное – прива́ тний за́ клад; открывать
заведение (основывать) – відкрива́ ти за́ клад; 2) (действие) – запрова́ дження, заве́ дення.
Заведомо – напе́ вно, вочевидь; з. ложный (о сведении) – вочевидь неправдивий.
Заведующий, -дывающий чем (должность) – заві́дач (-ча), заві́дувач (-ча) чого́ ; з.
канцелярией – заві́дач (заві́дувач) канцелярії.
Заведывание – заві́дування; во время -ния (кого) – коли був за заві́дача; поручать -ние –
доруча́ ти заві́дувати чим.
Заведывать чем – заві́дувати чим.
Завербовывать, -бовать – завербо́ вувати, завербува́ ти, затяга́ ти, затягти.
Заверение – 1) (личности, документа) – посві́дчення; 2) (кого в чем) – запе́ внення,
упе́ внення.
Заверитель – посві́дник (-ка).
Заверстывать, -тать – 1) (долги) – зарахо́ вувати, зарахува́ ти, вирі́внювати, вирівняти; 2)
(типогр.) – заверстува́ ти, заверста́ ти.
Завертывальщик, -ца – загорта́ льник (-ка), загорта́ льниця, загорта́ ч (-ча; загорта́ чка.
Завертывать, заворачивать, завернуть (чем-нибудь) – загорта́ ти, загорну́ ти, завива́ ти,
завину́ ти в що.
Заверять, -рить что – 1) (свидетельствовать подпись, документ) – посві́дчувати,
посві́дчити, засві́дчувати, засві́дчити; 2) (уверять) – запевняти, запе́ внити, упевняти,
упе́ внити.
Завещание – 1) запові́т (-ту); (духовное) – духівниця, духо́ вна (-ної); з. домашнее – дома́ шня
духо́ вна; вскрыть -ние – відкрити духівницю; по -нию – на підста́ ві запові́ту, згі́дно з
запові́том.
Завещатель, -ница – запові́да́ ч (-ча́ ), запові́да́ чка; з. наследства – спадкода́ вець,
спадкода́ виця.
Завещательный (о распоряжении) – запові́тний.
Завещать – заповіда́ ти, заповісти; (имущество) – відка́ зувати, відказа́ ти, відписувати,
відписа́ ти.
Зависеть – зале́ жати від ко́ го, чо́ го.
Зависимость от кого, чего – зале́ жність (-ности) від ко́ го, від чо́ го; (подчиненность) –
підле́ глість (-ости), підпорядко́ ваність (-ности) кому́ , чому́ ; в -ти от чего – як до чо́ го,
зале́ жно від чо́ го; в тесной -сти от чего – в близькі́й, щільній зале́ жності від чо́ го;
находиться в -сти: а) (от чего) – зале́ жати від чо́ го; б) (от кого) – підляга́ ти кому́ ,
зале́ жати від ко́ го.
Зависимый, зависящий от кого – зале́ жний від ко́ го; (подчиненный) – підле́ глий,
підпорядко́ ваний кому́ ; делать все -щее от – робити, зробити все, що зале́ жить (все
зале́ жне) від.
Завладевать, -деть чем – опано́ вувати, опанува́ ти, запосіда́ ти, запосі́сти що;
(захватывать) – захо́ плювати, захопити що; (воен.) – здобува́ ти, здобу́ ти що.
Завод – 1) виро́ бня; з. бездействующий – нечинна, непраці́вна виро́ бня; з. действующий –
чинна, працівна́ виро́ бня; 2) (для размножения животных) – ста́ дниця, розплі́дник (-ка);
з. конский – кі́нська ста́ дниця, конярня.
Заводить, -вести – 1) заво́ дити, заве́ сти, запрова́ джувати, запрова́ дити; завести процесс –
по́ зов у суді́ заложити; 2) (речь) – зніма́ ти, зняти; 3) (часы) – накру́ чувати, накрутити
(годинника).
Заводский, заводской (об ученичестве) – виробне́ вий; (племенной, о животных) –
расовий.
Заводоуправление – адміністра́ ція (на) виро́ бні.
Заводчик – виробничник (-ка); (животнов.) – стада́ рник (-ка).
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Завоевание (достижение) – здобу́ ток (-тку); (воен.) – завоюва́ ння, (завладение) – здобу́ ття
чого́ .
Завоз – до́ віз (-во́ зу), заві́з (-во́ зу); большой завоз – заві́зно.
Завозной (о товаре) – довізний.
Заворачивать, -вернуть – загорта́ ти, загорну́ ти, завива́ ти, завину́ ти в що; (поворачивать
куда) – заверта́ ти, заверну́ ти куди; з. в проулок – заверта́ ти, заверну́ ти в заву́ лок.
Завтрак – сніда́ нок (-ку), сні́дання.
Завязывать, -зать – зав’язувати, зав’яза́ ти; з. торговые сношения – нав’язувати,
нав’яза́ ти торгове́ льні стосунки.
Заглавие – за́ голо́ вок (-вку), титул (-лу); под -вием – з (під) за́ голо́ вком.
Заглавный (о листе) – титу́ льний, (о букве) – початко́ вий.
Заглазный (о решении) – (в)за́ вічний, поза́ очний.
Заговор – змо́ ва; составить -вор – змо́ витися, змо́ ву вчинити.
Заголовок – за́ голо́ вок (-вку).
Загонщик – заго́ нич (-ча).
Загородный (об арендных статьях) – заміський.
Загородье – замі́стя.
Заготовитель, -ница – заготі́вник, заготі́вниця, загото́ вець (-вця).
Заготовительный (о стоимости) – загото́ вний; (заготовляющий, об аппарате) –
загото́ вчий.
Заготовка – 1) (предметы) – загото́ влене; хлебные -ки – загото́ влений хліб; 2)
(заготовливание) – заготі́вля, заготува́ ння, загото́ влення; отправить на хлебные -ки –
вирядити заготовляти хліб; 3) (для обуви) – загото́ вка.
Заготовлять, -вить – загото́ влювати, заготовляти, заготува́ ти.
Заграничный (о товаре) – закордо́ нний, заграничний.
Заграфный (о счете) – позагра́ фний.
Загромождать, -моздить – зава́ лювати, завалити; (мебелью) – заставляти, заста́ вити.
Загружать, -грузить – заванта́ жувати, заванта́ жити; з. работой – закида́ ти, закидати
робо́ тою; з. средства в паи разных организаций – вклада́ ти, повклада́ ти, гро́ ші в паї ́ рі́зних
організа́ цій.
Загрузка – заванта́ жування, заванта́ ження; (средств в предприятие) – вклада́ ння.
Загрязнять, -нить – забру́ днювати, забруднити.
Задавать, -дать (делать задание) – дава́ ти, да́ ти завда́ ння, зага́ дувати, загада́ ти; з. много
труда – великої пра́ ці завдава́ ти, завда́ ти.
Задание – завда́ ння, за́ гад (-ду); з. ударное – нага́ льне, бойове́ завда́ ння; давать -ние –
дава́ ти завда́ ння, зага́ дувати; по -ниям – на завда́ ння, згі́дно з завда́ ннями.
Задаток – завда́ ток (-тку); сила -ка – ва́ жність завда́ тку; юридические действия -ка –
пра́ вні на́ слідки завда́ тку.
Задаточный (о деньгах) – завда́ тко́ вий.
Задача – завда́ ння; з. первостепенная – щонайпе́ рше завда́ ння, першорядне завда́ ння;
́ завда́ нням бу́ ти, нале́ жати до чиїх́ завда́ нь.
входить в чьи -чи – чиїм
Задельно – від робо́ ти, відрядно.
Задельный (о плате) – від робо́ ти, відрядний.
Задельщина – закладна́ робо́ та, закла́ дчина, відрядна робо́ та.
Заделывать, -лать – запако́ вувати, запакува́ ти.
Задержание – 1) (кого, чего) – затримання, заде́ ржання; личное -ние – затримання осо́ би;
подвергнуть личному -нию – персона́ льно затрима́ ти; противозаконное -ние жалованья
– непра́ вне затримання платні́; 2) (задержка в чем) – зага́ яння, га́ янка (Г), зага́ й (-га́ ю) (Г).
Задерживать, задержать, -ся – 1) затримувати, затрима́ ти, заде́ ржувати, задержа́ ти;
выплата задержана – спла́ ту затримано; 2) (замедлять) – га́ яти, зага́ ювати, зага́ яти, -ся;
(тормозить, приостанавливаться) – припиняти, припинити, гальмува́ ти, загальмува́ ти.
Задержка – затримання, заде́ ржання; (промедление, приостановка) – зага́ яння, зага́ й (га́ ю), припин (-ну), загальмува́ ння; (препятствие) – перешко́ да; вследствие -ки – че́ рез
затримання, че́ рез зага́ яння; дело прошло без -ки – спра́ ва пройшла́ без перешко́ д; -жек
(в пути) не встречалось – перешко́ д не було́ , не траплялося; исполнить без -ки –
виконати не га́ ючись, нега́ йно; отправляйтесь без -ки – вируша́ йте нега́ йно; работа с
-ками – га́ яна, гальмо́ вана робо́ та; следуйте (в пути) без -жек – в доро́ зі не спиняйтеся;
чтобы не было -ки – щоб не було зага́ яння.
Задолжавший – 1) (кому) – винний кому́ ; 2) (обремененный долгами) – завинува́ чений.
Задолжать – завинити, завинува́ ті́ти (Г), бу́ ти винним кому́ ; (набрать в долг товаров) –
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на́ бір понабира́ ти.
Задолжаться – завинува́ титися (Г), напозича́ тися (Г).
Задолженность – завинува́ ченість (-ности), довги; (оставшиеся неуплаченными,
несделанными) – зале́ глість (-лости); з. вексельная – векселе́ ва завинува́ ченість; з. по
зарплате – зале́ глість у зарплатні́; покрытие -ности (денежной) – опла́ та довгі́в.
Задолженный – 1) (взятый в долг, о товаре) – заборго́ ваний; 2) (обремененный долгами)
– завинува́ чений.
Заезд (на бегах) – виїзд (-ду).
́
́
́
Заезжий (о лице) – заїжджий,
наїжджий,
приїжджий,
подоро́ жній; (о дворе) – заїзний.
Заем – по́ зика; (действ.) – позича́ ння; з. по векселю – векселе́ ва по́ зика, по́ зика на (під)
ве́ ксель; з. с залогом – по́ зика під заста́ ву; з. срочный – а) терміно́ ва (терміно́ вана) по́ зика,
до пе́ вного те́ рміну; б) по́ зика на визначений (пе́ вний) час, на (пе́ вний) речене́ ць; брать,
делать заем – позича́ ти в ко́ го, бра́ ти по́ зику в ко́ го; в виде займа – як по́ зика; взятый в
заем – позичений, взятий в по́ зику; давать в заем – позича́ ти, позичити кому́ , дава́ ти,
да́ ти по́ зику; совершать заем – позича́ ти, позичити; разрешение займа – до́ звіл на по́ зику.
Заемный – 1) (служащий для займа, об обязательстве) – позичко́ вий; 2) (взятый в заем,
о деньгах) – позичений.
Заемщик, -щица – позича́ льник (-ка), позича́ льниця, позичник, позичниця.
Зажитое – зажиток (-тку), зажиті гро́ ші.
Зажиточно – у доста́ тку, замо́ жно.
Зажиточный (о хозяине) – замо́ жний.
Заимодавец, -вица, заимодатель, -ница (кредитор) – позикода́ вець (-вця),
позикода́ виця.
Заимообразно – у по́ зику, позичко́ во; взять -но – позичити в ко́ го; дать -но – позичити
кому́ .
Заимствование – (за)позичення; (действие) – запозича́ ння, запозичення; (подражание) –
перейма́ ння від ко́ го, наслі́дування кого́ .
Заимствовать, позаимствовать у кого – (за)позича́ ти, (за)позичити в ко́ го; (подражать)
– перейма́ ти що в ко́ го, наслі́дувати кого́ .
Заинтересованность – заціка́ вленість (-ности), заціка́ влення; (материальная) –
заінтересо́ ваність (-ности), заінтересува́ ння, інтере́ с (-су).
Заинтересовывать, -совать – ціка́ вити, заціка́ влювати, заціка́ вити; (материально) –
інтересува́ ти, заінтересо́ вувати, заінтересува́ ти.
Заказ – 1) замо́ влення, замова, за́ гад (-ду); делать заказ – дава́ ти, да́ ти (робити, зробити)
замо́ влення, замовляти, замо́ вити; -зы на немедленную присылку – замо́ влення, (щоб)
нега́ йно присла́ ти; по -зу (исполнять работу) – на замо́ влення; получать заказ –
дістава́ ти замо́ влення; при -зах – замовляючи, коли замовляють; принимаются -зы
(изготовляются) – ро́ бимо на замо́ влення що; 2) (запрет) – заборо́ на, зака́ з (-зу) (Г).
Заказной (о вещи) – замо́ влений, на замо́ влення зро́ блений; (о письме) – реєстро́ ваний.
Заказный (о запретном) – зака́ заний, заборо́ нений.
Заказчик, -чица – замо́ вець (-вця), замо́ вник (-ка), замо́ виця, замо́ вниця.
Заказывать, -зать – 1) замовляти, замо́ вити; 2) (запрещать) – забороняти, зака́ зувати,
заказа́ ти, заборонити.
Заканчивать, -кончить – кінча́ ти, закі́нчувати, закі́нчити.
Заклад – 1) заста́ ва; в -лад отдавать – дава́ ти, да́ ти на заста́ ву, заставляти, заста́ вити,
застановляти, застановити; данное в заклад – заста́ вщина; 2) (пари) – за́ клад (-ду); биться
об заклад – битися (захо́ дити, іти) в за́ клад.
Закладная – заставна́ (-но́ ї).
Закладной (о записи) – заставний.
Закладодержатель, -ница – заставоє́мець (-мця), заставоємиця.
Закладчик, -чица – заста́ вник (-ка), заста́ вниця.
Закладывать, -ложить – 1) (основывать) – заклада́ ти, закла́ сти, заложити; 2) (отдать
под залог) – заставляти, заста́ вити, застановити, дава́ ти, да́ ти в заста́ ву.
Заключать, -чить – 1) (делать заключение) – виво́ дити, вивести, робити, зробити
висновок; 2) (заключать в тюрьму) – ув’язнювати, ув’язнити, садити, посадити, замика́ ти,
замкну́ ти до в’язниці; 3) (оканчивать) – закі́нчувати, кінча́ ти, закі́нчити; з. свою речь –
закі́нчувати свою промо́ ву; 4) (книги, счета) – закі́нчувати, закі́нчити, зво́ дити, звести; з.
баланс – зво́ дити балянс; 5) (в себе) – ма́ ти, містити в собі́, обійма́ ти; 6) (условие, договор)
– уклада́ ти, укла́ сти, бра́ ти, взяти; договоры заключаются у нотариуса – догово́ ри
уклада́ ють пе́ ред нотаре́м.
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Заключаться – 1) (находиться в чем) – міститися, бу́ ти в чо́ му; 2) (состоять) – бу́ ти в
чо́ му (поляга́ ти в чо́ му); в чем заключается причина – в чім (є) причина; ошибка
заключалась в том – по́ милка була́ в то́ му.
Заключение – 1) (вывод) – висновок (-вку) на що, з чо́ го; з. обвинительное – висновок на
обвинува́ чення; з. предварительное (по делу) – попере́ дній висновок; выводить -ние –
робити, зробити висновок, висно́ вувати, виснувати; давать, делать свое -ние – подава́ ти,
пода́ ти, робити, зробити свій висново́ к; на ваше -ние – на ваш висновок, на вирішення, на
присуд; -ние по докладу – висновок на до́ повідь; по -нии, после -ния – пі́сля висновку; по
́ висновком;
-нию (исполнять) – на підста́ ві висновку; по -нию чьему (следует) – за чиїм
прийти к -нию – прийти до висновку; согласно вашего -ния – згі́дно з ва́ шим висновком;
с присоединением -ния – долуча́ ючи, долучивши висновок, з долу́ ченим висновком; 2)
(тюремное) – ув’язнення, за́ мкнення; з. одиночное – окре́ ме ув’язнення; з.
предварительное – передсудо́ ве ув’язнення (за́ мкнення); держать в -нии – держа́ ти у
в’язниці; он в -нии – він ув’язнений, він у в’язниці; подвергать -нию – ув’язнювати,
ув’язнити, держа́ ти у в’язниці, садити, посадити у в’язницю; 3) (окончание) – кіне́ ць (-нця),
закі́нчення; в -ние (сказать) – на закі́нченні, закі́нчуючи, кінча́ ючи, наприкінці́,
напослі́док, наоста́ тку; 4) (книг, счетов) – закі́нчування, закі́нчення, зве́ дення; з. баланса
– зведе́ ння, закі́нчення балянсу; 5) (условия, договора) – уклада́ ння; з. займа – уклада́ ння
по́ зики; з. мира – замирення; по -нии условия – укла́ вши умо́ ву; с -нием договора дела
должны поправиться – як бу́ де укла́ дений до́ гові́р (як укладу́ ть до́ гові́р), спра́ ви ма́ ють
піти на кра́ ще.
Заключенный – ув’язнений, в’язень (-зня).
Заключительный (о балансе) – кінце́ вий, прикінце́ вий.
Закон – пра́ во, зако́ н (-ну); (законоположение) – зако́ н (-ну); з. действующий – чинне
пра́ во, чинний зако́ н; з. квартирный – квартирний зако́ н, зако́ н про комі́рне; з. основной –
основний зако́ н; -ны существующие – тепе́ рішні зако́ ни, суча́ сні зако́ ни, сьогоча́ сні
зако́ ни; в обход -на – обмина́ ючи зако́ н; во имя -на – і́менем зако́ ну (пра́ ва); в силу -на –
силою зако́ ну (пра́ ва), за силою зако́ ну (пра́ ва); вводить закон в силу, действие –
надава́ ти зако́ нові сили (чинности); вне -на – поза зако́ ном; з-н входит в силу – зако́ н
набира́ є сили, стає́ чинним; закон гласит – в зако́ ні ска́ зано; нарушать закон – лама́ ти
пра́ во, переступа́ ти зако́ н; обратное действие -на – зворо́ тна сила зако́ ну; по -ну – згі́дно
з зако́ ном, як зако́ н велить, пра́ вно; полное собрание -нов – по́ вна збі́рка зако́ нів;
поступать по -ну – чинити, ді́яти пра́ вно; предусмотренный -ном – передба́ чений у
зако́ ні; прилагать, применять закон – застосо́ вувати зако́ н; противный -ну – супере́ чний
зако́ нові; противоречащий -ну – супере́ чний зако́ нові, що пере́ чить зако́ нові.
Законвертовывать, -товать (бумаги) – заковерто́ вувати, заковертува́ ти.
Законник – зако́ нник (-ка).
Законно – пра́ вно, зако́ нно, по зако́ ну.
Законность – пра́ вність (-ности), зако́ нність (-ности).
Законный (о порядке, требовании) – зако́ нний, пра́ вний.
Законоблюститель – праводоглядач (-ча).
Законоблюстительный (об органе) – праводоглядчий.
Законовед – правозна́ вець (-вця), законозна́ вець (-вця), пра́ вник (-ка).
Законоведение – правозна́ вство, законозна́ вство.
Законодатель – правода́ вець (-вця), законода́ вець (-вця).
Законодательный (о мерах) – правода́ вчий, законода́ вчий, законода́ тний.
Законодательство – правода́ вство, законода́ вство.
Закономерный (о связи) – закономі́рний; (юрид.) – правомі́рний.
Законоположение – зако́ н (-ну).
Законопреступник, -ница – праволо́ мець (-мця), праволо́ м(н)иця, пересту́ пник зако́ ну.
Законопроект – проє́кт зако́ ну, законопроє́кт (-ту).
Законотолкователь – з’ясува́ ч зако́ ну, законоз’ясува́ ч (-ча́ ).
Законтрактовывать, законтрактовать, -ся – законтракто́ вувати, законтрактува́ ти, -ся.
Закреплять, -пить – закріпляти, закріпити.
Закругляти, -лить (цифры) – закругляти, закру́ глювати, закруглити.
Закрывать, -крыть – 1) (прекращать) – закрива́ ти, закрити, припиняти, припинити;
(упразднять) – касува́ ти, скасува́ ти, закрива́ ти, закрити; з. воду, электричество –
припиняти во́ ду, еле́ктрику; з. заседание – закрива́ ти засі́дання; з. кредит – закрива́ ти
кредит; з. подписку – закрива́ ти передпла́ ту; з. прием грузов – припиняти прийма́ ти
ванта́ ж; з. список ораторов – припиняти записувати промо́ вців, бі́льше не записувати
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промо́ вців; предприятие решено закрыть – вирішено закрити підприє́мство; 2)
(затворять) – зачиняти, зачинити; (временно закрывать учреждение, заведение) –
зачиняти, зачинити; клуб закрыт на летнее время (о помещении) – клюб на лі́то
зачинений; 3) (глаза на что) – заплющувати, заплющити.
Закрытый (о заседании, спектакле) – закритий; (о дверях) – зачинений.
Закупать, -пить – закупо́ вувати, закупити.
Закупка – 1) (покупка) – за́ куп (-пу), за́ купка, по́ купка; 2) (действ.) – купува́ ння,
закупо́ вування, за́ куп (-пу), купі́вля.
Закупной (о материале, продуктах) – закупний.
Закупочный (об аппарате) – заку́ пчий.
Закупщик, -щица – заку́ пник (-ка), заку́ пниця.
Зал – за́ ля; з. для чтения – чита́ льна за́ ля; з. зрительный – за́ ля для глядачі́в; з.
концертный – за́ ля на конце́ рти, концерто́ ва за́ ля; з. лекционный – лекці́йна за́ ля; з.
ожидания – за́ ля чека́ ти, чека́ льня.
Заламывать, -ломить (цену) – заправляти, пра́ вити, запра́ вити.
Залежалый, залежавшийся (о товаре) – лежа́ лий, зале́ глий, залежа́ лий.
Залежь (в делах) – зале́ глість (-лости), зале́ гле.
Залог – 1) заста́ ва, застано́ ва; в залог отдать – заста́ вити, відда́ ти (на) в заста́ ву, під
заста́ ву; освободить из-под -га – викупити з заста́ ви; отданное в залог – заста́ вщина; под
залог – під заста́ ву; состоящий в -ге – заста́ влений, що є в (на) заста́ ві, заставний; 2)
(гарантия денежная и иная) – за(по)ру́ ка; -гом этого является – запору́ ка цього́ є; 3)
(пари) – за́ клад (-ду); идти в залог – іти, піти на за́ клад, битися, побитися об за́ клад,
заклада́ тися, закла́ стися з ким.
Залоговой (об обязательстве, квитанции) – заставний.
Залогодатель, залогодательница – заста́ вник (-ка), заста́ вниця.
Залогодержатель, -ница – заставоде́ ржець (-жця), заставоде́ ржиця; (залогоприниматель)
– заставоє́мець (-мця), заставоє́миця.
Заложение (от гл. «заложить»=«основать») – заснува́ ння; з. текущих записей –
заснува́ ння пото́ чних за́ писів.
Заложник, -ница – заста́ вленець (-нця), заста́ вленик (-ка), заста́ влениця, зару́ чник (-ка),
зару́ чниця.
Замедление – га́ янка, (за)га́ яння, зага́ й (-га́ ю) (Г); (об уменьшении темпа) – спові́льнення,
сповільні́ння; без -ния – не га́ ючись, неба́ вом; в случае -ния – якщо́ бу́ де зага́ яння, якщо́
зага́ ється; з. темпа работы – спові́льнення, сповільні́ння те́ мпу в робо́ ті, зме́ ншення
те́ мпу в робо́ ті; з. собирания паевого капитала – га́ янка у збира́ нні пайово́ го капіта́ лу.
Замедленный (о телеграме) – зага́ яний; (о темпе работы) – пові́льний, спові́льнений.
Замедлять, -лить – га́ ятися, зага́ ятися, баритися; (задерживать что) – га́ яти,
приде́ ржувати, приде́ ржати що; з. движение – приде́ ржати рух; не замедлим ответить –
не га́ ючись, відповімо́ .
Замен, замена – 1) замі́на, замі́н (-ну); 2) (заместительство) – заступа́ ння.
Заменять, -нить – заміняти, замінити на що; (замещать) – заступа́ ти, заступити, става́ ти,
ста́ ти за ко́ го.
Заместитель – засту́ пник (-ка).
Заместительство – засту́ пництво; (замещение) – засту́ плення.
Заметна – за́ мітка, нота́ тка; (в газете) – замі́тка; -ки карандашем, карандашные – нота́ тки
олівце́ м; быть в -ке – бу́ ти (стояти) на за́ мітці.
Заметный (о случае) – примі́тний, помі́тний; (значительный, о размере) – чима́ лий; стать
-ным – позна́ читися.
Замечание – 1) (примечание) – ува́ га, заува́ ження; з. уместное – слу́ шна ува́ га; иметь на
-нии – ма́ ти на ува́ зі (на о́ ці); 2) (дисциплинарное) – заува́ ження; (действ.) –
заува́ жування, заува́ ження; з. строгое – суво́ ра дога́ на; делать -ние – робити, зробити
заува́ ження, заува́ жувати, заува́ жити.
Замечать, -метить – 1) (отмечать) – зазнача́ ти, зазна́ чити, познача́ ти, позна́ чити; 2)
(видеть, наблюдать) – поміча́ ти, помі́тити, спостеріга́ ти, спостерегти, заува́ жувати,
заува́ жити; замечу при этом – скажу́ до цьо́ го, заува́ жу до цьо́ го; 3) (делать замечание) –
робити, зробити заува́ ження, заува́ жувати, заува́ жити.
Замешательство (смущение) – збенте́ ження; 2) (в делах) – перебі́й (-бо́ ю); (минутное в
делах) – перебі́й на хвилину.
Замешивать, -шать (впутывать) – вплу́ тувати, вплу́ тати.
Замешиваться, -шаться (впутываться) – втруча́ тися, втрутитися, устрява́ ти, устряти.
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Замещать, -местить – 1) (кого) – заступа́ ти, заступити кого́ ; 2) (заменять что чем) –
заміняти, замінити, заміща́ ти, замістити; 3) (должность кем) – признача́ ти, призна́ чити
кого́ на поса́ ду; должность не замещена – на поса́ ду не призна́ чено, поса́ да ві́льна.
Замок (в выражении), под замком (держать) – за замко́ м.
Замужество – замі́жжя; состоять в -ве – бу́ ти одру́ женою.
Замужняя – заміжня, одру́ жена.
Занимать, -нять – 1) (одалживать) – позича́ ти, позичити в ко́ го, кому́ ; 2) (квартиру) –
займа́ ти, зайняти; 3) (должность) – заступа́ ти, заступити поса́ ду, бу́ ти на поса́ ді, ма́ ти
поса́ ду; я занимаю должность делопроизводителя – я працюю за ділово́ да, на поса́ ді
ділово́ да; з. высокое положение – бу́ ти на великій поса́ ді, ма́ ти великий у́ ряд; з. место –
забира́ ти, забра́ ти, мі́сце; (о лице) – займа́ ти, зайняти мі́сце; (должность) – ма́ ти поса́ ду;
з. время – бра́ ти, забира́ ти час.
Заниматься, -няться – 1) (чем) – робити що, працюва́ ти ко́ ло чо́ го, жити з чо́ го; з.
выполнением чего – вико́ нувати що, (поча́ ти) вико́ нувати що; з. каким-либо делом – бу́ ти
при яко́ му ді́лі; з. какой-либо деятельностью – працюва́ ти в які́й га́ лузі; з. составлением
чего – склада́ ти що, працюва́ ти над склада́ нням чого́ , склада́ ючи що; 2) (в значении –
иметь какую-либо профессию); з. врачебной практикой – жити з лі́карської пра́ ктики,
лікарюва́ ти; з. земледелием – хліб робити, працюва́ ти ко́ ло землі́, жити з хліборо́ бства; з.
комиссионерскими делами – комісіонерува́ ти (Н), факторува́ ти; з. коммерцией –
комерціюва́ ти; з. научной деятельностью – працюва́ ти в науко́ вій га́ лузі, працюва́ ти
науко́ во; з. ремеслом – ремісникува́ ти, жити з ремества́ ; з. спекуляцией – спекулюва́ ти; з.
торговлей – крамарюва́ ти; з. учительством – учителюва́ ти; 3) (учиться) – учитися; 4)
-ться с учеником – вчити у́ чня.
Заносить, нести – 1) зано́ сити, занести (що куди); 2) (в книгу) – заво́ дити, завести,
вписувати, вписа́ ти; з. в протокол – вписувати, вписа́ ти, записувати, записа́ ти до
протоко́ лу; з. в счет – вписувати, вписа́ ти в раху́ нок, до раху́ нку.
Занумеровывать, -вать – занумеро́ вувати, занумерува́ ти.
Занятие – 1) (работа) – пра́ ця, робо́ та; (школьное обучение) – навча́ ння; (занятие ученика)
– вчиття; (состояние при деле) – приді́льність (-ности) (Н); з. личное – особиста пра́ ця; з.
населения – на чо́ му працює людність, над чим (ко́ ло чо́ го) працює людність, що ро́ бить (з
чо́ го живе́ ) людність; з. основное – основна́ пра́ ця; з. профессиональное – профе́ сія; з.
ремеслом – ремісникува́ ння; з. торговлей – крамарюва́ ння; з. учительством –
учителюва́ ння; ваше -тие? – при яко́ му ви ді́лі?; род -тий – пра́ ця, профе́ сія; часы -тий –
робі́тні, урядо́ ві години; человек без определенных -тий – людина без пе́ вної пра́ ці, без
пе́ вної приді́льности (Н), людина не при ді́лі; человек, имеющий (определенное) -тие –
людина при (пе́ вному) ді́лі, приді́льна (Н) людина; 2) (должности) – заступа́ ння;
подготовленность к -тию должности – підгото́ ваність (щоб) заступити поса́ ду (ста́ ти на
поса́ ду); право на -тие должности – пра́ во вступити (ста́ ти) на поса́ ду; 3) (квартиры) –
займа́ ння, зайняття.
Занятый – 1) (одолженный, о вещи, о деньгах) – позичений; 2) (о месте, квартире,
телефоне и т. п.) – зайнятий, не ві́льний; место занято – мі́сце не ві́льне; 3) (не
имеющий времени) – за ді́лом, за робо́ тою; мы так заняты – у нас сті́льки робо́ ти; он
занят этим делом – він працює ко́ ло ціє́ї спра́ ви; я занят – я працюю, мені́ ні́коли.
Заочно – вза́ очі.
Заочный (о решении) – (в)за́ вічний.
Запаздывать, -поздать – запі́знюватися, запізнитися, спі́знюватися, спізнитися.
Запас – запа́ с (-су); в (на) запас – про запа́ с; видимые запасы – на́ вічні запа́ си;
отложенный в запас – покла́ дний; солдат -са – запа́ сник (-ка).
Запасной, запасный (о капитале) – запа́ сний, про запа́ с.
Запечатывать, -тать – запеча́ тувати, запеча́ тати; з. в конверт – заковерто́ вувати,
заковертува́ ти.
Запирать – замика́ ти, замкну́ ти.
Записка – 1) за́ писка; (действ.) – записування; (в книги, списки) – вписування; з.
докладная – доповідна́ за́ писка, писана до́ повідь; з. объяснительная, пояснительная –
поясняльна за́ писка, за́ писка на пояснення, писане пояснення; з. служебная – уряднича
за́ писка, службо́ ва за́ писка; 2) (заметка) – нота́ тка.
Записки – за́ писи, записки.
Записник, -ца, записыватель, -ница – записувач, записувачка.
Записывать, -сать – записувати, записа́ ти; (в книги, списки) – вписувати, вписа́ ти,
заво́ дити, завести (до книг, до списків); з. в протокол – до протоко́ лу вписувати, вписа́ ти,
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запротокольо́ вувати, запротоколюва́ ти; з. в расход – записувати на вибу́ ток; з. на приход –
записувати на прибу́ ток; з. на счет – записувати на раху́ нок.
Запись – за́ пис (-су); (действ.) – записування, за́ пис (-су), вписування, впис (-су); з.
бухгалтерская – бухга́ льтерський за́ пис; з. дарственная – даровизний лист; з.
дозволительная – за́ пис про до́ звіл, дозві́льний за́ пис; з. закладная – заставний лист; з.
запродажная – запрода́ жна, запрода́ жний лист (за́ пис); з. из документов – за́ пис на
підста́ ві доку́ ментів; з. маклерская – ма́ клерський за́ пис; з. метрическая – метричний
за́ пис; з. мировая – мирова́ ; з. обратная – зворо́ тний за́ пис; з. погодные – річні́ за́ писи; з.
раздельная – (по)ді́льчий лист; з. сторнировочная – сторно́ вний за́ пис; з. счетная –
рахунко́ вий за́ пис, за́ пис раху́ нкам; з. уравнительная – урівняльний за́ пис; з. уступочная
– відступний за́ пис; при -си – записуючи, коли записують; производить запись –
записувати, записа́ ти, вписувати, вписа́ ти.
Запломбировать – запломбува́ ти.
Заповедник – непору́ шенець (-нця) (Н), непорушнина́ (Н), пе́ рвісник (-ка) (Н).
Заповедный (об участке) – непору́ шний, зака́ заний, заборо́ нений.
Заподозревать, -зрить – підо́ зрювати, запідо́ зрити.
Заподозренный – підо́ зрений, кого підо́ зрюють, на ко́ го є підо́ зрення, на ко́ го ма́ ють
призру.
Запоздание – запі́знення, спі́знення, припі́знення; являться, прибывать с -нием –
прихо́ дити, прибува́ ти запі́знюючись (запізнившись, спізнившись).
Заполнять, -нить – запо́ внювати, заповняти, запо́ внити; з. анкету – відповіда́ ти,
відповісти на анке́ ту.
Запрашивать, -просить – 1) (спрашивать предварит.) – запитувати, запита́ ти, робити,
зробити за́ пит; 2) (о цене) – пра́ вити, заправляти, запра́ вити.
Запрет – заборо́ на, зака́ з (-зу).
Запретный – заборо́ нений, зака́ заний.
Запретительный (о распоряжении) – заборо́ нний, заказо́ вий, заказник.
Запретчик – заборо́ нець (-нця).
Запрещать, -ретить – боронити, забороняти, заборонити, зака́ зувати, заказа́ ти; вход -тся
– не ві́льно (заборо́ нено, зака́ зано) вхо́ дити.
Запрещение – заборо́ на; налагать -ние – забороняти, наклада́ ти заборо́ ну; снимать,
снять -ние – касува́ ти, скасува́ ти заборо́ ну.
Запрещено – заборо́ нено, не ві́льно, не дозво́ лено.
Заприходовать – заприбуткува́ ти, записа́ ти на прибу́ ток.
Запродавать, -дать – запро́ дувати, запродава́ ти, запро́ дати.
Запродажа – запро́ даж (-жу).
Запродажная – запрода́ жна, запрода́ жний лист(за́ пис).
Запрос – 1) за́ пит (-ту), запита́ ння; входить с -сом – вдава́ тися з за́ питом (запитуючи,
запита́ вши); 2) (о цене) – запра́ ва, за́ цінка; цены без -са – ці́ни без то́ ргу, сталі ці́ни; 3)
(потребность) – потре́ ба; -сы рынка – потре́ би ринку.
Запускать, -стить (дело) – зане́ дбувати, занедба́ ти, запуска́ ти, запустити, занеха́ ювати,
занеха́ яти, занеха́ ти.
Запутывать, -тать – заплу́ тувати, заплу́ тати.
Запущение – зане́дбання; в состоянии -ния – зане́ дбаний, запу́ щений, занеха́ яний.
Зарабатывать, -ботать – заробляти, заробити.
Зарабатывающий (живущий заработком) – зарібник (-ка), зароблящий (Г).
Заработный (о плате) – заробі́тний, зарібний.
Заработок – заробі́ток (-тку), зарі́бок (-бку); (отхожие промыслы) – заробі́тки; з. побочный
– побі́чний (побі́чній) заробі́ток, заробі́ток на стороні́ ; з. посторонние – побі́чні заробі́тки;
з. случайный – випадко́ вий заробі́ток, зарі́бок; дающий -ток (о деле, местности, где
можно найти заработок) – заробі́тний; идущий на -тки, ищущий -тка, работающий
только для -ка – заробітча́ нин (-на); имеющий, хорошие -тки – зароботящий; ходить на
-тки – ходити на заробі́тки, зарібкува́ ти.
Зарекомендовывать, -довать – зарекомендо́ вувати, зарекомендува́ ти; з. себя хорошим
работником – зарекомендува́ ти себе́ , як до́ брого робітника́ .
Заручаться, -читься чем – забезпе́ чувати, забезпе́ чити собі́ що; з. согласием –
забезпе́ чувати собі́ згоду.
Засвидетельствовать – засві́дчити, посві́дчити; з. акт – засві́дчити акт.
Заседание – засі́да́ ння, ра́ да; з. вечернее – вечі́рнє засі́да́ ння, вечі́рня ра́ да; з. закрытое –
засіда́ ння неприлюдне (закрите), закрита (неприлюдна) ра́ да; з. пленарное – плена́ рне,
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по́ вне засіда́ ння, плена́ рна ра́ да; з. открытое (при открытых дверях) – засі́да́ ння
прилюдне, прилюдна ра́ да; з. соединенное – сполу́ чене (об’є́днане, спі́льне) засіда́ ння,
спі́льна ра́ да; з. утреннее – (в)ра́ нішне засі́да́ ння, (в)ра́ нішня ра́ да; з. экстренное –
нага́ льне засі́да́ ння, позачерго́ ве засі́да́ ння; нага́ льна, позачерго́ ва ра́ да; в -нии – на
засі́да́ нні, на ра́ ді; закрывать заседание – закрива́ ти ра́ ду, засі́да́ ння; объявляю -ние
открытым – оповіща́ ю, що засі́да́ ння почало́ ся; що ра́ да почала́ ся; открывать заседание
– відкрива́ ти (почина́ ти) ра́ ду, засі́да́ ння; очередное -ние – черго́ ва́ ра́ да, черго́ ве́
засі́да́ ння; предстоящее -ние – насту́ пна ра́ да, насту́ пне засі́да́ ння; следующее -ние –
насту́ пне (да́ льше) засі́да́ ння.
Заседатель, -ница – ра́ дник (-ка), ра́ дниця.
Заседать (участвовать в заседании) – радува́ ти, (Г) засіда́ ти.
Заселенность – засе́ леність (-ности), залюдненість (-ности).
Заселять, -лить – заселяти, заселити; (о заселении людьми) – залюднювати, залюднити.
Заслуга – заслу́ га; ставить в -гу – ста́ вити, поста́ вити, поклада́ ти, покла́ сти на заслу́ гу
кому́ .
Заслуженный (о деятеле, профессоре) – заслу́ жений, вислужений.
Заслуживать, -жить – заслу́ жувати, заслужити, вислу́ жувати, вислужити: (чего) –
заслуго́ вувати, заслужити на що; з. особенного внимания – бу́ ти ва́ ртим особливої ува́ ги;
он -вает того, чтобы… – він ва́ ртий того́ , щоб…; він заслуго́ вує, заслужив на те, щоб…
Заслушивать, -шать – слу́ хати, вислу́ хувати, вислухати; (на суде) – розбира́ ти, розібра́ ти.
Засрочный – позатерміно́ вий, позареченце́ вий.
Застава (таможенная) – митниця.
Застой – стоянина (Н); з. в делах – стоянина в спра́ вах; з. в торговле – безто́ ржя; з. на
́
мельнице – безмлив’я; в совершенном застое (дело) – зо́ всім без ру́ ху, зо́ всім стоїть;
зо́ всім ста́ ло.
Застраивать, застроить – забудо́ вувати, забудува́ ти.
Застраховывать, -ховать – убезпе́ чувати, убезпе́ чити.
Застройка – забудо́ ва, забудо́ вання.
Застройщик – забудо́ вник (-ка).
Заступник, -ница – засту́ пник (-ка), засту́ пниця, оборо́ нець (-нця), оборо́ нниця.
Засчитывать, -тать – зарахо́ вувати, зарахува́ ти.
Засылать, -слать – засила́ ти, засла́ ти.
Затворять, -рить – зачиняти, зачинити.
Затишье (в выражениях) «з. на фронте» – тихо на фро́ нті; з. на рынке – ма́ ло то́ ргу,
малото́ ржя.
Затоваривать, затоварить, -ся – затова́ рювати, затова́ рити, закрамо́ вувати, закрамува́ ти,
-ся.
Затрагивать, -тронуть – зачі́пати, зачепити, пору́ шувати, пору́ шити; з. вопрос –
пору́ шувати спра́ ву; з. вскользь – каза́ ти, сказа́ ти, зга́ дувати, згада́ ти між і́ншим; з. чьилибо интересы – стосува́ тися до чиїх́ інтере́ сів, зачіпа́ ти чий інтере́ с.
Затрата – витрата: (действ.) – витрача́ ння; з. производительные – продуктивні (доці́льні)
витра́ ти; производить -ты – витрача́ ти, робити витра́ ти.
Затрачивать, -ратить – витрача́ ти, витратити.
Затребовать – поста́ вити (пода́ ти) вимо́ гу на що; запропонува́ ти пода́ ти що, наказа́ ти що
зробити. Затребовали представления сведений – вимага́ ють пода́ ти (щоб по́ дано)
відо́ мості.
Затруднение – тру́ дність (-ности), трудно́ та, тру́ днощі (-щів); (помеха) – перешко́ да; з.
денежное – грошова́ скру́ та, скру́ та на гро́ ші; главное -ние заключается в… – найбі́льша
перешко́ да (є) в…; быть в -нии – вага́ тися; (материально) – бу́ ти в скру́ ті; быть в
денежном -нии – бу́ ти в грошові́й скру́ ті; встречать -ния – натрапляти, натра́ пити на
трудно́ ти; перешко́ди; встречались -ния – були (траплялися) трудно́ ти, перешко́ ди;
испытать -ние – зазнава́ ти трудно́ т; после долгих -ний – по великих перешко́ дах
(трудно́ тах); поставить в -ние – завда́ ти тру́ дности; сопряженный с -ми – зв’язаний,
сполу́ чений з трудно́ тами, трудно́ тний; это сопряжено с большими -ми – це зв’язане,
сполу́ чене з великими трудно́ тами.
Затруднительный (о деле, вопросе) – трудний; (материально, о положении) – суту́ жний,
скру́ тний.
Затруднять, -нить – кого утрудняти, утрудните, клопота́ ти, заклопота́ ти кого; (ставать
препятствия) – перешкоджа́ ти, перешко́ дити кому́ .
Затрудняться, -ниться – 1) (брать на себя труд) – клопота́ тися; не стоит -ться – не
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ва́ рто клопота́ титися; 2) (не решаться) – вага́ тися, завага́ тися; з. в выборе решения –
вага́ тися вирішити; затрудняюсь Вам ответить – мені́ ва́ жко (не ле́ гко) Вам відпові́сти.
Затягивать, -тянуть (дело) – тягти, затяга́ ти, затягти.
Затяжка (дела) – проволо́ ка із спра́ вою, га́ яння спра́ ви.
Заурядный (о деле, факте) – звича́ йний; (о лице) – сере́ дній.
Захват – захо́ плення, зага́ рбання.
Захватывать, -ватить – захо́ плювати, захопити, зага́ рбувати, зага́ рбати.
Захватчик, -чица – зага́ рбач (-ча), зага́ рбачка.
Захожий (о пришлом элементе населения) – за́ йшлий.
Зачеркивать, -кнуть – закре́ слювати, закре́ слити.
Зачерчивать, -ртить – зарисо́ вувати, зарисува́ ти.
Зачет – зарахо́ вання, за́ лік (-ку); (действ.) – зарахо́ вування, зарахува́ ння; в зачет, с -том
(выдать) – зарахо́ вуючи, зарахува́ вши; (получить) – з зарахува́ нням; не в зачет (выдать)
– не зарахо́ вуючи; (получить) – без зарахува́ ння; с -том вашего счета за вами долг 120
рублей – коли зарахува́ ти ваш раху́ нок, довг ваш становитиме 120 карбо́ ванців.
Зачетный (об испытаниях) – залічний, на зарахува́ ння, на залі́чення; (о книжке)
іспито́ вий.
Зачинщик, -чица – призво́ дник (-ка), призво́ дниця.
Зачисление – 1) (засчитывание) – зарахо́ вування, зарахува́ ння, залі́чування, залі́чення; 2)
(на должность) – признача́ ння, призна́ чення, зачислення; постановление о -нии на
должность – ухва́ ла призна́ чити (зачислити) на поса́ ду; с -нием на должность (нового
лица) – коли (як) призна́ чено на поса́ ду, призна́ чивши на поса́ ду…
Зачислять, -лить – 1) (засчитывать) – зарахо́ вувати, зарахува́ ти, залі́чувати, залічити; 2)
(на должность) – признача́ ти, призначити, зачисляти, зачислити на поса́ ду.
Зачитывать, -честь – зарахо́ вувати, зарахува́ ти, залі́чувати, залічити.
Зачитывать, -читать (протокол, постановление) – чита́ ти, прочитувати, прочита́ ти.
Защита – 1) оборо́ на, за́ хист (-ту); выступать, подниматься, вставать на (в) -ту (кого,
чего) – става́ ти, ста́ ти до оборо́ ни, в оборо́ ні кого́ , чого́ ; обстава́ ти, обста́ ти за ким, за чим;
заступа́ тися, заступитися за ко́ го; говорить в -ту (кого, чего) – говорити в оборо́ ні кого́ ,
чого́ , промовляти за ким, за чим; 2) (заграждение) – засло́ на, за́ хист (-ту).
Защитительный (о речи) – оборо́ нний; (предохраняющий, о заграждении) – захисний; (о
знаке) – охоро́ нний.
Защитник, -ница – оборо́ нець (-нця), оборо́ нниця; засту́ пник (-ка), засту́ пниця; захисник (ка), захисниця; з. на суде – правозасту́ пник (-ка), правозасту́ пниця.
Защитный (о доводе) – оборо́ нний; (предохраняющий, о цвете) – захисний.
Защищать, защитить, -ся – боронити, обороняти, оборонити, захища́ ти, захистити, -ся.
Заявитель, -ница – заявник (-ка), заявниця.
Заявка (предъявление) – по́ каз (-зу), пода́ ння; -ка паспортов – реєструва́ ння паспорті́в.
Заявление (кому) – заява до ко́ го; з. в писанной форме – писана заява, заява на письмі́; з.
нотариальное – нотаріяльна заява; з. отказ – заява про відмо́ влення (про зре́ чення); з.
словесное – у́ сна заява, заява на слова́ х; по -нию (давать справки) – на заяву; заключение
по -нию – висновок на заяву; по Вашему -нию (выходит, что) – з Ва́ шої заяви; сделать
-ние – скла́ сти заяву, заявити.
Заявлять, заявить, -ся – заявляти, заявити, -ся; з. иск – заклада́ ти, закла́ сти по́ зов; з.
мнение – подава́ ти, пода́ ти ду́ мку; з. о своем согласии – зголо́ шуватися, зголоситися; з.
себя наследником – зголо́ шуватися, зголоситися до спа́ дщини.
Заявщик (паспортов) – реєструва́ ч (-ча́ ).
Звание – стан (-ну).
Звездины – зорини (-рин).
Звено – ла́ нка, кільце́ .
Зверинец – звіринець (-нця).
Звонок – дзвіно́ к (-нка); з. к дворнику – дзві́нок до двірника́ ; по -ку (являться) – на дзвіно́ к.
Здание – будинок (-нку); (каменное) – кам’яниця; з. школьное – будинок на шко́ лу,
шкільний будинок.
Здравоохранение – охоро́ на здоро́ в’я.
Зеленщик, -щица – зеленяр (-ра), зеленярка.
Земельный (о наделе) – земе́ льний.
Землевладелец, -лица – землевла́ сник (-ка), землевла́ сниця.
Землевладение – землеволоді́ння.
Земледелец – хліборо́ б (-ба).
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Земледелие – хліборо́ бство; заниматься -лием – хліборо́ бити, хліб робити.
Землемер – землемі́р (-ра), мі́рчий (-чого).
Землепользование – землекористування.
Землепользователь, -ница – землекористувач (-ча), землекористувачка.
Землеустроитель – землевпорядник (-ка).
Землеустроительный (о комиссии) – землевпорядний.
Землеустройство – землевпорядження.
Земля – 1) земля, ґрунт (-ту); з. неудобная – неприда́ тна земля; з. огородная – горо́ дня
земля; з. пахотная – о́ рна земля, нив’я (Г); з. полевая – польова́ земля; з. пустующая –
гуляща земля; з. сенокосная – сіножа́ тна земля, сіножа́ ть; з. удобная – ужитко́ ва
́
(прида́ тна) земля; з. усадебная – садиба, садибна земля; 2) (страна) – країна,
край (кра́ ю).
Зерновой (продукт) – зерновий.
Зерноочистительный (об аппарате, складе) – зерноочисний.
Зернохранилище – зерносхо́ вище.
Злодеяние – лиході́йство, злочинство, зло́ чин (-ну).
Злонамеренность – зловмисність (-ности).
Злонамеренный, злостный (о поступке) – зловмисний, підступний.
Злоумышленник, -ница – зловмисник (-ка), зловмисниця.
Злоумышленный (о поступке) – зловмисний.
Злоупотребление (чем) – 1) зловжива́ ння чого́ ; з. по службе – зловжива́ ння урядо́ вця,
ужива́ ння у́ ряду на зле; 2) (неумеренное употребление) – надужива́ ння, надужиття чого́ ;
з. властью – надужива́ ння вла́ ди.
Злоупотреблять, -бить (чем) – зловжива́ ти, зловжити чого́ , вжива́ ти на зле, на зле вжити;
(неумеренно употреблять) – надужива́ ти, надужити чого́ ; з. доверием – зловжива́ ти
дові́ри.
Знак – 1) (признак) – знак (-ку), озна́ ка; з. межевой – межовий знак, копе́ ць (-пця); з.
надстрочный – надрядко́ вий знак; знаки граничные – межеві́, граничні зна́ ки; з.
денежный – грошовий знак; з. сигнальный – га́ сло, га́ словий знак; в знак чего-либо – на
знак, на озна́ ку чого́ ; 2) (пометка) – за́ значка; з. погасительный – тамі́вка (Н), значкі́вка
(Н); з. препинания – розділо́ вий знак; 3) (знак отличия) – відзна́ ка.
Знакомить, ознакомить кого с чем – дава́ ти, да́ ти обізна́ тися кому з чим, знайо́ мити,
познайо́ мити кого з чим.
Знакомиться, познакомиться с кем, с чем – знайо́ митися познайо́ митися,
зазнайо́ млюватися, зазнайо́ митися з ким, з чим; (ознакамливаться) – обізнава́ тися,
обізна́ тися з чим, на чо́ му, знайо́ митися, познайо́ митися з чим; дізнава́ ти, дізна́ ти що.
Знакомство – 1) (ознакомление) – обізнава́ ння; 2) (ознакомленность) – обі́знаність (-ности
), знайо́ мство; иметь -ство – ма́ ти знайо́ мство; свести -ство – познайо́ митися з ким.
Знаменательный (о дне) – знаме́ нний, показний.
Знаменитый (об ораторе) – знаменитий, славнозві́сний.
Знамя – зна́ ме́ но́ , пра́ пор (-ра); выставлять -мя – викида́ ти, викинути пра́ пора.
Знание – зна́ ння; нельзя отказать докладчику в -нии дела – не мо́ жна запере́ чити, що
допові́да́ ч зна́ є спра́ ву (зна́ ється на спра́ ві).
Знаток – знаве́ ць (-вця); быть -ком по части чего – зна́ тися на чо́ му.
Знать – зна́ ти, ві́дати; з. делать что – вмі́ти чого́ ; з. толк в чем – зна́ тися на чо́ му,
розумі́тися на чо́ му; дать -ть кому – сповістити кого́ , да́ ти зна́ ти кому́ .
Значение – 1) (смысл) – зна́ чення, зміст (-ту); з. этого закона – зна́ чення (зміст) цього́
зако́ ну; 2) (важность) – зна́ чення, вага́ , сила; з. служебное – помічне́ зна́ чення; иметь
-ние – зна́ чити, ма́ ти зна́ чення, ва́ жити, ма́ ти силу, ма́ ти вагу́ ; иметь большое -ние –
бага́ то ва́ жити, великова́ жити; иметь первостепенное -ние – бу́ ти першорядним; ма́ ти
першорядну вагу́ ; иметь ударное -ние – бу́ ти нага́ льним, ма́ ти бойове́ зна́ чення;
потерять -ние – втра́ тити чинність, вагу́ , зна́ чення, унева́ жнитися; придавать -ние чему
– надава́ ти ваги чому́ ; придавать мало -ния чему – надава́ ти ма́ ло ваги чому́ , легкова́ жити
що; приобретать -ние – набува́ ти зна́ чення (ваги), ува́ жнюватися; 3) (матем.) – ва́ ртість
(-тости); з. приближенное – наближена ва́ ртість; з. числовое – числова́ ва́ ртість.
Значит – о́ тже, ото́ ж, вихо́ дить.
Значительный – 1) (о величине) – чима́ лий; 2) (о личности) – значний, визначний,
ва́ жний.
Значить – 1) (означать) – зна́ чити, озна́ чувати; 2) (иметь знач.) – ва́ жити, силу (вагу́ )
ма́ ти.
Значиться (числиться) – бу́ ти; з. по списку в квитанции – записано в списку, в квіта́ нції;
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товар значится в описи – крам є в о́ пису, крам зане́ сений до о́ пису.
Знающий (о сведущем лице) – що зна́ ється на чо́ му, тямущий, знающий, досві́дчений.
Зодчий – будівничий (-чого).
Золото – зо́ лото; з. настоящее – щире, су́ те зо́ лото; з. чистое – щире зо́ лото; в -те
(исчислять) – зо́ лотом, на зо́ лото.
Зона – зо́ на, сму́ га.
Зрелище – видо́ вище; з. театральное – виста́ ва; з. увеселительное – весе́ ле видо́ вище.
Зрение (в выражении) «с точки зрения» – з по́ гляду; с этой точки -ния – з цьо́ го по́ гляду.
Зритель, -ница – гляда́ ч (-ча), гляда́ чка.
Игнорировать – іґнорува́ ти, сов. – зігнорува́ ти що, не зважа́ ти, сов. – не зва́ жити на що;
(пренебрегать чем) – не́ хтувати, сов. – зне́ хтувати що.
Игра – (і)гра́ ; (действ.) – гра́ ння; и. азартная – газардо́ ва гра; и. карточная – гра в карт(и);
и. на повышение – гра на підвищення; и. на понижене – гра на зниження.
Идти, пойти – 1) (куда, к кому, за кем, за чем, на кого, на что) – іти, піти (куди, до ко́ го, по
ко́ го, по що, на ко́ го, на що); и. вперед (прогрессировать) – поступа́ ти, поступити; и.
впереди (предводительствовать) – пе́ ред вести, передува́ ти; и. к лучшему, улучшаться –
на до́ бре йти(ся) на добре́ кла́ стися; и. к чему (к добру) – іти(ся) на що (на до́ бре); и. по
́ прикладом; идет время – час мина́ є,
стопам чьим – іти (за) чиїм слідом, іти за чиїм
сплива́ є; идет к тому, что… – іде́ ться до то́ го (на те), що; 2) (соглашаться на что) –
пристава́ ти, приста́ ти, пуска́ тися, пуститися, іти, піти на що; 3) (начаться) – піти,
поча́ тися; пошли разногласия – пішло́ на не́ лад, поча́ вся не́лад.
Иждивенец, -нка – нако́ штник (-ка) (Н), нако́ штниця (Н).
́ ко́ штом
Иждивение – кошт (-ту); -нием – ко́ штом; иметь на -нии кого – утримувати своїм
кого́ ; состоять на -нии – жити ко́ штом кого́ .
Иждивенческий (о положений) – нако́ штницький (Н).
Из(о) – (і)з, зі, зо; изо всех сил – як мо́ га, чимдужч, з усієї сили, щосили; изо дня в день –
день-у-де́ нь, день-придні; из своего состава – у-помі́ж се́ бе, у-помі́ж сво́ го скла́ ду; из
среды кого – -помі́ж, -посере́ д ко́ го.
Из-за – 1) (откуда) – з-за, з-поза; 2) (по причине) – че́ рез (ко́ го, що), за (ким, чим); из-за вас
– че́ рез Вас, за Ва́ ми; 3) задля, ра́ди, для: работать из-за денег – працюва́ ти гро́ шей ра́ ди,
для гро́ шей.
Изба – ха́ та; и. сборная – збі́рня.
Избач – ха́ тник (-ка).
Избавлять, избавить, -ся – визволяти, визволити, -ся; (спасать) – рятува́ ти.
порятува́ вати, вирято́ вувати, вирятувати, -ся.
Избавляться, -виться от чего (отделываться) – (по)збува́ тися, (по)збу́ тися чого.
Избегать, -бежать чего – 1) обмина́ ти, обмину́ ти що, стерегтися, остеріга́ тися,
остерегтися чого; (уклоняться) – ухилятися, ухилитися від чого; и. ошибок – остеріга́ тися
по́ мило́ к; 2) (очуждаться) – цура́ тися кого́ , чого́ .
Избежание (в выражении) «во избежание чего» – остеріга́ ючись, обмина́ ючи, щоб
остерегтися чо́ го, обмину́ ти що, запобіга́ ючи, щоб запобі́гти чому́ .
Избираемость – обираність (-пости); право -сти – пра́ во бу́ ти о́ браним; частая -мость
кого – ча́ сте обира́ ння (вибира́ ння) кого́ .
Избиратель – вибо́ рець (-рця).
Избирательный (о списке) – вибо́ рчий.
Избирать, -брать – обира́ ти, обра́ ти, вибира́ ти, вибрати; и. кого, кем – обира́ ти кого́ (за),
на ко́ го; и. кого-либо подачей голосов – обира́ ти, обра́ ти голосува́ нням кого́ ; и. на
должность – обира́ ти на у́ ряд (на поса́ ду); и. надлежащий путь к работе – знайти
нале́ жний спо́ сіб працюва́ ти.
Избрание – обра́ ння.
Избранник, -ница – обра́ нець (-нця), обра́ нка, вибра́ нець (-нця), вибра́ нка.
Избранный (о представителе) – о́ браний, вибраний; (отборный, об экземпляре) –
добі́рний.
Избыток – надлишок (-шку), лишок (-шку), на́ дмір (-ру). зайвина́ ; в -ке – здо́ біль, на́ дто
бага́ то; -ок рабочих рук – за́ йві робітники; с -ком – з на́ длишком, на́ дмір.
Избыточный (о запасе) – здо́ більний (Н).
Известие – ві́сть(сти), (з)ві́стка; и. ответное – ві́двість (-сти), ві́дповість (-сти) (Н).
Известность – 1) (в выражениях); привесть в -ность – вияснити, з’ясува́ ти; ставить кого
в -ность о чем – повідомляти кого́ про що, подава́ ти (кому́ ), ві́дати (що); с приведением в
-сть – вияснивши, з’ясува́ вши; 2) (слава) – сла́ ва; пользоваться -ностью – бу́ ти відо́ мою
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(зна́ ною, славнозві́сною) людиною; приобрести -ность – ста́ ти відо́ мим (зна́ ним),
усла́ витися, зажити сла́ ви.
Известный – 1) (о факте), відо́ мий, зві́сний, зна́ ний; 2) (определенный, о величине) –
пе́ вний.
Извещать, -вестить кого – сповіща́ ти, сповістити, повідомляти, повідо́ мити кого́ , дава́ ти,
да́ ти зна́ ти кому́ .
Извещение – опові́щення, опо́ ві́стка, повідо́ млення про що; (действ.) – оповіща́ ння,
повідомляння; без -ния – безопові́дно, не сповістивши; по -нии – сповістивши; по -нию
явиться – на опові́щення (за оповіще́ нням, з опові́щення) прийти.
Извинение – 1) (перед кем) – перепро́ шення, (действ.) – перепро́ шування, перепро́ шення
кого́ ; 2) (кого) – проба́ чення, вибачення; (действ.) – пробача́ ння, проба́ чення, вибача́ ння,
вибачення кому́ ; просить -ния – перепро́ шувати, просити вибачити; служить -нием –
става́ ти, ста́ ти за виправдання, випра́ вдувати, виправдати.
Извлекаемость – видобу́ тність (-ности).
Извлекать, -влечь – видобува́ ти, видобути, витяга́ ти, витягти, вийма́ ти, вийняти,
вибира́ ти, вибрати; и. деньги (из предприятия) – вибира́ ти, вибрати гро́ ші; и. доход – ма́ ти
добу́ ток з чо́ го; и. выгоду – ма́ ти з чо́ го зиск, користува́ тися, покористуватися з чо́ го; и.
пользу из чего – використо́ вувати, використати що, ма́ ти ко́ ристь з чо́ го.
Извлечение – 1) (из протокола, книги) – витяг (-гу), випис (-су), виписка; путем -ний –
витягом, на витяг; 2) (изымание) – вибира́ ння; и. шаров из урны – вибира́ ння ку́ льок із
у́ рни; 3) извлечение доходов, пользы из чего – використо́ вування, використання чо́ го; в
целях из-ния прибыли – щоб ма́ ти зиск.
Извоз – фурма́ нка; (занятие) – фурува́ ння фурма́ нство; и. конный ломовой – возова́ , кі́нна
фурма́ нка, биндюжне фурува́ ння; и. легковой конный – візникува́ ння. Заниматься -зом –
фурува́ ти, фурманува́ ти.
Извозный (о промысле) – фурма́ нський.
Извозчик – візник (-ка́ ); и. ломовой – биндюжник, возовий фу́ рман; и. легковой – легковик
(-ка); и. одноконный – однокі́нний візник; и. пароконный – двокі́нний (парокі́нний) візник.
Извозчичий (о свидетельстве) – візницький.
Извращать, -вратить (факты) – перекру́ чувати, перекрутити.
Изготавливать, изготовлять, изготовить (производить) – виро́ блювати, виробляти,
виробити; (приготовлять) – готува́ ти, зготува́ ти, виготовляти, виготовити.
Изготовитель – виро́ блювач (-ча), виготува́ ч (-ча́ ).
Изготовление (изделие) – 1) виріб (-робу), ро́ бливо, виро́ блювання, вироблення, виріб (робу); 2) (действие) – виготовляння, виготовлення, вигото́ ва.
Издавать, -дать – видава́ ти, видати; и. иждивением кого – видава́ ти чиїм ко́ штом.
Издание – 1) вида́ ння; и. годовое – рі́чник (-ка́ ); и. ежемесячное – (що)мі́сячник (-ка); и.
еженедельное – (що)тижне́ вик (-ка); и. периодическое – часо́ пис (-су), періодичне
вида́ ння; и. повременное, периодическое – часо́ пис (-су), періодичне вида́ ння; и. погодное
– рі́чник (-ка); 2) (действие) – видава́ ння, вида́ ння.
Издатель, -ница – видаве́ ць (-вця), видавниця.
Издательский – 1) (о деятельности, плане) – видавничий; (принадл. издательству, о
магазине) – видавницький; 2) (свойств. издателю) – видаве́ цький.
Издательство – видавництво.
Изделие – виріб (-робу); (выработка) – виріб (-робу), ро́ бливо; -лия кондитерские – цуке́ рні
вироби, цукерко́ ві вироби; -лия кустарные – дома́ шні, домо́ ві, ха́ тні вироби, саморо́ бка;
-лия машинного призводства – машино́ ві вироби; -лия необандероленные –
незабандеро́ лені вироби; -лия фабричные – фабричні вироби; домашнего -лия –
доморо́ бний, саморо́ бний, свого́ ро́ блива.
Издельный (о работе) – закладний, відрядний, від шту́ ки, від робо́ ти.
Издельщик – закла́ дник (-ка), відрядний (-ного).
Издерживать, издержать, -ся – тра́ тити, потра́ тити, -ся, витра́ чувати, витрача́ ти,
витратити, -ся.
Издержки – витра́ ти; и. накладные – накладні́ витра́ ти; и. по ремонту – витра́ ти на ремо́ нт;
ч. производства – витра́ ти на виробництво; и. путевые – витра́ ти на доро́ гу, подоро́ жні
витрати; и. судебные – витра́ ти на судівнидтво, судо́ ві витра́ ти; возлагать -ки – поклада́ ти
витра́ ти; нести -ки – робити витра́ ти, спла́ чувати витра́ ти.
Изживать, -жить что (выводить из обихода) – позбува́ тися, позбу́ тися чого́ , вибавляти,
вибавити що; это необходимо изжить – тре́ ба позбу́ тися цього.
Излагать, -ложить (дело) – виклада́ ти, викласти; (мнение) – висло́ влювати, висловити;
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(содержание) наво́ дити, навести, перека́ зувати, переказа́ ти; и. в следующей редакции –
викласти так; изложите в письменной форме – пода́ йте на письмі́.
Излечение – лікува́ ння, вилікування; (ра́ны) – го́ їння, вигоєння.
Излиневать – полініюва́ ти, поліні́їти.
Излишек (остаток) – лишок (-шку), (излишнее) – зайвина́ ; и. при отдаче – переда́ ток (-тку
); с -ком – на́ длишком.
Излишество – надмі́рність (-ности); (неумер. пользование чем) – надужива́ ння чого.
Излишне – за́ йве, за́ йва річ; (сверх меры) – над мі́ру; и. говорить о том, что – за́ йва річ
говорити про те, що; (нема) що вже й говорити про те, що; и. поступивший – над мі́ру
наді́йшлий, за́ йво наді́йшлий; и. разглагольствовать – на́ дто бага́ то говорити.
Излишний (о расходе) – за́ йвий; (сверх меры о требовании) – надмі́рний.
Изложение – 1) виклад (-ду); и. безукоризненное – виклад бездога́ нний; 2) (действ.) –
виклада́ ння; (мысли) – висло́ влювання; (содержание) – перека́ зування, пере́ каз (-зу); и.
обстоятельств дела – виклада́ ння, перека́ зування нале́ жного до спра́ ви.
Изложенный – викладений (словами) – висловлений; -ное в докладе – по́ дане, з’ясо́ ване в
до́ повіді; об -ном сообщается – про зазна́ чене повідомляємо (сповіща́ ємо).
Изменение – змі́на, одмі́на; и. существенное – ґрунто́ вна одмі́на; без -ния чего – без змі́ни
чого́ , не зміняючи чого́ ; во -ние чего (приказа) – зміняючи що, на змі́ну чого́ , щоб змінити
що; вносить -ние во что – змінити що, запрова́ джувати змі́ну до чо́ го; впредь до -ния
настоящего пункта – нада́ лі до змі́ни цього́ пу́ нкту, по́ ки буде змі́нений цей пункт;
неподлежащий -нию – незмі́нний; подвергаться -ниям – зазнава́ ти, зазна́ ти змін, (з)
мінятися, змі́нюватися, змінитися.
Изменять, изменить, -ся – 1) (з)міняти, змі́нювати, змінити; и. своему слову – лама́ ти,
злама́ ти своє сло́ во, не доде́ ржувати, не доде́ ржати свого́ сло́ ва; -ся к лучшему – на кра́ ще
йти, кра́ щати; 2) (кому) – зра́ джувати, зра́ дити кого́ .
Измерение – вимір (-ру); (действ.) мі́ряння, виміряння.
Измеривать, измерять, измерить – мі́ряти, змі́ряти, вимі́ряти, виміряти.
Измеритель – вимі́рник (-ка).
Измерительный (о приборе) – вимі́рчий.
Измышлять, измыслить – вига́ дувати, вигадати.
Изнасиловать – зґвалтува́ ти.
Изнашиваться, -носиться (о машинах, механизмах) – зно́ шуватися, зноситися,
ужитко́ вуватися, зужитися, спрацьо́ вуватися, спрацюва́ тися.
Износ (в выражении) «до -су» – до зно́ су.
Изношенность – зно́ шеність (-ности), зужитко́ ваність (-ности).
Изнурительный (о болезни, работе) – висна́ жливий.
Изобилие чего – рясно́ та (Секц.), рясо́ та́ (Секц.), бага́ то чого; «в -лии» – здо́ біль, бага́ то,
рясно.
Изобиловать чем – бу́ ти бага́ тим на що, рясні́ти чим (на що); книга изобилует
опечатками – книга рясні́є друка́ рськими по́ милками.
Изобличать, -чить что – викрива́ ти, викрити що; (кого в чем) – дока́ зувати на ко́ го що.
Изобличение чего – викриття; (кого) – до́ каз на ко́ го; (действ.) – викрива́ ння, викриття
чого́ ; дока́ зування на ко́ го.
Изобретатель, -ница – винахі́дник (-ка), винахі́дниця.
Изобретать, -ресть – винахо́ дити, винайти.
Изобретение – винахід (-ходу): (действ.) – винайдення.
Изолировать – ізольо́ вувати, ізолюва́ ти, відокре́ млювати, відокре́мити.
Изоляция – ізоляція, відокре́ млення; и. строгая – цілковита ізоляція.
Израсходование – витрачення, витрата́ .
Израсходовать, -ся – витратити, -ся; (только о вещах) – зужиткува́ ти, -ся; и. весь товар –
випродати ввесь крам, спрода́ ти геть (чисто) уве́ сь крам; бумага и чернила́
израсходовались – папі́р і чорнила вийшли.
Изрядный (о количестве, размерах) – чима́ лий.
Изувечивать, -чить – калі́чити, скалі́чити, покалі́чити.
Изучать, -чить что – вивча́ ти, вивчити, студіюва́ ти, вистудіювати що; и. язык – вивча́ ти,
студіюва́ ти мо́ ву.
Изъявлять, -вить – виявляти, виявити; и. согласие – зго́ джуватися, зго́ дитися, дава́ ти,
да́ ти зго́ ду, пого́ джуватися, пого́ дитися.
Изъян – ва́ да, ґанч (-чу); находить -ны – ґанчува́ ти, зґанчува́ ти.
Изъяснять, -снить – з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти; виясняти, вияснити.
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Изъятие (исключение) – вийняток (-ку); (действ.) – вилуча́ ння; (средств из предприятия)
– вибира́ ння, вибрання; без -тия – без вийнятку, не вилуча́ ючи; в -тие закона – як
вийняток із зако́ ну; в -тие из (общего правила) – як вийняток.
Изымать, изъять – вилуча́ ти, вилучити; (средства из предприятия) – вибира́ ти, вибрати;
и. из обращения – вилуча́ ти з о́ бігу.
Изыскание – 1) (отыскание) – вишу́ кування, винайдення; (способов) – добира́ ння,
добра́ ння; поручить -нке средств – доручити вишукати за́ соби; 2) (исследование) –
розві́дування; и. железнодорожное – залізниче розві́дування; 3) (научное) – до́ слід (-ду);
(действ.) – дослі́джування, дослі́дження.
Изыскатель – вишу́ кувач (-ча); (исследователь) – дослі́дник (-ка).
Изыскивать, -кать – 1) вишу́ кувати, вишукати; и. способ – добира́ ти спо́ собу; 2) (научно) –
дослі́джувати, дослідити.
Иллюстрация – ілюстра́ ція.
Иллюстрировать – ілюструва́ ти.
Именной (список) – іменний.
Именовать, -ся – назива́ ти, -ся, зва́ ти, -ся.
Иметь – ма́ ти; (иметься) – бу́ ти; и. место (бывать, происходить) – бува́ ти, траплятися;
имеется – є, єсть; -ся в виду: а) (принимается во внимание) – бере́ ться на ува́ гу; б)
(предполагается) – є ду́ мка; имеется в продаже – продає́ться, є в про́ дажу; если в этих
учреждениях -тся – якщо́ ці устано́ ви ма́ ють, якщо́ в цих устано́ вах є; если -тся
надобность – якщо́ тре́ ба, коли є потре́ ба, в ра́ зі потре́ би; не имеется – нема́ є; если
таковые имеются – якщо́ вони є; имевший быть – що мав бу́ ти; имевшийся – що був;
имеющий быть – що бу́ де; имеющийся – що є; все -щиеся – всі, що є; -щие место случаи
– випа́ дки, що бува́ ють, що трапляються; села, -щиеся на территории района – села, що в
ме́ жах райо́ ну; -щий силу (закон) – чинний.
Имитация – іміта́ ція, підро́ блення.
Импорт (ввоз) – до́ віз (-возу), імпо́ рт (-ту).
Импортный (о товарах) – довізний, імпорто́ вий; (о торговле) довозо́ вий, імпорто́ вий.
Импровизированный (о речи) – імпровізо́ ваний.
Имущественный – (об ответственности) – майно́ вий.
Имущество – майно́ , добро́ ; и. благоприобретенное – придбане, нажите добро́ , набу́ ток (тку), доро́ бок (-бку); и. выбывшее – вибуле, занепа́ ле, зужитко́ ване майно́ ; и. выморочное –
відуме́ рщина; и. движимое – рухо́ ме майно́ ; и. нажитое – придбане майно́ , нажиток (-тку
); и. наследственное – спадко́ ве майно́ ; и. недвижимое – нерухо́ ме майно́ ; и.
неоперационное – неопераці́йне майно́ ; и. неотчуждаемое – невивласне́ нне майно́ ; и.
отчуждаемое – вивла́ снюване майно́ ; и. отчужденное – вивласнене майно́ ; и.
производительное – майно́ продукці́йне; бесполезная растрата, расточение -ва –
переві́д майна́ , марнува́ ння; -ство обременено долгами – на майні́ великі довги, бага́ то
довгі́в.
Имущий (о состоятельном лице) – замо́ жний, маючий, має́тний.
Имя – 1) ім’я, іме́ ння; и. подложное – підмі́нне (підро́ блене, фалшиве) ім’я; по имени – на
ім’я; от (моего) имени – (моїм) і́менем, від мене; 2) (известность) – сла́ ва, ім’я;
запятнать имя – знесла́ вити.
Инвалид – інвалі́д (-да).
Инвалидность – інвалі́дність (-ности).
Инвентаризовать – інвентаризува́ ти.
Инвентарный (об описи) – інвента́ рний; (в сельском хозяйстве) – ремане́ нтний,
інвента́ рний.
Инвентарь – інвента́ р (-рю); (сельск.-хоз.) – ремане́ нт (-ту), інвента́ р (-рю); и. живой –
живий ремане́нт, худо́ ба; и. мертвый – ме́ ртвий ремане́нт, неживий ремане́ нт; списать
-тарь, пришедший в негодность – викреслити із списку інвента́ р, що (став) неприда́ тний.
Индекс – і́ндекс (-ксу), пока́ зник (-ка); и. бюджетный – бюджето́ вий і́ндекс; и. групповой –
груповий і́ндекс; и. мемориальный – меморіяльний і́ндекс.
Индивидуальный (о карточке) – індивідуа́ льний, особо́ вий; (об опыте) – особистий.
Индикатор – індика́ тор (-ра), пока́ зник (-ка); и. предметный – індика́ тор предмето́ вий.
Индосамент – індосаме́ нт (-нту).
Индоссант – індоса́ нт (-та).
Индоссат – індоса́ т (-та).
Инженер – інжене́ р (-ра).
Инициатива – ініціятива, почин (-ну); по -ве (возбудить дело) – з ініціятиви, з почину.
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Инициатор – ініціятор (-ра), почина́ ч (-ча́ ).
Инкассатор – інкаса́ тор (-ра).
Инкассировать – інкасува́ ти.
Инкассо – інка́ со.
Инкриминировать – інкримінува́ ти, привиняти, сов. – привинити, сов. – приінкримінува́ ти,
заінкримінува́ ти.
Иногородец – з і́ншого мі́ста, іномі́стець (-стця) (Н).
Иногородний (о кореспонденте) – іномі́ський, з і́ншою мі́ста.
Иной в выражении: «по иному» – іна́ кше, на іна́ кше.
Иностранец – чужозе́ мець (-мця), чужозе́ мка, чужинець (-нця), чужинка.
Иностранный (об обычае) – чужозе́ мний; (о валюте) – закордо́ нний; (о языке) – чужий.
Инспектировать – інспектува́ ти.
Инспектор – інспе́ ктор (-ра).
Инспекция – інспе́кція.
Инстанция – інста́ нція; и. кассационная – касаці́йна інста́ нція; в подлежащие -ции
(передать): а) (в надлежащие) – до нале́ жних інста́ нцій; б) (в подчиненные) – до
підле́ глих, підпорядко́ ваних інста́ нцій; по -циям (проходить) – інста́ нціями, через
інста́ нції.
Институт – інститу́ т (-ту).
Инструктаж – інструкта́ ж (-жу); на́ від (-воду).
Инструктировать – інструктува́ ти, сов. – поінструктува́ ти, на́ від дава́ ти, сов. – на́ від да́ ти.
Инструктор (для чего) – інстру́ ктор (-ра) чого, наві́дник (-ка) (Н); и. по кооперации –
інстру́ ктор коопера́ ції.
Инструкция – інстру́ кція; и. по чему – інстру́ кція до чо́ го, на що; и. по составлению смет
– інстру́ кція (як) склада́ ти кошто́ риси, інстру́ кція на склада́ ння кошто́ рисів; давать, дать
и-и – інструктува́ ти, поінструктува́ ти, дава́ ти, да́ ти інстру́ кції.
Инструмент – струме́ нт (-ту); (музыкальный) – інструме́ нт (-та); набор -тов – справилля.
Инструментальщик – струмента́ р (-ря).
Инструментщик – доглядач інструме́нтів, інструме́ нтник (-ка).
Интендант – інтенда́ нт (-та).
Интендантство – інтенда́ нтство.
Интенсивный (о работе) – інтенсивний, напру́ жений.
Интервьюировать кого – ма́ ти інтерв’ю з ким.
Интерес – 1) інтере́ с (-су); и. деловой – діловий інтере́ с; и. личный – особистий інтере́ с; и.
общий – спі́льний; (общественный) – грома́ дський інтере́ с; и. страховой – інтере́ с
убезпечний; фіна́ нсові інтере́ си; в -сах вовлечений масс (в работу) – щоб утягти ма́ си; в
-сах дела – для спра́ ви; действовать в чьем-либо -се – чинити на чий інтере́ с; ограждать
-сы – боронити, оборонять, оборонити інтере́ си; это не в наших -сах – це не на́ ші
інтере́ си; 2) (любопытство) – ціка́ вість (-вости); 3) (интересность) – ціка́ вість (-вости),
інтере́ с (-су); дело не представляет -са – спра́ ва не має інтере́ су, спра́ ва неціка́ ва; 4)
(заработок, прибыль) – зиск (-ку), інтере́ с (-су).
Интересующийся чем – ціка́ вий чого́ , до чо́ го; (заинтересованный) – заціка́ влений у
чо́ му.
Инфекционный (о болезни) – інфекці́йний, зара́ зливий.
Информационный (об отделе) – інформаці́йний, повідо́ мний.
Информация – інформа́ ція; (действ.) – інфомува́ ння, поінформува́ ння, повідомляння,
повідо́ млення кого́ ; (ознакомление с чем) – обізнава́ ння, обі́знання з чим.
Инцидент – інциде́ нт (-ту), випа́ док (-ку); и. ликвидирован – інциде́ нт зліквідо́ вано
(зліквідо́ ваний).
Ипподром (гипподром) – гіподро́ м (-му), біго́ вище.
Иррегулярный (о частях) – іреґулярний, непості́йний, неста́ лий.
Иск – по́ зов, по́ з(о)ву; и. встречный – супротивний по́ зов; и. первоначальный – початко́ вий
по́ зов; возбуждать, возбудить иск – розпочина́ ти, розпоча́ ти по́ зов; выступить с иском
против кого – позива́ ти кого́ , виступа́ ти з по́ зовом на, про́ ти ко́ го; предъявлять,
предъявить иск (к кому) – позива́ ти, по́ зов заклада́ ти, заложити на кого́ ; по делу по иску
гражданина Н. – в спра́ ві по́ з(о)ву громадянина Н; поддерживать иск – підпира́ ти,
підтримувати по́ зов.
Искажать, -казить – 1) (факты, слова) – перекру́ чувати, перекрутити; (текст) – ні́вечити,
поні́вечити; 2) (образ) – спотво́ рювати, спотво́ рити.
Искаженность (фактов) – перекру́ ченість (-ности), спотво́ реність (-ности).
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Искать – 1) шука́ ти; и. предлога – шука́ ти чим вимовитись; (в смысле искать повода) –
шука́ ти за́ чіпки (приключки); и. работы – напитувати робо́ ти; ищут сторожа – пита́ ють
сто́ рожа; 2) (искать в суде) – позива́ тися, судо́ м пра́ вити.
Исключать, исключить, -ся – вилуча́ ти, вилучити, -ся; и. из обихода – виво́ дити з
ужитку; и. из списка – виписувати кого́ , що, вилуча́ ти із списку; и. со счета – вилуча́ ти,
викида́ ти з раху́ нку.
Исключая – опрі́ч, окрі́м, вилуча́ ючи; не исключая – не вилуча́ ючи.
Исключение – вийняток (-тку); (действ.) – вилуча́ ння, вилучення; в виде -ния – як
вийняток, виїмко́ во; -ния допускаются – вийнятки можливі, мо́ жна робити вийнятки; и.
из службы – позба́ влення поса́ ди; за -нием – (о)крі́м, опрі́ч; составлять -ние – бу́ ти
вийнятком, бути за вийняток, становити вийняток; подлежит -нию – тре́ ба, нале́ жить
вилучити.
Исключительно – 1) (только) – ті́льки; (с именем существ.) – самий, самий ті́льки;
говорить -но по делу – говорити ті́льки в спра́ ві; говорить -но деловым языком –
говорити ті́льки ділово́ ю мово́ ю; принимать -но безработных – прийма́ ти самих (ті́льки)
безробі́тних; 2) (исключая) – не долуча́ ючи, вилучно; по 20 число -но – по двадцяте, не
долуча́ ючи його́ ; по двадцяте вилучно, до двадцятого вилучно.
Исключительный (особенный) – вийнятко́ вий, особливий.
Исковой (о давности) – позовний.
Искомый (о числе, величине) – шу́ каний, відшу́ куваний.
Искоренять, -нить (злоупотребления) – викоріняти, викорі́нювати, викоренити.
Искупать, -пить (вину) – поку́ тувати, споку́ тувати.
Искуссный (об изделии) – майсте́ рний.
Искуссность – майсте́ рність (-ности).
Искусственный (о тоне) – шту́ чний, ро́ блений; (о минеральн. воде) – ро́ блений.
Искусство – 1) (изящн. искус.) – мисте́ цтво; 2) (умение) – умі́лість (-лости).
Исписывать, -сать – списувати, списа́ ти; (испачкать писанием) – пописа́ ти.
Исполнение – викона́ ння; (длит. действие) вико́ нування; и. предварительное (решения) –
попере́ днє викона́ ння; бумага находится в стадии -ния – папі́р са́ ме вико́ нують; в
добросовестном -нии будьте уверены – що со́ вісно виконаємо, бу́ дьте пе́ вні; в порядке
-ния – вико́ нуючи, викона́ льним порядком; во -ние сего – вико́ нуючи це, щоб виконати це;
для -ния – щоб виконати, на викона́ ння; к -нию – виконати, на викона́ ння; к неуклонному
-нию – неодмі́нно виконати; к сведению и -нию – до ві́дома й (на) викона́ ння; находиться
в стадии -ния – бу́ ти в ста́ дії викона́ ння; об -нии донести – виконати, повідо́ мити, про
викона́ ння повідо́ мити; по -нии – виконавши, коли був виконаний, коли бу́ де виконаний;
подлежащий -нию – що, тре́ ба (нале́ жить) виконати; подлежит -нию – тре́ ба виконати;
предлагаю к неуклонному -нию – пропону́ ю неодмі́нно (непохитно) виконати; приведение
в -ние – викона́ ння; при -нии нами служебных обязанностей – вико́ нуючи службо́ ві
обо́ в’язки, коли ми вико́ нували службо́ ві обо́ в’язки; приводить -ние – вико́ нувати,
виконати; принимать заказы на дальнейшее -ние – бра́ ти замо́ влення, щоб пізні́ше (по́ тім
) виконати; приостанавливать -ние – припиняти, припинити викона́ ння; -нием этого
окажете мне услугу – виконавши це, зро́ бите мені́ по́ слугу.
Исполнено – виконано, зро́ блено; и. будет – а) бу́ де зро́ блено, зро́ биться; б) (о спектакле)
– виставлене бу́ де.
Исполнитель, -ница – викона́ вець (-вця), викона́ виця; и. судебный – судовий викона́ вець,
судовикона́ вець (-вця).
Исполнительный – 1) (о листе) – викона́ вчий; 2) (о сотруднике) – акура́ тний, рете́ льний.
Исполнять, -нить – (обязанности) вико́ нувати, виконати, робити, зробити; (слово) –
доде́ ржувати, доде́ ржати, спра́ вджувати, справдити; и. волю, желание – учинити во́ лю,
вволити во́ лю, бажа́ ння; и. должность – а) заступа́ ти поса́ ду; б) (замещать кого по
должности) – заступа́ ти кого́ на поса́ ді, уряд справува́ ти за кого.
Исполняться, -ниться – 1) вико́ нуватися, виконатися, робитися, зробитися; 2)
(сбываться) – спра́ вджува́ тися, справдитися; 3) (о времени) – вихо́ дити, вийти, кінча́ тися,
скінчитися; исполнился год – вийшов рік.
Исполу, с исполу (с половины) – з половини.
Использовать – використо́ вувати; сов. – використати.
Исправительный (об учреждении) – напра́ вний, попра́ вчий.
Исправление – 1) (исправленное, напр., в документе место) – по́ правка, попра́ влення;
(действ.) – поправляння, попра́ влення, попра́ ва; местами встречаются -ния – поде́куди
трапляються по́ правки; -ния не допускаются – поправляти не мо́ жна; 2) (починка) –
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ла́ годіння, напра́ ва, пола́ годження, ладнува́ ння; 3) и. должности – справува́ ння уряду,
урядува́ ння; (за кого) – заступа́ ння кого́ на поса́ ді, справува́ ння уряду за ко́ го.
Исправлять, исправить, -ся – 1) поправл’яти, попра́ вити, -ся; 2) (починять, -ся) –
ла́ годити, пола́ годити, направляти, напра́ вити, -ся; 3) и. должность – уряд справува́ ти,
урядува́ ти; (за кого) – заступа́ ти кого́ на поса́ ді, уряд справува́ ти за ко́ го.
Исправно (в исправности) – гара́ зд, спра́ вно; (и. работать, о человеке) акура́ тно,
рете́ льно.
Исправность (инструмента) – спра́ вність (-ности); (служащего) – акура́ тність (-ности),
рете́ льність (-ности); все в -сти – все гара́ зд; (о предмете, машине) – все ці́ле.
Исправный – 1) (о приборе, инструменте) – спра́ вний; 2) (о человеке) – акура́ тний,
рете́ льний.
Испрашивать, -просить – просити, допроситися чого, проха́ ти чого, випрохати,
виклопотати що.
Испробовать – 1) випробувати, спро́ бувати; 2) (испытать, изведать) – зазна́ ти.
Испытание – 1) спро́ ба, випроба; (действ.) – випробування; 2) (экзамен) – і́спит (-ту).
Испытательный (служащий для испытания, о приборе) – випробний; (экзаменационный,
о комиссии) – іспито́ вий.
Испытывать, -тать – 1) (проверять) – про́ бувати, випробо́ вувати, випробувати, бра́ ти,
взяти на спро́ бу; 2) (изведать) – зазнава́ ти, зазна́ ти чого́ ; 3) (ощущать) – відчува́ ти,
відчу́ ти.
Исследование – 1) (научное) – до́ слід (-ду); (научный труд) – розпра́ ва (Г), ро́ звідка про що;
2) (действ.) – дослі́джування, дослі́дження, розві́дування; и. психофизическое –
психофізичне дослі́дження; по тщательном -нии, мы… – до́ бре дослідивши, ми…
Исследователь, -ница – дослі́дник (-ка), дослі́дниця.
Исследовательский – 1) (о методе) дослі́дчий; 2) (об относящемся к исследованию
приборе) – дослі́дницький.
Исследывать, -довать – дослі́джувати, дослідити, розві́дувати, розві́дати.
Иссякать, -кнуть – виче́ рпуватися, вичерпатися, вихо́ дити, вийти.
Истекать, -течь (о времени) – мина́ ти, мину́ ти, вихо́ дити, вийти, кінча́ тися, скінчитися;
завтра истекает срок – за́ втра те́ рмін, за́ втра вихо́ дить речене́ ць; истекает срок
отпуска – кінча́ ється відпу́ стка; истекли все сроки – всі те́ рміни мину́ ли.
Истец, истица – позовник (-ка́ ), позовниця, позива́ ч (-ча), позива́ чка.
Истечение (в выражениях): до -ния срока – до те́ рміну; по́ ки вийде речене́ ць; по -нии
каждого месяца – щора́ зу, коли мине́ мі́сяць; по -нии некоторого времени – тро́ хи
зго́ дом, коли мину́ в (мине́ ) де́ який час; по -нии срока – коли (як) вийде (мине́ ) речене́ ць;
коли вийде те́ рмін.
Истолкователь – тлума́ ч (-ча), товма́ ч (-ча).
Истолковывать, -ковать – тлума́ чити, витлумачити, товма́ чити, витовмачити; -вывать в
дурную сторону – зле розумі́ти.
Истопник, -ница – гру́ бник (-ка), гру́ бниця.
Источник – джерело́ ; и. авторитетный – авторите́ тне (пова́ жне) джерело́ ; и.
достоверный – (цілко́ м) пе́ вне (віригі́дне) джерело́ ; и. подлинный – автентичне джерело́ ;
по достоверным -кам – з пе́ вних джере́ л; (о людях) – від пе́ вних люде́ й.
Истощать, -щить (средства) – виче́ рпувати, вичерпати, (силы, почву) – висна́ жувати,
виснажити.
Истрачивать, истратить, -ся – витра́ чувати, витратити, тра́ тити, потра́ титися.
Истребитель – нищу́ н (-на́ ), винищувач (-ча).
Истреблять, -бить – нищити, винищувати, винищити, вигубляти, вигубити, вибавляти,
вибавити.
Истребование – вимо́ га, виправлення, виправа; впредь до -ния – до вимо́ ги, по́ ки не
пра́ витимуть, поки не вимага́ тимуть.
Истребовать – виправити; и. по суду – виправити судо́ м.
Исход – кіне́ ць (-нця); на -де (года, месяца) – наприкінці́; деньги на -де – кінча́ ються гро́ ші
(дохо́ дять краю).
Исходатайствование – виклопотання.
Исходатайствовать – виклопотати що, вистаратися.
Исходить – вихо́ дити; это исходит из того положения – це ґрунту́ ється (базу́ ється) на
то́ му, це вихо́ дить (іде́ ) з то́ го пу́ нкту.
Исходный (о пункте) – вихідни́ й, виступний.
Исходящий (о бумаге) – вихідний, відсиланий; (о номере) – вихідний.
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Исчезать, исчезнуть – зника́ ти, зникнути.
Исчерпывать, -пать – виче́ рпувати, вичерпати; нами исчерпаны все средства
воздействия – ми вжили (геть) усі́х за́ ходів, щоб вплинути; исчерпывающе перечислить
(условия) – (геть) усі́ чисто перелічити.
Исчисление – обчислення, обрахува́ ння, обраху́ нок (-нку); (действие) – обчислювання,
обчислення, обрахо́ вування, обрахува́ ння, вирахо́ вування, вирахува́ ння, вилі́чування,
вилічення; и. золотое – обчислення зо́ лотом, на зо́ лото; -ния сметные – кошто́ рисні
обчислення, обрахува́ ння; и. червонное – червінце́ ве обчислення; в золотом -нии –
обчисляючи на зо́ лото; не поддаваться -нию – не надава́ тися до обрахува́ ння; по -нии –
обрахува́ вши, коли був (бу́ де) обрахо́ ваний, були (бу́ дуть) обрахо́ вані; по
предварительному -нию – за попере́ днім обчисленням, обрахува́ нням; при -нии – а)
вирахо́ вуючи, коли вирахо́ вую (вирахо́ вуєш); коли вирахо́ вував (вирахо́ вували); б) коли
вирахо́ вувати; работа по -нию (налога) – пра́ ця над вирахо́ вуванням.
Исчислять, -лить – обчисляти, обчислити, обрахо́ вувати, обрахува́ ти, вирахо́ вувати,
вирахувати.
Итак – о́ тже; (следовательно) – вихо́ дить.
Итог – пі́дсумок (-мку); и. конечный – остато́ чний пі́дсумок; и. общий – зага́ льний пі́дсумок;
и. предварительный – попере́ дній пі́дсумок; и. частный – частко́ вий пі́дсумок; в итоге
значится – в пі́дсумку є; в общем итоге – зага́ льним пі́дсумком, зага́ льною су́ мою;
подведение итогов – підсумо́ вування, підсумува́ ння.
Итого, в итоге (для част. итога) – ра́ зом; (для общего итога), а всього́ ; в итоге
полугодия – за все піврі́ччя; в конечном итоге – пі́сля всьо́ го, кіне́ ць-кінце́ м; подводить
итог – підсумо́ вувати, підсумува́ ти, робити, зробити пі́дсумок.
Итоговый (о подсчете) – підсумко́ вий.
Итожный (о цифре) – підсумко́ вий.
Ищейка – стежі́йка, сліде́ ць (-дця), до́ йда.
Июль – липень (-пня).
Июнь – че́ рвень (-вня).
К (предл. с дат. пад.) – а) до (с род. пад.) на (с вин. пад.); б) (при отгл. существ.) – щоб
(неопр. накл.); бумаги к делу – папе́ ри до спра́ ви; к сведению – до ві́дома; к сожалению –
на жаль; к сроку – на те́ рмін; меры к поднятию (производительности) – за́ ходи, за́ соби
(щоб) збі́льшити.
Кабальний (о договоре) – каба́ льний.
Кабинет – кабіне́ т (-ту).
Кавалерист – кінно́ тник (-ка).
Кавалерия – кінно́ та.
Кадастр – када́ стр (-етру), реє́стр (-ру).
Кадр – ка́ др (-дру).
Кадровый (о составе) – ка́ дровий.
Казарма – каса́ рня.
Казарменный (о принадлежности) – касарне́ вий.
Казаться – здава́ тися; факты кажутся неправдоподобными – фа́ кти видаються (здаються)
неправдоподі́бними; фа́ кти, здає́ться, неправдоподі́бні; здає́ться, що фа́ кти
неправдоподі́бні.
Казенный (о средствах) – скарбо́ вий, держа́ вний.
Казна – скарб (-рбу); поступило в казну – надійшло́ до ска́ рбу, до скарбниці.
Казначей – скарбник (-ка́ ).
Казначейский (о квитанции) – скарбницький.
Казначейство – скарбниця.
Казнить – кара́ ти, сов. – скара́ ти на смерть, стра́ чувати, сов. – стра́ тити.
Казнокрадство – краді́ж скарбо́ вого майна́ , о́ крад (Н) ска́ рбу.
Казнохранилище – скарбівниця, скарбі́вня.
Казнохранитель, -ница – скарбівничий (-ого), скарбівнича (-чої).
Казнь (наказание) – ка́ ра, стра́ та; (казнение) – кара́ ння; к. смертная – ка́ ра на смерть (на
го́ рло), ка́ ра сме́ рти; место казни – мі́сце стра́ ти, стра́ чення; предать казни – скара́ ти,
стра́ тити.
Каланча – ве́ жа дозо́ рча.
Календарный (о плане) – календа́ рний.
Календарь – календа́ р (-ря); к. отрывной – відривний календа́ р; к. рабочий, к. работы –
календа́ р робо́ ти; к. стенной – стінний календа́ р.
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Калибер, калибр – калі́бр (-бру).
Каллиграфически (переписать) – калі́графі́чно, краснописно.
Каллиграфия – калігра́ фія, красно́ пис (-су).
Калькулировать – калькулюва́ ти.
Калькулятор – калькулятор (-ра).
Калькуляция – калькуляція; по последней -ции – за оста́ нньою калькуляцією.
Камера – ка́ мера; к. одиночная – ка́ мера на одно́ го, опрі́чна ка́ мера; к. примирительная –
єдна́ льна ка́ мера.
Кампания – кампа́ нія; (военная) – по́ хід (-хо́ ду), кампа́ нія; к. посевная – засівна́ кампа́ нія;
к. ударная – нага́ льна кампа́ нія; -ния по борьбе с… – кампа́ нія боротьби з..; -ния по
ликвидации неграмотности – кампа́ нія ліквіда́ ції неписьме́ нности; вести против кого
-нию – іти похо́ дом про́ ти ко́ го; во время настоящей -нии – за тепе́ рішньої кампа́ нії;
открывать -нию – розпочина́ ти, розпоча́ ти кампа́ нію, відкрива́ ти, відкрити кампа́ нію;
при проведении -нии – прова́ дячи (коли прова́ дять, прова́ дили, прова́ дитимуть) кампа́ нію.
Канализация – каналіза́ ція.
Кандидат – кандида́ т (-та); к. в члены – кандида́ т на чле́на (уча́ сника).
Кандидатский (о списке) – кандида́ тський.
Кандидатура – кандидату́ ра.
Канун – передде́ нь (-до́ дня); накануне – напередо́ дні, упередде́ нь; канун базара – підто́ ржя.
Канцелярист – канцелярист (-ста).
Канцелярия – канцелярія.
Канцелярский (о принадлежностях) – канцелярський.
Капелла – капе́ ля.
Капельдинер – капельдинер (-ра).
Капельмейстер – капельма́ йстер (-тра).
Капитал (вообще) – капіта́ л (-лу); (денежный) – гро́ ші (-шей); к. безоборотный –
безоборо́ тний капіта́ л; к. вспомогательный – помічний, допоміжний капіта́ л; к. запасный –
запа́ сний капіта́ л, капіта́ л про запа́ с; к. наличный – гото́ вий капіта́ л; к. оборотный –
оборо́ тний капіта́ л; к. основной – капіта́ л основний; к. паевой – пайовий капіта́ л; к.
первоначальный – початко́ вий капіта́ л; к. предпринимательский – капіта́ л
підприє́мницький; к. производительный – капіта́ л продуктивний; к. резервный –
резе́ рвний; к. складочный – складко́ вий капіта́ л; погашать капитал – спла́ чувати капіта́ л;
размещать капитал – розміща́ ти капіта́ л; в состав оборотного капитала входит – в
оборо́ тному капіта́ лі є.
Капитализировать – капіталізува́ ти.
Капитан – капіта́ н (-на).
Капитулировать – капітулюва́ ти, сов. – скапітулюва́ ти.
Каптенармус – каптена́ рмус (-са).
Карандаш – оліве́ ць (-вця); к. цветной – кольоро́ вий оліве́ ць; к. чернильный – чорнильний,
атраме́нтовий оліве́ ць.
Карантин – каранте́ на; находиться под -ном – відбува́ ти каранте́ ну.
Карательный (о мерах) – ка́ рний, (об органах) кара́ льний.
Карать, покарать – кара́ ти, покара́ ти.
Караул – ва́ рта, сторо́ жа; к. строгий – пильна сторо́ жа; брать, взять под караул – бра́ ти,
взяти під сторо́ жу; вступать на караул – става́ ти, ста́ ти на сторо́ жу; начальник -ла –
нача́ льник сторо́ жі; стоять на -ле – бу́ ти на сторо́ жі.
Караулить – вартува́ ти, стерегти.
Караулка – сторожі́вня, варті́вня.
Караульный (прил.) – сторожовий; (сущ.) сто́ рож (-жа), вартовий.
Карета – каре́ та; к. скорой помощи – каре́ та нега́ йної допомо́ ги, каре́ та на нега́ йну
допомо́ гу.
Карта – 1) ка́ рта; -ты игральные – ка́ рти до гри, гра́ льні; поставлен на карту не только
́ інтере́ сом, але й
мой интерес, но и мой кредит – пова́ жено не самим ті́льки моїм
кредитом (Секц.); 2) (геогр.) – ма́ па; к. топографическая – топографі́чна ма́ па.
Картежничество – картярство.
Картограмма – картогра́ ма.
Картон – текту́ ра.
Картотека – картоте́ ка.
Карточка – ка́ ртка; к. должностная – ка́ ртка про поса́ ду; к. наблюдательная – ка́ ртка на
спостере́ ження, ка́ ртка спостере́ жень; к. по учету – ка́ ртка для о́ бліку (на о́ блік), обліко́ ва
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ка́ ртка; к. почтовая – листі́вка, пошто́ ва ка́ ртка; к. регистрационная – реєстраці́йна
ка́ ртка; к. справочная и указательная – ка́ ртка довідко́ ва й указо́ ва; к. ссылочная – ка́ ртка
посила́ ння (поклика́ ння).
Карточный – 1) (о системе) – картко́ вий; 2) (об игре) – картярський.
Карцер – ка́ рцер (-цера).
Касательно чего – про що.
Касательство – дотичність (-ности), стосу́ нок (-нку); (о лице) – приче́ тність (-ности),
дочинення до чо́ го; -во иметь к чему либо – бути дотичним до чо́ го, стосува́ тися,
нале́ жати до чо́ го; (о лице) – бу́ ти приче́ тним до чо́ го, ма́ ти дочинення до чо́ го; я к этому
не имею -ва – я до цьо́ го неприче́ тний.
Касаться, коснуться чего – 1) (вопроса, дела) – пору́ шувати, пору́ шити, зачіпа́ ти,
зачепити що; теперь коснемся следующего – тепе́ р ска́ жемо про таке́ ; 2) (соприкасаться,
относиться к чему) – стосува́ тися, нале́ жати до чо́ го; вопрос касается (ассигнования) –
спра́ ва йде про…; что касается меня, то… – що(ж)до ме́ не, то…; это дело меня не
касается – ця спра́ ва мене́ не обхо́ дить; это касается его специальности – це́ нале́ жить
до його́ фа́ ху.
Касса – ка́ са; к. больничная – ка́ са на лікува́ ння, лікува́ льна; к. взаимного
вспомоществования – ка́ са на взає́мну допомо́ гу; к. взаимопомощи – ка́ са на взає́мну
допомо́ гу, ка́ са на взаємодопомо́ гу; к. вспомогательная: а) (дающая вспомоществование)
– ка́ са на допомо́ гу; б) (дополнительная) – ка́ са допоміжна́ ; к. для выплаты – ка́ са
виплати, платнича ка́ са; к. несгораемая, огнеупорная – вогнетрива́ ла ка́ са; к.
сберегательная – щадниця, щаднича ка́ са; к. ссудная – позичко́ ва ка́ са; к. ссудосберегательная – позичко́ во-щаднича ка́ са; к. страховая – убезпечна́ ка́ са; поступили
деньги в. кассу – гро́ ші надійшли (вступили) до ка́ си; поступления в кассу – надхо́ дження
до ка́ си.
Кассационный (об инстанции) – касаці́йний.
Кассация – каса́ ція.
Кассир, -рша – касир (-ра), касирка.
Кассировать, скассировать – касува́ ти, скасува́ ти, покасува́ ти.
Кассовый (об обороте) – ка́ совий.
Каталог – ката́ лог (-гу), реє́стр (-тру), список (-ку).
Каталогизатор – каталогіза́ тор (-ра).
Каталогизация – каталогіза́ ція.
Каталожная (комната) – катало́ жня.
Категорически – категорично.
Категория – катего́ рія; подвести под -рию – прилучити до катего́ рії; (о лице) – залічити
до катего́ рії.
Кафедра – кате́ дра; к. ораторская – кате́дра для промо́ вця.
Качественно (в качественном отношении) – якістю, на якість, якісно.
Качество – якість (-кости); (свойство) – властивість (-вости); к. высокое – висо́ ка якість; в
-ве докладчика – як допові́да́ ч, за допові́дача́ ; в -ве чего – як що; испытывать -во –
випробо́ вувати якість; материя хорошего -ва – добро́ тний крам; повышение качества –
полі́пшення якости; по -ву – якістю, (як) на якість; товар -вом похуже – крам на якість
гі́рший.
Квадрат – квадра́ т (-ту).
Квадратный (об измерении) – квадрато́ вий.
Квадратура – квадрату́ ра.
Квалификация – кваліфіка́ ція.
Квалифицировать – кваліфікува́ ти, сов. – скваліфікува́ ти; -вать, как упущение по службе
– визнати за службо́ вий недо́ гляд.
Квартал – 1) (города) – кварта́ л (-лу); кв. рабочий – робітничий кварта́ л; 2) (четверть года)
– чверть ро́ ку, кварта́ л; по -лам – кварта́ лами, на кварта́ ли, по кварта́ лах; по -лам
отчитываться – за (ко́ жний) кварта́ л звітува́ ти.
Квартальный (о расположении) – кварта́ льний; (за четверть года) – за чверть ро́ ку,
кварта́ льний.
Квартира – 1) квартира, поме́ шкання; к. совместная – спі́льна квартира; к.
стеснительная – невигідна квартира; агент по подысканию к-р – аґе́ нт шука́ ти
(підшу́ кувати) квартири; очистить -ру – звільнити квартиру (поме́ шкання), уступитися з
квартири (поме́ шкання); 2) (для войск) – пості́й (-то́ ю); предоставить -ры для войск –
да́ ти примі́щення (ві́йськові) під пості́й.
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Квартирант, -тка – квартира́ нт (-та), квартира́ нтка, пожиле́ ць (-льця), пожилиця, комі́рник
(-ка), комі́рниця.
Квартирный (о плате) – квартирний, комі́рний; (о воре) – квартирний; (о вопросе) –
житловий.
Квартирование – 1) квартирува́ ння, ме́ шкання; 2) (войск) – пості́й (-сто́ ю).
Квартировать – квартирува́ ти, ме́ шкати, ма́ ти ме́ шкання.
Квартировладелец (собственник квартиры) – вла́ сник квартири, квартировла́ сник (-ка).
Квартиронаниматель, -ница – 1) (снимающий квартиру) – квартиронайма́ ч (-ча́ ),
квартиронайма́ чка; 2) (сдающий в наём квартиру) – квартиродержець (-жця),
квартироде́ ржиця.
Квартирохозяин – госпо́ дар квартири.
Квитанционный (о книге) – квітанці́йний, квитко́ вий.
Квитанция – квіта́ нція, квито́ к (-тка); к. багажная – бага́ жний квит; к. зачетная –
квіта́ нція про зарахува́ ння; к. о приеме вещей на хранение – пакунко́ ва квіта́ нція; к.
платежная – платі́жна квіта́ нція; к. по платежу – квито́ к на виплату; к. покупная –
квито́ к про купі́влю; к. почтовая – пошто́ вий квито́ к, пошто́ ва квіта́ нція; к. приемочная –
квіта́ нція про прийняття; к. продажная – квито́ к про про́ даж; по -ции значится – у
квіта́ нції (квитку́ ) записано; по -ции получить – на квіта́ нцію оде́ ржати.
Квитаться, поквитаться – квитува́ тися, поквитува́ тися.
Кворум – кво́ рум (-му); за отсутствием -ма – (че́ рез те) що нема́ (не було́ , не бу́ де)
кво́ руму; начать заседание при наличии -ма – поча́ ти засі́дання (ра́ ду) з кво́ румом (коли є
кво́ рум); при наличии -ма – заседание действительно – засі́да́ ння чинне, якщо́ є кво́ рум.
Квота – кво́ та, ча́ стка; к. налоговая – кво́ та податко́ ва.
Кило – кі́ло.
Киловат – кілова́ т (-та).
Килограмм – кілогра́ м (-ма).
Кинематограф – кінемато́ граф (-фа).
Кинофикация – кінофіка́ ція.
Киоск – будка, ятка; к. книжный – ятка книжкова́ .
Кипа – па́ ка; бумага в кипах – папі́р па́ ками.
Кипяток – окрі́п (-о́ пу), вар (-ру) (Г).
Кладбище – кладо́ вище.
Кладовая – комо́ ра.
Кладовщик – комі́рний (-ного), комірничий (-чого).
Кладь (груз) – ванта́ ж (-жу́ ), вага́ , покла́ жа.
Класс – 1) кляса; 2) (общественный) – суспі́льна кляса; (слой) – суспі́льна верства́ ; к.
господствующий – владу́ ща (владу́ ча) кляса.
Классификация – клясифіка́ ція; (действ.) – клясифікува́ ння, клясува́ ння.
Классифицировать – клясифікува́ ти. сов. – поклясифікува́ ти, клясува́ ти, сов. –
поклясува́ ти.
Классовый (о тарифе) – клясовий.
Класть – кла́ сти, покла́ сти; к. на счетах – кидати на рахівниці.
Клевета – обмо́ ва, на́ клеп (-пу); взводить клевету – обмовляти, обмо́ вити.
Клеветать на кого – обмовляти кого́ .
Клеветник, -ница – обмо́ вець (-вця), обмо́ вник (-ка), обмо́ вниця.
Клеенка – цера́ та.
Клеймить, поклеймить (товар) – таврува́ ти, потаврува́ ти, клейнува́ ти, прклейнува́ ти,
штампува́ ти, поштампува́ ти.
Клеймильщик, -щица – таврува́ ч (-ча́ ), таврува́ чка.
Клеймо – тавро́ , клейно́ ; к. пробирное – проба́ рний карб (-бу), проба́ рне тавро́ ; к.
фабричное – фабричне клейно́ .
Клиент – кліє́нт (-та).
Клиентура – клієнте́ ля.
Клиника – клі́ніка.
Клинический (о лечении) – кліні́чний.
Кличка – на́ звище.
Клонить, склонить, -ся – хилити, схиляти, схилити, -ся; действия, клонящиеся ко вреду –
вчинки, що ма́ ють пошко́ дити; дело клонится к тому – до то́ го йде́ ться; к чему клонится
– до чо́ го йде́ ться, на що поверта́ є.
Клочок – шмато́ к (-тка); (бумаги) – кла́ поть (-птя), кла́ птик (-ка).
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Клуб – клюб (-бу); к. рабочий – робітничий клюб; в клубах – в клюбах, по клюбах.
Ключ – ключ (-ча́ ); (источник) – джерело́ .
Ключник, -ница – ключа́ р (-ра́ ), ключа́ рка, ключниця, шафа́ р (-ря), шафа́ рка.
Клякса – ляпка, клякса.
Клятва – присяга; к. ложная – кривоприсяга; давать -ву – присяга́ тися, присягну́ тися.
Клятвенно – під присягою, присяга́ ючись.
Клятвопреступление – кривоприсяжство, злама́ ння присяги.
Клятвопреступник, -ница – кривоприсяжник (-ка), кривоприсяжниця.
Кляуза – клявза, обмо́ ва.
Книга – книга, книжка; к. адресная – адресо́ ва книга, книга на адре́ си, адре́ сник (-ка); к.
актов гражданского состояния – книга для а́ ктів циві́льного (громадянського) ста́ ну; к.
вспомогательная – книга допомі́жна́ ; к. входящая – вписова́ книга; к. долговая – книга
довгова́ , книга довгі́в; к. домовая – домова́ книга; к. жалоб – книга на ска́ рги; к. заборная
– набірна́ книжка; к. записная – нота́ тник (-ка), записна́ книжка, книжка на нота́ тки; к.
зачетная – іспито́ ва книжка; к. инвентарная – інвента́ рна книга; к. конторская – книга
конто́ рська; к. материальная – книга матеріялів; к. метрическая – книга ме́ трик; к.
настольная – підру́ чна книга; к. окладная – опла́ тна книга; к. памятная – пам’ятко́ ва
книжка; к. параллельная – книга парале́ льна, рівнобі́жна; к. паспортная – па́ спортна
книжка; -ги первопечатные – першодру́ ки; к. по учету – книга на о́ блік, для о́ бліку; к.
подворная – домо́ ва книга; н. подержанная – де́ ржана книжка; к. подручная – підру́ чна
книжка; к. приходная – прибутко́ ва книга, книга прибу́ тків; к. приходо-расходная – книга
прибутко́ вовибутко́ ва, книга на прибу́ тки та вибу́ тки; к. рабочая – робі́тна книга; к.
разносная – розносна́ книга; к. рассыльная – розсильна́ , розносна́ книга; к. расходная –
книга на вибу́ тки, вибутко́ ва книга; к. расчетная – розрахунко́ ва книга, книжка на
розраху́ нки; к. сберегательная – щаднича книжка; к. сборов – книга опла́ т; к. срочная
(сроков) – книга терміно́ ва, книга те́ рмінів; к. счетная – книга на раху́ нки; к. талонная –
книжка з тало́ нами, тало́ нна книжка; к. товарная – товаро́ ва, крамо́ ва книга; к. частнаяподавательская – книга прива́ тного подавача́ ; к. чековая – че́ кова книжка; к. членская –
уча́ сницька, чле́ нська книжка; вести книги – прова́ дити (ве́ сти) книжки; вносить в книгу
– вписувати до книги, зано́ сити в книгу, заво́ дити до книги; заводить книги – заво́ дити,
завести книги, запрова́ джувати, запрова́ дити книги; по книге значится – в книзі
записано.
Книговодство – кигово́ дство.
Книгоиздательство – видавництво.
Книгопечатание – друкува́ ння, друка́ рство.
Книгопечатник – друка́ р (-ря).
Книгопечатня – друка́ рня.
Книгопродавец, книготорговец – книга́ р (-ря).
Книготорговля (занятие) – книга́ рство; (магазин) – книга́ рня.
Книгохранилище – книгосхо́ вище; (библиотека) – книгозбі́рня; -ный шкаф – ша́ фа на
книжки.
Кнопка – пришпилька; (электрическая) – ґу́ дзик (-кг).
Кодекс – ко́ декс (-ксу); к. гражданский – циві́льний ко́ декс; к. земельный – земе́льний
ко́ декс; к. процессуальный – процесо́ вий ко́ декс; к. трудовой – трудовий ко́ декс; к.
уголовный – криміна́ льний ко́ декс.
Кодификатор – кодифіка́ тор (-ра).
Кодификация – кодифіка́ ція.
Кодифицировать – кодифікува́ ти.
Кожевенник (вообще) – шкіряник (-ка́ ); (на дуб. зав.) – чинба́ р (-ря).
Койка – лі́жко.
Колбасная (-ное заведение) – ковба́ сня.
Колбасник, -ница – ковба́ сник (-ця), ковба́ сниця.
Колебание – 1) (о цене, курсе) – хита́ ння; к. вексельного курса – хита́ ння векселе́ вого
ку́ рсу; 2) (нерешительность) – вага́ ння.
Колебаться – 1) (о ценах) – хита́ тися; 2) (быть в нерешительности) – вага́ тися.
Колея – ко́ лія; к. железнодорожная – залізнича ко́ лія; войти в свою колею – піти своє́ю
ко́ лією.
Количественно (в количественном отношении) – кі́лькістю, кі́лькісно; (в отношении
поддающегося исчислению количества) – число́ м, на число́ .
Количество (о массе, чего) – кі́лькість (-кости); (о поддающемся исчсилению количестве)
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– число́ ; к. потребное – потрі́бна кі́лькість, скі́льки тре́ ба; в большом -ве случаев – у
багатьо́ х випа́ дках; в -стве – кі́лькістю, число́ м; в достаточном -ве имеется что – с
до́ сить чого́ , дові́льно на що; в недостаточном -ве имеется что – о́ бмаль, чого́ , не до́ сить
чого́ ; давать в достаточном -ве что – дава́ ти, да́ ти чого́ до́ сить; давать в ограниченном
-ве – обме́ женою мі́рою дава́ ти; при таком -ве – з тако́ ю кі́лькістю, з таким число́ м; при
таком ничтожном -ве чего – коли (так) зана́ дто ма́ ло чого́ , з тако́ ю зана́ дто мало́ ю
кількістю; товар в огромном -ве – величе́ зна кі́лкість това́ ру, кра́ му; иметь порядочное
-во чего – ма́ ти чима́ ло чого́ ; иметь потребное -во чего – ма́ ти скі́льки тре́ ба чого́ .
Коллегиальный (об учреждении) – колеґіяльний.
Коллегия – коле́ ґія.
Коллектив – колектив (-ву), грома́ да.
Коллективный (о труде) – колективний, гуртовий.
Коллекция – збі́рка, коле́кція.
Колокольчик – дзвіно́ к (-ика), дзво́ нк (-ка).
Колонизация – колоніза́ ція.
Колонист – колоні́ст (-ста).
Колония – коло́ нія.
Колонка – стовпе́ ць (-пця), про́ діл (-лу); (в газете) – шпа́ льта.
Колотильник (в ломбарде) – вибива́ ч (-ча́ ).
Команда – 1) (приказание) – кома́ нда; по команде – за кома́ ндою, з кома́ нди; 2) (отряд) –
кома́ нда; к. пожарная – поже́ жна, вогнева́ сторо́ жа.
Командир – командир (-ра), старшина.
Командировать – відряджа́ ти, відряджувавати, відрядити кого́ .
Командировка – відрядження, ві́дряд (-ду); в -ке – у ві́дряді; он поехал по -ке – він поїхав
як відряджений; по служебной -ке – як службо́ во відряджений.
Командировочный (о деньгах) – відрядний.
Командование – кома́ ндування; под -нием – під кома́ ндуванням.
Командовать – кома́ ндувати.
Командующий – 1) (сущ.) – кома́ ндувач (-ча); 2) (прилаг.) – кома́ ндний, владу́ щий,
владу́ чий.
Комбинат – комбіна́ т (-ту).
Комбинация – 1) комбіна́ ція; 2) (сочетание) – сполу́ чення.
Комбинировать, скомбинировать – 1) комбінува́ ти, скомбінува́ ти; 2) – сполуча́ ти,
сполучити, поє́днувати, поєдна́ ти.
Комендант – коменда́ нт (-та).
Комиссар – коміса́ р (-ра).
Комиссариат – комісаріят (-ту); к. внешних сношений – комісаріят закордо́ нних справ; к.
директивный – директивний комісаріят; к. здравоохранения – комісаріят охоро́ ни
здоро́ в’я; к. народного образования (просвещения) – комісаріят наро́ дньої осві́ти; к.
народный – наро́ дній комісаріят; к. объединенный – об’є́днаний комісаріят; к. по
внутренним делам – комісаріят вну́ трішніх справ; к. по военным делам – комісаріят
військо́ вих справ; к. по морским делам – комісаріят морських справ; к. почты и
телеграфа – комісаріят по́ шти й телегра́ фу; к. путей сообщения – комісаріят шляхі́в; к.
рабоче-крестьянской инспекции – комісаріа́ т робітничо-селянської інспе́кції; к.
самостоятельный – самості́йний комісарі́ят; к. торговли – комісарі́ят торгі́влі; к. труда –
комісаріят пра́ ці; к. финансов – комісаріят фіна́ нсів; к. юстиции – комісаріят юстиції; во
всех -тах – в усі́х комісаріятах, по всіх комісаріятах; приказ по -ту – на́ ка́ з комісаріятові;
служить по -ту – працюва́ ти в комісаріяті.
Комиссионер – комісіоне́ р (-ра), фа́ ктор (-ра); держать -ра – ма́ ти комісіоне́ ра; состоять
-ром – бу́ ти за комісіоне́ ра.
Комиссионерство – комісіоне́ рство, посере́ дництво; плата за -ство – комісі́йне, комісо́ ве.
Комиссионный (о вознаграждении) – комісі́йний, комісо́ вий; -нные – комісі́йне, комісо́ ве.
Комиссия – 1) (учреждение) – комі́сія; к. ведомственная – зарядо́ ва комі́сія; к.
землеустроительная – землевпорядна комі́сія, комі́сія на землевпорядження; к.
конфликтная – конфлі́ктна комі́сія; к. лавочная – крамнична комі́сія; к.
междуведомственная – межизарядо́ ва комі́сія; к. наблюдательная – комі́сія для на́ гляду;
к. особая – окре́ ма комі́сія; к. оценочная – цінува́ льна комі́сія; к. по охране труда – комі́сія
на охоро́ ну пра́ ці; к. по рационализации – комі́сія (в спра́ ві) раціоналіза́ ції; к. предметная
– предмето́ ва комі́сія; к. приемная, приемочная – прийма́ льна комі́сія, комісія на
прийма́ ння; к. ревизионная – ревізі́йна комі́сія; к. ручательная – пору́ чна комі́сія; к.
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следственная – слі́дча комісія; к. согласительная – (по)єдна́ льна комі́сія; рассмотреть в
расширенной -сии – розглянути в ширшій (поширеній) комі́сії; 2) (посредничество) –
комі́сія, ко́ міс (-су); брать на -сию – бра́ ти на комі́сію; отдавать на -сию – дава́ ти, да́ ти
на комі́сію; плата за -сию – комісо́ ве.
Комитент – коміте́ нт (-та), дору́ чник (-ка), (о женщ.) – дору́ чниця.
Комитет – коміте́ т (-ту); к. действия – коміте́ т чину; к. исполнительный – викона́ вчий
коміте́ т; к. крестьянской бедноты – коміте́ т незамо́ жних селян; к. местный – місце́ вий
коміте́ т; к. раскладочный – розкла́ дчий коміте́ т; к. по оказанию помощи – коміте́ т на
допомо́ гу; к. центральный исполнительный – центра́ льний викона́ вчий коміте́ т; член -та
– коміте́ тник (-ка).
Комментарий – комента́ р (-ря), пояснення.
Комментатор – комента́ тор (-ра).
Комментировать – коментува́ ти, сов. – скоментува́ ти, пояснювати, поясняти, сов. –
пояснити.
Коммерсант – комерса́ нт (-та).
Коммерция – коме́ рція.
Коммерческий (о переписке) – комерці́йний.
Коммивояжер – комівояже́ р (-ра); в качестве коммивояжера (служить) – за
комівояже́ ра.
Коммуна – кому́ на.
Коммунальный (о хозяйстве) – комуна́ льний.
Коммуникация – комуніка́ ція, сполу́ чення.
Коммунист, -стка – комуні́ст (-ста), комуні́стка.
Коммутатор – комута́ тор (-ра), сполу́ чник (-ка).
Комната – світлиця, по́ кій (-ко́ ю), кімна́ та; к. сборная – збі́рня (-ні); к. меблированная –
мебльо́ вана світлиця; к. для ожидания – чека́ льня, дожида́ льня; к. служительская –
служницька кімна́ та; к. совещательная – нара́ дча (-ої), нара́ дча світлиця (кімна́ та),
кімна́ та для нара́ д; квартира из 4-х комнат – квартира на чотири поко́ ї.
Комнатонаниматель – найма́ ч поко́ ю; (сдающий комнату в наем) – (ви)найма́ ч поко́ ю.
Компактный (об изложении) – компа́ ктний; (сжатый) – стислий.
Компания – компа́ нія; (торгово-промышленная) – товариство, спі́лка, компа́ нія; к.
акционерная – акці́йне товариство; вступить, войти в -нию – ста́ ти, приста́ ти в спі́лку, до
спі́лки; в -нии делать – спі́лкою, в спі́лці робити.
Компаньон (-нка) – спі́льник (-ка), спі́льниця, компаньйо́ н (-ка), компаньйо́ нка; принимать
-ном в дело – прийма́ ти, прийняти за компаньйо́ на в підприє́мство.
Компенсация – компенса́ та, компенса́ ція; (за вред) – відшкодува́ ння.
Компенсировать – компенсува́ ти, сов. – укомпенсува́ ти; (за вред) – відшкодо́ вувати, сов. –
відшкодува́ ти.
Компетентность – компете́ нтність (-ности); (осведомленность) – обі́знаність (-ности).
Компетентный (о лице) – компете́ нтний; (осведомленный) – обі́знаний, знаючий.
Компетенция – компете́ нція; (осведомленность) – обі́знаність (-ности); это в моей -ции –
́ компете́ нції, це до ме́ не нале́ жить.
це в моїй
Компилировать – компілюва́ ти, сов. – скомпілюва́ ти.
Компиляция – компіляція.
Комплект – компле́ кту (-ту); (комплект инструментов) – справилля.
Комплектовать – комплектува́ ти.
Компостир – тавровиця.
Компостировать (билеты) – таврува́ ти, сов. – затаврува́ ти.
Компрометировать – компромітува́ ти, сов. – скомпромітува́ ти.
Компромисс – компромі́с (-су), уго́ да, по́ ступка; идти на -мисс – іти на компромі́с, іти на
по́ ступки; пойти по линии -са – піти на компромі́с.
Компромиссный (о решении) – компромісо́ вий.
Конвенция – конве́ нція, уго́ да.
Конверсия – конве́ рсія, замі́на.
Конверт – кове́ рта; запечатывать в конверт – заковерто́ вувати, заковертува́ ти.
Конвоир – конвоїр (-ра).
Конвоировать – конвоюва́ ти, супрово́ дити під сторо́ жею.
Конвой – конво́ й (-во́ ю); к. почетный – по́ чет (-чету).
Конвойный – конво́ йний (-ного); с -ми – з конво́ єм, з конво́ йними.
Конгресс – конґре́ с (-су).
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Кондитер – цуке́ рник (-ка).
Кондитерская – цуке́ рня.
Кондиционный (о началах) – кондиці́йний.
Кондиция – 1) кондиція, умо́ ва; 2) (частные уроки) – прива́ тні ле́кції.
Кондуит – кондуїт (-ту).
Кондуитный (о журнале) – кондуїтний; (стат., о списке) – контро́ льний.
Кондуктор – конду́ ктор (-ра).
Конец – кіне́ ць (-нця), край (кра́ ю); в конце – в кінці, кіне́ ць (чого́ ), наприкінці́; в конец, до
конца – украй, до кра́ ю, до оста́ нку, до ре́ шти; до ще́ нту; в конце (месяца) – наприкінці́, з
кінце́ м; в конце концов – кіне́ ць-кінце́ м; в самом конце – на самий кіне́ ць, на самкіне́ ць, аж
наприкінці́; к концу (года) – на кіне́ ць, пе́ ред кінце́ м; на худой конец – в гі́ршому ра́ зі;
положить конец чему (волоките) – припинити що, покла́ сти край чому́ ; под конец чего
(работы) – пе́ ред кінце́ м чого, закі́нчуючи що; приводить к концу – (до) кра́ ю, (до) кінця
дово́ дити, дове́ сти; приходить к концу – дохо́ дити кра́ ю (кінця).
Конечный (о станции) – кінце́ вий; (последний, об этапе) – оста́ нній; (окончательный, об
итоге) – остато́ чний; в -ном итоге (в конце концов) – кіне́ ць кінце́ м, наприкінці́ всьо́ го.
Конкретизировать – конкретизува́ ти; сов. – сконкретизува́ ти.
Конкретный (о предложении) – конкре́ тний, пе́ вно визначений, пе́ вний.
Конкурент, -тка – конкуре́ нт (-та), конкуре́ нтка.
Конкуренция – конкуре́ нція.
Конкурировать – конкурува́ ти.
Конкурс – ко́ нкурс (-су) на що; поступить куда по -рсу – вступити за ко́ нкурсом; прием по
-рсу – прийма́ ння за ко́ нкурсом, з ко́ нкурсу.
Конкурсный (об экзамене) – ко́ нкурсний, конкурсо́ вий.
Конница – кінно́ та.
Коннозаводство – конярство.
Консерватор (должность в музее) – консерва́ тор (-ра).
Консерватория – консервато́ рія.
Консервация – консерва́ ція.
Консилиум – консиліюм (-му), лі́карська нара́ да.
Конспект – конспе́кт (-ту).
Конспективный (об изложении, обзоре) – конспективний.
Конспектировать – конспектува́ ти, сов. – сконспектува́ ти; (записывать конспективно) –
законспекто́ вувати; сов. – законспектува́ ти.
Констатировать – констатува́ ти, сов. – сконстатува́ ти.
Конституция – конститу́ ція.
Конструктировать – конструктува́ ти, сов. – сконструктува́ ти, конструюва́ ти, сов. –
сконструюва́ ти.
Конструкция – констру́ кція.
Консул – ко́ нсул (-ла); к. генеральный – генера́ льний ко́ нсул.
Консульство – ко́ нсульство.
Консультант – консульта́ нт (-та), пора́ дник (-ка).
Консультация – консульта́ ція, пора́ да; давать -цию – консультува́ ти, дава́ ти пора́ ди.
Консультировать – консультува́ ти, дава́ ти пора́ ди.
Контакт – конта́ кт (-ту); быть в -те – бу́ ти в конта́ кті (контактува́ ти).
Контактировать, сконтактировать – пого́ джувати, пого́ дити, контактува́ ти,
сконтактува́ ти.
Контингент – континґе́ нт (-ту).
Конто – ко́ нто, раху́ нок (-нку).
Контокоррент – контокоре́ нт.
Контокорренто – ко́ нтокоре́ нто.
Контора – конто́ ра; к. меняльная – міняльна конто́ ра, міняльня; к. посредническая –
посере́ дницька конто́ ра; к. справочная – довідко́ ва конто́ ра; к. погребальная, похоронная –
похоро́ нна конто́ ра; к. транспортная – транспорто́ ва конто́ ра.
Конторка – конто́ рка, бюрко.
Конторщик, -щица – конто́ рник (-ка), конто́ рниця.
Контрабанда – 1) (предметы) – контраба́ нда; 2) (занятие) – пачка́ рство, контраба́ нда;
заниматься -дой – пачкарюва́ ти.
Контрабандист, -стка – пачка́ р (-ря), пачка́ рка, контрабандист, контрабандистка.
Контрабандный (о товаре) – пачка́ рський, контраба́ ндний.
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Контрагент – контраґе́ нт (-та).
Контрагенство – контраґе́ нтство.
Контракт – контра́ кт (-ту); заключать контракт – бра́ ти, взяти контра́ кт; по -ту – за
контра́ ктом, з контра́ кту.
Контрактный (о договоре) – контракто́ вий.
Контрамарка – контрама́ рка.
Контрассигновка – контрасиґна́ та.
Контрассигновывать, -новать – контрасиґно́ вувати, контрасиґнува́ ти.
Контрибуция – контрибу́ ція, о́ куп (-пу).
Контролер – контроле́ р (-ра); (о женщ.) – контроле́ рка.
Контролерский (об обязанности) – контроле́ рський.
Контролировать – контролюва́ ти.
Контроль – контро́ ль (-лю), переві́р (-ру); к. взаимный – обопі́льний контро́ ль; к.
предварительный – попе́ редній контроль; к. сплошной – повний (поспі́льний) контро́ ль;
под -лем – під контро́ лем, під до́ глядом.
Контрольный (о листке) – контро́ льний.
Конференция – конфере́ нція.
Конфетчик – цуке́ рник (-ка), цуке́ рниця.
Конфиденциально – тає́мно, конфідеці́йно.
Конфискация – конфіска́ ція, конфіска́ та.
Конфисковать – конфіскува́ ти, сов. – сконфіскува́ ти.
Конфликт – конфлі́кт (-ту), сутичка. Комиссия по разбору -тов – конфлікто́ ва комі́сія.
Конфликтировать – конфліктува́ ти.
Концентрировать – концентрува́ ти, сов. – сконцентрува́ ти, зосере́ джувати, сов. –
зосере́ дити.
Концерт – конце́ рт (-ту).
Концертировать – концертува́ ти.
Концессионер – концесіоне́ р (-ра).
Концессионный (об условии) – концесі́йний.
Концессия – конце́ сія.
Конъюнктура – коньюнкту́ ра; к. рыночная – ринкова коньюнкту́ ра.
Кооператив – кооператив (-ву).
Кооператор – коопера́ тор (-ра), (о женщ.) – коопера́ торка.
Кооперация – коопера́ ція.
Кооперировать – кооперува́ ти, сов. – скооперува́ ти.
Кооптация – коопта́ ція.
Кооптировать – кооптува́ ти, сов. – закооптува́ ти.
Копилка – щадничка.
Копирка (бумага) – пере́ бивка.
Копировальщик, -щица, копировщик, -щица – копіїст (-та), копіїстка.
Копировать, скопировать – копіюва́ ти, скопіюва́ ти.
Копить, скопить – збива́ ти, збити, склада́ ти, скла́ сти.
Копия – ко́ пія; к. рукописи – ко́ пія (з) ру́ ко́ пису; к. точная – то́ чна, досто́ тна ко́ пія; бумага
в копии – ко́ пія (з) папе́ ра; -копии – в ко́ пії; в виде копии – як ко́ пію; снять точную копию
с документа – досто́ тно списа́ ти ко́ пію з доку́ мента; снятие копии – скопіюва́ ння, зняття
ко́ пії.
Коренной (о вопросе) – ґрунто́ вний.
Корешок (переплета) – спинка, коріне́ ць (-нця); к. ордера – спинка о́ рдера, ордеро́ вий
коріне́ ць.
Кормить, прокормить – годува́ ти, прогодува́ ти; (продовольствовать) – харчува́ ти,
прохарчува́ ти.
Корпорация – корпора́ ція.
Корпус – ко́ рпус (-су).
Корректировать – кореґува́ ти, поправляти, пра́ вити.
Корректный (об обращении) – че́ мний, коре́ ктний.
Корректор – коре́ ктор (-ра), поправляч (-ча́ ).
Корректорская – коре́ кторська.
Корректура – коре́ кта, пра́ вня (Н).
Корректурный (о листе) – коре́ ктовий.
Корреспондент – дописувач (-ча), кореспонде́ нт (-та); к. научный – науко́ вий
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кореспонде́ нт.
Корреспондентский (о материале) – кореспонде́ нтський; (относ. к корреспонденту, об
отделе) – дописувацький.
Корреспонденция – 1) (в газете) – до́ пис (-су), кореспонде́ нція; 2) (переписка) –
листува́ ння, кореспонде́ нція, листи; к. вскрытая – перлюстро́ вана кореспонде́ нція; к.
заказная – реєстро́ вана кореспонде́ нція; к. секретная – тає́мне листува́ ння; к. спешная –
нега́ йна кореспонде́ нція; к. переходящая – перехідна́ кореспонде́ нція; к. простая –
звича́ йна кореспонде́ нція; вести -цию – листува́ тися, прова́ дити листува́ ння,
кореспонде́ нцію.
Корреспондировать – 1) дописувати (кому́ ); 2) – листува́ тися (з ким).
Корридор – коридо́ р (-ру).
Корысть (польза) – ко́ ристь (-сти).
Косвенный (о налоге) – посере́ дній; (о виновнике) – побі́чний.
Котировать – квотува́ ти.
Котировка – квотува́ ння.
Котировочный – квотува́ льний, котирува́ льний.
Котировщик – квотува́ льник (-ка), квотува́ ч (-ча́ ).
Кофейня – кав’ярня, кафе́ .
Кража – краді́ж (-дежу́ ), краді́жка.
Крайне – ко́ нче, доко́ нче.
Крайне необходимо – (до)ко́ нче потрі́бно, (до)ко́ нче тре́ ба.
Крайний (о мерах, сроке) – кра́ йній, оста́ нній; (о пункте) кінце́ вий, коне́ чний;
(чрезмерный) – надмі́рний; (предельный) – граничний.
Крайность (чрезмерность) – надмі́рність (-ности); (неминуемость) – коне́ чність (-ности);
(нужда) – скру́ та, злидні; в крайности – при коне́ чній потре́ бі; -ность заставила – скру́ та
приму́ сила.
Красильня – фарбі́вня.
Красноармеец – червоноарміє́ць (-і́йця).
Красть, украсть – кра́ сти, укра́ сти; (заниматься воровством) – кра́ сти, злодіячити.
Краткий (о докладе) – коро́ ткий, стислий, недо́ вгий; я буду краток – скажу́ ко́ ротко.
Кратковременность – короткоча́ сність (-ности), малий час, малочасо́ вість (-вости).
Кратковременный (об отпуске) – недовгоча́ сний, недо́ вгий, малочасо́ вий, короткоча́ сний,
на малий час.
Краткосрочный (о кредите, отпуске) – на малий час, малочасо́ вий; на коро́ ткий
речене́ ць; (о курсах) – короткоча́ сний.
Краткость – коро́ ткість (-ости); к. времени – малий час, недо́ вгий час; к. доклада –
коро́ ткість до́ повіді; в виду -сти имеющегося у меня времени – (че́ рез те) що я ма́ ю ма́ ло
ча́ су, ма́ ючи ма́ ло ча́ су.
Кредит – 1) (бухг. и фин.) – кредит (-ту); к. взаимный – взає́мний кредит; к.
восстановительный – відбудо́ вчий кредит, кредит на відбудува́ ння; к. краткосрочный –
кредит на малий час; к. мелкий – дрібний кредит; к. мелколавочный – кредит на дрібний
крам; к. по сметам – кредит із кошто́ рисів, кредит на підста́ ві кошто́ рисів; к.
сверхсметный – (по)надкошто́ рисний кредит; к. условный – умо́ вний кредит;
восстановлять кредит – поновляти, поновити кредит; отказывать в -те – відмовляти в
кредиті; открывать кредит – відкрива́ ти, відкрити кредит; отпускать -ты – дава́ ти, да́ ти
кредити; располагать -том – ма́ ти кредит; 2) (долг) в выражениях: брать в кредит –
бра́ ти, взяти на́ бір, на борг, на ві́ру; отпускать в к-т – дава́ ти, да́ ти на́ бір, на ві́ру,
боргува́ ти, поборгу́ вати; 3) (доверие) – кредит (-ту), ві́ра; к. личный – особистий кредит;
подрывать чей кредит – хита́ ти, похитну́ ти чий кредит, ві́ру до ко́ го.
Кредитив – кредитива, ві́рче.
Кредитный (об операциях) – кредито́ вий.
Кредитование – кредитува́ ння; к. долгосрочное – кредитува́ ння на до́ вгий час; к.
мелколавочное – кредитува́ ння дрібним кра́ мом, на дрібний крам.
Кредитовать – кредитува́ ти; (о лавочном кредите) – на́ бір дава́ ти кому́ , кредитува́ ти.
Кредитоваться – кредитува́ тися; (о лавочном кредите) – на́ бір (на ві́ру) бра́ ти,
кредитува́ тися.
Кредитор – кредито́ р (-ра).
Кредитоспособность – кредитозда́ тність (-ности); к. вексельная – ве́ ксельна
кредитозда́ тність.
Крематориум – кремато́ рій (-рія).
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Крепость – 1) мі́цність (-ности); (прочность) – тривкість (-кости); 2) (укрепление) –
форте́ ця, твердиня; 3) (закладная -сть) – заставний лист, заставна́ ; (купчая -сть) – ку́ пчий
за́ пис (-су), ку́ пчий лист (-та), ку́ пча; совершать купчую крепость – уклада́ ти, укла́ сти
(робити, зробити) ку́ пчий за́ пис (ку́ пчу); 4) (о вине, спирте) – мі́цність (-ности).
Крестьянин, -нка – селянин (-на), селянка; (мн.) – селяни.
Крестьянство – селянство.
Кривосудие – непра́ вий суд, кривдний суд, кривосу́ д (-ду).
Кризис – криза; (стеснение) – скру́ та; к. денежный – криза грошова́ , скру́ та грошова́ ,
скру́ та на гро́ ші; к. жилищный – житлова́ криза; к. топлива – па́ ливна криза, криза на
па́ ливо; к. экономический – економі́чна криза; смягчение -са – зме́ншення кризи.
Криминалист – криміналі́ст (-ста).
Критерий – крите́ рій (-рія); служить -рием – бу́ ти за крите́ рій.
Критик – критик (-ка).
Критика – критика; ниже всякой -ки – не ва́ рте жа́ дної критики; подвергать -ке –
піддава́ ти, підда́ ти критиці.
Критиковать – критикува́ ти.
Критический – 1) (о статье) – критичний; 2) (о положении) – скру́ тний.
Круг – круг (-гу); (окружность круга) – ко́ ло; (в см. объем) – о́ бсяг (-гу); к. деятельности –
о́ бсяг діяльности; к. знаний – о́ бсяг знання; к. общества – товариство; -ги партийные –
парті́йні ко́ ла; -ги руководящие – мірода́ йні ко́ ла; в круг обязанностей входит – до
обов’язків нале́ жить; в своем кругу – по́ між своїх, у свойо́ му гу́ рті.
Кругозор – круговид (-ду), кругогляд (-ду); с широким -ром – широ́ кого по́ гляду.
Кругооборот – кругооборо́ т (-ту); к. бумаги – кругооборо́ т папе́ ра; нормаль -та – норма́ ль
кругооборо́ ту.
Кругообращение – кругобі́г (-гу).
Кружка – 1) ку́ холь (-хля); 2) (для денег) – карна́ вка.
Кружок – гурто́ к (-ка). Кружки устраивать – заклада́ ти гуртки.
Крупный (о печати) – великий, буйний; (о предприятии) – великий; (об ученом) –
видатний; (о разговоре) – го́ стрий.
Крушение (планов) – загибель (-белі); (поезда) – розбиття; потерпеть -ние (о поезде) –
розбитися.
Куб – куб (-ба); (дров) – стіс (сто́ су).
Кубатура – кубату́ ра; по -ре – кубату́ рою.
Кубический (об измерении) – кубі́чний, ку́ бовий.
Кулак (мироед) – глита́ й (-тая).
Кулинария – куліна́ рство.
Культ – культ (-ту); служитель культа – служитель ку́ льту.
Культивировать – культивува́ ти, плека́ ти.
Культурный – культу́ рний.
Купе – купе́ ; ехать в отдельном купе – їхати в окре́ мому купе́ , окре́мим купе́ .
Купец – купе́ ць (-пця).
Купля – купі́вля; купля на наличные деньги – купі́вля за готі́вку; купля-продажа в кредит
с рассрочкой платежа – купі́вля-про́ даж на виплат.
Купон – купо́ н (-на), ві́дтинок (-нку); к. отрезной – відрізний купо́ н.
Купчая (крепость) – ку́ пча (-чої), ку́ пчий лист.
Купюра – купюра.
Курение (табака) – курі́ння, па́ лення; -ние запрещается – курити, палити заборо́ нено.
Курилка (комната для курения) – курильня.
Курить – курити, палити.
Курящий – куре́ ць (-рця); вагон для -щих – ваго́ н для курці́в.
Курорт – куро́ рт (-рту).
Курортный – куро́ ртний (-ного).
Курс – 1) (денег, ценностей) – курс (-су); к. биржевой – курс біржовий; к. дня – курс
де́ нний; курс бумаг пал – курс папе́ рів упа́ в; курс идет в гору – курс іде́ вго́ ру; падение,
понижение курса – спада́ ння (спад) ку́ рсу; по курсу дня – за чинним ку́ рсом, за ку́ рсом
де́ нним; потерять на курсе – утра́ тити на ку́ рсі; устанавливать курс – установляти
(визнача́ ти) курс; 2) (направление) – на́ прямок (-мку), курс (-су); к. государственной
политики – на́ прямок держа́ вної полі́тики; держать курс на что – прямува́ ти до чо́ го; 3)
(наук) – курс (-су); к. трехлетний – навча́ ння трирі́чне.
Курсив – письмі́вка, курсив (-ву).
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Курсировать – курсува́ ти, ходити, обіга́ ти; вагоны курсируют по всем улицам – ваго́ ни
обіга́ ють усі ву́ лиці (всіма́ ву́ лицями); пароход курсирует между Киевом и Черкассами –
паропла́ в хо́ дить від Києва до Черка́ с.
Курсовой – курсовий (-вого).
Курсы – ку́ рси (-сів); к. кроя и шитья – краве́ цькі ку́ рси; к. по бухгалтерии –
бухга́ льтерські ку́ рси; к. по политграмоте – ку́ рси політгра́ моти (політзнання); к.
счетоводные – ку́ рси рахівництва.
Куртаж – курта́ ж (-жу́ ), факторо́ ве (-вого).
Куртажные – курта́ жне (-ного), факторо́ ве (-вого).
Курьер – кур’єр (-ра), послане́ ць (-нця); к. дипломатический – дипломатичний кур’є́р; к.
специальный – спеціяльний (нарочитий) кур’є́р; передавать через -ра – передава́ ти
кур’є́ром; позвать, окликнуть курьера – покликати кур’є́ра, гукну́ ти на кур’є́ра.
Курьерский (о поезде) – кур’є́рський; на -ских (следовать) – кур’є́рськими.
Кустарничество – доморо́ бство.
Кустарный (об изделии) – доморо́ бний, саморобі́тній, ха́ тній, домо́ вий.
Кустарь – доморо́ б (-ба).
Кустарь-одиночка – одноро́ ба, доморо́ б (-ба), одина́ к (-ка), одинець (-нця).
Кухарка – кух(ов)а́ рка.
Кучер – ху́ рман (-на).
Куш (большая сумма денег) – ку́ па гро́ шей.
Кюветка (для разноски бумаг) – обго́ ртка.
Лабаз (мучной) – шпихлі́р (-ра́ ), бороше́ нна комо́ ра.
Лабазник (торговец мукой) – бороше́ нник (-ка), борошняник (-ка); (хозяин лабаза) –
вла́ сник шпихліра́ , шпихлі́рник (-ка).
Лаборант – лябора́ нт (-та).
Лаборатория – ляборато́ рія, робі́тня.
Лавировать – маневрува́ ти; (увертываться) – викру́ чуватися, викрутитися; л. в трудных
вопросах – ра́ ду собі́ дава́ ти із складними спра́ вами, в складних спра́ вах.
Лавка – крамниця; л. книжная – книга́ рня; л. мелочная – крамниця дрібно́ го про́ дажу; л.
меняльная – міняльня; л. мясная – різниці (-ниць); л. овощная – крамниця з горо́ диною,
крамниця горо́ дини; л. семенная – крамниця насі́ння, насінне́ ва крамниця; л. съестная –
харчова́ крамниця; открыть лавку – закла́ сти, заложити крамницю.
Лавочник, -ница – кра́ мар (-ря), кра́ марка.
Лавочный (о комиссии) – крамничний.
Лагерник – та́ борник (-ка).
Лагерный (о сборах, о времени) – таборо́ вий.
Лагерь – та́ бор (-ра), кіш (-коша́ ); место -ря – та́ борище; стать, расположиться -рем –
та́ бором, коше́ м оташува́ тися, ста́ ти, ота́ боритися.
Ладиться, наладиться – нала́ годжуватися; дело ладится – спра́ ва нала́ годжується.
Лаж – ляж (-жу).
Лажный – ляжовий.
Лазарет – шпита́ ль (-лю).
Лазаретный – шпита́ льний, шпитале́ вий; (сущ.) – шпита́ льний (-ого).
Лампа – лямпа; л. настольная – лямпа на стіл, насті́льна лямпа.
Ламповщик (зажигающий лампы) – лямпівник (-ка́ ).
Ларь, ларек – рунду́ к (-ка́ ).
Легализация – леґаліза́ ція, узако́ нення.
Легализировать – леґалізува́ ти, сов. – злеґалізува́ ти, узако́ нювати, узаконяти, сов. –
узако́ нити.
Легальный (о поступке) – леґа́ льний, зако́ нний.
Легковесный – легкий на вагу́ ; (несолидный) – легкова́ жний.
Легковоспламеняющийся (о веществе) – займистий.
Легкоисправимый (о повреждении) – (ле́ гко)попра́ вний, легконапра́ вний.
Легкореализуемый – що ле́ гко зреалізува́ ти, легкозреалізо́ вуваний.
Ледоход – кригопла́ в (-ву).
Лекарство – лікарюва́ ння.
Лекарство от чего, против чего – лі́ки (-ків) на що.
Лекарь, -рка – лі́кар (-ря), лі́карка; быть лекарем – лікарюва́ ти.
Лектор – ле́ ктор (-ра); (женщ.) – ле́ кторка.
Лекторская – лекто́ рія.
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Лекция – ле́кція; л. по (бухгалтерии) – ле́кція (з бухгальте́ рії).
Лента (к пишущ. машинке, телеграфная) – стьо́ жка, стрі́чка.
Лес заповедный – непорушний ліс (Секц.), ліс-непору́ шенець (Н).
Лесник (лесной сторож) – побере́ жник (-ка).
Лесничество – лісництво.
Лесничий – лісничий (-чого).
Лесовладелец – лісовла́ сник (-ка).
Лесовод – лісівник (-ка́ ).
Лесоводство – лісівництво.
Лесовщик – лісник (-ка́ ).
Лесозаготовительный (о сезоне) – лісозагото́ вчий, лісозагото́ вний.
Лесозаготовка – заготі́вля лі́су, лісозаготі́вля.
Лесоистребление – нищення лі́су.
Лесоохранительный (о комитете) – лісоохоро́ нчий.
Лесопорубка – по́ руб лі́су.
Лесопромышленник – лісопромисло́ вець (-вця).
Лесопромышленность – лісова́ промисло́ вість (-вости).
Лесоразработки – розро́ блення лі́су, лісорозро́ блення.
Лесорубочный (о сезоне) – лісору́ бний.
Лесосека – ділянка лі́су.
Лесоуправление – за́ ряд (-ду) лісовий.
Лестница (переносная) – драбина; (неподвижная) – схо́ ди (-дів).
Лета – 1) (годы) – літа́ , ро́ ки; 2) (возраст) – вік (-ку); в зрелых летах – лі́тнього віку, лі́тній;
в совершенных летах – у по́ вних літа́ х; одних лет – одно́ го ві́ку; преклонные лета –
похилий вік; средних лет – сере́ днього ві́ку.
Летоисчисление – літочислення.
Летопись – літо́ пис (-су) (м. р.).
Летчик – літу́ н (-на́ ).
Лечебница – ліка́ рня.
Лечебный – лікува́ льний.
Лечение – лікува́ ння; (о ранах) – го́ їння; заниматься -нием – лікарюва́ ти.
Лечить – 1) лікува́ ти; (раны) – го́ їти; 2) (заниматься врачебной практикой) – лікарюва́ ти.
Лечиться – лікува́ тися.
Лжедонос – неправдивий виказ (доно́ с), на́ клеп (-пу).
Лжесвидетель – кривосві́док (-дка).
Лжесвидетельство – кривосві́дчення.
Лжесвидетельствовать – кривосві́дчити, неправдиво сві́дчити.
Либретто – лібре́ тто.
Лидер – лі́дер (-ра), проводир (-ря).
Ликвидант – ліквіда́ нт (-та).
Ликвидат – ліквіда́ т (-та).
Ликвидатор – ліквіда́ тор (-ра); (о женщ.) – ліквіда́ торка.
Ликвидационный (в периоде) – ліквідаці́йний; -нные – ліквідаці́йне.
Ликвидация – ліквіда́ ція; (действ.) – ліквідува́ ння; л. окончательная – остато́ чна
ліквіда́ ція; л. полная – по́ вна ліквіда́ ція; л. частная – частко́ ва ліквіда́ ція; в случае -ции
учреждения – якщо устано́ ву ліквідува́ тимуть (зліквіду́ ють); подлежащий -ции –
лікві́дний; работа по -ции неграмотности – робо́ та в спра́ ві ліквіда́ ції неписьме́ нности.
Ликвидировать – ліквідува́ ти, сов. – зліквідува́ ти.
Ликвидность – лікві́дність (-ности).
Ликвидный (о материале) – лікві́дний.
Лимит – лімі́т (-ту).
Линеить, разлинеить – лініюва́ ти, ліні́їти, полініюва́ ти, поліні́їти.
Линейка – 1) ліні́йка; 2) (линия) – лі́нія; бумага в две линейки – папі́р у дві лі́нії.
Линия – 1) лі́нія; (черта) – риска; л. обозначенная пунктиром – лі́нія крапка́ ми; л.
пограничная – прикордо́ нна лі́нія; работать по профессиональной линии – працюва́ ти в
професі́йній лі́нії; 2) (войска) – ряд (-ду), ла́ ва; 3) (жел. дороги) – ко́ лія; 4) (направление) –
лі́нія; л. твердая – непохитна лі́нія.
Линовальщик – лініюва́ ч (-ча́ ).
Линовать – лініюва́ ти, ліні́їти.
Лист – лист (-ста́ ); (бумаги) – а́ ркуш (-шу); л. вводный – уво́ дний лист; л. заглавный –
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титу́ льна сторі́нка; л. исполнительный – викона́ вчий лист; л. окладной – податко́ вий,
окладний лист; л. опросный – опитний, запитний блянок; л. печатный – а́ ркуш дру́ ку,
друко́ ваний а́ ркуш; л. подписной – підписний лист; л. похвальный – похва́ льний лист;
книга в 5 листов – книга на 5 а́ ркушів; по исполнительному листу – стяга́ ти на підста́ ві
викона́ вчого листа́ .
Листок – ка́ ртка; л. больничный – ка́ ртка хво́ рого; л. контрольный – контро́ льна ка́ ртка; л.
счетный – рахунко́ ва ка́ ртка.
Литера – лі́тера.
Литератор – літера́ тор (-ра), письме́ нник (-ка); (о женщ.) – літера́ торка, письме́ нниця.
Литература – література, письме́ нство; л. изящная – кра́ сне письменство.
Литограф – літо́ граф (-фа).
Литографировать – літографува́ ти.
Литография – літогра́ фія.
Литографский – літогра́ фський.
Литр – літр (-ра).
Лифт – ліфт (-ту).
Лихвенный (о проценте) – лихва́ рський.
Лихоимец – хаба́ рник (-ка).
Лихоимство – хаба́ рництво.
Лицевой (о стороне) – пра́ вий, лице́ вий; (о счете) – іменний.
Лицо – 1) (личность) – осо́ ба; л. авторитетное – авторите́ тна (пова́ жна) осо́ ба; л.
действующее – дійова́ осо́ ба; л. должностное – урядо́ ва особа, урядо́ вець (-вця); л.
заинтересованное (в деле) – особа, що має інте́ рес, заінтересо́ вана осо́ ба; л. неподсудное
– а) непрису́ дна осо́ ба; б) (несостоящее или же несостоявшее под судом) – непідсу́ дна
осо́ ба; л. официальное – офіці́йна осо́ ба; л. подозреваемое – підо́ зрена осо́ ба; л.
подозрительное – непе́ вна осо́ ба, підозре́ нна осо́ ба; л. подотчетное – підзві́тна осо́ ба; л.
подставное – підставна́ осо́ ба; л. постороннее – сторо́ ння осо́ ба; л. подсудное – а)
прису́ дна осо́ ба; б) (состоящее или же бывшее под судом) – підсу́ дня осо́ ба; л. сведущее –
знаюча (досві́дчена) осо́ ба; л. третье – тре́ тя осо́ ба; (в договоре) – тре́ тя сторона́ ; л.
физическое – фізична осо́ ба; л. частное – прива́ тна осо́ ба; л. юридическое – юридична
осо́ ба; в лице его – в ньо́ му, в його́ осо́ бі; будем иметь в лице его хорошего работника –
ма́ тимемо в ньо́ му га́ рного робітника́ , він бу́ де для нас га́ рний робітник; посторонним
лицам вход воспрещен – сторо́ ннім (осо́ бам) вхо́ дити не ві́льно (заборо́ нено); 2) быть на
лицо: а) (об одушевл.) – бу́ ти прису́ тнім, бу́ ти на́ віч; б) (о неодушевл.) – бу́ ти на́ віч, бу́ ти;
полагать налицо – уважа́ ти, що є; 3) (чего-либо) – лице́ , пра́ вий бік, верх (-ху); (фасад) –
пе́ ред (-ду), фаса́ д (-ду); на лицо – на лице́ , спе́ реду; показать товар лицом – показа́ ти
крам лице́ м; 4) (поличное) – речові́ до́ кази.
Личность – 1) осо́ ба; л. значительная – (ви)значна́ осо́ ба; л. неизвестная – невідо́ ма,
незна́ на осо́ ба; вопросы для определения -сти – пита́ ння, щоб вияснити осо́ бу; 2)
(индивидуальность) – особистість (-стости).
Лично – особисто, сам, особо́ во, персона́ льно; знать кого лично – персона́ льно (особисто)
зна́ ти кого́ ; он явился лично – він прибу́ в особисто, він прибу́ в сам.
Личный (свойственный, принадлежащий или относящ. к данной личности, напр., о
мотивах) – особистий; (персональный, напр., о пенсии) – особо́ вий, персона́ льний.
Лишаться, -шиться – утрача́ ти, утра́ тити, збува́ тися, збу́ тися чого́ ; л. доверия у кого –
утрача́ ти, утра́ тити чию дові́ру; л. речи – утрача́ ти мо́ ву; л. силы – знесилюватися,
знесилитися, знемагатися, знемогтися; л. ума – позбавлятися, позба́ витися ро́ зуму,
божево́ літи, збожево́ літи; л. чувств – зомліва́ ти, зомлі́ти, неприто́ мніти, сов. –
знеприто́ мніти.
Лишек – лишка, лишок (-шку).
Лишение – 1) (потеря) – втра́ та; (недостаток, нужда) – неста́ тки (-ків), злидні (-днів);
терпеть -ния – зазнавати злиднів; 2) (действ.) – позба́ влення, позба́ ва (Н); л. свободы –
позба́ влення во́ лі, ув’язнення кого́ ; подвергать лишению прав – позбавляти, позба́ вити
прав.
Ловля – 1) (в)ло́ ви (-вів); 2) (промысел): зверинная ловля – лове́ цтво; рыбная ловля –
риба́ льство, риболо́ вля.
Лодка (спасательная) – рятунко́ вий чо́ вен.
Лодочник (мастер) – чове́ нник (-ка), човна́ р (-ря); (перевозчик) – переві́зник (-ка);
(дающий лодки на прокат) – човновий (-во́ го).
Ложный (о доносе) – неправдивий; (о тревоге) – фалшивий.
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Лозунг – га́ сло, льо́ зунґ (-ґу); лозунг выставлять – викида́ ти, викинути га́ сло.
Локализация – льокаліза́ ція.
Локализировать – льокалізува́ ти; сов. – зльокалізува́ ти.
Локаут – льока́ вт (-вту).
Лом (материалов) – ла́ мань (-ні); л. разный – усяка ла́ мань; л. золота и серебра – ла́ мане
зо́ лото і срі́бло.
Ломать, сломать – лама́ ти, злама́ ти; (о постройке) – розкида́ ти, розкидати.
Ломбард – льомба́ рд (-ду), заста́ вня (Н).
Ломбардный (о квитанции) – льомба́ рдний.
Ломка (льда) – лама́ ння.
Ломовик (ломовой извозчик) – биндюжник (-ка).
Лотерея – льотері́я, гра на ща́ стя.
Лото – льото́ .
Лотерея-аллегри – льотері́-але́ ґрі.
Лотерейный (о билете) – льотері́йний.
Лоцман – ло́ цман (-на).
Льгота – пі́льга; л. налоговая – податко́ ва пі́льга; л. по промысловому налогу – пі́льга в
промисло́ вому пода́ тку; л. по семейному положению – пі́льга че́ рез родинний стан; л. при
уплате налогов – пільга платнико́ ві пода́ тків, пільга, коли спла́ чуються пода́ тки; давать
льготу кому – дава́ ти, да́ ти пі́льгу кому́ , пільгува́ ти, попільгува́ ти кого́ ; лица,
пользующиеся льготой – осо́ би, що ма́ ють пі́льгу, пільговики; пользоваться, иметь -ту –
ма́ ти пі́льгу, пільгува́ тися.
Льготный (о сроке) – пільговий.
Любитель, -ница (в какой-н. области, в противоположность специалисту) – дилета́ нт (та), дилета́ нтка; (об актере) – ама́ тор (-ра), ама́ торка.
Мавзолей – надгро́ бок (-бка), мавзоле́ й (-ею).
Магазин – 1) магазин (-ну), крамниця; м. антикварный – антиква́ рня; м. готового платья
– крамниця гото́ вого вбра́ ння; м. книжный – книга́ рня; м. мебельный – магазин ме́ блів; м.
меховой – магазин ху́ тра, хутровий магазин; м. обойный – магазин шпале́ р; м. оптовой
продажи, оптовый – гуртовий магазин; м. парфюмерный – парфуме́ рня, парфуме́ рна
крамниця; м. писчебумажный – паперо́ ва крамниця; м. пищевой – харчова́ крамниця; м.
посудный – по́ судна крамниця; м. продуктовый – харчова́ , продукто́ ва крамниця; м.
розничной продажи – роздрібна́ крамниця; м. с подсобным помещением для хранения
товара – крамниця з комо́ рою; м. складочный – склад (-ду); м. скобяной – залі́зна
крамниця; м. стекольный – магазин скла́ ; м. универсальный – універса́ льний магазин
(крамниця); м. хлебный, зерновой – шпихлі́р (-ра́ ); м. цветочный – крамниця квіття,
квітка́ рня, квіттярня; м. ювелирний – юбіле́ рня; 2) (склад) – магазин (-ну), склад (-ду).
Магазинер – магазинер (-ра).
Магазинщик, -щица – магазинник (-ка), магазинниця.
Магистраль – маґістра́ ль, маґістра́ ля.
Май – траве́ нь (-вня).
Майский (о торжествах) – травне́ вий.
Маклер – ма́ клер (-ра); м. биржевой – біржовий ма́ клер; м. торговый – торгове́ льний
ма́ клер.
Маклерство – маклерува́ ння; заниматься -ством – маклерува́ ти.
Маклерствовать – маклерува́ ти.
Максимальный (о требованиях) – максима́ льний, найбі́льший.
Максимум – найбі́льше (-ого), ма́ ксимум (-му).
Малодоходный (о предприятии) – малодобутко́ вий, з малим добу́ тком.
Малозаселенный, малонаселеннный (о местности) – малозалюднений, малозасе́ лений.
Малоземелье – малоземе́лля.
Малоземельный (о хозяйстве) – малоземе́льний.
Малоимущий (о части населения) – незамо́ жний.
Малолетний (о правонарушителе) – малолі́тній.
Малолеток – малолі́ток (-тка).
Малолетство – малолі́ття.
Маломощный, маломочный (о предприятии) – малосилий, кво́ лий; (малоимущий) –
незамо́ жний.
Малонаселенность – малозасе́ леність (-ности), мала́ залюдненість (-ности), мала́
засе́ леність (-ности).
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Малоприбыльность – малозиско́ вність (-ности), малий зиск (-ку).
Малоприбыльный (о предприятии) – малозиско́ вний.
Малосостоятельный – незамо́ жний.
Малоупотребительный (о приеме) – маловживаний.
Малоценный (о вещи) – малоці́нний.
Малочисленность – нечисле́ нність (-ности), мале́ , невелике число́ .
Мандат – манда́ т (-ту), припору́ чення; поехать по -ту учреждения – поїхати з манда́ том від
устано́ ви.
Маневр – мане́ р (-вру). Маневры – мане́ ври (-врів).
Маневрировать – маневрува́ ти.
Манифестация – маніфеста́ ція; (действ.) – маніфестува́ ння.
Манкировать чем – недба́ ло ста́ витися до чо́ го, не́ хтувати чим, що; м. своими
обязанностями – не́ хтувати своїми обов’язками, свої обов’язки.
Мануфактура – мануфакту́ ра.
Мануфактурист – мануфакту́ рник (-ка), мануфактурист (-ста).
Мануфактурный (о товаре) – мануфакту́ рний.
Марка – ма́ рка; м. гербовая – ге́ рбова ма́ рка; м. погашенная – тамо́ вана ма́ рка; м.
почтовая – пошто́ ва ма́ рка; м. рублевая – ма́ рка на карбо́ ванець; м. товарная – крамо́ ва
ма́ рка, крамо́ вий знак; м. фабричная – фабрична ма́ рка, фабричний знак.
Маркер – зна́ чник (-ка).
Маркировать – маркува́ ти, значити.
Маркировщик – значі́й (-ія), марківник (-ка́ ).
Марочный (о системе) – ма́ рочний, ма́ рковий.
Март – бе́ резень (-зня).
Маршрут – маршру́ т (-ту).
Маскировать, -ся – маскува́ ти, сов. – замаскува́ ти, личкува́ ти, сов. – заличкува́ ти (-ся).
Маслобойня (где выгнет. постное масло) – олі́йниця, олі́йня; (где изготовл. коровье
масло) – маслоро́ бня.
Маслодел – маслоро́ б (-ба).
Маслоделие – маслоро́ бство.
Масса – 1) (вещество) – ма́ са; 2) (множество) – сила, ма́ са; в общей массе – зага́ льною
ма́ сою; в общей массе случаев – у зага́ льній ма́ сі випа́ дків.
Мастер, -рица – 1) ма́ йстер (-стра), майстриня; м. главный – головний ма́ йстер; м.
старший – ста́ рший ма́ йстер; м. молочный – молоча́ р (-ря); 2) (искусный в чем-нибудь
человек) – мите́ ць (-тця) на що, дільник (-ка́ ).
Мастеровой – майстровий (-во́ го).
Мастерская – майсте́ рня; м. главная – головна́ майсте́ рня; м. граверная – рито́ вня; м.
белошвейная – шва́ цька майсте́ рня; м. бочарная – бонда́ рня; м. жестяная – бляха́ рня; м.
зеркальная – люстрі́вня; м. кондитерская – цуке́ рня; м. красильная – фарбі́вня; м.
кузнечная – ку́ зня; м. мебельная – меблярня; м. меховая – кушні́рня; м. модельная –
моделярня; м. паяльная – лютува́ льня; м. переплетная – опра́ вня, паліту́ рня, паліту́ рна
майсте́ рня; м. портняжная – краве́ чня, краве́ цька майсте́ рня; м. сапожная – ше́ вня,
ше́ вська майсте́ рня, чобота́ рня; м. слесарная – слюса́ рня; м. стекольная – склярня; м.
столярная – столярня; м. ткацкая – тка́ льня; м. токарная – тока́ рня; м. формовочная –
формува́ льня; м. художника – робі́тня; м. часовая – годинника́ рня; м. чулочная –
панчі́шня; м. шапочная – шапка́ рня; м. швейная – краве́ чня; м. шляпочная – капелюшня,
брильня; м. шорная – лима́ рня; м. щеточная – щітка́ рня; м. экипажная – стельма́ шня; м.
ювелирная – юбіле́ рня.
Мастерски – майсте́ рно.
Мастерство – 1) майсте́ рство; 2) (искуссность) – майсте́ рність (-ности).
Масштаб – мірило; в -бе округа – відпові́дно до мірила окру́ ги, мірилом окру́ ги.
Материал – матеріял; м. вспомогательный – допомі́жний матеріял; м. горючий – пальний
матеріял; м. перевязочный – в’яза́ льний, перев’язувальний матеріял; м. посевной – сійний
матеріял, сі́йво, насі́ння; м. следственный – матеріял слі́дства; м. статистический –
матеріял статистичний, статистичні відо́ мості; м. строительный – будівний, будіве́ льний
матеріял; м. сырой – сировинний матеріял, сировина́ ; м. упаковочный – пакува́ льний
матеріял, матеріял на пакува́ ння, матеріял, щоб пакува́ ти, паківний; имеется обильный
-риал – є бага́ то матеріялу; испытывать -риал – випробо́ вувати матеріял; м-л по
изучению чего – матеріял на вивчення чого́ , щоб вивча́ ти що; м-л по обследованию –
матеріял (про) дослі́дження.
81

Російсько-український словник ділової мови

Материальный (о положении) – матеріяльний.
Машина – машина; м. пишущая – друківниця (Н), машинка друкува́ ти; м. пожарная –
пожа́ рна машина; м. счетная – лічильна машина, рахівна́ машина.
Машинизировать – машинізува́ ти.
Машинист, -стка – машині́ст (-ста), машині́стка; (работ. на пишущей машине) друка́ рник
(-ка), друка́ рниця.
Мебель – ме́ блі (-лів), (только во мн. ч.).
Меблировать – меблюва́ ти, сов. – умеблюва́ ти.
Меблировка – ме́ блі (-лів), умебльо́ вання; (действ.) – меблюва́ ння, умеблюва́ ння.
Медик, -чка – ме́дик (-ка), медичка.
Медикамент – медикаме́ нт (-нту).
Медицинский (об институте) – медичний; (о помощи врача) – лі́карський.
Медленность – пові́льність (-ности); м. производства – пові́льність у виробництві; м.
работы – пові́льність робо́ ти.
Медлительный (о плательщике) – заба́ рливий; (о работе) – заба́ рний, зага́ йний.
Медлить, замедлить – баритися, забаритися, га́ ятися, зага́ ятися; м. с ответом – не
поспіша́ тися відповісти; не медля – нега́ йно, не га́ ючи ча́ су́ .
Межа – межа́ ; (между нивами) – обмі́жок (-жка); проводить межу – робити, зробити
(кла́ сти, покла́ сти) межу́ .
Междуведомственный (о сношениях) – межизарядо́ вий.
Междугородний (о сообщении) – межиміський.
Междуконторный (о расчете) – поміжконто́ рний, між конто́ рами.
Международный (о сношениях) – міжнаро́ дній.
Межевание – межува́ ння; м. генеральное – генера́ льне (зага́ льне) межува́ ння.
Межевать, размежевать – межува́ ти, розмежо́ вувати, розмежува́ ти.
Межевой (о знаке) – межовий.
Межевщик – мі́рник (-ка), мі́рчий (-чого).
Мелиоративный (о работах) – меліоративний, меліораці́йний.
Мелкий (о деньгах, о производстве) – дрібний.
Мелколавочный (о кредите) – на дрібний крам.
Мелочный (о товаре) – дрібний; (о человеке) – дріб’язко́ вий.
Мелочь – 1) дрібниця; заниматься -ми – га́ яти час на дрібниці; по -чам – дрібницями; 2)
(мелкие деньги) – дрібні́ гро́ ші, дрібняки.
Меморандум – мемора́ ндум (-му).
Мемориал – меморіял (-лу).
Мемориальный (о таблице) – меморіяльний.
Мена – мі́на; (действ.) – міньба́ ; договор мены – міновий догові́р (-во́ ру); заниматься меной
– менджува́ ти.
Меновой (о торговле) – міновий, вимі́нний.
Меновщик, -ца – міняльник (-ка), міняльниця.
Меновщина – міняння, мінянина, міньба́ .
Меньшинство – ме́ншість (-шости).
Меняло – міняйло (-ла).
Меняльный (о конторе) – міняльний.
Менять – міняти.
Мера – 1) (единица измерения) – мі́ра; м-ы высоты – мі́ри вишини; м-ы длины – мі́ри
довжини; м-ы жидких тел – мі́ри рідини, мі́ри на рідину́ ; м-ы метрические – метричні
міри; м-ы сыпучих тел – мі́ри сипко́ го, мі́ри на сипке́ ; м-ы ширины – мі́ри ширини; в
большей, меньшей мере – бі́льшою, ме́ншою мі́рою; в достаточной мере – а) нале́ жною
(вистачно́ ю) мі́рою; б) до́сить, до́сить до́бре; в меру, по мере брать – бра́ ти до мі́ри, за
мі́рою; в меру того, по мере того – в мі́ру то́ го; в полной мере – цілко́ м; в равной мере –
одна́ ково, одна́ ковою мі́рою, за́ рівно; в той или иной мере – так чи іна́ кше; выдавать
мерою – видавцем видава́ ти, до мі́ри дава́ ти, (за) мі́рою дава́ ти; высшая мера наказания –
найвища ка́ ра; испытывать меру терпения – терпе́ ць випробо́ вувати; мерами
принуждения – примусом; по крайней мере, по меньшей мере – щонайме́ нше,
принайме́ нше, прина́ ймні; по мере надобности – до потре́ би, як до потре́ б; по мере
получения – в мі́ру то́ го, як оде́ ржувано; як оде́ ржуємо, як оде́ ржуватимемо; по мере сил,
возможности – по змо́ зі, в міру змо́ ги, що змо́ га, як змо́ га; переступать всякую меру –
перехо́ дити всяку мі́ру, перебира́ ти мі́ру, бра́ тися над усяку міру; превышать меру
терпения – вихо́ дити за ме́ жі терпі́ння; продавать на меру – продава́ ти мі́рою; 2)
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(средство, мероприятие) – спо́ сіб (-собу), за́ сіб (-собу), за́ ходи (-дів); м-ы борьбы – спо́ соби
боро́ тися, за́ ходи до боротьби; м-ы законодательные – правода́ вчі, законода́ вчі за́ ходи; мы исправительные – напра́ вні за́ ходи; м-ы обеспечения – спо́ соби забезпе́ чити; м-ы
понудительные – спонукні́ за́ ходи; м-ы поощрительные – за́ ходи (щоб) заохо́ тити, за́ ходи
на заохо́ чування; м-ы практические – практичні за́ ходи; м-ы превентивные – запобі́жні
(превентивні) за́ ходи; м-ы предупредительные – запобі́жні за́ ходи; м-ы пресечения –
препинні за́ ходи, за́ ходи (щоб) перепинити що, покла́ сти край, чому́ ; м-ы регулятивные –
правильні, реґулятивні, реґуляці́йні за́ ходи; м-ы социального обеспечения – спо́ соби
соціяльного за́ хисту; м-ы по охране здоровья – за́ ходи (в спра́ ві) охоро́ ни здоро́ в’я;
изыскивать меры – добира́ ти, добра́ ти спо́ собу; прибегать к мерам – вдава́ тися, вда́ тися
до за́ ходів; употреблять принудительные меры взыскания – вжива́ ти захо́ дів, щоб
примусом стягну́ ти, вжива́ ти примусо́ вих за́ ходів до стяга́ ння; употреблять
решительные меры – вжива́ ти, вжити твердих за́ ходів.
Мерило – мірило; служить -лом – бу́ ти за мірило, пра́ вити за мірило.
Мерить, измерить – мі́ряти, зміряти, виміряти, виміряти.
Мерка – мі́рка, мі́ра; снимать мерку – бра́ ти мі́ру (мі́рку).
Мероприятие – за́ ходи (-дів); м-я решительные – тверді́ за́ ходи; проведение в жизнь этих
-тий дает нам возможность – ці за́ ходи, запрова́ джені в життя, даду́ ть нам змо́ гу; коли
ці за́ ходи бу́ дуть запрова́ джені в життя, ми ма́ тимемо змо́ гу.
Мертвец – мрець (мерця), мертвяк (-ка́ ).
Мертвецкая – трупа́ рня.
Мертворожденный – мертвонаро́ джений (-ного); (о деле) – ме́ ртвий.
Мертвый (о часе) – ме́ ртвий.
Мерщик – мі́рщик (-ка), мі́рчий (-чого).
Местечко – місте́ чко.
Местком – місцевко́ м (-му).
Местность – місце́ вість (-вости).
Местный (об осмотре, комитете, о властях) – місце́ вий; (об обитателе) – туте́ шній,
та́ мошній.
Место – 1) мі́сце; м. дворовое – дво́ рище; м. для лежания – мі́сце лежа́ ти; м. для поселения
– се́ лище, се́ льбище; м. для сидения, сидячее – мі́сце сиді́ти; м. жесткое (в вагоне) –
тверде́ мі́сце; м. назначения кого – призна́ чене кому́ мі́сце; м. новозаселенное –
новосе́ лиця; м. общее, выражение (в речи) – зага́ льник (-ка); м. отхожее – вихо́ док (-дку),
відхо́ док (-дку); м. платежа – мі́сце виплати; м. постоянного жительства – мі́сце
(пості́йного) прожива́ ння; м. председательское – мі́сце (для) голови; м. присутственное –
урядо́ ва устано́ ва; м. проезда – проїзд (-ду), пере́ їзд (-ду); -ста развлечения – місця
розва́ ги; м. сохранное – схо́ ванка, безпе́ чне мі́сце; м. спальное – мі́сце (щоб) спа́ ти; места
судебные (о здании) – судовий будинок; (об учреждении) – судо́ ві́ устано́ ви, суди; м.
торговое – мі́сце торго́ ве; м. усадебное – садиба, ґрунт (-нту), мі́сце під садибу, садибне
мі́сце; м. хранения – схо́ ванка; в места не столь отдаленные (сослать) – в не ду́ же
дале́ кі мі́сця; в подлежащих местах (искать) – в нале́ жних місцях; местами – де́ -не-де,
місцями, поде́куди; не к месту – не до ре́ чі; занимать место – займа́ ти мі́сце; иметь
место (быть) – бу́ ти; на видном месте вывесить – вивісити на видно́ ті; на месте
постоянного жительства Н. не оказалось – на мі́сці, де Н. пості́йно прожива́ є, його́ не
знайшли; определить Н. место постоянного жительства в г. Киеве – призна́ чити Н.
пості́йно прожива́ ти в м. Києві; освобождать место – звільняти, звільнити мі́сце;
отправлять по месту назначения – посила́ ти (надсила́ ти) до призна́ ченого мі́сця; по
местам (кое-где) – місцями; по местам (разослать) – на місця; по всем местам – скрізь,
всюди; по месту жительства, рождения: а) (на вопрос «куда?») – в (на) мі́сце
прожива́ ння, наро́ дження; б) (на вопрос – где) – в мі́сці, на мі́сці прожива́ ння, наро́ дження;
с указанием места нахождения – зазнача́ ючи, зазна́ чивши, де вони є; это имело место
(происходило) – це відбува́ лося; (случилось, было) – тра́ пилося, ста́ лося, було́ ; 2)
(должность) – поса́ да; м. секретарское – секрета́ рство, секрета́ рська поса́ да; м.
штатное – шта́ тна поса́ да; занимать место – ма́ ти поса́ ду, бу́ ти на у́ ряді; занимать
видное место – бу́ ти на визначні́й поса́ ді; занять место (должность) – діста́ ти поса́ ду,
ста́ ти на поса́ ді; искать места – шука́ ти поса́ ди; лишиться места – втра́ тити поса́ ду;
освобождать место – звільняти, звільнити поса́ ду; отчислять от места – звільняти,
звільнити з поса́ ди; получать место – дістава́ ти, діста́ ти поса́ ду; поступать на место –
дістава́ ти, діста́ ти поса́ ду, става́ ти, ста́ ти на поса́ ду; предоставлять место – дава́ ти, да́ ти
поса́ ду; хлопотать о месте – клопота́ тися за поса́ ду, шука́ ти собі́ поса́ ди; 3) (о вещах) –
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паку́ нок (-нка); сдано на хранение три места багажа – зда́ но до схо́ ву три паку́ нки
багажу́ .
Местожительство – домі́вка; (постоянное) – осі́лість (-лости).
Местонахождение (о лице) – мі́сце пробува́ ння; (о предмете) – мі́сце; м. документа –
мі́сце, де є доку́ мент; по -нию: а) (куда) – в мі́сце (на мі́сце) пробува́ ння; б) (где) – в мі́сці
пробува́ ння.
Местоположение – місце́ вість (-вости).
Местопребывание – мі́сце пробува́ ння; (постоянное) – осі́лість (-лости); по -нию Н.: а)
(куда) – у мі́сце, де Н. пробува́ є (пробува́ в, пробува́ тиме); б) (где) – у мі́сці, де Н. пробува́ є
(пробува́ в, пробува́ тиме).
Месяц – мі́сяць (-ця); в позапрошлом -це – передоста́ ннього мі́сяця; в текущем -це – цього́
мі́сяця; за истекший месяц (отчет) – за мину́ лий мі́сяць; каждый месяц (получать) –
щомі́сяця.
Месячный (об отпуске) – 1) мі́сячний; (помесячный, о жалованьи) – помі́сячний; 2)
(ежемесячный, об отчетности) – щомі́сячний.
Металл – мета́ ль (-лю), мета́ л (-лу); м. благородный, драгоценный – доброро́ дний,
кошто́ вний, дорогоці́нний мета́ ль; -лы цветные – кольоро́ ві мета́ лі[и].
Металлообрабатывающий (о промышленности) – метальообро́ бний.
Металлопромышленность – мета́ льопромисло́ вість (-вости), мета́ льоіндустрія.
Метеорологический (о станции) – метеорологі́чний.
Метка – знак, за́ значка, (фабричная) – тавро́ , клейно́ ; (действие) – значі́ння, познача́ ння,
таврува́ ння, клейнува́ ння; м. нарезная – карб (-бу); м. товарная – крамо́ ве тавро́ (клейно́ ).
Метод – ме́ тод (-ду); м. выборочный – ме́ тод витягів.
Метр – метр (-ра); в (квадратных) метрах – (квадрато́ вими) ме́ трами.
Метранпаж – верста́ льник (-ка), метранпа́ ж (-жа), головний склада́ ч (-ча́ ).
Метрика – ме́ трика.
Метрический (о записи) – метричний.
Механизировать – механізува́ ти.
Механик – меха́ нік (-ка); м. старший – головний меха́ нік.
Мешать, помешать – 1) (быть помехой) – перешкоджа́ ти, перешко́ дити, заваджа́ ти,
зава́ дити; 2) (перемешивать) – міша́ ти, зміша́ ти.
Мешаться, вмешаться (в дело, в разговор и т. п.) – втруча́ тися, втрутитися, встрява́ ти,
встряти.
Мешечник, -ница – торба́ р (-ря), торба́ рка.
Мещанин, -нка – міщанин (-на), міща́ нка.
Мзда (взятка) – хаба́ р (-ря).
Милицейский – 1) (прил., о районе) – міліці́йний; 2) (существ.) – міліціоне́ р (-ра).
Милиционер, -рка – міліціоне́ р (-ра), міліціоне́ рка.
Милиционный (о системе) – міліці́йний.
Милиция – мілі́ція; м. сыскная – розшукна́ мілі́ція, мілі́ція для ро́ зшуку.
Миллиард – міліярд (-да).
Миллион – мільйо́ н (-на), міліо́ н (-на).
Миллионер – мільйоне́ р (-ра), міліоне́ р (-ра).
Милосердие – милосе́ рдя; брат -дия – брат-жалібник; сестра -дия – сестра́ -жалібниця.
Милость – ла́ ска; -сти просим – про́ симо, будь ла́ ска; сделайте -сть – будь ла́ ска.
Миля – миля; плата от мили – пла́ та від милі, мильове́ .
Минимальный (о требовании) – мініма́ льний, найме́ нший.
Минимум – мі́німум (-му), найме́ нше; прожиточный -мум – мі́німум на прожиття,
прожитко́ вий мі́німум.
Министерство – міністе́ рство.
Министр – міні́стр (-тра), міні́стер (-тра).
Минование (в выражениях): по -нии надобности – коли мине́ потре́ ба, як не тре́ ба бу́ де;
по -нии опасности – як мину́ ла, як мине́ небезпе́ ка, коли вже не було́ , коли вже не бу́ де
небезпе́ки.
Минута (времени) – хвилина; без двадцати минут 8 часов – за два́ дцять хвилин во́ сьма
година; в настоящую минуту – ціє́ї хвилини; в решительную минуту – в хвилину кризи,
у вирішну́ (переломо́ ву, кризо́ ву) хвилину; десять минут 9-го (часа) – де́ сять хвилин на
дев’яту (годину).
Минутный (о замешательстве) – хвилинний, хвиле́ вий, (о стрелке) – хвилинний.
Мир – 1) мир (-ру); (мирные отношения) – зго́ да, (з)ла́ года; заключать мир – уклада́ ти,
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укла́ сти мир, замир’ювати, замирити, замиритися; покончить дело миром – кінчити
спра́ ву миром, змиритися, поладна́ ти спра́ ву; 2) (вселенная) – світ (-ту), все́ світ (-ту); 3)
(деревенская община) – (сільська́ ) грома́ да.
Мириться, помириться – миритися, помиритися, прихо́ дити, прийти до зго́ ди.
Мировой (сущ.) – мировий (-о́ го).
Миссия – мі́сія, дору́ чення, завда́ ння; на него возложена миссия – йому́ дору́ чено, він ма́ є
завда́ ння, дору́ чення, мі́сію.
Митинг – мі́тинґ (-ґу), ві́че.
Митинговый (о речи) – мітинго́ вий.
Мнение – ду́ мка, га́ дка, по́ гляд (-ду); м. общепринятое – ду́ мка загалу́ , ду́ мка всіх, (скрізь,
всюди) засво́ єна ду́ мка; м. общественное – грома́ дська ду́ мка; м. особое – окре́ ма ду́ мка;
быть иного мнения – ма́ ти і́ншу ду́ мку; высказывать свое мнение – висло́ влювати
(подава́ ти) свою ду́ мку; мы остаемся при своем мнении – ми й нада́ лі так ду́ маємо, на́ ша
ду́ мка лиша́ ється та са́ ма; обмениваться, обменяться мнениями – обра́ джуватися,
обра́ дитися, порозумі́ватися, порозумі́тися про що, спільно́ обмірко́ вувати, обміркува́ ти
що; оставаться при особом мнении – лиша́ тися з окре́ мою ду́ мкою; по моему мнению –
на мою ду́ мку, як на ме́ не, як я гада́ ю; по общему мнению – на ду́ мку всіх, на ду́ мку
загалу́ ; поддерживать мнение – підтримувати ду́ мку; (новыми аргументами) – підпира́ ти
ду́ мку; придерживаться такого мнения – доде́ ржувати тако́ ї ду́ мки; разделять чье-л.
мнение, соглашаться с чьим-л. мнением – пристава́ ти, приста́ ти на чию ду́ мку, прийма́ ти,
прийняти чию ду́ мку.
Мнимоумерший – завме́ рлий (-лого), нібивме́ рлий (-лого).
Мнимый (притворный, о больном) – уда́ ваний; (ложный, о сделке) – неправдивий,
неспра́ вжній.
Многобрачие – многошлюб’я.
Многобрачный – многошлюбний.
Многоженец – многоже́ нець (-нця).
Многоженство – многоже́ нство.
Многоземельный (о хозяйстве) – багатоземе́льний.
Многозначный (о числе) – многоцифро́ вий.
Многократность – багаторазо́ вість (-вости), кількаразо́ вість (-вости); несмотря на -ность
напоминания – дарма́ що бага́ то раз нага́ дувано.
Многократный (о напоминании) – багаторазо́ вий, кількаразо́ вий.
Многолетний (об опыте) – довгорі́чний, довголі́тній.
Многолюдный (о собрании) – велелюдний, людний.
Многомужие – многому́ зтво.
Многооплатный – великоопла́ тний.
Многосемейный – великосіме́ йний, з великою родиною (сем’єю).
Многотомный – на бага́ то томі́в, багатото́ мовий.
Многоуважаемый (при обращении к почтенному лицу, собранию) – високопова́ жний,
вельмишано́ вний.
Многоценный – (велико)кошто́ вний, великоці́нний, багатоці́нний.
Многочисленность – числе́нність (-ности).
Мобилизационный (о плане) – мобілізаці́йний.
Мобилизация – мобіліза́ ція (кого́ , чого́ ).
Мобилизовать – мобілізува́ ти, сов. – змобілізува́ ти.
Моделировать – моделюва́ ти.
Модель – моде́ лі (-лі), зразо́ к (-ка́ ).
Модус – мо́ дус (-су), спо́ сіб (-собу).
Мойка – миття, прання; отдать в мойку – да́ ти випрати.
Молодеж учащаяся – шкільна́ мо́ лодь.
Молочная – молоча́ рня.
Молочник, -ница – моло́ чник (-ка), моло́ чниця.
Молчание – мовча́ ння, мо́ вчанка; обходить -нием – замо́ вчувати, замо́ вчати що.
Момент – моме́ нт (-ту); м. благоприятный – слу́ шний моме́ нт; -ты отрицательные в
работе – недо́ бре (неґативне) в робо́ ті; м. решительный – вирішний (Н), (кризовий)
моме́ нт; м. текущий – тепе́ рішній моме́ нт; в настоящий момент – тепе́ р, в цей моме́ нт.
Монета – моне́ та; м. звонкая – дзвінка́ (метале́ ва) моне́ та; м. золотая – золота́ моне́ та; м.
медная – мі́дна моне́ та; м. мелкая – дрібна́ моне́ та; м. находящаяся в обращении – обіго́ ва
моне́ та; м. разменная – розмі́нна моне́ та, дрібні́ гро́ ші; м. серебрянная – срі́бна моне́ та; м.
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ходячая – приймана моне́ та; (находящаяся в обращении) – обіго́ ва моне́ та; в мо-те –
моне́ тою.
Монетчик – моне́ тник (-ка).
Монография – моногра́ фія.
Монометаллизм – монометалі́зм (-зму).
Монометалический (о денежном обращении) – однометале́ вий.
Монополизировать – монополізува́ ти, сов. – змонополізува́ ти.
Монополист – монополі́ст (-ста).
Монополия – монопо́ лія; м. винная – горі́лчана монопо́ лія, монопо́ лія на вино́ ; м.
карточная – монопо́ лія на ка́ рти; м. правительственная – урядо́ ва монопо́ лія.
Мораториум – морато́ рій (-рію).
Мореплавание, мореходство – морепла́ вство, морепла́ вання, мореплавба́ .
Морзист – морзист (-ста).
Мостить (досками) – мостити, стелити; (камнем) – брукува́ ти.
Мостовая – мостинець (-нця); м. каменная – мостинець кам’яний, брук (-ку), брукі́вка.
Мостовое, мостовщина – мостове́ (-во́ го).
Мотив (основание) – мотив (-ву); по мотивам личного характера, по личным мотивам – з
особистих мотивів, причин.
Мотивировать – мотивува́ ти, сов. – умотивува́ ти, подава́ ти, пода́ ти мотиви (причини).
Мотивировка – мотиви, умотивува́ ння; (действ.) – мотивува́ ння.
Мотовство – марнотра́ тство.
Мотоциклет – мотоцикле́ т (-та).
Мотоцикл(ет)ист – мотоциклетист (-ста), мотоциклі́ст (-ста).
Мошенник, -ница – шахра́ й (-ая), шахра́ йка.
Мошенничать – шахраюва́ ти.
Мощность – поту́ жність (-ности), міць (мо́ ці).
Мощный (о предприятии) – поту́ жний, міцний, ду́ жий.
Муж (супруг) – чолові́к (-ка), муж (-жа), дружина.
Муж и жена – чолові́к і жі́нка, подру́ жжя.
Музей – музе́ й (-зе́ ю).
Музейник – музе́ йник (-ка).
Музейный (о вещи) – музе́ йний.
Музыкальный (о магазине) – музичний.
Музыкант – музика, музика́ нт (-та).
Муниципальный – муніципа́ льний.
Мусор – сміття; (щебневый) – груз (-зу); место, куда сбрасывают мусор – смітник (-ка).
Мусорщик, -щица – сміттяр (-ра́ ), сміттярка.
Мучник (торговец мукой) – бороше́ нник (-ка).
Мучной (о складе) – борошняний.
Муштровать – муштрува́ ти.
Муштровка – му́ штра; (действ.) – муштрува́ ння.
Мыловар – милова́ р (-ра).
Мыловарение – милова́ рство.
Мыслить – ду́ мати.
Мысль – ду́ мка, га́ дка; м. руководящая – провідна́ ду́ мка; наводить на мысль кого – дава́ ти
кому́ на ро́ зум; придти на мысль – на ду́ мку спа́ сти.
Мясник – різник (-ка́ ); -ком быть – різникува́ ти.
Мясницкий (о ряде) – різницький.
Мясной (о рынке) – м’ясний.
На: на вид – з вигляду; на глаз – на око; на днях – цими днями; на запас – про запа́ с; на
предмет получения – щоб оде́ ржати; на разработке (торфа) – на добува́ нні; на хранение
– до схо́ ву.
Набавка – наба́ вка, на́ кидка; (действ.) – набавляння, наба́ влення.
Набавлять, -вить – набавляти, наба́ вити, накидати, накинути.
Набат – дзвін на спо́ лох, дзвін на ґвалт; бить в набат – бити (дзвонити) на спо́ лох.
Набело – на́ чисто.
Набивать, -бить – набива́ ти, набити; (о цене) – наганяти, нагна́ ти.
Набирать, -брать – набира́ ти, набра́ ти, понабира́ ти; н. в долг – бра́ ти на́ бір; н. книгу (в
типографии) – склада́ ти, скла́ сти, набира́ ти, набра́ ти книгу.
Наблюдатель, -ница – 1) (наблюдающий какое-либо явление) – спостере́ жник,
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спостере́ жниця; 2) (надзиратель) – наглядач, наглядачка; 3) (находящийся на
наблюдательном пункте) – дозо́ рець (-рця).
Наблюдательный – 1) (о человеке) – спостере́ жливий; 2) (о совете, комиссии) –
наглядчий; 3) (о пункте) – дозо́ рчий.
Наблюдать – 1) (рассматривать явление) – спостеріга́ ти; в городе наблюдаются
заболевания – заува́ жено (помі́чено), що в мі́сті захорува́ ння; 2) (надзирать, следить за
кем) – сте́ жити за ким; 3) (присматривать за кем, за чем) – нагляда́ ти, пильнува́ ти,
догляда́ ти кого́ , чого́ .
Наблюдение – 1) спостере́ ження; (действ.) – спостеріга́ ння; н. непосредственное –
безпосере́ днє спостере́ ження; по -ниям – як спостере́ жено, за спостере́ женнями; по
́
моим -ниям – як я спостері́г, спостеріга́ ю, за моїми
спостере́ женнями; 2) (надзор,
присмотр) – до́ гляд (-ду), на́ гляд (-ду); (действ.) – нагляда́ ння, догляда́ ння; н. агентурное
– агенту́ рний нагляд; возлагать обязанность -ния – поклада́ ти обов’язок догляда́ ти; под
-нием – під до́ глядом.
Набор – 1) набі́р (-бо́ ру); (действ.) – набира́ ння; н. рекрутский – бра́ нка, рекру́ тчина, набі́р
(-бо́ ру), рекру́ тський набі́р; 2) (ассортимент) – набі́р, асортиме́ нт (-ту) кра́ му; (комплект)
– компле́ т (-ту); (инструментов) – справилля; 3) (типографский) – скла́ дене (Н), склад (-ду
); (действ.) – склада́ ння.
Наборка – набі́р (-бо́ ру); (действ.) – набира́ ння, (шрифта) – склада́ ння, набира́ ння.
Наборный (состоящий из частей) – збірний, штуко́ ваний; (относящийся к типографск.
набору) – склада́ льний.
Наборщик (в типограф.) – склада́ ч (-ча́ ).
Набрасывать, -росить (делать набросок) – накре́ слювати, накре́ слити, робити, зробити
на́ черк.
Набросок – на́ черк (-ку); н. черновой – чорне́ тка, на́ черк на́ чорно.
Наверстывать, -тать – надолу́ жувати, надолу́ жити.
Навигационный (о времени) – навіґа́ ція, плавбовий.
Навигация – навіґа́ ція, плавба́ ; открыть -цию – (роз)поча́ ти навіґа́ цію (плавбу́ ).
Наводить, -вести – наво́ дити, навести; н. справку – до́ відку бра́ ти, взяти, дові́дуватися,
дові́датися.
Наводнение – по́ відь (-воді), залива; (в рудниках) – зато́ плення.
Навык – навичка, впра́ ва; приобретать навык – набува́ ти навички.
Навязывать, -зать кому что – накида́ ти, накинути кому́ що; н. кому свои товары –
накида́ ти, накинути кому́ свій крам.
Нагоняй – нагі́нка.
Награбленный (о вещах) – грабо́ ваний.
Награда – нагоро́ да; в награду – у нагоро́ ду; в виде -ды – як нагоро́ да; получать награду –
дістава́ ти (ма́ ти) нагоро́ ду; представлять к награде – подава́ ти, пода́ ти до нагоро́ ди.
Наградные – нагоро́ да грі́шми.
Награждать, -радить – нагороджа́ ти, нагоро́ джувати, нагородити, винагородити.
Награждение – нагоро́ да, винагоро́ да; (действ.) – нагоро́ джування, нагоро́ дження,
винагородження.
Нагромождать, -моздить – нагрома́ джувати, нагрома́ дити, накопичувати, накопичити.
Нагружать, -рузить – 1) (грузить) – ванта́ жити, нава́ нтажувати, наванта́ жити; 2)
(работой) – а) дава́ ти робо́ ту; б) (обременять работой) – обтяжувати, обтяжити.
Нагружаться работой – набира́ ти, набра́ ти робо́ ти, обтяжувати, обтяжити себе́ робо́ тою.
Нагрузка – 1) (груз) – ванта́ ж (-жу); ванта́ га, наванта́ ження; 2) (действ.) –
наванта́ жування, ванта́ ження, наванта́ ження; 3) (о нагрузке работой) – обтяження; дать
работу в порядке -ки – да́ ти пра́ цю як наванта́ ження; работать в порядке -ки –
працюва́ ти з наванта́ ження; 4) (плата за сверхурочную нагрузку работой) – приплат (-ту).
Нагрузчик – наванта́ жувач (-ча), наванта́ жник (-ка).
Надбавка – на́ ба́ вка, на́ кидка, на́ цінка; (действ.) – набавляння, наба́ влення, накида́ ння,
накинення; н. процентная – відсо́ ткова на́ ба́ вка.
Надбавлять, -вить – набавляти, наба́ вити, накида́ ти, накинути.
Надбавочный – наба́ вний.
Наддавать (на торгах) – набавляти, наба́ вити.
Наддача – наба́ вка; (действ.) – набавляння, наба́ влення.
Надежда (в выражениях): в надежде на что – сподіва́ ючись чого́ ; в надежде на свои силы
– поклада́ ючись на свою силу; быть в -де – ма́ ти наді́ю, сподіва́ тися; с -дой на скорое
окончание дела – сподіва́ ючись (з наді́єю), що спра́ ва ско́ ро скінчиться.
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Надежный (о долге) – пе́ вний, наді́йний.
Надел – на́ діл (-лу).
Надельный (об участке земли) – наді́льний.
Наделять, -лить (давать земельный надел) – наділяти, наділити кого́ (земле́ ю),
нарі́зувати, нарі́зати землі́ кому́ .
Надзиратель, -ница – наглядач (-ча), наглядачка, доглядач (-ча), доглядачка, дозо́ рець (рця), дозо́ риця; н. тюремный – дозо́ рець в’язниці.
Надзирательский (об обязанностях) – нагляда́ цький, догляда́ цький, дозо́ рницький.
Надзирательство – наглядництво.
Надзирать – нагляда́ ти, догляда́ ти.
Надзор – на́ гляд (-ду), до́ гляд (-ду); н. бдительный – пильний на́ гляд, невсипу́ щий на́ гляд;
н. негласный – неявний на́ гляд; н. неослабный – пильний на́ гляд; н. прокурорский –
прокуро́ рський на́ гляд; н. санитарный – саніта́ рний на́ гляд, до́ гляд; отдать кого кому
под надзор – відда́ ти кого́ кому́ під до́ гляд; состоящий под -ром – піддо́ глядний.
Надлежать – нале́ жати; -жит: а) (исполнить) – слід, тре́ ба, повинно, нале́ жить; б)
(причитается) – нале́ жить.
Надлежащий (о подписи) – нале́ жний, (соответствующий, об образе действия) –
відпові́дний; (удобный, подходящий, о времени) – слу́ шний.
Надобность – потре́ ба; в случае -сти – як бу́ де потре́ ба, коли тре́ ба; по встретившейся
-сти (просить) – вважа́ ючи на потре́ бу, ма́ ючи потре́ бу; по мере -сти – в мі́ру потре́ би; по
миновании -сти – коли мину́ ла, коли мине́ потре́ ба, коли вже не було́ , коли вже не бу́ де
потре́ би; при -сти – коли була́ , бу́ де потре́ ба; смотря по -сти – скі́льки тре́ ба, як до
потре́ би, вважа́ ючи на потре́ бу.
Надписание – на́ пис (-су); (действ.) – надписування, надписа́ ння.
Надписатель – надписувач (-ча); (на векселе) – джира́ нт (-нта).
Надписывать, надписать – надписувати, надписа́ ти; н. вексель – ста́ вити свій пі́дпис на
ве́ кселі, дава́ ти своє́ джиро на ве́ кселі.
Надпись – на́ пис (-су); н. безоборотная – беззворо́ тний на́ пис; н. бланковая – блянковий
на́ пис, джиро; н. доверительная – ві́рчий на́ пис; н. заглавная – титу́ льний на́ пис; н.
исполнительная – викона́ вчий на́ пис; н. на векселе – на́ пис, джиро; н. передаточная –
відступний на́ пис; (на договоре) – на́ пис про переда́ чу догово́ ру; н. погасительная –
тамівний на́ пис; н. поручительная – поручний, запоручний на́ пис; н. препоручительная –
доручний на́ пис; н. промежуточная – проміжний на́ пис; н. разрешительная – дозві́льчий,
дозві́льний на́ пис.
Надсматривать – нагляда́ ти, догляда́ ти.
Надсмотр – до́ гляд (-ду), на́ гляд (-ду).
Надсмотрщик, -щица – доглядач (-ча), доглядачка, наглядач (-ча), наглядачка, дозо́ рець
(-рця), дозо́ риця.
Надстройка – надбудо́ ва, надбудува́ ння; (действ.) – надбудо́ вування, надбудува́ ння.
Надувательство – ошука́ нство.
Надувать, надуть – ошу́ кувати, ошука́ ти.
Наездник (наколка на верхний край карточки) – на́ шпилька.
Наем – 1) (личный) – на́ йми (-мів); (действ.) – найма́ ння; н. рабочей силы – найма́ ння
робо́ чої сили; в наем – у на́ йми; в наем брать – найма́ ти, бра́ ти в на́ йми; служить по
найму – у на́ ймах бу́ ти (працюва́ ти); в на́ймах служити; 2) (имущественный) –
винаймлення, найма́ ння; брать в наем (имущество) – винайма́ ти, найма́ ти в ко́ го;
отдавать в наем – найма́ ти кому́ квартиру; отдается в наем квартира – найма́ ють
квартиру, віддають під на́ йми; плата за наем – винайманщина, найманщина; наемник, -ца
– найма́ нець (-нця), найма́ нка; (батрак) – на́ ймит (-та), на́ ймичка.
Наемнический (о подозрении, батрацкий) – на́ ймитський.
Наемный (о рабочей силе, нанимаемый) – на́ йманий; (относящийся к найму) – наймовий.
Наемщик, -щица – найма́ ч (-ча́ ), найма́ чка.
Нажива – нажива, зиск (-ску); с целью -вы – для наживи, для зиску.
Наживать, -жить – набува́ ти, набу́ ти, нажити, надба́ ти; н. долг – завинува́ тити,
завинува́ титися.
Наживаться, -житься на чем (богатеть, разбогатеть) – розжива́ тися, розжитися на
чо́ му.
Нажим – на́ тиск (-ску); (действ.) – натиска́ ння.
Нажимать, -жать – натискувати, натиснути.
Название – на́ зва; без -ния – без на́ зви, безіме́ нний; носить -ние – зва́ тися, ма́ ти на́ зву; по
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-нию, под -нием – з на́ звою, що зве́ ться.
Назидание – нау́ ка, напоу́ млення.
Назначать, -чить – 1) (на должность) – признача́ ти, призна́ чити, настано́ влювати,
настановляти, настановити, наставляти, наста́ вити (за ко́ го, на ко́ го); н. в командировку –
призна́ чити на відрядження, до ві́дряду; н. курьером – призна́ чити на (за) кур’єра; н. на
ревизию – призна́ чити на реві́зію; он назначен ревизором – його призна́ чено на (за)
ревізо́ ра; товарищ Н. назначается на должность (в приказах) – това́ риша Н. призна́ чити
на поса́ ду; говорят, что товарищ Н. назначается на должность – ка́ жуть, що това́ риша
Н. признача́ ють на поса́ ду; 2) (определять, установлять) – визнача́ ти, визначити,
признача́ ти, призна́ чити, поклада́ ти, покла́ сти; н. срок – визнача́ ти, визначити речене́ ць
(те́ рмін); н. цену – визнача́ ти, визначити, поклада́ ти, покла́ сти, склада́ ти, скла́ сти ціну́ .
Назначенец – призначе́ нець (-нця).
Назначение – 1) (на должность) – призна́ чення, настано́ влення, настано́ ва; н. сметное –
кошто́ рисне призна́ чення, призна́ чення в кошто́ рисі; в порядке -ния (отправиться куда)
– за призначе́ нням, як призна́ чений; должность по -нию – поса́ да з призна́ чення; -ние
на должность – призна́ чення (настано́ ва) на поса́ ду; оставаться без -ния – лишитися
непризна́ ченим; по месту -ния – на призна́ чене мі́сце; по -нию служить – з
призна́ чення працюва́ ти (на у́ ряді); получить -ние – діста́ ти призна́ чення; при -нии –
признача́ ючи, коли признача́ ють, коли признача́ ли, коли признача́ тимуть; производить
-ние – признача́ ти, настановляти; 2) (определение) – визначення; н. срока – визначення
реченця (те́ рміну); при -нии срока – визнача́ ючи речене́ ць (те́ рмін), коли визнача́ ють
речене́ ць (те́ рмін); 3) (цель) – призна́ чення; н. кредитов – призна́ чення кредитів; станция
-ния – ста́ нція призна́ чення; отправить по -нию – відісла́ ти куди призна́ чено.
Наизусть – напа́ м’ять; (по памяти) – з па́ м’яті; заучить -сть – завчити напа́ м’ять; читать
-сть – чита́ ти з па́ м’яті.
Наименование – назва; (действ.) – (на)йменува́ ння.
Наименовать – назва́ ти, найменува́ ти.
Найденыш – знайденя.
Наймы – на́ йми (-мів); ходить по наймам – наймитува́ ти.
Наказ – нака́ з (-зу); согласно нака́за – згі́дно з нака́ зом.
Наказание – ка́ ра; (действ.) – кара́ ння, покара́ ння; в -ние – за ка́ ру, як ка́ ру; высшая мера
-ния – найвища ка́ ра; достойный, заслуживающий -ния – кари гі́дний; неподлежащий
наказанию – нека́ рний; нести, отбывать -ние – відбува́ ти, відбу́ ти ка́ ру, дістава́ ти,
діста́ ти ка́ ру; нести незаслуженное наказание – безневинно кара́ тися; под страхом -ния
– під загро́ зою ка́ ри; подвергаемый -нию – ка́ раний, ка́ ранець (-нця); подвергнутый -нию
– пока́ раний; подлежащий -нию – (о лице) повинний ка́ рі, кого́ тре́ ба (нале́ жить)
покара́ ти; (о поступке) – що за ньо́ го тре́ ба покара́ ти; ка́рний; подлежит -нию – підляга́ є
ка́ рі.
Наказной (о пункте наказа) – наказний (-но́ го).
Наказуемость – ка́ рність (-ности).
Наказывать, -зать – кара́ ти, покара́ ти.
Накануне – напередо́ дні, упередде́ нь.
Накидка (на стоимость товара) – на́ кидка; наба́ вка, на́ цінка; (действ.) – накида́ ння,
набавляння.
Наклад – утра́ та; в -де оказаться – утра́ титися.
Накладная (сопроводит. документ) – накладна́ (-но́ ї); (на жел. дор.) – перевізний лист (-та
).
Накладно – утра́ тно, невигідно.
Накладной (о расходе) – накладний.
Накладный – утра́ тний, невигідний.
Накладчик, -чица, накладыватель, -ница – наклада́ ч (-ча́ ), наклада́ чка.
Накладывать, -ложить – наклада́ ти, накла́ сти; н. пошлину – наклада́ ти мито.
Наклеивать, -клеить – налі́плювати, наліпити, накле́ ювати, накле́ їти.
Наклейка – 1) (этикетка) – на́ ліпка; 2) (действ.) – налі́плювання, накле́ ювання.
Накопировать (наделать копий) – накопіюва́ ти.
Накопление – на́ збір (-бо́ ру) (Н), нагрома́ дження; (действ.) збира́ ння, нагрома́ дження;
большое -ние денег – чима́ лий на́ збір гро́ шей.
Накоплять, -пить – збира́ ти, назбира́ ти, нагрома́ джувати, нагрома́ дити.
Накрывать, -крыть – 1) (поймать) – засту́ кувати, застука́ ти, захо́ плювати, захопити; н. на
месте преступления – заско́ чити (засту́ кати) на гарячому; 2) (обмошенничать кого) –
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обшахра́ ювати, обшахра́ їти кого́ .
Накупка – накупо́ вування, на́ куп (-пу).
Налагать, -ложить – наклада́ ти, накла́ сти, накида́ ти, накинути, що на ко́ го; н. взыскание –
кара́ ти, наклада́ ти ка́ ру; н. денежное взыскание – наклада́ ти грошову́ ка́ ру (ка́ ру грі́шми),
наклада́ ти штраф; н. запрещение – наклада́ ти заборо́ ну; н. на себя руки (самому) – собі́
смерть заподі́ювати, заподі́яти; н. налоги – оподатко́ вувати, оподаткува́ ти, наклада́ ти
пода́ тки; н. свой отпечаток – відбива́ тися, відбитися, познача́ тися, позна́ читися на чо́ му;
н. штемпель – штампува́ ти, наклада́ ти штамп.
Налаживать, -ладить – нала́ годжувати, нала́ годити, направляти, напра́ вити, ладна́ ти,
наладна́ ти.
Налегать, -лечь (на что) – наляга́ ти, налягти; (на кого) – напосіда́ ти, напосі́сти,
натиска́ ти, натиснути.
Налет (бандитов) – на́ скік (-ко́ ку), на́ пад (-ду).
Налетчик, -чица – наско́ чник (-ка), наско́ чниця, напа́ дник (-ка), напа́ дниця.
Налитографировать – налітографува́ ти.
Налицо – на́ віч; все налицо – усі́ на́ віч; проверить, все-ли налицо товары – переві́рити, чи
всі това́ ри є (на́ віч).
Наличие, наличность – 1) на́ вічність (-ности), на́ очність (-ности); н. товаров совпадает с
ведомостью – кра́ му є (спра́ вді) сті́льки, як пока́ зано в ро́ зпису; быть в -сти – бу́ ти на́ віч;
в виду наличия чего – зважа́ ючи на те, що на́ віч є; в виду -чия кворума – зважа́ ючи на те,
що є (був) кво́ рум; в случае -чия чего – (в ра́ зі), коли є що; все имеется в -сти – все на́ віч
є; при -сти, -чии – коли є, коли на́ віч є, якщо́ є; при -чии кворума – коли є, коли бу́ де
кво́ рум; при -сти трех членов – коли є (бу́ де, було́ ) три уча́ сники, три чле́ ни; проверить
-сть товаров – переві́рити скі́льки є това́ ру (кра́ му); 2) (о деньгах) – готі́вка, гото́ ві гро́ ші;
н. кассы – готі́вка ка́ си, ка́ сова готі́вка; н. свободная – ві́льна готі́вка; в -сти имеется 100
рублей – готівкою є 100 карб.
Наличный – 1) (о населении) – що є на́ віч, на́ вічний; 2) (о деньгах) – гото́ вий; за наличные –
за (на) готі́вку, за (на) гото́ ві гро́ ші; за наличный расчет – за (на) гото́ ві гро́ ші; платить
-ными – платити готі́вкою (гото́ вими грі́шми).
Налог – пода́ ток (-тку); н. гужевой – возовий, тягловий пода́ ток; н. денежный – грошовий
пода́ ток; н. дополнительный – додатко́ вий пода́ ток; н. земельный – поземе́ льне; н.
квартирный – пода́ ток житловий; н. косвенный – пода́ ток посере́ дній; н. на лиц – пода́ ток
з осі́б; н. натуральный – натура́ льний пода́ ток, пода́ ток нату́ рою; н. невыплаченный –
зале́ глий пода́ ток; н. окладной – окладний пода́ ток; н. обще-гражданский – пода́ ток
зага́ льногромадянський; н. от души – поду́ шне; н. поголовный – поду́ шне, поду́ шний
пода́ ток; н. подоходно-поимущественный – пода́ ток з добу́ тку та майна́ , віддобутко́ вомайно́ вий пода́ ток; н. подоходный – пода́ ток з добу́ тку, віддобутко́ в пода́ ток; н.
поземельный – поземе́ льний пода́ ток, поземе́льне; н. прогрессивный – пода́ ток
прогресивний, проґресі́йний (поступний); н. прогрессивно-подоходный – пода́ ток
прогресі́йно-віддобутко́ вий; н. промысловый – пода́ ток промисло́ вий, пода́ ток з про́ мислу;
н. прямой – безпосере́ дній, пода́ ток; н. раскладочный – пода́ ток розкладко́ вий; н. сельскохозяйственный – сі́льсько-господа́ рський пода́ ток, пода́ ток із сільсько́ го господа́ рства; н.
таможенный – мито; н. уравнительный – урівняльний пода́ ток, вирівняльний пода́ ток;
-ги чрезвычайные – надзича́ йні пода́ тки; взыскание -га – стяга́ ння пода́ тку; внесение -га
за что – спла́ чення (спла́ та) пода́ тку; облагаемый -гом – оподатко́ вуваний; облагать -ми
– оподатко́ вувати, оподаткувати, наклада́ ти пода́ тки; обложение -гом, -ми –
оподаткува́ ння; наклада́ ння пода́ тків: освобождать от налогов – звільняти, звільнити від
пода́ тків; подлежащий -гу – що нале́ жить оподатко́ вувати; поступление налогов –
надхо́ дження пода́ тків; распределять -ги – розклада́ ти, порозклада́ ти пода́ тки; свободный
от налога – неоподатко́ ваний.
Налоговик, -чка (финанс. работник) – податко́ вець (-вця), податко́ виця.
Налоговой (об отделе) – податко́ вий.
Налогоплательщик – платник пода́ тків.
Налогоспособность – податко́ ва спромо́ жність (-ности).
Намежевывать, -жевать – межува́ ти, намежо́ вувати, намежува́ ти.
Намекать, -кнуть – натяка́ ти, натякну́ ти, на (з)до́ гад дава́ ти.
Намереваться, -риться, вознамериться – ма́ ти на́ мір, ма́ ти ду́ мку, взяти ду́ мку;
депутаты намеривались прибыть на совещание – депута́ ти ма́ ли прибу́ ти на нара́ ду.
Намерение – на́ мір (-ру), ду́ мка; н. заранее обдуманное – заздалегі́дь (напере́ д) узятий
на́ мір, напере́ д узята ду́ мка; имея преступное -ние – ма́ ючи злочинний на́ мір; не в моих
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-ниях (делать это) – не мій на́ мір; с заранее обдуманным -нием – напере́ д зва́ живши;
это не входит в наши намерения – ЦЕ не є наш намір; ми не ма́ ємо цього́ на́ міру, на́ міру
це робити.
Намеренный (о поступке) – умисний, навмисний, з на́ міром.
Намечать, -метить – визнача́ ти, визначити, наміча́ ти, намі́чувати, намі́тити;
(набрасывать) – накре́ слювати, накре́ слити, робити, зробити на́ черк; н. кандидатом –
визнача́ ти, визначити на кандида́ та; н. проект – накре́ слювати, накре́ слити проє́кт,
проєктува́ ти, запроєктува́ ти; н. цель – визнача́ ти, визначити мету́ .
Наниматель, -ница – найма́ ч (-ча), найма́ чка.
Нанимать, -нять – найма́ ти, найняти; (н. помещение) (у кого) – (ви)найма́ ти, (ви)найняти
(кому) – найма́ ти, найняти; (н. рабочего) – єдна́ ти, поєдна́ ти, найма́ ти (найняти).
Наниматься, -няться – найма́ тися, найнятися, става́ ти, ста́ ти до кого́ за на́ ймита.
Наносить, -нести – 1) (вред, убыток) – завдава́ ти, завда́ ти чого́ , заподі́ювати, заподі́яти
що; н. обиду, несправедливость – кривдити, скривдити; н. оскорбление – обража́ ти,
обра́ зити; 2) (о линиях в чертеже) – значити, назначити, накре́ слювати, накре́ слити (лі́нії
).
Нападать, -пасть – напада́ ти, напа́ сти; (набрасываться) – накида́ тися, накинутися на
ко́ го, напуска́ тися, напуститися; н. на след – напа́ сти на слід, натра́ пити на слід, слід
узяти.
Нападение – на́ пад (-ду); н. вооруженное – збро́ йний на́ пад.
Наперечет – пере́ ліком, напере́лік; все наперечет – всі, чисто всі, геть усі́.
Напиток – на́ пій (-по́ ю); -ки крепкие – мі́цні напо́ ї; -ки прохладительные – холо́ дні напо́ ї;
-ки спиртные – тру́ нки (-ків), спиртові́ напо́ ї, п’янкі́ напо́ ї.
Наплыв (просителей) – на́ плив (-ву), на́ плин (-ну).
Напоминание – на́ гад (-ду); (действ.) – нага́ дування; н. вторичное – дру́ гий на́ гад;
делается второе, вторичное -ние – нага́ дується вдру́ ге; несмотря на неоднократные
-ния – дарма́ що скі́льки раз нага́ дувано (нага́ дувалося), хоча́ не раз нага́ дувано.
Напоминать, напомнить – нага́ дувати, нагада́ ти.
Напор – на́ тиск (-ку).
Направление – 1) (устремление) – на́ прямок (-мку), на́ прям (-му), спрямо́ вання,
скеро́ вання; н. грузов – на́ прям, спрямо́ вання вантажі́в; держать -ние – прямува́ ти,
простува́ ти; по -нию к – пряму́ ючи до, в на́ прямі до; сохранять -ние – доде́ ржувати
на́ пряму; 2) (сообщение направления) – спрямо́ вування, спрямува́ ння, скеро́ вування,
скерува́ ння; давать -ние делу – скеро́ вувати, скерува́ ти спра́ ву; 3) (руководство) –
напра́ ва, на́ від (-воду), про́ від (-воду); давать направление чему – дава́ ти на́ від в чо́ му.
Направлять, -вить – 1) направляти, напра́ вити, скеро́ вувати, скерува́ ти, спрямо́ вувати,
спрямува́ ти (що), керува́ ти чим; н. работу – керува́ ти робо́ тою, скеро́ вувати робо́ ту; 2)
(посылать) – посила́ ти, посла́ ти кого, що, надсила́ ти, надісла́ ти що.
Например – наприклад; как, например – як от, як ось; так, например – ото́ ж.
Напрокат – на користання.
Напрягать (силы) – напру́ жувати, напру́ жити.
Напряженность – напру́ женість (-ности); н. труда – напру́ женість пра́ ці.
Нарицательный (о стоимости) – на́ званий.
Народный (о суде) – наро́ дній, людо́ вий (Г).
Народонаселение – людність (-ности), насе́ лення.
Нарождаемость – наро́ джуваність (-ности).
Наростать, -сти – нароста́ ти, нарости; (о процентах) – рости, зрости; процент нарастает
– проце́ нт росте́ .
Нарочный – 1) (существ.) – послане́ ць (-нця); выслать письмо с -ым – вислати (посла́ ти)
листа́ посланце́ м; 2) (прилаг.) – навмисний, умисний.
Наружный – зокі́льний, зоколишній, надві́рний.
Наружное – зо́ кільне.
Нарушать, -шить – пору́ шувати, порушити, пору́ шити, (слово, закон, право) – лама́ ти,
злама́ ти, пору́ шувати, поруша́ ти, пору́ шити; н. договор – лама́ ти догові́р; н. интересы –
пору́ шувати інтере́ си; н. ход работы – перебива́ ти робо́ ту.
Нарушитель, -ница – пору́ шник (-ка), пору́ шниця; н. закона – праволо́ мець (-мця),
правопору́ шник (-ка); н. спокойствия – пору́ шувач спо́ кою.
Наряд – 1) (урок) – завда́ ння, за́ гад (-ду); 2) (приказание о посылке людей на работу) –
виряд (-ду); н. рабочих – виряд робітникі́в; 3) (отправленная на работу группа людей) –
виряд (-ду), загі́н (-го́ ну).
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Нарядчик – вирядник (-ка).
Наряжать, -рядить (кого на работу) – виряджа́ ти, вирядити.
Население – людність (-ности), насе́ лення; (действ.) – засе́ лення, залюднення; н.
городское – міська́ людність; н. наличное – на́ вічна людність; н. постоянное – ста́ ла
людність; н. пришлое – за́ йшла людність; плотность -ния – залюдненість (-ности),
густота́ людности.
Населенность – залюдненість (-ности), засе́ леність (-ности).
Населять, -лить – залюднювати, залюднити; заселяти, заселити.
Насилие – насильство; путем -лия – насильством, силою, примусом.
Наследник, -ница – спадкоє́мець (-мця), спадкоє́миця.
Наследование (имущества) – спадкоє́мство, спадкоє́мність (-ности), дістава́ ння у спа́ док.
Наследовать (имущество) – дістава́ ти, сов. – діста́ ти спа́ док по ко́ му, одбира́ ти, сов. –
узяти спа́ док.
Наследователь – спадкода́ вець (-вця).
Наследственность – спадко́ вість (-вости).
Наследственный (о праве) – спадко́ вий, спадкоє́мний.
Наследство – спа́ док (-дку), спа́ дщина; н. (оставшееся) после матери – материзна; н.
(оставшееся) после отца – ба́ тьківщина; н. по завещанию – запові́тна спа́ дщина;
вступать в -ство – обійма́ ти, обняти спа́ дщину; оставаться в -во кому – спа́ сти на ко́ го,
припа́ сти кому́ ; оставить в -ство – спа́ дком (у спа́ док) лишити кому́ ; по -ству – в спа́ док,
спадко́ во.
Настаивать, -стоять (на чем) – стояти на чо́ му, допевнятися, допевнитися чого́ ; н. на
немедленном удовлетворении – допевнятися, щоб нега́ йно задовольнили.
Настойчиво – упе́ рто, доле́ гливо (Н); (очень) – ду́ же; требовать настойчиво – упе́ рто,
доле́ гливо вимага́ ти.
Настольный (о лампе) – насті́льний; (о служащей постоянным руководством книге) –
підру́ чний.
Настоятельность – нага́ льність (-ности), пильна потре́ ба, пильність (-ности).
Настоятельный (о потребности) – нага́ льний, пильний.
Настоящее (сущест.) – тепе́ рішнє (-нього), тепе́ рішність (-ности).
Настоящий – 1) (действительный) – спра́ вжній, щирий, су́ тий; 2) (теперешний) –
тепе́ рішній, (современный) – суча́ сний; в -щее время – тепе́ р; во время -щей кампании –
за тепе́ рішньої кампа́ нії; 3) (этот) – цей, оце́ й; -щий закон – цей зако́ н; по -щему делу – в
цій спра́ ві.
Настрого – щонайтверді́ше, якнайсуво́ ріше; -го воспрещается – щонайтверді́ше
заборо́ нено.
Настроение – на́ стрій (-рою); н. крепкое – на́ стрій твердий; н. на повышение,
повышательное – тенде́нція збі́льшувати; н. рынка, биржи – на́ стрій на ринку, бі́ржі; н.
сдержанное (покупателей) – стриманий на́ стрій, стриманість (-ности).
Настройщик, -щица – настро́ ювач (-ча), настро́ ювачка.
Наступать, наступить – наступа́ ти, наступити; (о времени) – настава́ ти, наста́ ти,
надхо́ дити, надійти.
Наступление – 1) (действие) – наступа́ ння, насту́ плення; (о времени) – настава́ ння,
настання, надхо́ дження; по -нии срока – як надійшо́ в, як наді́йде те́ рмін; 2) (войска) –
на́ ступ (-пу).
Насущный – 1) (о потребностях) – насу́ щний; (обыденный) – щоде́ нний; 2) (неотложный,
о вопросе) – доконе́ чний, невідкла́ дний.
Насчет (нар.): а) (в см. предлога «о, об») – про (за) ко́ го, про (за) що; б) (в см. «что
касается»…, то…) – щодо…, то…; насчет кого, чего – про ко́ го, про що, за ко́ го, за що;
насчет этого дела: а) (об этом деле) – про (за) цю справу; б) (что касается…, то…)
що́ до ціє́ї спра́ ви, то…
Насчитывать, насчитать, -ся – налі́чувати, налічити, нарахо́ вувати, нарахува́ ти, -ся; в
учреждении -ется до 80 работников – в установі є щось із 80 робітників.
Насчитывать, -честь – налі́чувати, налічити нарахо́ вувати, нарахува́ ти.
Натура – нату́ ра, приро́ да; (характер) – вда́ ча; получать плату -рою – оде́ ржувати платню
в нату́ рі (нату́ рою).
Натурализовать – натуралізува́ ти.
Натуральный (о повинности) – натура́ льний, (естественный, напр., о явлении) –
приро́ дний.
Натурный (о вкладе) – нату́ рний, нату́ рою.
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Натяжка – прибі́льшення, силування; большая -ка – велике прибі́льшування; вывод с -кой
– силуваний висновок; с большой -кой (можно дать) – од сили.
Наущать – намовляти, намо́ вити, підмовляти, підмо́ вити.
Наущение – намо́ ва, напра́ ва; (действ.) – намовляння, направляння; по -нию (учинять) – з
напра́ ви, з намо́ ви.
Находить, найти – (з)нахо́ дити, (з)найти, натрапляти, натра́ пити; н. нужным, возможным
– вважа́ ти, визнава́ ти, визнати за потрі́бне, за можливе; н. при обыске – витру́ шувати,
витрусити; н. распросом – напитувати, напита́ ти; н. способ, средство – добира́ ти спосо́ бу.
Находиться, найтись (отыскиваться) – знахо́ дитися, найтися, знайтися.
Находиться (быть где) – бу́ ти де, пробува́ ти; (о вещах) – бу́ ти де, лежа́ ти (стояти, висі́ти)
де; н. в зависимости от кого, чего – зале́ жати від ко́ го, чо́ го; н. в стадии исполнения –
бу́ ти в (на) ста́ дії викона́ ння; н. на военной службе – бу́ ти на військо́ вій слу́ жбі, служити у
ві́йську; н. на сохранении – бу́ ти на схо́ ві (на схо́ ванці).
Находка – зна́ хідка.
Находчик, -чица – знахі́дник (-ка), знахі́дниця.
Нахождение – 1) (отыскание, кого, чего) – знахо́ дження, зна́ йдення, нашу́ кування,
нашука́ ння; в случае -ния – якщо зна́ йдуть, якщо найде́ ться, якщо на́ йдене бу́ де; на
месте -ния (арестовать) – де знайду́ ть, де зна́ йдений (зна́ йдено) бу́ де; 2) (пребывание
кого где) – перебува́ ння, пробува́ ння.
Национализация – націоналіза́ ція.
Национализировать – націоналізува́ ти, сов. – знаціоналізува́ ти.
Национальность – націона́ льність (-ности), наро́ дність (-ности).
Начало – 1) поча́ ток (-ку), почин (-ну); в -ле (года, книги) – на початку; для -ла – на почин,
на поча́ ток; с -ла существования – відко́ ли існу́ є; 2) (основание, принцип) – осно́ ва,
заса́ да, принцип (-пу); начала корпоративные – корпоративні заса́ ди; -ла паритетные –
парите́ тні, рі́вні, одна́ кові заса́ ди; вести дело на компанейских -лах – мати підприє́мство
(прова́ дити спра́ ву) в компані́йстві, прова́ дити спра́ ву на спі́лку; на коллегиальных
началах – колеґіяльно, на колеґіяльних заса́ дах; на комиссионных началах – комісо́ во, на
комісі́йних засада́ х; на полноправных -лах – на повнопра́ вних заса́ дах.
Начальник, -ница – нача́ льник (-ка), нача́ льниця; н. караульный – нача́ льник сторо́ жі; н.
областной – нача́ льник кра́ ю, крайовий нача́ льник.
Начальнический, начальственный (о распоряжении) – нача́ льницький.
Начальство – зве́ рхність (-ности), нача́ льство; (начальники) – нача́ льство; под -ством – під
зве́ рхністю, під про́ водом.
Начальствовать – бу́ ти за нача́ льника, начальникува́ ти, старшинува́ ти.
Начернить (написать начерно) – накидати, написа́ ти на́ чорно.
Начерно – на́ чорно, у черне́ тці.
Начерчивать, -ртить – нарисо́ вувати, нарисува́ ти; (циркулем) – нациркулюва́ ти,
нарисува́ ти циркулем.
Начерчивать, -ртать – накре́ слювати, накре́ слити, визнача́ ти, визначити.
Начет – нарахува́ ння; сделать начет – зробити нарахува́ ння, нарахува́ ти.
Начинание – 1) почин (-ну), за́ хід (-ходу); (действ.) – почина́ ння, розпочина́ ння чо́ го,
захо́ джування ко́ ло чо́ го; благое -ние – га́ рний почин, до́ брі за́ ходи; 2) (предприятие) –
підприє́мство; н. промышленное – підприє́мство промисло́ ве.
Начинатель, -ница – почина́ льник (-ка), почина́ льниця, почина́ ч (-ча), почина́ чка.
Начинать, -чать – почина́ ти, поча́ ти, розпочина́ ти, розпоча́ ти що, захо́ джуватисяг
заходитися ко́ ло чо́ го; н. говорить – почина́ ти говорити, зніма́ ти, зняти го́ лос; н. исковое
дело – заклада́ ти, закла́ сти по́ зов.
Начисление – нарахува́ ння; (действ.) – нарахо́ вування, нарахува́ ння; путем -ния –
нарахо́ вуючи, нарахува́ вши, че́ рез нарахува́ ння.
Начислять, начислить – нарахо́ вувати, нарахува́ ти.
Начисто – 1) (набело) – на́ чисто, чисто; 2) (вполне) – на́ чисто, цілко́ м, геть усе́ , усе́ чисто.
Неаккуратность – неакура́ тність (-ности).
Неаккуратный (неисправный, о служащем) – неакура́ тний.
Небезвыгодный – небезкорисний, не без ко́ ристи.
Небезопасный (о мерах) – небезпе́ чний.
Небезосновательный (о предположениях) – небезпідста́ вний.
Небережливость – неоща́ дливість (-вости), неоща́ дність (-ности).
Неблаговременно – невча́ сно, не в сві́й час.
Неблагонадежный (политически) – непе́ вний.
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Неблагополучно – негара́ зд.
Неблагополучный – небезпе́ чний; (об исходе) – нещасливий; -ный в отношении
эпидемии – незабезпе́ чений від по́ шесті, загро́ жений по́ шестю, пошесть, що загро́ жує.
Неблагоприятный (об обстоятельстве) – несприятливий; (о времени) – неслу́ шний; (об
исходе) – нещасливий.
Небрежение к чему – не́ хтування чого́ .
Небрежность – недба́ льство, недба́ йливість (-вости), недба́ лість (-лости); н. сплошная –
саме́ недба́ льство, цілковите недба́ льство; н. явная – видиме (явне) недба́ льство; по -сти –
че́ рез недба́ льство.
Небрежный (об отношении к делу) – недба́ лий, недба́ йливий.
Неведение – незна́ ння; оставаться в -нии относительно чего – не зна́ ти про що.
Неверный (неправильный, о сведении) – неправдивий, хибний; (сомнительный, о деле) –
непе́ вний; (изменчивый) – неві́рний.
Невзирая – не вважа́ ючи на що, дарма́ що, без о́ гляду (на що).
Невзнос – неплаті́ж (-тежу́ ), неспла́ та, невиплата, невне́ сення.
Невиновность – (без)невинність (-ности).
Невиновный – (без)невинний, невинува́ тий.
Невменяемость – невсу́ дність (-ности); быть в состоянии -сти – бу́ ти в невсу́ дному ста́ ні,
невсу́ дним бу́ ти.
Невменяемый (о поступке, состоянии) – невсу́ дний.
Невнесение – невне́ сення; (в списки) – невне́ сення, невписа́ ння; (налога) – неплаті́ж (-тежу́
), неспла́ та; -ние в список послужило причиной – те, що не внесли до списку, спричинило;
невне́ сення до списку спричинило.
Невнимание – неува́ жність (-ности), неува́ га.
Невозвращение (чего) – непове́ рнення чого́ ; (кого) – невороття; в случае -ния его из
отпуска – якщо він не пове́ рнеться з відпу́ стки; в случае -ния им денег – якщо не пове́ рне
він гро́ шей.
Невозможность – неможливість (-вости), незмо́ га; (материальная) – неспромо́ га,
неспромо́ жність (-ности); в случае -сти – якщо не мо́ жна; при -сти немедленного
оповещения – якщо не мо́ жна нега́ йно повідо́ мити; ставить кого в -сть –
унеможливлювати кому́ що; это ставит меня в -сть – че́ рез це я не мо́ жу.
Невозможно (исполнить) – неможливо.
Невозможный (о требовании) – неможливий; делать -ным – унеможливлювати,
унеможливити.
Невостребование – неза́ пит (-ту), непо́ спит (-ту); в виду -ния – що (бо) не запитували.
Невостребованный (о суммах) – невіді́браний.
Невручение (денег, повестки) – невру́ чення.
Невыгодность – невигідність (-ности), некорисність (-ности), незиско́ вність (-ности);
(убыточность) – утра́ тність (-ности).
Невыгодный (о предприятии) – невигідний, некорисний, незиско́ вний; (убыточный, о
сделке) – утра́ тний.
Негласный (о надзоре) – неявний, тає́мний.
Негодный (о материале) – неприда́ тний, негодящий; признать -ным – визнати за
неприда́ тне.
Неграмотность – негра́ мотність (-ности); (в чтении и письме) – неписьме́ нність; в случае
-сти получателя – якщо оде́ ржувач неписьме́ нний.
Неграмотный – негра́ мотний; (неумеющий читать и писать) – неписьме́ нний.
Недвижимость – нерухо́ ме майно́ .
Недействительность – нечинність (-ности), неді́йсність (-ности); (отсутствие юрид. силы
) – нева́ жність (-ности), нечинність (-ности).
Недействительный (о мерах) – нечинний, неді́йсний.
Недельный (о сроке) – тижне́ вий.
Неделя – тиждень (-жня); в течение -ли – про́ тягом тижня, че́ рез тиждень; каждую -лю
(собираться) – щотижня; на предыдущей -ле – того́ тижня, мину́ лого тижня; -лю тому
назад – тиждень тому́ , пе́ ред тижнем; с будущей недели – з неді́лі; через -лю – за
тиждень.
Недеятельный – недіяльний, неактивний.
Недобор – недобі́р (-бо́ ру), (недоимка) – недопла́ та.
Недоброкачественность – недобро́ тність (-ности), пога́ на якість (-кости); н. упаковки –
пога́ не пакува́ ння.
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Недоброкачественный (о продукте) – недобро́ тний, недо́ брої якости, пога́ ний.
Недобросовестный (об отношении к делу) – несумлі́нний, несо́ вісний.
Недоверье – недові́ра; питать -рие – ма́ ти недові́ру, недовіряти; по -рию – че́ рез недові́ру,
з недові́ри до ко́ го, не довіряючи кому́ .
Недовес – недовага́ , непо́ вна вага́ .
Недовешивать, -весить – недова́ жувати, недова́ жити.
Недовольство чем – незадово́ леність (-ности), невдово́ лення з чо́ го.
Недовыработка (нормы) – недовиріб (-робу), недовироблення.
Недовыручка – недобі́р (-бо́ ру).
Недодача – недода́ ння, недода́ ча.
Недоделка – недоро́ блення, недокі́нчення.
Недоимка – зале́ глість (-лости), недопла́ та.
Недоимочность – недопла́ тність (-ности).
Недоимочный (о суммах) – зале́ глий, недопла́ тний.
Недоимщик, -щица – недопла́ тник (-ка), недопла́ тниця.
Недоказанность – недове́ деність (-ности).
Недомер – недомі́р (-ру).
Недооценивать, -нить – недооці́нювати, недоцінити, легкова́ жити.
Недоплата – недопла́ та, недо́ плат (-ту), недопла́ тка.
Недопоказанный (о доходах) – недопока́ заний.
Недополучать, -чить – недобира́ ти, недобра́ ти, не все дістава́ ти, діста́ ти, не все
оде́ ржувати, оде́ ржати.
Недопустимость – недозволе́ нність (-ности), недозво́ леність (-ности).
Недопустимый (о поступке) – недозволе́ нний, недозво́ лений.
Недопущение (куда) – недопу́ щення, недопуска́ ння, недо́ пуст (-ту): (чего) – недозволяння,
недозво́ лення, недо́ звіл (-олу).
Недоработка – недоро́ блене (-ного), недорі́б (-ро́ бу); (действ.) – недоро́ блювання,
недоро́ блення.
Недоразумение – непорозумі́ння; вышло -ние – ста́ лося непорозумі́ння; по -нию – з
непорозумі́ння, через непорозумі́ння.
Недород – недорі́д (-ро́ ду).
Недосмотр – недо́ гляд (-ду); по -тру – че́ рез недо́ гляд, з недо́ гляду; поплатиться за -тр –
приплатитися че́ рез недо́ гляд.
Недосмотреть – недоглядіти, недодивитися, недоба́ чити чого́ .
Недоставать – бракува́ ти, не става́ ти, не вистача́ ти.
Недостаток – 1) (дефект) – ва́ да, хиба, ґанч (-чу); 2) (недостаточность чего) – брак (-ку),
недоста́ ча; вследствие -ка – (че́ рез те) що браку́ є, бо браку́ є; в случае -ка – якщо не
вистачить мі́сця; по -ку (за -ком) времени, средств – че́ рез брак, бо бракува́ ло ча́ су́ ,
за́ собів; 3) (нужда) – неста́ ток (-ку).
Недостаточно – недо́ сить, ма́ ло чого́ .
Недостаточность – 1) (недостача чего) – недоста́ ча, брак чого́ ; 2) (малосостоятельность
) – незамо́ жність (-ности); н. питания – злиде́нне (мізе́ рне) харчува́ ння; (организма) –
пога́ не живлення.
Недостаточный (о количестве) – малий для чо́ го, невистачний; (о малосостоятельном) –
незамо́ жний.
Недостача – брак (-ку), недоста́ ча, недо́ сталь, неста́ ча; в случае -чи – коли браку́ є,
бракува́ тиме; за -чу веса – за недова́ ження; при -че – коли браку́ є, коли бракува́ тиме.
Недостоверность – непе́ вність (-ности).
Недочет – 1) недо́ лік (-ку); н. сумм – недо́ лік сум; 2) (в работе) – хиба, о́ гріх (-ху).
Нежилой – 1) (о доме, где не живут) – нежилий; 2) (о строении, где нельзя жить) –
нежитловий, неприда́ тний, щоб жити (ме́ шкати).
Независимый (о положений) – незале́ жний.
Незакономерно – неправомі́рно, незакономі́рно.
Незаконный (о требовании) – непра́ вний, незако́ нний.
Незамедлительно – нега́ йно, не га́ ючись.
Незаменимость – незамі́нність (-ности), незасту́ пність (-ности).
Незаменимый (о работнике) – незамі́нний, незасту́ пний.
Незанятой (о служащем) – ві́льний, гулящий.
Незаполненный (об анкете) – без ві́дповідей; (о бланке) – незапо́ внений.
Незаслуженно – не по заслу́ зі; (без вины) – безвинно, безневинно.
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Незастроенный (о месте) – незабудо́ ваний.
Незатребованный (багаж, письмо) – невзятий, незапитаний.
Нездоровый – 1) (о больном) – неду́ жий, слабий; 2) (вредный, об атмосфере) – вадливий,
шкідливий.
Незначительный (о количестве чего) – невеликий, малий; (о личности) – незначний.
Неизбежный (о последствии) – немину́ чий.
Неизвестный – невідо́ мий.
Неизмеримый (о потере) – незмі́рний; (о величине) – невимірний.
Неимение – брак (-ку), недоста́ ча чого́ ; за -нием – не ма́ ючи, не ма́ вши, че́ рез брак, бо не
було́ , бо нема́ є.
Неимущий – бі́дний, незамо́ жний, незасі́бний.
Неисполнение – невикона́ ння; (несоблюдение) – недоде́ ржання.
Неисправимый (об упущении) – непопра́ вний, ненапра́ вний.
Неисправность – 1) (об инструменте, вещи) – ненапра́ вленість (-ности), неспра́ вність (ности); 2) (о лице) – неакура́ тність (-ности), нерете́ льність (-ности).
Неисправный – 1) (об инструменте, вещи) – ненапра́ влений, неспра́ вний; 2) (о лице) –
неакура́ тний, нерете́ льний.
Неистребованный (о документе) – невзятий, незапитаний.
Нейтрализовать – невтралізува́ ти, сов. – зневтралізува́ ти.
Некредитоспособность – некредитозда́ тність (-ности).
Некролог – некро́ ло́ г (-гу).
Неликвидный (об имуществе) – нелікві́дний.
Немедленно – нега́ йно, не га́ ючи ча́ су́ .
Немногие (в выражениях): в -гих словах – кількома́ слова́ ми; в -гих случаях – в небагатьо́ х
випа́ дках, не ча́ сто; для -гих – небагатьо́ м, ма́ ло кому́ ; немногие смогут – ма́ ло хто змо́ же,
не бага́ то тих, що змо́ жуть.
Ненадежный (сомнительный, о долге) – непе́ вний.
Ненаказуемый (о поступке) – нека́ рний.
Неналоговой (о поступлениях) – неподатко́ вий.
Ненарушимый (о законе) – непору́ шний, незла́ мний.
Необандероленный (об изделии) – незабандеро́ лений, без пере́ паски.
Необеспеченность – незабезпе́ ченість (-ности).
Необеспеченный (о материальном положении) – незабезпе́ чений.
Необжалованный (о решении) – неоска́ ржений.
Необлагаемый (налогами) – неоподатко́ вуваний, непідле́ глий оподаткува́ нню.
Необнаруженный (о преступнике) – невиявлений; оставаться необнаруженным – бу́ ти
невиявленим.
Необоснованный (о выводе) – необґрунто́ ваний, безпідста́ вний.
Необусловленный – незумо́ влений; (в договоре) – незастереже́ ний.
Необходимо – тре́ ба, потрі́бно; крайне необходимо – доко́ нче тре́ ба.
Необходимость – (до)коне́ чність (-ности), потре́ ба; н. крайняя, насущная – (до)коне́ чна
потре́ ба; в случае, при -сти – якщо́ є, якщо́ бу́ де потре́ ба, в ра́ зі потре́ би; иметь -сть в чем
– потре́ бувати чого́ ; имеется -сть в чем – є потре́ ба на що; приводить к -сти – зму́ шувати,
зму́ сити, приму́ шувати, примусити.
Необходимый (нужный) – потрі́бний; (без чего нельзя обойтись, чего нельзя заменить) –
необійде́ нний (Н), незамі́нний; (неминуемый) – немину́ чий; (непременный, обязательный)
– неодмі́нний, доконе́ чний; -мое зло – немину́ че лихо; -мое условие – неодмі́нна, (до)
коне́ чна умо́ ва; крайне -мый – доко́ нче потрі́бний, необійде́нний; нужный и даже -мый
(расход) – потрі́бний і на́ віть доко́ нче потрі́бний.
Необъяснимый (о причине, явлении) – нез’ясо́ вний, нез’ясне́ нний, непоясне́ нний.
Необязательный (о работе) – необов’язко́ вий.
Неограниченный (о полномочиях) – необме́ жений, без обме́ ження.
Неоднократно – скі́льки раз, не раз.
Неоднократный (о случае) – неодноразо́ вий, кількаразо́ вий.
Неодобрительный (об отзыве) – непохва́ льний.
Неоказание – непода́ ння; за -ние помощи (выговор) – що непо́ дано допомо́ ги.
Неокладной (о сборе) – посере́ дній.
Неокончательный (о решении) – неостато́ чний.
Неоперационный (об имуществе) – неопераці́йний.
Неоплата – неспла́ та, неспла́ чення.
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Неоплатный (о должнике) – невипла́ тний; (о долге) – неспла́ тний.
Неоправданный (документом) – невиправ даний, неопра́ вданий.
Неопределенность – невизначність (-ности), неозна́ ченість (-ности); (сомнительность) –
непе́ вність (-ности); (неясность) – невира́ зність (-ности).
Неопределенный – 1) (о времени, сроке) – невизначений, неозна́ чений; (сомнительный,
об успехе) – непе́ вний; 2) (неясный, об ответе) – невира́ зний.
Неорганизованность – неорганізо́ ваність (-ности), невпорядко́ ваність (-ности).
Неослабный (о надзоре) – пильний.
Неосмотрительность – необа́ чність (-ности), необере́ жність (-ности).
Неосновательность – безпідста́ вність (-ности), безґрунто́ вність (-ности).
Неосновательный (без оснований, о требовании) – безпідста́ вний, безґрунто́ вний;
(несолидный) – неґрунто́ вний; (о человеке) – нестате́ чний.
Неоспоримый (о праве) – незапере́ чний.
Неосторожный (о поступке, шаге) – необере́ жний.
Неосуществимый (о плане) – нездійсне́ нний.
Неответственный (о работнике) – невідповіда́ льний.
Неотложность – невідкла́ дність (-ности), нага́ льність (-ности), пильність (-ности).
Неотложный (о деле) – невідкла́ дний, пильний, нега́ йний.
Неотлучно – невідго́ дно, не відгоджа́ ючись, невідлу́ чно.
Неотменный, неотменяемый (о декрете) – неодмі́нний, нескасо́ вний (Н).
Неотступный (о ходатайстве) – невідсту́ пний, настирливий; (настойчивый) – доле́ гливий
(Г).
Неотчуждаемый (о владении) – невивла́ снюваний, невивласне́ нний.
Неотъемлемый (о принадлежности, части, чего) – невіднятний.
Неотыскание – незна́ йдення; за -нием (документа) – що не знайшли, не знайшо́ вши, бо
не зна́ йдено (бо не знайшли).
Неоффициальный (о сообщении) – неофіці́йний.
Непартийный – непарті́йний.
Неплатеж – неплаті́ж (-тежу́ ), неспла́ та, неспла́ чення.
Неплатежеспособность – неплатоспромо́ жність (-ности).
Неплательщик, -щица – непла́ тник (-ка́ ), неплатниця; н. злостный – зловмисний
неплатник.
Непман – не́пман (-на).
Неподатной (о свободном от налогов) – неподатко́ вий, ві́льний від пода́ тків.
Неподведомственный (о деле) – непідурядний.
Неподдельный (о вещи) – непідро́ блений, незфалшо́ ваний, нефалшивий; (о тоне) – щирий.
Неподкупный (о свидетеле) – непідпла́ тний, непідку́ пний.
Неподлежащий (неотносящийся к чему, о примере) – ненале́ жний до чо́ го.
Неподсудный (о лице) – непрису́ дний.
Неподходящий (о вещи) – неприда́ тний; (о времени) – незру́ чний; (о выражении) –
невідпові́дний, неслу́ шний; (-щий по цене) – непоці́нний.
Неподчиненность – непідпорядко́ ваність (-ности), непідле́ глість (-лости), непідвла́ дність (ности).
Непозволительный (о поступке) – недозво́ лений, недозволе́ нний.
Неполновозрастие – неповнолі́ття, непо́ вні літа́ , недолі́ття.
Неполноправный (о гражданине) – неповнопра́ вний.
Неполнота (сведений) – непо́ вність (-ности).
Непомерный (о требовании) – незмі́рний; (о количестве) – надмі́рний.
Непорядок – безла́ ддя, не́лад (-ду).
Непоследовательно – непослідо́ вно.
Непосредственный (о наблюдении) – безпосере́ дній.
Неправильность – непра́ вильність (-ности), неві́рність (-ности), хибність (-ности),
помилко́ вість (-вости).
Неправомерный (о поступке) – непра́ вний.
Неправомочный – неправомо́ жний, неправосильний.
Неправоспособность – неправозда́ тність (-ности).
Неправосудие – кривосу́ д (-ду), непра́ вний суд, неправосу́ ддя.
Непредвиденный, непредусмотренный (об осложнении) – непередба́ чений; н. (в
договоре) – незастере́ жений.
Непредусмотрительно – непередба́ чливо, необа́ чно.
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Непреложный (о решении) – незмі́нний; (о намерении) – непохитний, (об истине) –
незапере́ чний.
Непременный (об условии) – неодмі́нний; (несменяемый, о секретаре) – незмі́нний.
Непрерывно – без пере́ рви, без пере́ станку, беззупинно.
Непрерывный (о неделе) – безпере́ рвний.
Неприбытие – неприбуття; за -ем Н. – що не прибу́ в Н.
Непригодность – неприда́ тність (-ности).
Непригодный (о вещи) – неприда́ тний, негодящий.
Неприемлемый (о предложении) – неприйнятний.
Непризнание – невизна́ ння.
Неприкосновенность – 1) непору́ шність (-ности), неза́ йманість (-ности); н. личности –
неза́ йманість осо́ би; в -сти – непору́ шно; 2) (непричастность) – неприче́ тність (-ности).
Неприкосновенный (о запасе) – 1) непору́ шний, неза́ йманий; 2) (непричастный, о лице) –
неприче́ тний до чого́ .
Неприменимость – незастосо́ вність (-ности), неприда́ тність (-ности).
Непринятие – неприйняття; в случае -тия – якщо (коли) не прийма́ ють, не приймуть, не
прийма́ тимуть.
Неприсутственный (о дне) – неробі́тний; (о часе) – неурядо́ вий.
Неприсутствующий (о лице) – непрису́ тній.
Непродолжительный (о времени, сроке) – недо́ вгий, коро́ ткий, недовгоча́ сний.
Непроизводительность – непродуктивність (-ности); (тщетность) – ма́ рність (-ности).
Непроизводительный (о труде) – непродуктивний; (напрасный) – ма́ рний, даре́ мний.
Неработоспособный (о лице) – непрацезда́ тний.
Нерабочий (о времени) – неробі́тний, гулящий; (о скоте) – неробо́ чий, гулящий.
Нерадение – недба́ лість (-лости), недба́ льство.
Неразборчивый – 1) (о почерке) – нечиткий, невира́ зний; 2) (н. в средствах) –
невиба́ гливий на…, неперебі́рливий.
Неразменный (о ден. знаках) – нерозмі́нний.
Неразрешенный – 1) (непозволенный, о собрании) – недозво́ лений, заборо́ нений; 2)
(нерешенный, о вопросе) – нерозв’язаний, невирішений.
Неразрешимый (о вопросе) – що не мо́ жна вирішити, розв’яза́ ти, нерозв’язний.
Нераспорядительный (о лице) – нерозпорядливий.
Нерасторжимость (условия) – нерозривність (-ности).
Нерасчетливость – нераху́ бність (-ности), неоща́ дливість (-вости).
Нерасчитанность – необрахо́ ваність (-ности), незва́ женість (-ности).
Нерегулярно – нереґулярно, непості́йно, неста́ ло.
Нерозыск – неро́ зшук (-ку); за -ком адресата – не розшука́ вши, що не розшу́ кано, бо не
розшу́ кано, не розшука́ ли адреса́ та; при -ке – коли не розшу́ кано (не бу́ де розшу́ каний).
Несвоевременный (о заявлении, замечании) – невча́ сний, несвоєча́ сний, що не в свій час.
Несгораемый (о шкафе) – неспале́ нний, вогнетрива́ лий, вогнетривкий.
Нескончаемый – нескінче́ нний, безконе́ чний, безкра́ їй; (только о работе) – невиво́ дний
(Г).
Несменяемость – незмі́нність (-ности).
Несменяемый (о должности, лице) – незмі́нний, незміне́ нний.
Несмотря на… – дарма́ що…, не вважа́ ючи на…, не зважа́ ючи на…, хоча́ …; -ря на
неоднократные напоминания – дарма́ (не вважа́ ючи на те), що не раз нага́ дувано, хоча́ не
раз нага́ дувано.
Несоблюдение – недоде́ ржання, невикона́ ння; в виду -ния (условий) – що не доде́ ржано,
бо не доде́ ржано.
Несовершеннолетие – неповнолі́ття, недолі́ття.
Несовершеннолетний (о лице) – неповнолі́тній, недолі́тній.
Несовместимость – несполу́ чність (-ности); (стат.) – незбі́жність (-ности).
Несовместимый (об обязанности) – несполу́ чний; (стат.) – незбі́жний.
Несогласие – незго́ да, не(з)ла́ года; н. во мнениях – розбі́жність думо́ к; по -сию,
вследствие -сия – че́ рез незго́ ду.
Несогласованность – непого́ дженість (-ности), незгі́дність (-ности).
Несогласованный (о действиях) – непого́ джений.
Несоответствие с чем, несоответственность чему – невідпові́дність (-ности) до чо́ го.
Несоответственный чему – невідпові́дний до чо́ го.
Несоразмерный с чем – недомі́рний, незавмі́рний (Н), невідпові́дний до чо́ го.
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Несостоявшийся – 1) (о заседании) – що не відбу́ вся, невідбу́ тий; (о товариществе) –
неутво́ рений; в виду -шейся продажи – зважа́ ючи на те (че́ рез те), що про́ даж не
відбу́ вся; 2) (об условиях договора) – незді́йснений.
Несостоятельность – 1) неспромо́ жність (-ности), неспромо́ га; (долговая) – невипла́ тність
(-ности); н. злостная – зловмисна невипла́ тність; 2) (бедность) – незамо́ жність (-ности),
неса́ ток (-тку,) неста́ тки (-ків); по -сти – че́ рез неспромо́ жність, че́ рез незамо́ жність, че́ рез
неста́ тки; 3) (неимущий, о гражданине) – незамо́ жний; (неосновательный, об
аргументации) – неслу́ шний, невлу́ чний.
Несправедливость – 1) несправедливість (-вости), непра́ вда; 2) (обида) – кривда;
причинить -сть (кому) – заподі́яти кривду кому́ , скривдити кого.
Нестарательность – нестара́ нність (-ности), недба́ йливість (-вости).
Нести, понести: н. наказание – відбува́ ти, відбу́ ти ка́ ру, діста́ ти ка́ ру; н.
ответственность – відповіда́ ти; н. служебные обязанности – відбува́ ти, вико́ нувати
службо́ ві обов’язки; н. убытки – зазнава́ ти, зазна́ ти втрат, ма́ ти втра́ ти, утрача́ тися,
утра́ титися; н. убытки при работе – проробляти, проробити.
Несудимость – 1) несу́ дженість (-ности); 2) (неподсудность) – непрису́ дність (-ности); 3)
(невменяемость) – невсу́ дність (-ности).
Несудимый – 1) несу́ джений; 2) (неподсудный) – непрису́ дний; 3) (невменяемый) –
невсу́ дний.
Несущественный (о замечании) – непосу́ тній.
Несходный (о деле) – невигідний; (о несходном по цене) – непоці́нний.
Несчетный (о количестве) – незліче́ нний, незчисле́ нний.
Нетактичный (о поведении) – нетакто́ вний.
Нетерпящий отлагательства (о деле) – невідкла́ дний, що не мо́ жна відкла́ сти.
Неточность – нето́ чність (-ности), недоста́ тність (-ности), несто́ тність (-ности).
Нетрудовой (о хозяйстве) – нетрудовий; (о части населения) – нетрудящий, нетрудовий.
Нетрудоспособный (об инвалиде) – непрацезда́ тний.
Нетто – не́ тто.
Неубыточность – невтра́ тність (-ности).
Неуважительный (о причине) – 1) неважливий; 2) (об отношении к кому) – знева́ жливий.
Неувязка – непого́ дженість (-ности), непоє́днаність (-ности), непоє́днання.
Неудача – невда́ ча; потерпеть -чу – зазна́ ти невда́ чі.
Неудачный (об исходе) – невда́ лий.
Неудобный (о положении) – невигі́дний, незру́ чний; (о земле) – неприда́ тний.
Неудобство – невиго́ да, незру́ чність (-ности); причинять кому -ство – завдава́ ти кому́
незру́ чности.
Неудовлетворение – незадово́ лення; в случае -ния ходатайства – якщо не бу́ де
задово́ лене проха́ ння.
Неудовлетворительность – недогі́дність (-ности), незадові́льність (-ности), недола́ дність (ности).
Неудовлетворительный (о работе) – недогі́дний, незадові́льний, недола́ дній;
(недостаточный, об ответе) – незадові́льний, невистачний; (отрицательный) –
неґативний; работа -льна – робо́ та не задовольняє; робо́ та незадові́льна.
Неудовольствие кем, чем – невдово́ лення, незадово́ лення ко́ го, з чо́ го; высказывать -вие
по поводу чего – висло́ влювати невдово́ лення, незадово́ лення з чо́ го, з приводу чо́ го.
Неуказание – незазна́ чення; за -нием точного адреса – (че́ рез те), що не зазна́ чено то́ чно
адре́ си, бо не зазна́ чено то́ чно адре́ си.
Неуклонный (об исполнении) – непохитний, неу(в)хильний, неодмі́нний.
Неуместный (о замечании) – недоре́ чний, недола́ дній.
Неумышленно – ненавмисне, без на́ міру.
Неумышленный (о поступке) – невмисний, ненавмисний.
Неуплата – неспла́ та, неспла́ чення.
Неупотребительный (о средстве) – невживаний.
Неуправка – невпо́ рання, невпо́ ранка; в виду неуправки – що не впо́ ралися, бо не
впо́ ралися.
Неурочный (о работе) – незага́ даний, ненормо́ ваний; (о времени) – невизначений,
ненормо́ ваний; (несоответствующий, о времени) – невідпові́дний, ненале́ жний;
(сверхурочный) – наднормо́ вий.
Неустановленность – 1) невизначеність (-ности); н. срока – невизначеність те́ рміну; 2)
(недоказанность) – недове́ деність (-ности); н. факта – недове́ деність фа́ кту.
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Неустановленный – 1) (времени) – невизначений; 2) (недоказанный, о факте) –
недове́ дений.
Неустойка – 1) (неисполнение условия) – недоде́ ржання; при -ке – якщо не доде́ ржано,
якщо не доде́ ржать; 2) (пеня за неустойку) – недоде́ ржка (Н); заплатить -ку – сплатити
недоде́ ржку.
Неустойчивый (о цене) – хиткий, неста́ лий, нестанівкий.
Неустранимый (о препятствии) – невідво́ дний.
Неустройство – невпорядко́ ваність (-ности).
Нефтепромышленник – нафтопромисло́ вець (-вця).
Нехозяйственность – негоспода́ рність (-ности).
Нецелесообразно – недоці́льно.
Неценный (о вещи) – некошто́ вний.
Нечеткий (о почерке, печати) – нечиткий, невчитний; (невыразительный, о речи) –
невира́ зний.
Нечетный – непа́ рний, нечі́тний.
Неявившийся – неприбу́ лий.
Неявка – нео́ каз (-зу) (Н), неприбуття, неприхі́д (-хо́ ду); (непредъявление) – непо́ каз (-зу),
непода́ ння, нео́ каз (-зу); н. на работу – неста́ ння, неприбуття на робо́ ту; за -кою их – бо
вони не з’явились, не оказа́ лися; при -ке – якщо не прибува́ ли, не прибува́ ють, не
прибу́ дуть.
Неясный (об ответе) – невира́ зний, неясний.
Нижеизложенный – по́ даний да́ лі, нижчепо́ даний.
Нижеименованный – на́ званий да́ лі, нижчена́ званий.
Нижеозначенный – зазна́ чений да́ лі, нижчезазна́ чений.
Нижеподписавшийся – що підписа́ вся да́ лі, нижчепідписаний.
Нижеприведенный – наве́ дений да́ лі, нижченаве́ дений.
Нижеследующий – да́ льший, по́ даний да́ лі, нижчепо́ даний, наве́ дений да́ лі,
нижченаве́ дений.
Нижеупомянутый – зга́ даний да́ лі, нижчезга́ даний.
Низкий (о намерении, поступке) – ниций, негі́дний.
Низкопробный – малопро́ бний, мало́ ї про́ би.
Ничтожный (о спросе, цене, потреблении) – зо́ всім малий, мізе́ рний.
Нищенствовать – старцюва́ ти, жебра́ чити.
Нищий, -щая – жебра́ к (-ка́ ), жебра́ чка, ста́ рець (-рця), старчиха.
Новаторство – новинництво.
Новобранец – новобра́ нець (-нця), ре́ крут (-та).
Нововведение – новина́ , новозапрова́ джене; (действ.) – запрова́ дження впе́ рше; путем
-ния – упе́ рше запрова́ джуючи.
Новогодие – новорі́ччя.
Новозаселенный (о пункте) – новозасе́лений.
Новоизбранный (о депутате) – новоо́ браний, ново́ го обра́ ння.
Новоизданный (о распоряжении) – нововиданий.
Новообразовавшийся (о селении) – новопоста́ лий, новоутво́ рений, що неда́ вно утворився,
неда́ вно утво́ рений.
Новооснованный (об учреждении) – новозасно́ ваний, новозало́ жений, неда́ вно
зало́ жений.
Ножик (перочинный) – но́ жик (-ка), цезо́ рик (-ка), склада́ нчик (-ка); (разрезной) – різа́ к (-ка́
).
Ноль – нуль (-ля), зеро́ .
Номенклатура – номенкляту́ ра.
Номенклатурный (о списке) – номенкляту́ рний.
Номер – 1) число́ (40) ну́ мер (-ра) (№); н. входящий – вступне́ число́ , вступний ну́ мер; н.
исходящий – вихідне́ число́ , вихідний ну́ мер; н. по порядку – число́ (ну́ мер) з ряду, чергове́
число́ ; н. по журналу – журна́ льний ну́ мер; н. порядковый – рядове́ , порядко́ ве число́
(ну́ мер); за № таким – число́ таке́ , під таким число́ м; подбирать по -рам – уклада́ ти
(склада́ ти) за нумера́ ми; 2) (в гостиннице) – но́ мер (-ра), кімна́ та; -ра для приезжающих –
номера́ для приїжджих; 3) (газеты) – число́ , ну́ мер (-ра).
Номерной, номерант – номерний (-но́ го), номера́ нт (-нта).
Номеровать – нумерува́ ти, числами познача́ ти.
Номеровщик – нумерува́ льник (-ка).
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Номинал – номіна́ л (-лу); по -лу – за номіна́ лом.
Номинальный (о стоимости) – номіна́ льний, імено́ ваний.
Норма – но́ рма; н. возрастная – но́ рма літ, вікова́ но́ рма; н. выработки – но́ рма виробу,
виробляння; н. душевая – но́ рма на ду́ шу, поду́ шна но́ рма; н. оценочная – цінува́ льна,
таксаці́йна но́ рма; н. предельная – гранична, кінце́ ва но́ рма; н. средняя – пересі́чна
но́ рма; -мы количественные – но́ рми кі́лькости; входить в норму – става́ ти, ста́ ти на
но́ рмі; (сделаться нормой) – става́ ти, ста́ ти за но́ рму; по норме – за но́ рмою; вверх (свыше
) нормы – по́ над но́ рму.
Нормализация – нормаліза́ ція; (действ.) – нормалізува́ ння.
Нормальный (об окладе) – норма́ льний.
Нормировать – нормува́ ти, сов. – унормува́ ти.
Нормировщик – нормува́ льник (-ка).
Носильщик – носильник (-ка), вагоно́ ша.
Носитель – носі́й (-сія); н. фамилии – вла́ сник прі́звища.
Носить – носити; н. имя – зва́ тися, ма́ ти ім’я (на́ зву).
Нотариальный (о заявлении) – нотаріяльний, нота́ рний.
Нотариус – нота́ р (-ря); профессия -са – нота́ рство.
Нотариат – нотаріят (-ту).
Нотация – нота́ ція, вимо́ ва; прочитать кому -цию – вимовити кому́ , вичитати нота́ цію
кому́ .
Ночной (о дежурстве, работе) – нічний.
Ноябрь – листопа́ д (-да).
Нужда – 1) (потребность в чем) – потре́ ба на що; (крайняя) – скру́ та на що; -ды
повседневные – повсякде́ нні (щоде́ нні) потре́ би; -ды текущие – пото́ чні потре́ би; без
видимой нужды – без явної, очевидної потре́ би; по крайней, неотложной нужде – з
коне́ чної (ко́ нчої) потре́ би; удовлетворение нужд – задово́ льнення потре́ б; 2) (бедность,
состояние нужды) – нужда́ , неста́ ток (-тку), злидні (-нів).
Нуждаться – 1) (в чем-либо) – потребува́ ти чого́ ; 2) (терпеть нужду) – бідува́ ти, терпі́ти
злидні (неста́ ток).
Нуждающийся – бі́дний, убо́ гий; (в чем) – що потребу́ є чого́ ; предоставить работу, как
более -муся – да́ ти робо́ ту, бо більш потребу́ є.
Нужный (о расходе) – потрі́бний; н. и даже необходимый – потрі́бний і на́ віть доко́ нче
потрі́бний; находить -ным – вважа́ ти за потрі́бне; очень -ный – ду́ же потрі́бний, пильний.
Нумератор – нумера́ тор (-ра); -ром проставлять – значити нумера́ тором.
Нумерация – нумера́ ція; (действ.) – нумерува́ ння, числува́ ння.
О, об, обо – 1) (с. предл. над.) – за, про (с вин. пад.); вопрос об утверждении – спра́ ва про
затве́ рдження; донести о происшествии – сповістити за приго́ ду; ходатайствовать о
ком, о чем – клопота́ тися за ко́ го, за що; 2) (с качеств. прилаг. и числ.) – на (с вин. пад.), з
(с твор. пад.); дом о трех этажах – будинок на три по́ верхи.
Обандероливать, -лить – забандеро́ лювати, забандеро́ лити.
Обанкручиваться, -рутиться – банкрутува́ ти, збанкрутува́ ти.
Обвертка (обложка) – обго́ ртка, обкла́ динка; (обвертывание) – обгорта́ ння.
Обверточный, оберточный (о бумаге) – обгортко́ вий.
Обвертывать, -вернуть – обгорта́ ти, обгорну́ ти чим, угорта́ ти, угорну́ ти в що.
Обвес – 1) (обман в весе) – обва́ жування, обва́ женн-я; 2) (ошибка в весе) – по́ милка на вазі́;
3) (о недовешенном количестве чего) – недова́ жка.
Обвешивать, обвесить кого – обва́ жувати, обва́ жити кого́ .
Обвешиваться, обвеситься – помилятися, помилитися ва́ живши.
Обвинение – обвинува́ чення, обвина; (действ.) – звинува́ чення, обвинува́ чування,
обвинува́ чення; о. встречное – супротивне обвинува́ чення; брать назад обвинение –
зріка́ тися, зректися обвинува́ чення; взводить -ние на кого – прикида́ ти кому́ вину́ ,
винува́ тити, обвинува́ чувати, обвинува́ тити кого́ ; возбуждать -ние – почина́ ти, поча́ ти
винува́ чення; дело по -нию в чем – спра́ ва про обвинува́ чення за що (в чо́ му); он судится
по -нию в измене – його́ су́ дять, обвинува́ чуючи за зра́ ду; предъявлять -ние – ста́ вити,
поста́ вити обвинува́ чення; признавать -ние – визнава́ ти обвинува́ чення; свидетели со
стороны -ния – сві́дки сторони винува́ чення, сві́дки з поводо́ вої сторони.
Обвиненный – 1) (на кого взведено обвинение) – винува́ чений, оска́ ржений; 2)
(осужденный) – засу́ джений.
Обвинитель, -ница – обвино́ вник (-ка), обвино́ вниця; о. частный – оска́ ржник (-ка), (о
женщ.) – оска́ ржниця.
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Обвинительный (о речи) – обвино́ вний.
Обвиняемый – винува́ чений (-ного).
Обвинять, -нить кого в чем – винити, винува́ тити, обвинува́ тити кого́ за що (у чо́ му);
-нять напрасно – винува́ тити безпідста́ вно; он -нен за злоупотребления – його́
обвинува́ тили у зловжива́ ннях; суд -нил его – суд визнав йо́ го за винного, суд обвинува́ тив
його́ .
Обвиняться, -ниться – винитися, винува́ титися, обвинува́ титися.
Обдирала – здирник (-ка), здирця; (взяточник) – хаба́ рник (-ка).
Обдирательство – здирство, здирництво, здирщина; (действ.) – обдира́ ння.
Обдумывать, -мать – обмірко́ вувати, обміркува́ ти що.
Обед – обі́д (-ду); обед из двух, из трех блюд – обі́д на дві, на три стра́ ви[і]; даются обеды –
дають обі́ди.
Обеденный (о перерыве) – обі́дній, на обі́д; (оставшийся от обеда) – обі́дняшній.
Обеднеть (о лице) – збідні́ти, зубожі́ти, зійти на злидні, звестися ніна́ що; (о хозяйстве) –
підупа́ сти, збідні́ти, звестися ніна́ що.
Обезвреживать, -редить – знешко́ джувати, знешко́ дити (СЖМ).
Обезденежеть – витратитися з гро́ шей, звестися з гро́ шей.
Обезземеливать, -лить – збезземе́ лювати, збезземе́ лити, знеземе́ лювати, знеземе́ лити.
Обезлюдеть – збезлюдіти.
Обезоруживать, -жить – знезбро́ ювати, знезбро́ їти, роззбро́ ювати, роззбро́ їти.
Оберегатель – оберіга́ ч (-ча́ ), охоро́ нець (-нця), охоро́ нник (-ка).
Оберегать, -речь – берегти, оберіга́ ти, оберегти кого́ , що, стерегти, устерегти кого́ , чого́ .
Обеспечение – забезпе́ чення, забезпе́ ка; о. имущественное – забезпе́ чення майно́ м,
майно́ ве забезпе́ чення; о. социальное – соціяльне забезпе́ чення; о. страховое – убезпечне́ ,
убезпе́ ччина (Н); в -ние – на забезпе́ чення, щоб забезпе́ чити, забезпе́ чуючи; в целях -ния
– щоб забезпе́ чити; давать в -ние – кла́ сти, покла́ сти, що на заста́ ву; дать -ние – да́ ти
забезпе́ чення, забезпе́ чити; с -нием платы – забезпе́ чуючи, забезпе́ чивши плату, з
забезпе́ ченою пла́ тою.
Обеспеченность – забезпе́ ченість (-ности).
Обеспечиватель, -ца – забезпе́ чник (-ка), забезпе́ чниця.
Обеспечивать, -чить кого чем или в чем – забезпе́ чувати, безпе́ чити, забезпе́ чити кого́
чим, кому́ що.
Обеспечительный (о договоре) – забезпе́ чний.
Обесценивать, -нить – знеці́нювати, знецінити.
Обещание – обіцянка, обі́тниця; (обет) – зарі́к (-ро́ ку), обі́тниця; о. клятвенное – обі́цянка
під присягою, заприсяжена обіцянка; о. торжественное – урочиста обі́тниця; давать
торжественное -ние – урочисто обіцятися; исполнить -ние – доде́ ржати обіцянки.
Обещать, пообещать – обіцяти (-ся), пообіцяти (-ся).
Обжалование – оска́ рження; в случае -ния их – якщо їх оска́ ржать.
Обжаловать – оска́ ржувати, оска́ ржити.
Обзаведение, обзавод, обзаводка – 1) (оборудование) – за́ від (-оду); 2) (действ.) –
справляння, спра́ влення, облашто́ вування, облаштува́ ння.
Обзаводить, -вести кого чем – справляти, спра́ вити кого́ що, облашто́ вувати, облаштува́ ти
кого́ чим.
Обзаводиться, -вестись чем – заво́ дити, завести (собі́) що, справляти, спра́ вити (собі́) що.
Обзор – о́ гляд (-ду); (действ.) – огляда́ ння; о. беглый – побі́жний о́ гляд; о. конспективный –
конспективний о́ гляд.
Обзорщик, -щица – оглядач (-ча), оглядачка.
Обивать, обить (пороги) – оббива́ ти, оббити.
Обида (несправедливость) – кривда, покривдження; (оскорбление) – обра́ за; о. кровная –
тяжка́ , обра́ за; выносит -ду – терпі́ти кривду; наносить, причинять -ду – а) чинити
кривду, кривдити, скривдити, покривдити; б) обража́ ти, обра́ зити.
Обидчик, -чица – кривдник (-ка), кривдниця.
Обиженный – скривджений (-ного), покривджений (-ного); (оскорбленный) – обра́ жений.
Обилие чего (множество чего) – бага́ тосила, велика кі́лькість, здо́ біль чого́ ; большое -лие
– ду́ же бага́ то.
Обильный (о материале) – доста́ тній, що його́ бага́ то є, рясний; (об урожае) – великий.
Обирало[а] – здирник (-ка), здирниця, драпі́жник (-ка).
Обирать, обобрать кого – обдира́ ти, обде́ рти, обідра́ ти кого́ .
Обитаемый (о заселенном доме) – засе́ лений, залюднений.
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Обитатель, -ница – жите́ ць (-тця), ме́ шка́ нець (-нця), ме́ шка́ нка.
Обиход (хозяйство и его принадлежности) – господа́ рство; (текущий расход,
потребность) – обіхі́дка, обіхі́дність (-ности); (употребление) – ужиток (-тку); для
домашнего -да – до ха́ тнього господа́ рства, для ха́ тнього вжитку; для своего -да – на
вла́ сну обіхі́дку, собі́ на обіхі́дку, собі на вжиток; пустить в -ход – пустити до вжитку,
запрова́ дити в ужиток.
Облава – о́ блав (-ву), обла́ ва.
Облагать, -пожить – 1) (кого чем) – обклада́ ти, об(і)кла́ сти, обложити; о. податью,
налогом – оподатко́ вувати, оподаткува́ ти кого́ , наклада́ ти, накла́ сти пода́ ток на ко́ го; о.
пошлиной – наклада́ ти мито на що; 2) (окружать) – обляга́ ти, облягти, ото́ чувати,
оточити, обступа́ ти, обступити.
Обладание чем – посіда́ ння чого́ .
Обладатель, -ница – посіда́ ч (-ча́ ), посіда́ чка, волода́ р (-ря), волода́ рка.
Обладать чем – посіда́ ти що, володі́ти чим; о. всеми правами – ма́ ти всі права́ ; о.
полномочиями – ма́ ти вповнова́ ження.
Областной (о потреблении) – крайовий, країнний.
Область – 1) край, країна; 2) (переносно) – по́ ле, царина́ , о́ бсяг (-гу), га́ лузь (-зі); о. влияния
– о́ бсяг (по́ ле) впливу; о. действия – по́ ле ді́яння (чину); (о законе, правилах) – сфе́ ра
(о́ бсяг) чинности; о. применения – царина́ вжитку (застосува́ ння); о. распространения –
те́ рен поширений; в данной -сти – в цій га́ лузі; в научной -сти – в ца́ рині науко́ вій; вне
-сти – поза о́ бсягом, поза сфе́ рою.
Облегчать, -чить – поле́ гшувати, полегшити, уле́ гшувати, улегшити; (давая льготу) –
пільгува́ ти, попільгува́ ти, попільжити.
Облегчение – поле́ гшання, поле́ гкість (-кости); (льгота) – пі́льга; о. налогов – зме́ншення
пода́ тків, поле́ гкість у пода́ тках; о. положения (больного) – поле́ гшення ста́ ну; больной
получил -ние – хво́ рому поле́ гшало, ста́ ло ле́ гше; в целях -ния – щоб поле́ гшити, на
поле́ гшення; замечается -ние налогов – укмі́чено, що пода́ тки поле́ гшали; получить -ние
– дістава́ ти, діста́ ти поле́ гкість (-кости).
Облекать, -лечь кого чем (властью, доверием) – надава́ ти, нада́ ти кому́ чого́ .
Облигационер – обліґаціоне́ р (-ра), обліґаці́йник (-ка).
Облигационный (о листе) – обліґаці́йний.
Облигация – обліґа́ ція.
Обличать, -чить – 1) (показывать, обнаруживать) – виявляти, виявити, пока́ зувати,
показа́ ти; 2) (уличать, изобличать) – дока́ зувати, доказа́ ти на ко́ го, дово́ дити, довести
кому́ що, викрива́ ти, викрити кого́ , що; о. кого во лжи, измене – дово́ дити кому́ його́
брехню, зра́ ду.
Обличаться, -читься – виявлятися, виявитися; виновный обличается всем ходом дела –
винува́ тця вика́ зує (виявляє) уве́ сь хід спра́ ви.
Обличатель, -ница – виявник (-ка), виявниця, викрива́ ч (-ча́ ), викрива́ чка, дока́ зник (-ка),
дока́ зниця.
Обличительный (о свидетельствовании) – виявничий, виявний, викривний.
Обложение – 1) оподаткува́ ння; о. косвенное – посере́ днє оподаткува́ ння; о. подоходное –
віддобутко́ ве оподаткува́ ння; о. пропорциональное – пропорці́йне оподаткува́ ння; о.
прямое – безпосере́ днє оподаткува́ ння; неподлежащий обложению – неоподатко́ вуваний;
при -нии – а) оподатко́ вуючи; б) коли оподатковують (оподатко́ вували,
оподатко́ вуватимуть); 2) (осада) – обло́ га.
Обложка (обертка) – обго́ ртка, обкла́ динка.
Обложковый (о бумаге) – обгортко́ вий, на обго́ ртку.
Обман – 1) (надувательство) – ошука́ нство, о́ шук (-ку); о. явный – видиме ошука́ нство;
добыть обманом – витуманити, видурити; 2) (заблуждение) – ома́ на; вводить в обман
кого – омиляти, омилити кого́ ; вдаваться, впадать в обман – омилятися, омилитися,
допуска́ тися, допуститися ома́ ни.
Обманный – 1) (надувательский, о виде, весе) – ошука́ нський, шахра́ йський; 2)
(призрачный, о явлении) – ома́ нний.
Обманщик, -щица – ошука́ нець (-нця), ошука́ нка, ошука́ ч (-ча), ошука́ чка.
Обманывать, -нуть – обма́ нювати, обманити, ошу́ кувати, ошука́ ти; о. в весе –
недова́ жувати, недова́ жити; о. в мере – недомі́рювати, недомі́рити.
Обмежевывать, обмежевать, -ся – обмежо́ вувати, обмежува́ ти, -ся.
Обмен – вимін (-ну), замі́на, о́ бмін (-ну); о. грамотами – о́ бмін гра́ мотами; о. мнениями –
обра́ да, порозумі́ння про що, спі́льне обміркува́ ння чого́ ; о. торговый – торгове́ льний
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вимін, торгове́ льна міньба́ ; в обмен – на вимін, на замі́ну; в порядке -на материалами –
щоб помінятися матеріа́ лами, міняючись, помінявшись матеріялами; для обмена – на
вимін, на замі́ну; после обмена мнений по докладу мы… – спі́льно обміркува́ вши до́ повідь,
обра́ дившись про допо́ відь, ми…
Обменивать, обменять, обменить, -ся – обмі́нювати, обміняти, обмінити, міняти,
поміняти, -ся; -ться письмами – мінятися листа́ ми; -ться мнениями – обра́ джуватися,
обра́ дитися, порозуміва́ тися, порозумі́тися.
Обменный (о предмете) – замі́нний, вимі́нний, на вимін призна́ чений, обмі́нний.
Обмер – 1) (измерение) – вимір (-ру); 2) (мера) – мі́ра; 3) (недомер) – недо́ мір (-ру); (действ.)
– недомі́рювання, недомі́рення; 4) (обмен в мере) – о́ бмір (-ру); (действ.) – обмі́рювання,
обмі́рення.
Обмеривать, обмерять, обмерить – 1) (измерять) – вимі́рювати, виміряти що; 2)
(недомеривать) – недомі́рювати, недоміряти, недомі́ряти; (обманывать в мере) –
обмі́рювати, обміряти, обмі́ряти.
Обмерок, обмерыш – недо́ мірок (-рку).
Обмеренный (о приборе, измерительный) – вимі́рний.
Обмерщик (обманывающий мерой) – недомі́рник (-ка).
Обмолвка – по́ милка на сло́ ві.
Обморок – обмира́ ння, зомлі́ння; в состоянии -ка – зомлі́лий; упасть в о-в – зомлі́ти.
Обмошенничать – обшахрува́ ти, обшахра́ ти, обшахра́ їти, обкрутити.
Обмундировка, обмундирование – 1) (одежда) – умундурува́ ння; 2) (действ.) –
умундурува́ ння, споряджа́ ння уніфо́ рми.
Обмундировывать, -ровать – умундуро́ вувати, умундурува́ ти, споряджа́ ти, спорядити,
справляти, спра́ вити уніфо́ рму кому́ .
Обнадеживать, -жить – забезпе́ чувати, забезпе́ чити кого́ , подава́ ти, пода́ ти наді́ю кому́ .
Обнародывать, -довать – оголо́ шувати, оголосити що, знаймува́ ти, ознаймува́ ти,
знаймити, ознаймити що, оприлюднювати, оприлюднити що, про що.
Обнаруживать, -жить – виявлювати, виявляти, виявити що; (о преступлении) –
викрива́ ти, викрити; (находить) – нахо́ дити, знайти; о. по следам – слі́дом дохо́ дити, дійти,
висте́ жувати, вистежити по сліда́ х; о. при обыске – витру́ шувати, витрусити що в ко́ го; о.
свое нерадение – виявляти, пока́ зувати свою недба́ лість.
Обнимать, -нять что – охо́ плювати, охопити, обійма́ ти, обійняти що; район обнимает
территорию – райо́ н охо́ плює терито́ рію.
Обновлять, -вить – о(б)новляти, о(б)новити, поновляти, поновити.
Обобщать, обобщить, -ся – узага́ льнювати, узага́ льнити, -ся; частные законы не могут
-ться – поодино́ ких зако́ нів не мо́ жна узага́ льнювати.
Обобщение – узага́ льнення; делать, сделать обобщение – узага́ льнювати, узага́ льнити.
Обобществлять, -ствить – усуспі́льнювати, усуспі́льнити.
Обогащаться, -гатиться чем – збага́ чуватися на що, багатитися, збагатитися з чого,
багаті́ти, збагаті́ти на що; о. на чей счет – багаті́ти чиїм ко́ штом.
Обогревать, обозреть, -ся – о(бі)гріва́ ти, о(бі)грі́ти, -ся (о здании) – огріва́ ти, -ся.
Обоз – ва́ лка; (воен.) – обо́ з (-зу); о. пожарный – поже́ жна ва́ лка; о. санитарный – ва́ лка
саніта́ рна.
Обозначать, -чить – 1) (отмечать знаком) – зазнача́ ти, зазна́ чувати, зазначити,
познача́ ти, позна́ чувати, позначити; 2) (определять) – визнача́ ти, визначити; о.
направление – визнача́ ти на́ прям; 3) (значить) – означа́ ти.
Обозначаться, -читься – зазна́ чуватися, зазна́ читися, познача́ тися, позна́ читися;
(определяться) – визнача́ тися, визначитися.
Обозничий (нач. обоза) – отама́ н ва́ лки, валковий.
Обозный (об имуществе) – валковий.
Обозревать, -реть – огляда́ ти, оглянути, огляді́ти, озира́ ти, озирну́ ти що.
Обозреватель, -ница – оглядач (-ча́ ), оглядачка.
Обозрение – о́ гляд (-ду); о. конспективное – конспективний о́ гляд.
Оборачиваемость (денег, товара) – швидкість о́ бігу (оберта́ ння).
Оборона – оборо́ на; стать в -ну кого – ста́ ти на оборо́ ні кого́ , заступа́ тися, заступитися,
оступа́ тися, оступитися за ким, ста́ ти в оборо́ ну за ким.
Оборонять, оборонить, -ся – боронити, обороняти, оборонити, відбороняти, відборонити,
-ся.
Оборот – 1) оборо́ т (-ту); (обращение) – о́ біг (-гу), оберта́ ння; о. денежный – грошовий
оборо́ т; о. кассовый – ка́ совий оборо́ т; о. торговый – торгове́ льний оборо́ т; о.
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хозяйственный – господа́ рчий оборо́ т; быть в -те – бу́ ти в оборо́ ті; без оборота на меня,
на вас (надпись на векселе) – не оберта́ ючи на ме́ не; дать делу другой оборот –
поверну́ ти спра́ ву на іна́ кше; дело приняло хороший, дурной оборот – спра́ ва поверну́ ла
на до́ бре (лихе́ ); пускать деньги в -рот – пуска́ ти гро́ ші в оборо́ т; 2) (речи) – зворо́ т (-о́ ту).
Оборотливость – промі́тність (-ности), (у справах) – спритність (-ности).
Оборотливый (об агенте) – спритний, промітний, меткий (у спра́ вах).
Оборотный – 1) (о капитале) – оборо́ тний; 2) (обратный, о стороне листа) – зворо́ тний.
Оборудывание, -дование – 1) (завода, мастерской и т. п.) – урядження, ста́ ток (-тку),
опорядження, устаткува́ ння; (действ.) – уряджа́ ння, урядження, опоряджа́ ння,
опорядження, устатко́ вування, устаткува́ ння; 2) (о. дела) – ла́ годження, пола́ годження,
обла́ годжування, обла́ годження.
Оборудывать, -довать – 1) (дело) – зробити спра́ ву, пола́ годити спра́ ву, спра́ вити спра́ ву,
спра́ витися; 2) (снабжать всем нужным) – уряджувати, урядити, обмислити чим (Г),
опоряджа́ ти, опорядити, устатко́ вувати, устаткува́ ти.
Обосновывать, -новать что чем – уґрунто́ вувати, уґрунтува́ ти що на чо́ му,
обґрунто́ вувати, обґрунтува́ ти.
Обособлять, -бить – відокре́ млювати, відокре́ мити.
Обострять, -рить (отношения, положение) – заго́ стрювати, загострити.
Обоюдный (о рыске) – 1) двосторо́ нній, двобі́чний; (обоюдоострый, о вопросе) – двосі́чний;
2) (взаимный, о соглашении) – обопі́льний.
Обрабатывать, -ботать – 1) обробляти, обро́ блювати, обробити, опрацьо́ вувати,
опрацюва́ ти; 2) (землю) – по́ рати, упо́ рати, обро́ блювати, обробляти, обробити.
Обработка – обро́ бка; (действ.) – обробляння, опрацюва́ ння; производить -ку – обробляти,
обробити.
Образ (способ) – спо́ сіб (-собу), чин (-ну), по́ бит (-ту); о. действия – пово́ дження, поводі́ння;
о. мыслей – на́ прям думо́ к; о. правления – систе́ ма урядува́ ння, у́ ряд (-ДУ); главным -зом –
найбі́льше, найголовні́ше, головне́ ; коренным -зом – ґрунто́ вно; надлежащим -зом –
нале́ жно, як слід, як годиться; насильственным образом – ґвалто́ вно; некоторым -зом –
яко́ юсь мі́рою; никаким -зом – ніяк, жа́ дним спо́ собом, жа́ дною мі́рою; обманным -зом –
ошука́ вши, о́ шуком; обыкновенным -зом – звича́ йним спо́ собом, звича́ йно; равным -зом –
так са́ ме, теж; решительным -зом – тве́ рдо, рішу́ че; самым решительным -зом –
щонайтверді́ше; самым обыкновенным -зом – звичайні́сіньким спо́ собом; таким -зом
(так) – так, таким спо́ собом, таким ро́ бом, чином, по́ битом; (итак) – о́ тже, ото́ ж, вихо́ дить;
частным -зом – прива́ тно.
Образец – зразо́ к (-зка), взір (-зо́ ру), взіре́ ць (-рця); -зцы товарные – зразки това́ ру (кра́ му
); брать для -зца – бра́ ти на зразо́ к; брать за -зец – бра́ ти, взяти на зразо́ к; по -зцу – на
зразо́ к, на взіре́ ць; продавать по -зцам – на зразки продава́ ти; служить -зцом – бу́ ти за
зразо́ к; существующего -зца (марки) – тепе́ рішнього зразка́ .
Образование – 1) осві́та; о. высшее – вища осві́та; о. домашнее – дома́ шня осві́та; о.
начальное – початко́ ва осві́та; о. низшее – нижча осві́та; о. общее – зага́ льна осві́та; о.
профессиональное – професі́йна осві́та; о. специальное – спеціяльна (фахова́ ) осві́та;
получать -ние – дістава́ ти осві́ту; 2) (созидание, формирование) – тво́ рення, утво́ рення,
утво́ рювання, формува́ ння, зформува́ ння; о. новых учреждений – утво́ рення, формува́ ння,
зформува́ ння нових устано́ в; 3) (результат процесса) – у́ твір (-вору), витвір (-вору).
Образованный – 1) (прил., о получившем образование) – осві́чений; 2) (прич.) – утво́ рений,
зформо́ ваний; вновь -ный – новоутво́ рений.
Образовательный – 1) (о цензе) – осві́тній; 2) (о процессе) – тво́ рчий, формува́ льний.
Образовывать, -зовать – 1) (давать образование) – осві́чувати, освітити кого́ , дава́ ти,
да́ ти осві́ту (нау́ ку) кому́ ; 2) (создавать) – утво́ рювати, творити, утворити; 3) (составлять)
– становити що, да́ ти що; образует что – стано́ вить що, є що; это образует большую
сумму – це стано́ вить (дає) велику су́ му.
Образовываться, -зоваться из чего – утво́ рюватися, утворитися, зформо́ вуватися,
зформува́ тися, склада́ тися, скла́ стися; (возникать) – постава́ ти, поста́ ти з чо́ го.
Образцовый (об уставе) – зразко́ вий, взірце́ вий.
Образчик – зразо́ к (-зка́ ); для -ка – на зразо́ к.
Обратно – наза́ д; получать деньги -но – оде́ ржувати гро́ ші наза́ д, оде́ ржати гро́ ші
зворо́ том.
Обратный (о действии) – зворо́ тний; (о расписке) – поворо́ тний.
Обращаемость (денег, товаров) – обіга́ ння, о́ біг (-гу), оберта́ ння; (предметов) –
уживаність (-ности).
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Обращать, -ратить – 1) (устремлять) – поверта́ ти, поверну́ ти, зверта́ ти, зверну́ ти;
(направлять) – наверта́ ти, наверну́ ти; о. внимание – зверта́ ти, зверну́ ти ува́ гу,
заува́ жувати, зауважа́ ти, заува́ жити; о. внимание кого на что – давити, пода́ ти до ува́ ги
кому́ що, зверта́ ти ува́ гу чию на що; обратить иск (к кому-нибудь) – розпоча́ ти по́ зов
про́ ти ко́ го, запозива́ ти, запозва́ ти кого́ ; 2) (употреблять на что) – поверта́ ти, поверну́ ти
на що, оберта́ ти, оберну́ ти, ужива́ ти, ужити на що; о. в доход – поверта́ ти, поверну́ ти на
прибу́ ток; 3) (превратить во что) – перево́ дити, переве́ сти на що, поверта́ ти, поверну́ ти
на що, у що; о. в деньги – перево́ дити, перевести на гро́ ші, поверта́ ти, поверну́ ти в гро́ ші,
згрошити (Г).
Обращаться, -ратиться – 1) (к кому, к чему) – вдава́ тися, вда́ тися до ко́ го; о. к кому по
делу – вдава́ тися до ко́ го в спра́ ві; о. с вопросом – вдава́ тися запитуючи (з запита́ нням); 2)
(во что) – поверта́ тися, поверну́ тися на що; (физ.) – бра́ тися, взятися чим; о. в развалины –
́
́
поверта́ тися в руїни,
руїною
ста́ ти; 3) (с кем) – пово́ дитися, повестися, об(і)хо́ дитися,
обійтися; (с чем) – ходити ко́ ло чо́ го; о. пренебрежительно (с кем) – поневіряти ким; 4) (о
деньгах, товаре) – обіга́ ти, оберта́ тися, ходити; деньги -ются (на рынке) – гро́ ші хо́ дять;
товар -ется (на рынке) – крам оберта́ ється, хо́ дить.
Обращение – 1) (к кому по делу) – вдава́ ння до ко́ го; 2) (с кем) – пово́ дження, обхо́ дження;
(с чем) – хо́ дження ко́ ло чо́ го; о. вежливое – че́ мне пово́ дження; о. грубое – нече́ мне
пово́ дження; о. обходительное – обіхі́дливе пово́ дження; о. унизительное – знева́ жливе
пово́ дження; вменяется в обязанность вежливое обращение с посетителями –
ста́ виться за обов’язок че́ мно пово́ дитися з одві́дувача́ ми; в -нии (быть корректным) – в
пово́ дженні, поводячись, пово́ дившись; 3) (денег, товаров) – о́ біг (-гу), оберта́ ння; о.
денежное – грошовий о́ біг; о. капитала – оберта́ ння капіта́ лу; о. ценностей – оберта́ ння
ці́ннощів; вводить деньги в -ние – запрова́ джувати гро́ ші до о́ бігу; изъять из -ния –
вивести, вибрати з ужитку, з о́ бігу; 4) (во что) – поверта́ ння, оберта́ ння в що, на що; с
-нием в доход – поверта́ ючи на добу́ ток; 5) (в учение, секту) – наверта́ ння, наве́ рнення,
кого́ (до ко́ го, на що).
Обревизовывать, -зовать – ревізува́ ти, обревізо́ вувати, обревізува́ ти кого́ , що.
Обрез (книги) – край, кра́ ю, бе́ рег (-га); в обрез – без лишку.
Обремененность – обтяженість (-ности), обтяження.
Обременительный (о поручении) – обтяжливий, важкий, тяжкий.
Обременять, -нить – обтяжа́ ти, обтяжувати, обтяжити.
Обрисовывать, -совать (положение) – змальо́ вувати, змалюва́ ти.
Обрывать, оборвать (разговор, смех) – урива́ ти, увірва́ ти, урва́ ти (розмо́ ву, сміх); о. кого в
разговоре – урва́ ти кому́ мо́ ву.
Обрывок – уривок (-вка).
Обрывочный (о сведениях) – уривчастий, уриваний.
Обселять, -лить – обселяти, обселити, оса́ джувати, осадити, залюднювати, залюднити що
ким.
Обселяться, -литься – обселятися, обселитися.
Обсерватория – обсервато́ рія.
Обсервационный (о пункте) – обсерваці́йний, на́ глядний, спостере́ жний.
Обследование – дослі́джування, дослі́дження, до́ слід (-ду), обслі́джування, обслі́дження.
Обследователь, -ница – дослі́дник (-ка), дослі́дниця, обслі́дник (-ка), обслі́дниця.
Обследовательный (об аппарате) – дослі́дчий.
Обследывать, -довать – дослі́джувати, дослідити, обслі́джувати, обслідити що.
Обслуживать, -жить – обслуго́ вуватн, обслугува́ ти кого́ , що, кого́ в чо́ му.
Обставлять, обставить, -ся – обставляти, обста́ вити, -ся.
Обстаивать, -стоять (защищать кого) – обстава́ ти, обста́ ти за ким, стояти за ко́ го.
Обстановка – обста́ ва, обстано́ ва; (об окружающем быте, строе) – ото́ чення; о. внешняя –
ото́ чення; о. домашняя – ха́ тня обстано́ ва, ха́ тнє ото́ чення; о. неблагоприятная –
несприятливі умо́ ви, несприятливе ото́ чення; о. окружающая – ото́ чення, околишні
умо́ ви; о. стеснительная – непридо́ ба; при (иной) -вке – в (і́нших) обста́ винах, умо́ винах, в
(і́ншому) ото́ ченні; снабженный -кой – обста́ влений, з обстано́ вою.
Обстоятельность – 1) докладність (-ности), ґрунто́ вність (-ности); 2) (положительность) –
стате́ чність (-ности).
Обстоятельный – 1) (об изложении) – докла́ дний, ґрунто́ вний; 2) (о человеке) – стате́ чний.
Обстоятельство – обста́ вина; (чаще во мн. числе) – обста́ вини, річ (-речі), факт (-у); -ва
дела – обста́ вини спра́ ви, фа́ кти спра́ ви, нале́ жне до спра́ ви; о. побочное – побі́чна річ,
побі́чність (-ности); -ва привходящие – побі́чні обста́ вини; -ва случайные – випа́ док (-дку),
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випадко́ ва річ; -ва, сопровождающие дело – супрові́дні в спра́ ві обста́ вини; -ва
стесненные – скрутні́ обста́ вини, скру́ та; -ва уличающие – дока́ зні обста́ вини, виявні́
обста́ вини; быть в стесненных -вах – у скру́ ті бу́ ти; вникать в -ва (дела) – зважа́ ти на
обста́ вини; изложить все -ва дела – пода́ ти всі фа́ кти спра́ ви; не случайным является и
то -во – не випадко́ ве (не випадко́ ва річ) і те…; обнаруживаются новые -ва –
виявляються нові́ фа́ кти; по личным (домашним, независящим, непредвиденным) -вам – з
особистих (з ха́ тніх, з незале́ жних, з непередба́ чених) обста́ вин (причин), че́ рез особисті
(ха́ тні, незале́ жні, непередба́ чені) обста́ вини (причини); поправить -ва – полі́пшити
спра́ ви; последнее -во указывает – це пока́ зує, ця обста́ вина пока́ зує; препятствует
́ на зава́ ді (на перешко́ ді); при благоприятных -вах, при
одно -во – одна́ (така́ ) річ стоїть
благоприятном стечении о-в – за сприятливих обста́ вин, за сприятливими обста́ винами;
при разных -вах – в рі́зних обста́ винах, за рі́зними обставина́ ми; применяться к -вам –
пристосо́ вуватися до обста́ вин; сообразно -вам, смотря по -вам – відпові́дно до обста́ вин,
як до обста́ вин, зважа́ ючи на обста́ вини; сообразоваться с -вами – зважа́ ти на обста́ вини;
существенные -ва дела – посу́ тнє в спра́ ві; упомянуть некоторые -ва дела – згада́ ти
де́ що (де́ які фа́ кти) із спра́ ви.
Обстоять – бу́ ти; все обстоит благополучно – усе́ гара́ зд, усе́ до́ бре; все обстояло
благополучно – все було́ гара́ зд, до́ бре; дело обстоит так – спра́ ва така́ , ета́ п спра́ ви
такий; дело обстояло так – спра́ ва була́ така́ .
Обстраивать, обстроить, -ся – оббудо́ вувати, оббудува́ ти, будува́ ти, побудува́ ти, -ся.
Обсуживание, обсуждение – обмірко́ вування, обміркува́ ння; о. всестороннее – всебі́чне
обмірко́ вування, обміркува́ ння; о. предварительное – попере́ днє обмірко́ вування,
обміркува́ ння; о. совместное – обра́ да, спі́льне обмірко́ вува́ ння, обміркува́ ння; входить в
-ние – почина́ ти (захо́ джуватися, бра́ тися) обмірко́ вувати; для -ния – на обміркува́ ння,
щоб обміркува́ ти; неподлежащий -нию – необмірко́ вний (Н); приниматься за -ние чего –
почина́ ти, поча́ ти обмірко́ вувати, бра́ тися, взятися обмірко́ вувати що; подвергать -нию –
бра́ ти, взяти на обміркува́ ння.
Обсуживать, обсуждать, -судить – обмірко́ вувати, обміркува́ ти, зва́ жувати, зважа́ ти,
зва́ жити що; о. всесторонне – обмірко́ вувати всебі́чно (усіма́ сторона́ ми).
Обсчитывать, -тать и обчесть – 1) (сосчитать) – облі́чувати, облічити, -ся; 2) (обмануть
при счете) – ошу́ кувати, ошука́ ти на раху́ нках; скривдити кого́ на лічбі́.
Обсчитываться, -таться (ошибаться в счете) – помилятися, помилитися на раху́ нках;
(давать промах) – огу́ люватися, огу́ дитися.
Обувный (о магазине) – взуттьовий, взуттяний.
Обусловленный чем (зависящий) – зале́ жний від чо́ го; успех обусловлен хорошим
началом – у́ спіх зале́ жить від га́ рного поча́ тку.
Обусловливать, -словить – 1) обмежува́ ти, обме́ жити умо́ вою, зумо́ влювати, зумо́ вити,
узале́ жнювати, узале́ жнити, ста́ вити, поста́ вити в зале́ жність від чо́ го; 2) (договором) –
застеріга́ ти, застерегти, вимовляти, вимовити; 3) (собою что) – станови́ ти підста́ ву,
става́ ти, ста́ ти на підста́ ву, спричинятися, спричинитися до чо́ го.
Обусловливаться чем – зале́ жати від чо́ го, вихо́ дити з чо́ го.
Обучать, обучить, -ся чему – навча́ ти, навчити, -ся чого́ .
Обход – 1) (осмотр) – обхі́д (-хо́ ду); о. докторский – лі́карський обхі́д; окончился
докторский обход – лі́кар кінчив обхо́ дити, лікарі́ кі́нчили обхо́ дити; 2) (уклонение от
чего) – обхі́д (-хо́ ду), обмина́ ння чого́ ; в обход закона – щоб обійти, обмину́ ти, зако́ н,
обходячи, обмина́ ючи зако́ н.
Обходить, обойти – 1) (кругом чего) – обхо́ дити, обійти; 2) (пройти мимо) – обмина́ ти,
обмину́ ти; о. вопрос – обмина́ ти, обмину́ ти пита́ ння; о. молчанием – замо́ вчувати,
замо́ вчати.
Обходиться, обойтись – 1) (без чего-нибудь) – обхо́ дитися, обійтися; о. без помощи –
обхо́ дитися, обійтися без допомо́ ги; 2) (с кем-либо) – пово́ дитися, повестися, обіхо́ дитися,
обійтися з ким; 3) (кому во что) – ко́ штувати, вийти, става́ ти, ста́ ти кому́ в що; постройка
дома обойдется очень дорого – збудува́ ти (поста́ вити) будинок ду́ же до́ рого вийде;
ремонт обошелся нам в сто рублей – сто карбо́ ванців (став) вийшов нам ремо́ нт.
Обчет – по́ милка, о́ бмилка в лічбі́ (в раху́ нках), не́ влі́чка (Н).
Обширность (доклада) – широ́ кі, великі ро́ зміри; (помещения) – просто́ рість (-рости).
Обширный (о докладе) – широ́ кий; (о помещении) – просто́ рий, великий.
Общеармейский – загальновійсько́ вий.
Общедоступный (о цене) – 1) загальнопристу́ пний, загальнодосту́ пний, усі́м, присту́ пний,
досту́ пний; 2) (о книге, изложении) – загальнозрозумі́лий, усі́м зрозумі́лий.
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Общежитие (интернат) – бу́ рса, інтерна́ т (-ту).
Общежитный (о распорядке) – бурсовий, інтерна́ тський.
Общенародный (о интересе) – всенаро́ дній, вселюдний.
Общеобразовательный (о литературе) – загальноосві́тній.
Общеобязательный (о распоряжении) – обов’язко́ вий для всіх, загальнообов’язковий.
Общеполезный (о мероприятиях) – загальнокорисний, корисний для всіх.
Общепризнанный (о факте) – визнаний від усіх, загальновизнаний.
Общепринято – звича́ йно, заве́ дено; это здесь -то – це тут звича́ йно, так тут веде́ ться, так
тут повело́ ся.
Общепринятый (о формуле) – скрізь уживаний, скрізь засво́ єний: (о порядке) – звича́ йний.
Общераспространенный (о правиле) – скрізь поширений, загальнопоширений.
Общесоюзный (об учреждении) – всесоюзний.
Общественный – 1) (социальный, о классе) – суспі́льний; 2) (публичный, об учреждении,
работе, жизни) – грома́ дський; (гражданский, о долге) – громадянський.
Общество – 1) суспільство; о. капиталистическое – капіталістичне суспі́льство; 2)
(общественно-самосознательная часть населения) – громадянство; о. советское –
радянське громадянство; 3) (крестьянское общество и проч. объединения) – грома́ да; о.
земельное – земе́ льна грома́ да; 4) (товарищество) – товариство; о. акционерное – акці́йне
товариство; о. кооперативное – кооперативне товариство; о. кредитное – кредито́ ве
товариство; о. научное – науко́ ве товариство; о. потребительское – споживче товариство;
5) (сообщество) – компа́ нія, товариство; быть в -стве кого – бу́ ти в компа́ нії з ким, в
чиє́му товаристві, в товаристві з ким.
Общеуважаемый (о деятеле) – від усі́х шано́ ваний.
́
Общеукраинский (об учреждении) – всеукраїнський.
Общеупотребительный (о приеме) – скрізь уживаний, звича́ йний.
Общеустановленный (о порядке) – загальновстано́ влений.
Общий – 1) (совместный, о пользовании) – спі́льний, гуртовий; 2) (относящийся ко всему,
ко всем, об итоге, плане) – зага́ льний; (повальный, об обыске) – по́ спільний; в общем –
загало́ м, взагалі́, у ціло́ му; в общем и в частности – зокре́ма і взагалі́.
Община (общество) – грома́ да; о. религиозная – релігі́йна грома́ да; о. сельская – сільська́
грома́ да.
Общинный – грома́ дський, спільнинний; (о принадлежащем участникам общества) –
спі́льницький.
Общность – спі́льність (-ности), по́ спільність (-ности).
Объединение – об’є́днання, гурт (-рту); (действ.) – об’є́днування, об’є́днання,гуртува́ ння,
згуртува́ ння.
Объединение конфессиональное – конфесі́йне об’є́днання; о. профессиональное –
професі́йне об’є́днання.
Объединительный (о мероприятии) – єдна́ льний.
Объединять, объединить, -ся – об’є́днувати, об’єдна́ ти, гуртува́ ти, згуртува́ ти, -ся.
́
́
Объезд – 1) (объезжание) – об’їзд (-ду); в объезд – на об’їзд,
об’їздом;
2) (объездной путь) –
об’їздка, обминка; 3) (конная стража) – роз’їздка.
́
́
Объездчик – об’їзний,
об’їзник
(-ка), побере́ жник (-ка).
Объект – об’єкт (-ту); о. обложения – об’є́кт до оподаткува́ ння.
Объем – о́ бсяг (-гу), о́ бшир (-ру); (мат.) – о́ б’єм; в полном объеме – ці́лим о́ бсягом, в ці́ло́ му
о́ бсягу (-зі), на по́ вний о́ бсяг; увеличиваться в объеме – бі́льшати о́ бсягом.
Объемистый (вместительный, о ящике) – укла́ дистий, місткий.
Объявитель, -ница – опові́сник (-ка), опові́сниця, об’явник (-ка), об’явниця.
Объявка – о́ повідь (-ді).
Объявление – опові́щення, опові́стка, оголо́ шення; (заявление) – заява; (действ.) –
опові́щування, оголо́ шування; заявляння; о. газетное – опові́щення в газе́ ті; о.
страхователя – заява від убезпе́ чувача; без -ния – без опові́стки, не оповіща́ ючи, не
оповістивши.
Объявлять, -вить – оповіща́ ти, оповістити, оголо́ шувати, оголоша́ ти, оголосити;
(всенародно) – ознаймо́ вувати, ознаймува́ ти, ознаймити; о. амнистию – ознаймо́ вувати
амне́ стію; о. безвестно отсутствующих – визнава́ ти, визнати за безві́сного; о. в печати –
оголо́ шувати, оголосити дру́ ком; о. во всеобщее сведение – оповіща́ ти, подава́ ти до
вселюдного ві́дома; о. кому свои намерения, цель, мнение, волю – осві́дчувати кому́ свої
за́ міри, мету́ , ду́ мку, во́ лю; о. недействительным – унева́ жнювати, унева́ жнити,
унеді́йснювати, унеді́йснити; о. о себе – оповіща́ тися, оповіститися; о. приказ – оповіща́ ти
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нака́ з; о. себя кем, чем – об’являтися, об’явитися чим, назива́ тися, назва́ тися чим.
Объявляться, -виться – 1) (показываться) – об’являтися, об’явитися, знахо́ дитися,
знайтися; (заявиться) – оповіща́ тися, оповіститися, зголо́ шуватися, зголоситися куди, до
ко́ го; 2) (быть объявленным) – оповіща́ тися, оголо́ шуватися, оповіститися, оголоситися;
настоящим -ться – цим оповіщає́мо, подаємо́ до ві́дома.
Объяснение чего или к чему – пояснення до чо́ го; (действ.) – пояснювання, пояснення,
з’ясо́ вування, з’ясува́ ння чого́ ; (с кем) – розмо́ ва з ким; о. по жалобе – пояснення до
ска́ рги; в -ние – на пояснення, щоб пояснити, пояснюючи; дать исчерпывающие -ния –
да́ ти по́ вні пояснення; иметь с кем -ние – ма́ ти з ким розмо́ ву; принять -ние – прийняти
пояснення, взяти на ува́ гу пояснення.
Объяснительный (о тексте, записке) – пояснювальний, поясняльний, на пояснення.
Объяснять, -нить – поясняти, пояснювати, пояснити, з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти.
Объясняться, -ниться – 1) з’ясо́ вуватися, з’ясува́ тися; 2) (объясняться с кем) –
порозуміва́ тися, порозумі́тися з ким, виясняти, вияснити непорозумі́ння; (говорить с кем)
– говорити, розмовляти; (иметь разговор с кем) – ма́ ти розмо́ ву з ким; о. жестами –
порозуміва́ тися на кивах, на мигах; о. на каком-либо языке – розмовляти (говорити) яко́ ю
мо́ вою.
Обыватель – обива́ тель (-ля), обива́ телька, громадянин (-на), громадянка.
Обыкновение – звича́ й (-ча́ ю); было -ние – пово́ дилось, було́ заве́ дено, був звичай; вошло в
-ние – повело́ ся; нарушать -ние – лама́ ти звича́ й; по заведенному́ -нию – заве́ деним
́ звича́ єм;
звича́ єм; по -нию – звича́ йно, звичне, як звича́ йно; по своему -нию – своїм
такое -ние – так веде́ ться, пово́ диться, такий звича́ й; там это в большом -нии – там це
ду́ же звича́ йне, там цього́ ду́ же доде́ ржують.
Обыск – 1) (для обнаружения украденного, запрещенного) – трус (-су); о. домовый – ха́ тній
трус, трус удо́ ма; о. личный – особо́ вий трус; о. повальный, поголовный – по́ спільний трус;
делать обыск у кого, подвергать кого обыску – трусити, потрусити кого́ , трус робити
кому́ , в кого́ ; находить при -ке́ – витру́ шувати, витрусити; 2) (при браке) – за́ пис (-су).
Обыскивать, -кать – трусити, потрусити, обшу́ кувати, обшука́ ти кого́ , що.
Обычай – звичай (-ча́ ю); входить в обычай – става́ ти, ста́ ти за звичай; согласно
(торговому) обычаю – згі́дно з (торго́ вими) звичаями.
Обычный (о явлении) – звича́ йний, звичний; (о правовых отношениях) – звичає́вий.
Обязанность – обов’язок (-зку), повинність (-ности); о. общественная – грома́ дська
(громадянська) повинність; -сти по службе – урядо́ ві обо́ в’язки; в круг -стей входит – до
обо́ в’язків нале́ жить; вменять в -ность – зобов’язувати кого́ , ста́ вити за обо́ в’язок, за
повинність кому́ ; возлагать -ность – наклада́ ти обо́ в’язок; исполнять свои -сти –
вико́ нувати свої ́ обо́ в’язки, пильнува́ ти своїх обо́ в’язків; круг -стей – о́ бсяг
обо́ в’язків,обо́ в’язки; нести (служебные) -сти – відбува́ ти, вико́ нувати (службо́ ві)
обо́ в’язки; освобождать от -стей – звільняти, звільнити від обо́ в’язків; по -сти – з
повинности, з обо́ в’язку; слагать -сти – скида́ ти обо́ в’язки; считать своею -стью – ма́ ти
за свій обо́ в’язок, ма́ ти собі́ за обо́ в’язок, вважа́ ти за повинність.
Обязанный – (з)обов’язаний, повинний; много обязан – ду́ же вдячний; -ным быть кому
чем – завдячувати кому́ що; чувствовать себя -ным – почува́ тися до обо́ в’язку; я обязан –
я повинен.
Обязательность – неодмі́нність (-ности), (до)коне́ чність (-ности), обов’язко́ вість (-вости); о.
участия – обо́ в’язок бра́ ти у́ часть; в порядке -сти – порядком обов’язко́ вости, як
обов’язко́ вий (-а, -е, -і).
Обязательный (непремнный) – неодмі́нний, (до)коне́ чний; (обязательный к исполнению)
– обов’язко́ вий.
Обязательственный (о расписке) – обов’язний.
Обязательство – зобов’язання; о. вексельное – ве́ ксельне зобов’язання; о. взаимные –
зобов’язання обопі́льні (взає́мні); о. долговое – зобов’язання довгове́ ; о. заемное –
позичко́ ве зобов’язання; о. письменное – зобов’язання на письмі́, писане зобов’язання; о.
срочное: а) (на год, напр.) – зобов’язання на (пе́ вний) речене́ ць, реченце́ ве зобов’язання; б
) (к определенному числу) – терміно́ ве зобов’язання, зобов’язання до (пе́ вного) те́ рміну;
брать, принять на себя -ство, входить в -ство – бра́ ти, взяти на се́ бе зобов’язання,
зобов’язуватися, зобов’яза́ тися; давать письменное -ство – дава́ ти зобов’язання на
письмі́, зобов’язуватися, зобов’яза́ тися на письмі́; иметь неопределенные -ства – ма́ ти
невизначені зобов’язання; исполнять свои -ства – вико́ нувати свої ́ зобов’язання,
доде́ ржувати своїх́ зобов’язань; -ва по отношению к кому – зобов ’язання до ко́ го.
Обязывать, -зать – (з)обов’язувати, (з)обов’яза́ ти, поклада́ ти, покла́ сти обо́ в’язок; о.
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подпиской кого – зобов’язувати, зобов’яза́ ти кого́ на письмі́; о. кого весьма многим – на́ дто
зобов’яза́ ти кого́ ; договор -вает – догові́р зобов’язує; это ни к чему не -вает – ні до чо́ го
це не зобов’язує.
Обязываться, -заться – (з)обов’язуватися, (з)обов’яза́ тися, бра́ ти, взяти на се́ бе обов’язок
(зобов’язання); о. письменно – підписуватися, зобов’язуватися на письмі́.
Овладевать, -деть кем, чем – опано́ вувати, опанува́ ти кого́ , що, запано́ вувати, запанува́ ти
над ким, заволоді́ти ким, чим; о. землей, имуществом – посіда́ ти, посі́сти, опано́ вувати,
опанува́ ти зе́млю, майно́ , добро́ ; о. позицией – здобува́ ти, здобу́ ти (опано́ вувати, опанува́ ти
) позицію; о. производством – опано́ вувати виробництво; о. языком – опано́ вувати мо́ ву.
Оглавление (книги) – зміст (-ту), огла́ в (-ву) що є в книзі, пере́лік змі́стові.
Огласитель – опові́сник (-ка), оголо́ сник (-ка), окличник (-ка).
Огласительный (об акте) – опові́сний, оголо́ сний.
Огласка – оголо́ ска, розголо́ с (-су); (действ.) розголо́ шування, розголо́ шення; получить
-ку – набува́ ти, набу́ ти ро́ зголо́ су, оголо́ шуватися, оголоситися; предать -ке, пустить в
-ку что – оголосити, розголосити що, да́ ти оголо́ ску, ро́ зголос чому́ ; сделать без -ки –
зробити не розголо́ шуючи.
Оглашать, огласить – 1) оголо́ шувати, оголосити; (опубликовывать) – оповіща́ ти,
оповістити, опубліко́ вувати, опублікува́ ти; 2) (ослышаться, раздаваться где) – луна́ ти,
залуна́ ти в чо́ му; возгласы негодования огласили зал – о́ крики обу́ рення залуна́ ли в за́ лі.
Огнестрельный (об оружии) – вогневий, пальний; (о ране) – стрільний, стрі́ляний.
Огнетушение – га́ шення вогню, вогнегасі́ння.
Огнетушитель – гасилник (-ка).
Оговаривать, -ворить – 1) (делать оговорку) – застеріга́ ти, застерегти, завважа́ ти,
завва́ жити; 2) (оклеветывать, опорочивать) – обмовляти, обмо́ вити, о(б)гово́ рювати, о(б)
говорити.
Оговариваться, -вориться – 1) (делать оговорку) – застеріга́ ти(ся), застерегти(ся); я
наперед оговорился, что… – я напере́ д, застері́гся, що…; 2) (оправдываться) –
вимовлятися, вимовитися; 3) (ошибаться в речи) – помилитися, помилитися сло́ вом.
Оговор – обмо́ ва.
Оговорка – застере́ ження; внести -ку в протокол – зробити застере́ ження, застерегти в
протоко́ лі; сделать -ку – зробити застере́ ження, застерегтися.
Оговорный (о речах) – обмо́ вний.
Оговорочный (о пункте в договоре) – застере́ жний.
Огородник, -ца – горо́ дник (-ка), горо́ дниця.
Огородный (о рынке) – городинний.
Огосударствление – удержа́ влення.
Ограбление – ограбува́ ння, пограбува́ ння; (грабеж) – грабу́ нок (-нку).
Ограждать, -градить (защищать) – захища́ ти, захистити, боронити, обороняти,
оборонити.
Ограничение – обме́ ження; (действ.) – обмежува́ ння, обме́ ження; о. в правах кого –
обме́ ження прав кому́ ; о. для количества сортов – обме́ ження кі́лькости ґату́ нків.
Ограниченность – обме́ женість (-ности); в виду -сти средств – що за́ соби обме́ жені,
вважа́ ючи на обме́ жені за́ соби, че́ рез обме́ жені за́ соби.
Ограничивать, ограничить, -ся в чем – обме́ жувати, обме́ жити, -ся на чо́ му; -ться
краткими замечаниями – обме́ житися на самі́ коро́ ткі ува́ ги, на самих коро́ тких ува́ гах.
Ограничительный (о постановлении) – обме́ жний.
Огромный (о большинстве) – величе́ зний, величе́ нний.
Огулом – гурто́ м, загало́ м, огу́ лом.
Огульный (о счете) – гуртовий, огу́ льний.
Одежда и одежа – о́ діж (-діжу), о́ дяг (-гу), оде́ жа; о. производственная – виробничий о́ дяг;
о. рабочая – робо́ чий, робі́тний о́ дяг; о. форменная – уніфо́ рма, фо́ рма.
Одиночка – одине́ ць (-нця), одина́ к (-ка́ ); (о женщ.) – одина́ чка; кустарь -ка – доморо́ бодине́ ць (род. п. – доморо́ ба-одинця); по -ке – поодинці, по о́ дному; 2) (одиночная камера) –
опрі́чна ка́ мера.
Одиночный – 1) (о заключении, отдельный) – окре́ м(н)ий, опрі́чнин; (о хозяйстве) –
відру́ бний; 2) (единичный, о случае) – поодино́ кий.
Одновременно – одноча́ сно, рівноча́ сно; -но с этим (пересылаем) – одноча́ сно з цим,
ра́ зом із цим.
Однодневный (о сборе) – одноде́ нний; (сделанный в один день) – обиде́ нний.
Одноженец – одноже́ нець (-нця).
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Однократный (о выдаче) – одноразо́ вий.
Однолавка – однокрамничний кооператив, однокрамничник (-ка).
Одноместный (об экипаже) – на одно́ мі́сце.
Однородный (о явлении) – того́ са́ мого ро́ ду, односта́ йний; (сходный) – одна́ ковий.
Односелье – ху́ тір (-тора).
Односельчанин, -нка – односе́ лець (-льця), односе́ лиця, з одно́ го села́ .
Одностепенный (о выборах) – одноступне́ вий.
Однотипный (о произведениях) – то́ го са́ мого типу, однотипний.
Однофамилец – однопрі́звищний, що має те са́ ме прі́звище, однопрі́звищник.
Одобрение – 1) (хвала) – похва́ ла́ ; заслужить -ние – заробити похва́ ли; 2) (апробация) –
ухва́ лення, ухва́ ла; по -нии совета – коли ухва́ лить, коли ухвалила ра́ да; с -ния цензуры –
за ухва́ лою цензу́ ри, з цензу́ рної ухва́ ли.
Одобрительный (об отзыве) – похва́ льний, хва́ льний.
Одобрять, одобрить – 1) (апробировать) – ухва́ лювати, ухвалити; 2) (хвалить) –
похваляти, похвалити.
Одолжать, -жить кому, у кого – позича́ ти, позичити кому́ , у ко́ го; о. кого услугой – робити
кому́ по́ слугу, зобов’язувати кого́ по́ слугою.
Одолжаться, -житься у кого (брать взаймы) – позича́ тися, позичитися, зазича́ тися,
зазичитися; о. услугой у кого – користува́ тися, скориста́ тися з чиє́ї по́ слуги, прийма́ ти,
прийняти чию по́ слугу.
Одолжение – по́ слуга, ла́ ска; за -ние – за по́ слугу; оказывать одолжение – робити
по́ слугу, ла́ ску робити (чинити) кому́ ; сделайте -ние – зробі́ть ла́ ску, бу́ дьте ласка́ ві.
Оживление – жваві́сть (-вости); (действ.) – пожва́ влювання, пожва́ влення; (чего) –
жваві́шання, пожваві́шання (в чо́ му); для -ния профработы – щоб пожва́ вити профробо́ ту;
замечается -ние торговли (в торговле) – помі́тно, що торгі́вля жваві́шає (пожваві́шала).
Оживлять, -вить (работу) – пожва́ влювати, пожва́ вити.
Ожидальня – дожида́ льня, чека́ льня.
Ожидание – дожида́ ння, чека́ ння кого́ , чого́ , на ко́ го, на що; (надежда) – сподіва́ ння,
споді́ванка; зал -ния – за́ ля чека́ ти, чека́ льня, дожида́ льня; в -нии вашего распоряжения
– чека́ ючи на Ва́ ше розпорядження; в -нии чего (в надежде) – сподіва́ ючись на що; после
долгого -ния – до́ вго прожда́ вши; сверх общего -ния – несподі́вано для всіх, над
споді́вання всіх.
Ожидать кого, чего – жда́ ти, дожида́ ти(ся) кого́ , чого́ , чека́ ти; (надеяться) – сподіва́ тися
кого́ , чого́ , на ко́ го, на що; о. в очереди – засто́ ювати черги, жда́ ти в черзі́; о. удобного
случая – жда́ ти наго́ ди; нет основания ожидать (надеяться) – а) нема́ підста́ ви
сподіва́ тися; б) (напрасно) шкода́ сподіва́ тися.
Озабочиваться, -ботиться чем – клопота́ ти(ся), поклопота́ ти(ся), дба́ ти, подба́ ти про (за)
що; о. своевременной посылкой чего – подба́ ти вча́ сно надісла́ ти що.
Озаглавленный (о книге) – затитуло́ ваний, з за́ голо́ вком; неправильно -ный – з
непра́ вильним за́ голо́ вком.
Озаглавливать, -главить – дава́ ти, да́ ти за́ голо́ вок, затитуло́ вувати, затитулува́ ти.
Оздоравливать, оздоровлять, -вить – оздоровляти, оздоро́ вити.
Ознакомливать, -мить кого с кем – знайо́ мити, ознайо́ млювати, ознайо́ мити; (кого с чем)
– да́ ти обізна́ тися кому́ з чим, ознайо́ митися.
Ознакомливаться, -миться с чем – знайо́ митися, ознайо́ млюватися, ознайо́ митися,
обізнава́ тися, обізна́ тися з чим.
Ознаменовывать, -новать – відзнача́ ти, відзна́ чити, відзнамено́ вувати, відзнаменува́ ти.
Ознаменовываться, -новаться – відзнача́ тися, відзна́ читися, познача́ тися, позна́ читися.
Означать, -чить – 1) (отмечать знаком) – значити, познача́ ти, зазначити, зазнача́ ти,
зазна́ чувати; 2) (значить) – означа́ ти.
Оказия – 1) ока́ зія, наго́ да; по первой -зии – при пе́ ршій-лі́пшій наго́ ді; прислать при -зии
– присла́ ти при наго́ ді, з наго́ дою; 2) (приключение) – приго́ да.
Оказывать, -зать – 1) (обнаруживать) – виявляти, виявити; о. пренебрежение – виявляти
знева́ гу до ко́ го, зневажа́ ти, знева́ жити кого́ ; 2) (подавать) – (по)дава́ ти, (по)да́ ти; о.
предпочтение – дава́ ти, да́ ти перева́ гу кому́ ; 3) (делать) – робити, зробити, чинити,
учинити; о. влияние, действие – робити вплив на ко́ го, на що, вплива́ ти;
(непосредственно) – ді́яти на ко́ го, на що.
Оказываться, -заться (безл.) – виявлятися, виявитися, вихо́ дити, вийти; о. в безвыходном
положении – опинятися, опинитися в скрутно́ му стано́ вищі; оказывается, оказалось,
что… – виявляється, виявилось, що…, вихо́ дить, вийшло, що…; в пакете оказалось – в
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паке́ ті було́ ; он оказался невинным – виявилось, що він невинний; у него оказалась
лихорадка – виявилось, що в ньо́ го пропа́ сниця.
Оканчивать, -чить – кінча́ ти, (с)кінчити, докі́нчувати, докінчити, закі́нчувати, закінчити,
дово́ дити, довести (до) кра́ ю; о. дело – кінча́ ти, закі́нчувати спра́ ву (робо́ ту), доробити
робо́ ту; о. жизнь – ві́ку дожива́ ти, дожити, довікува́ ти; о. (полевые или другие
хозяйственные) работы – оброблятися, обробитися (на по́ лі, вдо́ ма).
Оканчиваться, -читься – 1) (когда, где) – кінча́ тися, (с)кінчитися, докі́нчуватися,
докінчитися, закі́нчуватися, закінчитися, дохо́ дити, дійти (до) кра́ ю; (истекать) –
вихо́ дити, вийти, кінча́ тися; -ется два месяца с тех пор, как… – вихо́ дить два мі́сяці,
відко́ ли…; год работы -тся 1 октября – 1 жо́ втня кінча́ ється, вихо́ дить рік робо́ ти; 2) (чем
) – вихо́ дити, вийти на що, ста́ ти на що і на чо́ му, вершитися чим; о. благополучно,
неблагополучно – вихо́ дити, вийти на до́ бре, на зле; этим дело не -лось – на тім не ста́ ло,
тим не завершилося.
Оклад (налоговая ставка) – опла́ та; (содержание) – платня, утримання; о. жалования –
поло́ жена платня; о. налога – поло́ жений пода́ ток; о. убавочный – зме́ ншена платня.
Окладной (о единице налога, листе, книге) – о́ платний, податко́ вий; (о налоге) –
безпосере́ дній.
Оклеветывать, -ветать – обмовляти, обмо́ вити кого́ , накле́пувати, наклепа́ ти на ко́ го.
Около – 1) (вокруг, кругом) – ко́ ло, навко́ ло, довко́ ла; около этого вопроса – навко́ ло ціє́ї
спра́ ви; 2) (возле, подле) – ко́ ло, (по)бі́ля, край, (по́ )бік ко́ го, чо́ го, по́ при ко́ го(що);
́ ко́ ло устано́ ви; 3) (приблизительно
постовой стоит около учреждения – постовий стоїть
) – тро́ хи чи не, ма́ ло не, (і)з що, щось, із; ему около тридцати лет – йому́ щось із
тридцять ро́ ків; лет тридцать или около этого – ро́ ків з тридцять, або́ тро́ хи чи не
сті́льки; около двадцати минут тому назад – хвилин за два́ дцять перед цим; он получает
около ста рублей – він дістає́ щось із со́ тню карбо́ ванців; туда будет около десяти верст
– туди бу́ де версто́ в із де́ сять; я не видал его около трех лет – я не ба́ чив його́ ма́ буть чи
не 3 ро́ ки; я приходил к вам около девяти часов – я прихо́ див до вас годині о дев’ятій.
Окололежащий (о селении) – околишній, поблизький.
Околоток – 1) (часть села, города) – куто́ к (-тка́ ), кут (-та́ ); (жители околотка) – кутяни,
кутча́ ни; 2) – лі́карський пункт, лі́карська дільниця.
Околоточный – 1) кутковий; 2) райо́ нний.
Окольный – околишній, окружний, поблизький, довко́ лишній; -ным путем – манівце́ м,
́
манівцями, об’їздкою,
обхо́ дом.
Окончание (конец) – кіне́ ць (-нця) чому́ ; (действие) – скі́нчення, закі́нчення; о. работы –
скі́нчення, закі́нчення пра́ ці; о. (конец) статьи – кіне́ ць статті́; близкий к -нию – на
скі́нченні; дело близится (пришло) к -нию – спра́ ва дохо́ дить (дійшла́ ) кінця (кра́ ю); перед
-нием чего – наприкінці́, наприконе́ ччі чого́ ; по -нии года, срока – як рік, те́ рмін вийшов,
вийде; по -нии работы – по робо́ ті, скінчивши робо́ ту, коли скінчили робо́ ту; по -нии чего
– по чо́ му, скінчивши що; при -нии работы – закі́нчуючи робо́ ту, коли закі́нчували робо́ ту.
Окончательно – остато́ чно, цілко́ м, вкрай, до ре́ шти; -но исследовать – остато́ чно
дослідити; -но не быть в состоянии – зо́ всім, цілко́ м не в спромо́ зі бу́ ти; -но разорить –
до ре́ шти, до ще́ нту, вкрай зруйнува́ ти.
Окончательный (об отказе) – остато́ чний; (о слове, о форме) – оста́ нній; (о балансе) –
кінце́ вий.
́ (Н),
Окраина (города, деревни) – край, крайниця (Н); (государства) – прикордо́ нна країна
поку́ ття (Секц.); о. города – край мі́ста; -ны УССР – поку́ ття УСРР(Секц.); на -не города –
на краю мі́ста.
Окраинный (о жителях) – поку́ тній.
Окрестность – око́ лиця, о́ кіл (-колу).
Окрестный (о местности) – око́ лишній, окі́льний.
Округ – окру́ га; в -га – на окру́ ги; в -гах – на окру́ гах; по -гу (ездить) – по окру́ зі.
Округлять, -лить – заокру́ глювати, заокругляти, заокру́ глити, округлити, округлити; о.
фразы – округляти ре́ чення; о. цифры, суммы – заокругляти цифри, су́ ми.
Окружать, -жить (облегать) – ото́ чувати, оточа́ ти, оточити, обступа́ ти, обступити;
(неожиданно) – обско́ чити.
Окружающие (сущ.) – що навко́ ло, прибі́чні (-них).
Окружность – ко́ ло; в -сти – круго́ м, навко́ ло; город имеет милю в -сти – мі́сто ма́ є одну́
милю кружини; на пять километров в -сти – на п’ять кіломе́ трів круго́ м.
Окружный, окружной (о селениях округа) – окружний.
Октябрины – черво́ ні вво́ дини.
112

Російсько-український словник ділової мови

Октябрь – жо́ втень (-втня).
Октябрьский (о торжествах) – жовтне́ вий.
Окуп – викуп (-пу).
Окупать, -пить – 1) (давать выкуп) – викупляти, викупити, дава́ ти викуп; 2)
(вознаграждать расходы) – опла́ чувати, оплатити, поверта́ ти, поверну́ ти витра́ ти; это
издание не окупит всех издержек – вида́ ння це не опла́ тить (не пове́ рне) усі́х витра́ т.
Окурок – недо́ курок (-рка); для -ков – на недо́ курки.
Окурочница – недо́ курниця.
Омнибус – о́ мнібус (-са).
Онколь – онко́ ль (-ля).
Онкольный (о счете) – онко́ льний.
Опаздывать, опоздать – спі́знюватися, спізнятися, пізнитися, запізнитися, спізнитися;
(немного) – припі́знюватися, припізнятися, припізнитися; опоздать к поезду – спізнитися
на по́ їзд.
Опасаться – 1) (бояться чего) – боятися чого́ , побо́ юватися чого́ ; (за что) – потерпа́ ти за
що; (не решаться, колебаться) – варува́ тися; 2) (остерегаться) – опа́ ску ма́ ти,
стерегтися, вистеріга́ тися кого́ , чого́ .
Опасение, опаска – 1) побо́ ювання, опа́ ска; без -ний – безпе́ чно, не боячись; возникает
-ние – захо́ дить опа́ ска; из -ния чего – побо́ юючись чого́ , боячися чого́ ; 2)
(предосторожность) – оба́ чність (-ности), обере́ жність (-ности); с опаской – бе́ режко.
Опасно – небезпе́ чно, непе́ вно; опасно заболеть – тяжко зах(в)о́ ріти, тяжко занеду́ жати.
Опасность – небезпе́ка, небезпе́ чність (-ности); о. пожарная – поже́ жна небезпе́ ка,
небезпе́ка від поже́ жі; (следует воздержаться) в виду -сти отравления – бо мо́ жна
́
отруїтися;
возникает о. – захо́ дить небезпе́ка; находиться в -сти – бу́ ти (перебува́ ти) в
небезпе́ ці; находиться вне -сти – безпе́ чним бу́ ти, в безпе́ ці бу́ ти, поза небезпе́кою бу́ ти;
подвергаться -сти – дава́ ти, да́ ти себе́ під небезпе́ ку, наража́ тися, наразитися на
небезпе́ку; повышение, увеличение -сти – збі́льшення небезпе́ ки; предупреждать об -сти
– перестеріга́ ти про небезпе́ ку кого́ ; сопряженный с -стью – сполу́ чений, зв’язаний з
небезпе́кою.
Опасный (о положений) – небезпе́ чний, непе́ вний; быть -ным (для кого) – стояти
небезпе́кою для ко́ го, загро́ жувати кому́ ..
Опека – опі́ка; брать кого в опеку – бра́ ти, забира́ ти опі́ку над ким; состоящий под опекой
– опі́куваний, опікува́ нець (-нця) (Н); (о женщ.) – опік(ув)а́ нка (Н).
Опекаемый, -мая – опіка́ нець (-нця), опіка́ нка, опі́куванець (-нця) (Н), опі́куванка (Н),
підопі́чний.
Опекать (быть опекуном кого, чего) – опікува́ тися ким, чим, опікува́ ти кого́ , що.
Опекаться – бу́ ти під опі́кою.
Опекун, -нша – опіку́ н (-на), опіку́ нка; быть, состоять чьим-либо -ном – опі́куватися ким,
чим, опікува́ ти кого́ .
Опера – о́ пера.
Оперативный (об отделе) – оперативний.
Операционный (о плане, годе) – операці́йний.
Операция – опера́ ція; -ции валютные – валюто́ ві опера́ ції, опера́ ції з валютою; -ции
военные – воє́нні опера́ ції; -ции коммерческие – комерці́йні опера́ ції; -ции по продаже –
опера́ ції про́ дажу; -ции сбытовые – збутові́ опера́ ції, опера́ ції в збу́ ті, опера́ ції збу́ ту; -ции
товарообменные – товаровимі́нні, крамовимі́нні опера́ ції; дробность операции – дрі́бність
опера́ ції; открывать -ции – розпочина́ ти опера́ ції; по причине дробности операций –
(через те) що опера́ ції дрібні́; при записях -ции обезличиваются – записувані опера́ ції
знеосо́ блюються; производить, совершать -ции – прова́ дити, прове́ сти опера́ ції; расходы
по -циям – операці́йні витрати.
Оперировать – 1) (делать операцию) – оперува́ ти кого́ , що, робити опера́ цію кому́ ; 2)
(производить операции с чем) – оперува́ ти чим; (действовать) – ору́ дувати чим.
Опечатка – друка́ рська помилка; досадная -ка – прикра друка́ рська по́ милка.
Опечатывать, -тать – запеча́ тувати, запеча́ тати; (прикладывать печать) – печа́ тати,
припеча́ тати, наклада́ ти, накла́ сти печа́ тку.
Описание – о́ пис (-су); (действ.) – описування, описа́ ння, о́ пис (-су).
Описка – о́ гріх (-ху), о́ гріх (по́ милка) руки, (по́ милка) на письмі́, писа́ рська помилка.
Описчик (описывающий) – цінува́ льник (-ка), переписувач (-ча).
Описывать, -сать – 1) описувати, описа́ ти списувати, списа́ ти; 2) (для продажи с торгов)
– цінува́ ти, (п)оцінува́ ти, переписувати, переписа́ ти; о. имущество за долг – поцінува́ ти
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(переписа́ ти) майно́ за довг.
Опись – 1) (документ) – о́ пис (-су), реє́стр (-ру), пере́ пис (-су); о. имущества – о́ пис на
майно́ , о́ пис майну́ ; о. инвентарная – реє́стр інвентарю, інвента́ рний о́ пис; о. подворная –
подві́рний пере́пис; составить опись инвентаря – укла́ сти інвента́ рний реє́стр; 2)
(действ.) – описування, описа́ ння, о́ пис (-су); переписування, переписаний, пере́ пис (-су),
реєструва́ ння; (имущества для продажи с торгов) – цінува́ ння, (п)оцінува́ ння;
производить опись – цінува́ ти, (п)оцінува́ ти.
Оплата – опла́ та; (долгов, налогов) – спла́ чування, спла́ та; о. лекционная – полекці́йна
опла́ та, опла́ та від ле́кції; о. от штуки – опла́ та від шту́ ки; о. повременная – почасо́ ва
опла́ та, пла́ та від ча́ су; о. построчная – відрядко́ ва опла́ та, опла́ та від рядка́ (за рядо́ к); о.
почасовая – опла́ та від години; о. сдельная – опла́ та відрядна́ (від робо́ ти); о. частями –
спла́ та ра́ тами, виплат (-ту); на оплату чего (средства) – щоб оплатити що; подлежащее
-те – що нале́ жить оплатити.
Оплачивать, -латить – опла́ чувати, оплатити; (долги, налоги) – спла́ чувати, сплатити; о.
расходы – спла́ чувати, сплатити витра́ ти; о. счет (уплатить по счету) – спла́ чувати,
сплатити раху́ нок.
Опломбировка – пльо́ мби; (действ.) – запльомбува́ ння.
Оплошность – хиба, недба́ лість (-лости); (неосторожность) – необа́ чність (-ности);
допустить -ность – схибити.
Оповещать, -вестить (о чем) – оповіща́ ти, оповістити, оголо́ шувати, оголосити про що;
(кого) – сповіща́ ти, сповістити, оповіща́ ти, оповістити про що; о. посредством объявлений
– оповіща́ ти об’явами, оголо́ шувати опові́щеннями; о. через посланцов – сповіща́ ти
(оповіща́ ти) посланцями.
Оповещение – опові́щення, оголо́ шення, опові́стка; (действ.) – оповіща́ ння, оголо́ шування.
Опоздание – спі́знення, запі́знення; (незначительное) – припі́знення; с -нием явиться –
спізнившись (запізнившись) прибу́ ти; со значительным -нием – чима́ ло запізнившись.
Опознавать, -нать – пізнава́ ти, пізна́ ти.
Опознаваться, -наться (осмотреться) – орієнтува́ тися, зорієнтува́ тися.
Опозорение – знесла́ влення.
Опозоривать, -рить – несла́ вити, знесла́ влювати, знесла́ вити, ганьбити, зганьбити кого́ .
Ополченец – ра́ тник (-ка).
Ополчение – 1) узбро́ ювання, опоряджування до ві́йська; 2) ру́ шення; о. всенародное –
посполите ру́ шення; ратник -ния – ра́ тник (-ка).
Опорочение – заплямува́ ння, зга́ нений.
Опорочивать, -чить – плямити, заплямо́ вувати, заплямити, ганити, зганити, ґанчува́ ти,
зґанчува́ ти.
Оппозиционный (о настроении) – опозиці́йний.
Оппозиция – опозиція.
Оппонент – запере́ чник (-ка), опоне́нт (-та).
Оппонировать – запере́ чувати кому́ , опонува́ ти.
Оправдание – 1) виправдання, оправда́ ння; в -ние себя – щоб виправдати себе́ ; сказать в
-ние – сказа́ ти на виправдання; 2) (осуществление) – спра́ вдження, зді́йснення.
Оправданный – виправданий, опра́ вданий.
Оправдательный (о приговоре, документе) – виправдний.
Оправдывать, оправдать, -ся – 1) випра́ вдувати, виправдати, виправдити, опра́ вдувати,
оправда́ ти, -ся; затраты -ются – витрати не пі́дуть на ма́ рне, витра́ ти опла́ тяться; не
оправдать чьего-либо доверия – не виправдати (не спра́ вдити) чиє́їсь дові́ри; суд оправдал
подсудимого – суд виправдив підсу́ дного; 2) (осуществлять, -ся) – спра́ вджувати,
справдити, зді́йснювати, зді́йснити, -ся.
Опрашиваемый – опитуваний (-ного).
Опрашивать, -росить – опитувати, опита́ ти кого́ .
Опрашивающий – опитувач (-ча).
Определение – 1) (логич.) – визначення; (действ.) – визна́ чування, визначення; 2) (кого
куда) – признача́ ння, призна́ чення, настановляння, настано́ влення, настано́ ва; (детей в
школу) – віддава́ ння, відда́ ння; 3) (постановление) – ухва́ ла; о. суда – вирок (-ку).
Определенность – 1) пе́ вність (-ности), вира́ зність (-ности), тве́ рдість (-дости); 2) (стат.) –
визначеність (-ности).
Определенный – 1) (прилагат., о мнении) – пе́ вний, визначений; (ясный) – вира́ зний;
вполне определенный – цілко́ м вира́ зний; 2) (прич., назначенный на должность) –
призна́ чений, настано́ влений; (постановленный) – ухва́ лений, постано́ влений; о. к аресту
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– що його́ ухвалили арештува́ ти.
Определять, -лить – 1) (что) – визнача́ ти, визна́ чувати, визначити; (предназначать) –
признача́ ти, призна́ чити, приділяти, приділити; (выяснять) – виясняти, вияснити,
з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти що; 2) (кого куда) – признача́ ти, призна́ чувати, призна́ чити,
настановляти, настановити до ко́ го, до чо́ го, за ко́ го, на ко́ го, на що, пристановляти,
пристановити до ко́ го, до чо́ го; (отдавать кого куда) – віддава́ ти, відда́ ти; о. на
должность – признача́ ти, настановляти на поса́ ду; 3) (постановлять) – ухва́ лювати,
ухвалити, виріша́ ти, вирішити, постановляти, постановити; (в суде) – виріка́ ти, виректи.
Оприходовать – заприбуткува́ ти, записа́ ти на прибу́ ток.
Опровергать, -гнуть – запере́ чувати, запере́ чити що, спросто́ вувати, спростува́ ти.
Опровержение – запере́ чення, спросто́ вання; (действ.) – запере́ чування, запере́ чення,
спросто́ вування, спростува́ ння; служить -нием чего – становити запере́ чення (чому),
бу́ ти за до́ від про́ ти (чо́ го), сві́дчити про́ ти чо́ го, спросто́ вувати що.
Опрометчивость – необа́ чність (-ности), нерозва́ жність (-ности).
Опрометчивый (о решении) – необа́ чний, нерозва́ жний.
Опрос – о́ пит (-ту), до́ пит (-ту); (действ.) – опитування, допитування.
Опросный (о бланке) – опитний, за́ питний.
Опротестовывать, -товать – 1) запротесто́ вувати, запротестува́ ти про́ ти чо́ го,
опротесто́ вувати, опротестува́ ти що; 2) (вексель) – протестува́ ти, опротестува́ ти; 3)
(опровергать) – спросто́ вувати, спростува́ ти що.
Опрятность – оха́ йність (-ности), че́ пурність (-ности).
Оптовик, оптовщик – гуртовик (-ка́ ).
Оптовый (о продаже, складе) – гуртовий.
Оптом – гурто́ м, нагу́ рт, огу́ лом.
Опубликовывать, -ковать – оголо́ шувати, оголосити, опубліко́ вувати, опублікува́ ти; о. в
печати – оголо́ шувати дру́ ком; о. во всеобщее сведение – оголо́ шувати, подава́ ти до
зага́ льного ві́дома, ознаймо́ вувати, ознаймити.
Опустошительность чего – пусто́ шення, спусто́ шення, нищення через що; (об эпидемии) –
згу́ бність (-ности), вигу́ бність (-ности); о. наводнения – пусто́ шення че́ рез по́ відь; о.
эпидемии – по́ шесна згу́ бність; огромная -ность случившегося пожара – величе́ зне
спусто́ шення че́ рез поже́ жу, що ста́ лася; -ность пожара ужасна – поже́ жа страше́нно
пусто́ шить, нищить.
Опыт – 1) (проба) – спро́ ба, спиток (-тку); (эксперимент) – до́ слід (-ду); в виде, в качестве
опыта – як спро́ ба, на спро́ бу; производить опыты – робити до́ сліди; 2) (опытность) –
до́ свід (-ду), досві́дченість (-ности); на личном опыте, из личного опыта (узнать) – з
особистого до́ свіду, особистим до́ свідом, на собі́, по собі́ ; приобретать опыт – набува́ ти
до́ свіду; узнавать по опыту – досвідча́ тися, досві́дчуватися, досві́дчитися; умудренный
опытом – до́ бре досві́дчений, удосві́дчений.
Опытность – до́ свід (-ду), досві́дченість (-ности); (как результат упражнения) – впра́ вність
(-ности).
Опытный – 1) (о станции, поле) – до́ слідний, експеримента́ льний; (о служащем для
опытов, о материале) – спро́ бний; 2) (о человеке) – досві́дчений у чо́ му; (бывалый) –
бува́ лий; (в техническом смысле) – досві́дчений, впра́ вний.
Орабочивать, -ботить – зробітничувати, зробітничити.
Оранжерея – теплиця, оранжері́я.
Оратор – промо́ вець (-вця), промо́ вник (-ка); (женщ.) – промо́ вниця; о. красноречивый –
красномо́ вець (-вця).
Ораторский (о даровании) – промо́ вницький.
Ораторствовать – промовляти (до ма́ си).
Орган – о́ рган (-ну); о. налоговой – податко́ вий о́ рган; о. планирующий – пляно́ вний о́ рган;
о. правящий – керівний о́ рган; о. регулирующий – правильний, ре́ гулятивний,
реґуляці́йний о́ рган; о. руководящий – провідний о́ рган; о. судебный – судо́ вий о́ рган; -ны
наблюдающие – наглядчі о́ ргани, о́ ргани для на́ гляду; -ны хозяйственные – господа́ рчі
о́ ргани.
Организатор – організа́ тор (-ра), упорядник (-ка).
Организаторский (о способностях) – організа́ торський, упорядницький.
Организационный (о заседании) – організаці́йний; упорядний (Н).
Организация – 1) (объединение) – організаці́я, об’є́днання, згуртува́ ння; о. подпольная –
потайна́ організа́ ція; о. самочинная – самові́льна організа́ ція; 2) (действ.) – організа́ ція,
упоряджування, упорядження чого, (объединение) – організа́ ція, гуртува́ ння, згуртува́ ння,
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об’є́днування, об’єдна́ ння кого; разрешить -цию чего – дозво́ лити організува́ ти що.
Организовывать, -зовать – 1) (что) – організо́ вувати, організува́ ти; зорганізува́ ти,
упоряджувати, упорядити що; 2) (кого) – організо́ вувати, організува́ ти, зорганізува́ ти,
гуртува́ ти, згуртува́ ти, об’є́днувати, об’єдна́ ти.
Орден – 1) (организация) – о́ рден (-ну); 2) (знак отличия) – о́ рден (-на), відзна́ ка.
Ордер – о́ рдер (-ру), нака́ з листо́ вний; о. мемориальный – меморіяльний о́ рдер; о.
приходный – прибутко́ вий о́ рдер; по ордеру (получить) – за о́ рдером, на підста́ ві о́ рдеру,
на о́ рдер.
Ординарец – ордина́ рець (-рця).
Ординарный (о деле) – звича́ йний; (о сукне) – про́ стий, ордина́ рний; (о профессоре)
ордина́ рний.
Оригинал – 1) перво́ твір (-тво́ ру), оригіна́ л (-лу); (рукописи) – перво́ пис (-су); с -лом верно –
з ориґіна́ лом згі́дно; з перво́ писом згі́дно; согласно -ла – згі́дно з ориґіна́ лом; точная
копия -ла – досто́ тна ко́ пія з ориґіна́ лу; 2) (типогр.) – ориґіна́ л (-лу); (писанный) – руко́ пис
(-су).
Оригинальность (подлинность) – первотво́ рність (-ности,) ориґіна́ льність (-ности); о.
документа доказана – дове́ дено, що докуме́ нт оригіна́ льний.
Ориентация, ориентировка – орієнтува́ ння, орієнта́ ція.
Ориентироваться – орієнтува́ тися, сов. – зорієнтува́ тися се́ ред чого́ , в чо́ му, на що; о. в
массе чего – да́ ти собі́ ра́ ду з чим.
Ориентировочный (о программе, плане) – орієнто́ вний.
Оркестр – орке́ стра.
Орудие – 1) знаряддя; -дия земледельческие – хліборо́ бське знаряддя; о. труда – знаряддя
(до) пра́ ці; быть слепым орудием в чьих-либо руках – бу́ ти за сліпе́ знаряддя в чиїх́ рука́ х;
2) (воен. – пушка) – гарма́ та.
Оружие – збро́ я, бро́ ня; о. военное – військо́ ва́ збро́ я; браться, взяться за оружие –
бра́ тися, взятися до збро́ ї, става́ ти, ста́ ти до збро́ ї; к оружию – до збро́ ї, до бро́ ні; ношение
огнестрельного и холодного оружия без надлежащего разрешения воспрещено –
заборо́ нено ма́ ти (носити) стрільну́ і січну́ збро́ ю без нале́ жного до́ зволу; поднять оружие
– зняти збро́ ю про́ ти ко́ го, на ко́ го; при оружии – озбро́ єний, у збро́ ї.
Осведомитель – повідо́ мник (-ка), інформа́ тор (-ра), повідо́ млювач (-ча).
Осведомительный (о бюро) – повідо́ мний, інформаці́йний.
Осведомленность (в чем) – обі́знаність (-ности) із чим, на чо́ му; (о чем) –
поінформо́ ваність (-ности) про що; необходима полная -ность о положении дела –
потрі́бна цілковита, по́ вна поінформо́ ваність про стан спра́ ви; обнаружить техническую
-ность – виявити обі́знаність із те́ хнікою, на те́ хніці.
Осведомленный – 1) (в чем) – обі́знаний з чим, на чо́ му; 2) (кем о чем) – повідо́ млений,
спові́щений, поінформо́ ваний від ко́ го за що, про що; я уже осведомлен об этом – мене́
вже повідо́ млено про це.
Осведомлять, -мить кого, о чем – повідомляти, повідо́ мити кого́ про що, сповіща́ ти,
сповістити, інформува́ ти, поінформува́ ти кого́ за (про) що.
Осведомляться, -миться о ком,о чем – дові́дуватися, дові́датися, дізнава́ тися, дізна́ тися
про що, про ко́ го.
Освещать, -ветить – осві́тлювати, освітлити; (вопрос, событие) – висві́тлювати,
висвітлити.
Освещение – 1) (свет) – осві́тлення, сві́тло; о. электрическое – електричне осві́тлення; 2)
(действ.) – осві́тлювання, осві́тлення; (вопроса, события) – висві́тлювання, висвітлення; в
целях постороннего -ния вопроса – щоб висвітлити спра́ ву цілко́ м; при надлежащем
-нии дела – коли висвітлити як слід спра́ ву.
Освидетельствовать – освідува́ ти, огляді́ти кого́ , що, зробити о́ гляд кому́ , чому́ ;
(проверить) – переві́рити; о. больного – освідува́ ти (огляді́ти) хво́ рого; о. кассу –
переві́рити ка́ су.
Освобождать, -бодить – 1) (кого откуда – давать свободу заключенному) – визволяти,
визволити кого́ з чо́ го; (о мног.) – повизволяти кого́ з чо́ го; 2) (кого от чего, от наказания,
налогов) – звільняти, відзвільнити; (от занимаемой должности) – відзволяти, відзво́ лити,
звільняти, звільнити; (что от чего, напр., место) – звільняти, звільнити; (от
содержимого) – спорожняти, спорожнити; о. детей от учения (для отдыха) – відзволяти,
відзво́ лити діте́ й від нау́ ки; о. имущество от залога – викупа́ ти майно́ з заста́ ви; о.
помещение: а) (переходить в другое помещение) – звільняти примі́щення; б) (очищать
от вещей) – спорожняти примі́щення; о. посуду – спорожняти по́ суд.
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Освобождаться, -бодиться – 1) (избавляться) – визволятися, визволитися з чо́ го,
позбува́ тися, позбу́ тися чого́ ; 2) (уволиться) – звільнятися, звільнитися від чо́ го,
відзволятися, відзво́ литися від чо́ го; 3) (о помещении, посуде) – спорожнятися,
спорожнитися, звільнятися, звільнитися.
Оседлость – осі́лість (-лости); иметь -лость – ма́ ти житло, ма́ ти осі́лілість.
Оседлый (о населении) – осі́лий.
Оскорбитель, -ница – обра́ зник (-ка), обра́ зниця.
Оскорбительность – обра́ зливість (-вости).
Оскорбительный (о выражении) – обра́ зливий, ура́ зливий.
Оскорбление – обра́ за, ура́ за; (действ.) – обража́ ння; о. действием – обра́ за чином
(вчинком); о. словом – обра́ за сло́ вом; наносить -ние – обража́ ти, обра́ зити.
Оскорбленный кем,чем – обра́ жений від кого, з чого, ображе́нець (-нця) (Н).
Оскорблять, -бить – обража́ ти, обра́ зити; о. словом, действием – обража́ ти, обра́ зити
сло́ вом, чином, учинком, ді́янням.
Ослабевать, ослабеть, ослабнуть – ослаба́ ти, осла́ бнути, сла́ б(і́)шати, посла́ б(і́)шати,
підупада́ ти, підупа́ сти; дисциплина -вает – дисциплі́на підупада́ є, сла́ бшає.
Ослабление – осла́ ба.
Ослаблять, -бить – посла́ блювати, посла́ бити.
Осложнение – ускла́ днення.
Осложнять, осложнить, -ся – ускладняти, ускла́ днювати, ускла́ днити, -ся.
Осматривать, -реть – огляда́ ти, огляді́ти, оглянути, обдивлятися, обдивитися.
Осмеливаться, -литься – зва́ жуватися, зва́ житися, нава́ жуватися, нава́ житися,
насмі́люватися, насмі́литися.
Осмотр – о́ гляд (-ду), огляда́ ння; о. местный – о́ гляд на мі́сці, місце́ вий о́ гляд; о.
поверхностний – побі́жний о́ гляд; производить осмотр – робити, зробити о́ гляд,
огляда́ ти, оглянути, обдивлятися, обдивитися.
Осмотрительно – оба́ чно, оба́ чливо.
Осмотрительность – оба́ чність (-ности), оба́ чливість (-вости); без -сти – необа́ чно, без
оба́ чности.
Осмотрщик, -щица – оглядач (-ча́ ), оглядачка.
Осмысленность – розу́ мність (-ности), свідо́ мість (-мости).
Основа – осно́ ва, заса́ да, підва́ лина, ґрунт, підста́ ва; полагать -вы – заклада́ ти підва́ лини;
полагать в -ву – ста́ вити в осно́ ву чого́ .
Основание – 1) осно́ ва; (обоснование) – підста́ ва; о. достаточное – вистачна́ підста́ ва; о.
законное – пра́ вна підста́ ва; о. непринятия на работу – підста́ ва, чому́ не прийнято на
робо́ ту; о. первое – первопідста́ ва; о. приказа – підста́ ва до нака́ зу; без -ния –
безпідста́ вно; без достаточного -ния – без вистачно́ ї підста́ ви (причини); брать в -ние –
бра́ ти за підста́ ву; брать что за -ние – засно́ вувати на чо́ му; быть -нием – бу́ ти за
підста́ ву; в деле два -ния – в ді́лі є дві осно́ ви; иметь -ние (быть правым) – ма́ ти ра́ цію;
имеется достаточно -ний – є до́ сить підста́ в; иметь -ние для предположения – ма́ ти
підста́ ву гада́ ти, ду́ мати; лишенный -ния – безпідста́ вний, безґрунто́ вний; ложиться, лечь
в -ние (чего) – за осно́ ву чому́ става́ ти, ста́ ти; на -нии закона – на підста́ ві пра́ ва (зако́ ну),
на пра́ вній підста́ ві; на каком -нии (вы это говорите?) – з яко́ ї ра́ ції? з яко́ ї причини?; не
иметь твердого -ния – не ма́ ти твердо́ го ґру́ нту (твердих підста́ в); по многим -ниям – з
багатьо́ х причин; послужить -нием – ста́ ти за підста́ ву до чо́ го; признать -ние за нем –
визнати ра́ цію кому́ ; служить -нием – бу́ ти за підста́ ву; уничтожать до -ния – нищити
до тла (до ще́ нту); 2) (действ.) – засно́ вування, заснува́ ння, заклада́ ння, закла́ дення,
закла́ дини; о. общества – заснува́ ння товариства; 3) (принцип) – заса́ да, осно́ вина (Секц.);
работать на указанных -ниях – працюва́ ти на зазна́ чених заса́ дах; 4) (в постройке) –
підва́ лина; (каменное) – підму́ рок (-ка).
Основатель, -ница – засно́ вник (-ка), засно́ вниця, фунда́ тор (-ра), фунда́ торка, осно́ вник (ка), осно́ вниця.
Основательно – ґрунто́ вно; (обстоятельно) – докла́ дно; (резонно) – слу́ шно; о. изучить –
докла́ дно (до́ бре) вивчити; о. обследовать – ґрунто́ вно обслідити; о. предполагать –
слу́ шно гада́ ти.
Основательность – грунто́ вність (-ности); (обстоятельность) – докла́ дність (-ности);
(резонность) – слу́ шність (-ности).
Основательный (глубокий, об исследовании) – ґрунто́ вний; (обстоятельный, об
изложении) – докла́ дний; (резонный, о доказательстве) – слу́ шний; (о жалобе) –
умотиво́ ваний; (изрядный, солидный о количестве) – чима́ лий, заса́ дний; (степенный,
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солидный, о человеке) – стате́ чний, пова́ жний.
Основной (о капитале) – основний; (о части) – головний.
Основоположение – заса́ да, принцип (-пу).
Основывать, -вать – 1) (учреждение) – засно́ вувати, заснува́ ти, заклада́ ти, закла́ сти;
(поселение) – оса́ джувати, осадити; 2) (обосновывать чем) – засно́ вувати, заснува́ ти,
базува́ ти, убазува́ ти на чо́ му, ґрунтува́ ти, уґрунто́ вувати, уґрунтува́ ти чим, на чо́ му,
спира́ ти, спе́ рти на що, будува́ ти, збудува́ ти на чо́ му; о. заключения на фактах – спира́ ти
свої ́ висновки на фа́ кти, будува́ ти, ґрунтува́ ти висновки на фа́ ктах.
Особа – осо́ ба.
Особенно (в особенности) – особливо, на́ дто, найбі́льше; о. благоприятный (факт) – на́ дто
сприятливий; не -но давно – нещодавно́ , не ду́ же давно́ .
Особенность (свойство) – особливість (-вости), властивість (-вости); (отличие) –
відмі́нність (-ности), відмі́тність (-ности); в -сти – особливо, на́ дто, найбі́льше.
Особенный (исключительный, о причинах) – особливий; (своеобразный, о форме) –
відмі́нний; (специальный, о назначении) – спеціа́ льний, особливий.
Особо – 1) (отдельно) – окре́ мо, на́ різно, осі́бно; жить особо – жити на́ різно, окре́мо; 2) (в
особенности) – особливо; особо важный (о деле) – особливо ва́ жний.
Особый – 1) (отдельный, о мнении) – окре́ мий; 2) (особенный, о причине) – особливий.
Особь (в выражении) «это особь статья» – це річ і́нша.
Оспаривать, -порить что – змага́ тися про́ ти чо́ го, запере́ чувати, запере́ чити що; (у кого
что) – змага́ тися, спереча́ тися з ким за що; о. чье-либо мнение, взгляд – змага́ тися про́ ти
чиєї ду́ мки, про́ ти чийо́ го по́ гляду, запере́ чувати, запере́ чити чию ду́ мку, чий по́ гляд; о.
чье-либо право – спереча́ тися, змага́ тися з ким за право.
Оспопрививатель, -ница – віспа́ р (-ря), віспа́ рка, щепі́й (-пія), щепі́йка.
Оставаться, -таться – (за)лиша́ тися, (за)лишитися, зостава́ тися, (з)оста́ тися; о. без
влияния – не вплива́ ти, не вплинути; о. без последствий – не ма́ ти на́ слідків, лиша́ тися
без на́ слідків; о. верным кому – доде́ ржувати ві́рности кому́ ; о. должным кому – бути
винним, завинити кому́ ; о. необнаруженным – бу́ ти невиявленим; о. открытым (о
вопросе) – лиша́ тися нерозв’язаним; о. при своем мнении – залиша́ тися, залишитися з
своє́ю ду́ мкою, не відмінити своє́ї ду́ мки, стояти, ста́ ти на свойо́ му; продолжать -ться –
нада́ лі лиша́ тися; преступник остается необнаруженным – злочинця не виявлено.
Оставлять, -вить – (за)лиша́ ти, (за)лишити, облиша́ ти, облишити; (бросать) – кида́ ти,
кинути, покида́ ти, покинути; о. без удовлетворения – не задовольняти, не задовольнити;
о. в покое – дава́ ти по́ кій; о. в пренебрежении – занеха́ ювати, занеха́ яти, зане́ дбувати,
занедба́ ти; о. в стороне – лиша́ ти без ува́ ги, мина́ ти що, обмина́ ти що.
Остальной, оставшийся – 1) (оказавшийся в остатке, о деньгах, работе, долге) – ре́ шта
(від) чого́ ; в -ном – в ре́ шті, щодо ре́ шти, то…; -ная часть – ре́ шта; 2) (прочий) – і́нший,
і́нші; -ные, выйдите – і́нші, повихо́ дьте; -ные товары мне не нужны – і́нший крам мені́
не потрі́бний.
Останавливать, -новить – зупиняти, зупинити, спиняти, спинити, впиняти, впинити;
(приостановить) – припиняти, припинити; (прерывать) – перепиняти, перепинити; о.
работу – припинити робо́ ту; пусть нас это не останавливает – хай це нас не спиняє, не
зважа́ ймо на це, цим не зупиняймося.
Останавливаться, -новиться – спинятися, спинитися, зупинятися, зупинитися, става́ ти,
ста́ ти; (приостанавливаться) – припинятися, припинитися; о. в гостинице – ста́ ти в
готе́ лі; не -ваясь – не спиняючись, не зупиняючись; (без отдыха) – без пере́ рви, без
відпочинку; работа -лась – робо́ та ста́ ла (спинилась).
Остановка – 1) зу́ пинка; (перерыв) – пере́ станок (-ку), пере́ рва; (действие) – припинення,
припин (-ну), упинення, упин (-ну); о. в торговле – пере́ рва в торгі́влі; о. работы –
пере́ станок (у) пра́ ці; о. трамвайная – зу́ пинка трамва́ ю; во избежание -ки в работе –
щоб не припинилася робо́ та; десять минут -ки – стояти де́ сять хвилин; (в работе) –
пере́ рви 10 хвилин; до полной -ки трамвая выходить на переднюю площадку
воспрещается – по́ ки ваго́ н цілко́ м не ста́ не, вихо́ дити на пере́дній ґано́ к не ві́льно;
остановка только за тем, что – ті́льки те на зава́ ді, що; остановка только за тем, что
он болен – на зава́ ді ті́льки те, що він хво́ рий, ті́льки те на зава́ ді, що він хво́ рий; 2)
(стоянки) – посто́ янка (Г) (Секц.).
Остаток (матем.) – ре́ шта, оста́ ча; (лишек) – (за́ )лишок (-ку), зайвина́ ; о. по счету – лишок
на раху́ нку; без -на – до оста́ нку, до ре́ шти, геть чисто, вкрай, все цілко́ м; в виде -ка (сумм
) – як ре́ шта (сум).
Остаточный (о сумме) – остатко́ вий.
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Остерегать, -речь кого – остеріга́ ти, остерегти, перестеріга́ ти, перестерегти кого́ .
Осторожно – обере́ жно, оба́ чно; (не спеша) – пома́ лу, пово́ лі; -но идти – обере́ жно йти,
стерегтися йдучи; -но, окрашено! – обере́ жно, пофарбо́ вано!; -но, трамвай идет! –
стережі́ться, трамва́ й іде! (двигается с места) – трамва́ й руша́ є!
Осторожность – обере́ жність (-ности), (о)ба́ чність (-ности), осторо́ га.
Острый – го́ стрий; (о вопросе, потребности) – пеку́ чий; (о недостатке чего) величе́ зний.
Осуждать, осудить – 1) засу́ джувати, засудити, осу́ джувати, осуджа́ ти, осудити кого́ на
що, до чо́ го; 2) (порицать) – судити, осудити, гу́ дити, огу́ дити, га́ нити, зга́ нити (Г).
Осуждение (по суду) – о́ суд (-ду), за́ суд (-ду); о. условное – умо́ вний за́ суд; 2) (порицание) –
дога́ на; вынести -ние – дава́ ти дога́ ну; достойный -ния (порицания) – ва́ ртий дога́ ни.
Осужденный – засу́ джений, осу́ дженик (-ка) (Н).
Осуществимо – можливо (мо́ жна) зді́йснити; вполне -мо – річ цілко́ м здійсне́нна, цілко́ м
мо́ жна здійснити.
Осуществлять, -вить – 1) (проводить в жизнь) – зді́йснювати, здійсняти, здійснити,
запрова́ джувати, запрова́ дити; 2) (исполнять) – вико́ нувати, виконати.
От, ото: доход от торговли, от продажи – добу́ ток із торгі́влі, з про́ дажу; лекарство,
средство от чего – лі́ки (за́ сіб) про́ ти чо́ го, на що; от головы (рогатого скота) – з голови
(худо́ би); от имени – і́менем кого́ , в і́мені; от строки (5 копеек) – за рядо́ к, від рядка́ ; от
тифа, от тяжкой болезни (умереть) – з тифу, з тяжко́ ї хворо́ би; циркуляр от 15 декабря
– обі́жник з 15 гру́ дня.
Отапливать, отопить, -ся – опа́ лювати, опалити, -ся.
Отбирать, отобрать – 1) (что от (у) кого) – відбира́ ти, відібра́ ти що в ко́ го, від ко́ го, кому́ ;
о. показания у свидетелей – допитувати, допита́ ти сві́дків, вислу́ хувати сві́дків; по
отобранным у свидетелей показаниям, оказывается – з то́ го, що сві́дчили сві́дки,
вихо́ дить; 2) (что от чего) – відбира́ ти, відібра́ ти; (из массы) – вибира́ ти, вибрати,
добира́ ти, дібра́ ти; (уменьшать массу) – надбира́ ти, надібра́ ти.
Отбой (отражение удара) – ві́дсіч (-чі); (отступление) – ві́дступ (-пу); дать отбой (по
телефону) – да́ ти віддзві́н (Н).
Отбор, отбирание, отборка – до́ бір (-бо́ ру); (действ.) – добира́ ння, відбира́ ння.
Отборный (об обществе) – добі́рний, вибо́ рний, вибі́рний; (крупный, выдающийся, о зерне)
– чі́льний, добі́рний.
Отборщик, -щица – добира́ ч (-ча́ ), добира́ чка, добі́рник (-ка), добі́рниця.
Отбросы (о предметах) – по́ кидь (-ді) (ж. р.), відпа́ док (-дку).
Отбывать, отбыть – 1) (работу, повинность) – відбува́ ти, відбу́ ти; 2) (уезжать) –
від’їжджа́ ти, від’їхати; поезд отбывает – по́ їзд відхо́ дить.
Отвергать, -гнуть – відкида́ ти, відкинути, не прийма́ ти, не прийняти чого́ ; (отрицать) –
запере́ чувати запере́ чити що.
Ответ – 1) ві́дповідь, ві́дказ (-зу); (только письменный) – ві́дпис (-су); о.
неудовлетворительный – ві́дповідь, незадові́льна, невистачна́ (Н), негативна ві́дповідь; о.
отрицательный – відмо́ вна ві́дповідь; о. письменный – писана ві́дповідь, ві́дповідь на
письмі́; (в форме письма) – ві́дповідь листо́ м, листо́ вна ві́дповідь, ві́дпис (-су); о.
положительный – позитивна (сприятлива) ві́дповідь; о. удовлетворительный
(достаточный) – задові́льна́ , вистачна́ ві́дповідь; (положительный) – позитивна ві́дповідь;
о. уклончивый – одниклива (Н) ві́дповідь; о. устный – у́ сна ві́дповідь, ві́дповідь з уст,
ві́дповідь слова́ ми; о. утвердительный – позитивна ві́дповідь; (согласие) – зго́ да; без -та
оставить – не відповісти, без ві́дповіді лишити; в ответ – відповіда́ ючи, на ві́дповідь; в
ответ на ваше отношение мы… – (відповіда́ ючи) на ваш лист (на ва́ шого листа́ ), ми…; в
ответ на ваше письмо сообщаем – на ва́ ш(ого) лист(а́ ) повідомляємо (сповіща́ ємо);
держать, давать, дать ответ – дава́ ти, да́ ти ві́дповідь, відповіда́ ти, відповісти; (только
письменный) – відписувати, відписа́ ти, да́ ти ві́дпис; для -та (взять слово) – на ві́дповідь;
ответ удовлетворителен – ві́дповідь задовольняє; подлежащий -ту – що на ньо́ го тре́ ба
відпові́сти; 2) (ответственность) – відповіда́ льність (-ности); быть в -те за что –
відповіда́ ти за що; принять что на свой ответ – взятися відповіда́ ти за що, взяти що на
свою відповіда́ льність.
Ответвление – відгалу́ ження, га́ лузь.
Ответный (о слове, письме) – відпові́дчий, відпові́сний (Н), відказо́ вий.
Ответственность – відповіда́ льність (-ности); о. взаимная – кругова́ відповіда́ льність; о.
долевая – відповіда́ льність за (свою) ча́ стку; о. законная – відповіда́ льність перед зако́ ном,
пра́ вна відповіда́ льність; о. имущественная – відповіда́ льність майно́ м, майнова́
відповіда́ льність; о. личная – особиста відповіда́ льність; о. полная – цілковита
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відповіда́ льність; о. уголовная – криміна́ льна відповіда́ льність; на полной -сти – під
цілковитою відвіда́ льністю; нести -сть – відповіда́ ти; -сть падает на вас – ви відповіда́ єте;
под вашу -сть – на ва́ шій відповіда́ льності, на ва́ шу відповіда́ льність, за це ви
відповіда́ тимете; подвергнуть ответственности – підпада́ ти, підпа́ сти під
відповіда́ льність; привлекать, подвергать кого к -сти – притяга́ ти до відповіда́ льности (до
ві́дповіді); привлекать кого к судебной -сти – позива́ ти до су́ ду (в суд) кого́ , подава́ ти до
су́ ду на ко́ го, віддава́ ти, відда́ ти під суд кого́ ; принимать -сть – бра́ ти на се́ бе
відповіда́ льність; слагать с себя -сть – зріка́ тися, зректися відповіда́ льности.
Ответственный (о работнике) – відповіда́ льний; быть -ным за что перед кем – бу́ ти
відповіда́ льним (відповіда́ ти) за що пе́ ред ким.
Ответчик, -чица – відповіда́ ч (-ча́ ), відповіда́ чка; (поручитель за кого) – пору́ чник (-ка),
пору́ чниця; (только юрид.) – позива́ нець (-нця), позива́ нка.
Отвечать, -ветить – 1) відповіда́ ти, відповісти; (только словом) – відка́ зувати, відказа́ ти,
відріка́ ти, відректи; о. письмом, письменно – відписувати, відписа́ ти, повідписувати,
відвіща́ ти, відвістити кому́ ; 2) (откликаться, отзываться) – обзива́ тися, обізва́ тися до
ко́ го; 3) (за что чем): а) (ручаться) – ручитися, поручитися, відповіда́ ти, відповісти за що
чим; б) (платиться) – спла́ чувати, сплатити що; о. головою за что – руча́ тися, ручитися
голово́ ю.
Отвешивать, отвесить, отвешать – відва́ жувати; відва́ жити що.
Отвлекать, отвлечь, -ся от чего – відрива́ ти, відірва́ ти, відтяга́ ти, відтягти, відверта́ ти,
відверну́ ти, -ся від чо́ го; о. кого-либо от работы – відтяга́ ти кого́ від робо́ ти, заваджа́ ти
кому́ робити (в робо́ ті); о. чье-либо внимание от чего – відверта́ ти чию ува́ гу від чо́ го.
Отвод – 1) (куда) – відве́ дення, відпрова́ дження; (действ.) – відво́ дження, відве́ дення,
відпрова́ джування, відпрова́ дження; 2) (отклонение) – відверта́ ння, відве́ рнення,
відво́ дження, відве́ дення; 3) (предоставление) – визначення, приді́лення; (действие) –
визнача́ ння, визначення, приділяння, приді́лення; 4) (юридич.) – відсторо́ нення;
(действие) – відсторо́ нювання, відсторо́ нення; делать отвод кому – відстороняти кого́ ;
заявить об -де – заявити, що ма́ ємо відсторонити; заявление об -де – заява про
відсторо́ нення; право -да – пра́ во відсторонити, відво́ дити; предъявлять о-д кому –
подава́ ти, щоб відсторонити кого; у нас имеются к -ду два лица – ма́ ємо відсторонити дві
осо́ би.
Отводить, отвести, отвесть – 1) (куда) – відво́ дити, відве́ сти, відпрова́ джувати,
відпрова́ дити, заво́ дити, завести, запрова́ джувати, запрова́ дити кого́ куди; 2) (отклонять)
– відво́ дити, відве́ сти, відверта́ ти, відверну́ ти кого́ , що від чо́ го; 3) (предоставить) –
визнача́ ти, визначити, приділяти, приділити кому́ що; о. землю колонистам – приділити
зе́ млю, колоні́стам (оса́ дникам); о. квартиры – приділяти кому́ примі́щення, ста́ вити кого́
на пості́й; 4) (свидетелей, кандидатов) – відстороняти, відсторонити.
Отвращать, -вратить (предотвращать) – відверта́ ти, відверну́ ти, відво́ дити, відвідвести,
відхиляти, відхилити що від ко́ го.
Отговаривать, -ворить (кого что-либо делать) – відмовляти, відмо́ вити, відгово́ рювати,
відговорити, відра́ джувати, відра́ дити.
Отговорка – відмо́ га, відма́ га, відмага́ ння, відмовляння, вимовляння; -ки – відмага́ ння; без
-рок – не відмага́ ючись.
Отграничивать, -ничить – відмежо́ вувати, відмежува́ ти.
Отгружать, отгрузить – відванта́ жувати, відванта́ жити.
Отдавать, отдать, -ся – віддава́ ти, відда́ ти, -ся; (уступать кому что) – відступа́ ти,
відступити кому́ що; о. назад – поверта́ ти; о. рукописи в печать – віддава́ ти ру́ ко́ пис до
дру́ ку, пуска́ ти руко́ пис у друк; -ется в наем квартира – найма́ ють квартиру.
Отдаленность (нахождение на расстоянии) – відле́ глість (-лости); (большая даль) –
далечі́нь; по -сти – що дале́ ко, бо дале́ ко.
Отдаленный (отстоящий, о селении, городе) – відле́ глий; (о месте, расстоянии) –
дале́ кий, да́ льній; (о времени) – да́ вній.
Отдалять, -лить – 1) віддаляти, віддалити кого́ , що від ко́ го, від чо́ го; о. уплату –
відклада́ ти спла́ ту; 2) (отстранять) – відстороняти, відсторонити кого́ , що від ко́ го, від
чо́ го.
Отдача – відда́ ння, відда́ ча; (действ.) – віддава́ ння, відда́ ння; о. в наем – найма́ ння,
винайми; о. долга – відда́ ння (поверта́ ння) до́ вгу.
Отдежуривать, -журить – чергува́ ти, відчергува́ ти, відбува́ ти, відбу́ ти чергу́ .
Отдел – 1) ві́дділ (-лу); о. агитации и пропаганды – ві́дділ агіта́ ції та пропаґа́ нди; о.
административный – адміністративний ві́дділ; о. бюджетный – бюджето́ вий ві́дділ; о.
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взысканий – ві́дділ справлянь; о. здравоохранения – ві́дділ охоро́ ни здоро́ в’я; о. земельный
– земе́льний ві́дділ; о. коммерческий – комерці́йний ві́дділ; о. контрольно-бухгалтерский –
контро́ льно-бухга́ льтерський ві́дділ; о. местного хозяйства – ві́дділ місце́ вого
господа́ рства; о. налоговой – податко́ вий ві́дділ; о. народного образования – ві́дділ
наро́ дньої осві́ти; о. общий – зага́ льний ві́дділ; о. окружной – окружний ві́дділ; о.
организационный – організаці́йний ві́дділ; о. особый – окре́ мий ві́дділ; о. сдаточный –
здава́ льний ві́дділ; о. статистический – статистичний ві́дділ; о. счетный – рахунко́ вий
ві́дділ; о. таксационный – ві́дділ таксува́ ння; о. технический – техні́чний ві́дділ; о.
торговый – торгове́ льний ві́дділ; о. труда – ві́дділ пра́ ці; о. управления – ві́дділ керува́ ння;
о. учебный – навча́ льний ві́дділ; о. финансовый – фіна́ нсовий ві́дділ; о. хозяйственный –
господа́ рчий ві́дділ; о. юридический – юридичний ві́дділ; 2) (в книге) – ро́ зділ (-лу), ві́дділ (лу).
Отделение – 1) (учреждения, предприятия и т. п.) – ві́дділ (-лу), підві́дділ (-лу), частина,
се́ кція; (филиальное) – фі́лія; о. государственного банка – фі́лія держа́ вного ба́ нку; о.
исправительное – напра́ вний ві́дділ; о. недоимочное – ві́дділ недопла́ т; о. счетное –
рахунко́ вий ві́дділ, рахунко́ ва частина; о. счетоводное – рахівнича частина; о. сыскное –
ві́дділ ро́ зшуку, частина ро́ зшуку; 2) (в вагоне, комнате) – пере́ діл (-лу); (в шкафу, в
ящике) – пере́ бірка; о. для курящих – пере́ діл для курці́в; 3) (действ.) – відокре́ млювання,
відокре́ млення, відділяння, відді́лення, відмежо́ вування, відмежува́ ння.
Отделенность – відокре́ мленість (-ности), відмежо́ ваність (-ности).
Отделенный – відділо́ вий.
Отделенский (о стороже) – відділо́ вий.
Отделка – обро́ бка, обро́ блення; (действ.) – обро́ блювання, обро́ блення.
Отделывать, -лать – обробляти, обробити.
Отделываться, -даться – 1) (от кого, от чего) – збува́ тися, збу́ тися кого́ , чого́ ; 2)
(покончить с работой) – упо́ ратися, обробитися з чим.
Отдельный (о мнении) – окре́ мий; (обособленный, о камере) – опрі́чний; (об участке
земли) – відру́ бний; (единичный, о случае) – поодино́ кий.
Отделять, -лить – 1) (часть от целого) – відділяти, відділити, відокре́ млювати,
відокре́ мити кого́ , що від ко́ го, від чо́ го; (выделять) – виділяти, виділити; 2)
(отграничивать) – відмежо́ вувати. відмежува́ ти.
Отдых – відпочинок (-нку), відпочивок (-вку), спочинок (-нку), спочивок (-вку); без -ха – не
спочива́ ючи, без спочинку; во время -ха – на спочинку, на відга́ лі, коли спочива́ ють,
спочива́ ли; время -ха – час відпочива́ ти, час на відпочинок, час відпочинку; дом -ха – дім
відпочинку, дім на відпочинок; не давать -ха – не дава́ ти відпочинку, не дава́ ти відпочити.
Отдыхать, -дохнуть – відпочива́ ти, відпочити.
Отдыхающий – відпочива́ нець (-нця).
Отель – готе́ ль (-лю).
Отзыв – 1) (отзывание) – відклика́ ння, ві́дклик (-ку); 2) (мнение о ком, о чем) – а) вислів (лову), ду́ мка; б) (в чью-либо пользу) – озва́ ння, о́ зва за ко́ го (Н); о. лестный – похвала́ ,
прихильна о́ ці́нка; о. неодобрительный – вислів непохва́ ли, о́ зва про́ ти ко́ го, чо́ го; о.
одобрительный – вислів похва́ ли, о́ зва за ко́ го, за що; давать на отзыв – дава́ ти на
ро́ згляд (на оці́нку); дать отзыв – пода́ ти ду́ мку, висловитись; 3) (ответ) – ві́дповідь (-ді),
відка́ з (-зу); (письменный) – ві́дпис (-су).
Отзывать, отозвать кого – відклика́ ти, відкликати кого́ .
Отзываться, отозваться – 1) (заявлять о себе) – зголо́ шуватися, зголоситися на що,
подава́ ти, пода́ ти го́ лос, відгу́ куватися, відгукну́ тися; 2) (давать отзыв о ком, о чем) –
висло́ влюватися, висловитися, висловити свою ду́ мку про ко́ го, що; -ться о ком с похвалой
– висло́ влюватися, висловитися похва́ льно (з похва́ ло́ ю) – за ко́ го; 3) (отражаться) –
познача́ тися, позначитися, відбива́ тися, відбитися.
Отзывной, отзывный (о приказе) – відкличний.
Отказ – 1) (кому в чем) – відмо́ ва, відмо́ влення кому́ чого́ ; о. в принятии – відмо́ ва
прийняти; о. окончательный – остато́ чна відмо́ ва; о. от места – зві́льнення кого́ з поса́ ди;
о. положительный – цілковита відмо́ ва; надеюсь не встретить с вашей стороны -за –
сподіва́ юся, що Ви не відмо́ вите мені́; получить отказ в своей просьбе – діста́ ти відмо́ ву
на сво́ є проха́ ння; 2) (чей-либо от чего) – відмо́ влення, відмовляння від чо́ го, зре́ чення
чо́ го, відма́ га, відмага́ ння від чо́ го; о. от наследства – зре́ чення спа́ дщини; о. от работы
– відмо́ влення (зре́ чення) працюва́ ти; в случае -за магазина в принятии товара – якщо
магазин відмо́ виться прийняти крам; он заявил отказ – він заявив, що відмовляється;
ответить -зом – відмо́ вити; 3) (имущества) – відка́ з (-зу), ві́дпис (-су) кому́ чого́ ; о. по
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завещанию – відка́ зування, відказа́ ння, відписування, відписа́ ння.
Отказывать, -зать – 1) (кому в чем) – відмовляти, відмо́ вити кому́ чого́ (в чо́ му); о. в
принятии – відмовляти прийняти; о. в просьбе – відмовлятися задово́ лити проха́ ння; о. наотрез – цілко́ м відмовляти; о. окончательно – остато́ чно відмо́ вити; ему нельзя отказать
в знании дела – не мо́ жна запере́ чити, що він зна́ є спра́ ву; 2) (что кому завещать) –
відписувати, відписа́ ти, відка́ зувати, відказа́ ти; 3) (отрешать, увольнять) – звільняти,
звільнити кого́ з чо́ го, від чо́ го, скида́ ти, скинути з чо́ го; о. от места – звільнити з поса́ ди.
Отказываться, -заться от кого, от чего – відмовлятися, відмо́ витися (Г), зріка́ тися,
зректися чого́ , кого́ , відріка́ тися, відректися від ко́ го, від чо́ го; (усиленно) – відмага́ тися,
відмогтися від чо́ го; о. от занимаемой должности – зріка́ тися, зректися своє́ї поса́ ди.
Откладывать, откласть, отложить – відклада́ ти, відкла́ сти, відложити; о. дело в долгий
ящик – відклада́ ти спра́ ву на бе́ зрік; не -вая далее дела – не відклада́ ючи спра́ ви нада́ лі;
срок был отложен – те́ рмін відкла́ ли.
Отклонять, отклонить – 1) (что, кого) – відхиляти, відхилити; о. просьбу – відхиляти,
відхилити проха́ ння; 2) (отговаривать) – відра́ джувати, відра́ дити кого́ від чо́ го.
Откомандирование, откомандировка (куда) – відрядження, відряд (-ду); (от чего) –
відстано́ влення, відстано́ ва, відкликання; сделано распоряжение о вашей -ке в… – да́ но
ро́ зказ (наказа́ но) відрядити вас до….
Откомандировывать, -ровать (кого куда) – відряджа́ ти, відрядити: (кого от чего) –
відстановляти, відстановити, відклика́ ти, відкликати від чо́ го, з чо́ го; о. в распоряжение
(партийного комитета) – відряджа́ ти в розпорядження; о. от полка и
прикомандировывать к штабу – відстановляти від по́ лку і відряджа́ ти до шта́ бу.
Открывать, пооткрывать, открыть, -ся – 1) (что-либо закрытое) – відкрива́ ти,
відкрити; (что-либо затворенное) – відчиняти, відчинити; (что-либо запертое) –
відмика́ ти, відімкну́ ти; (книгу) – розгорта́ ти, розгорну́ ти, -ся; о. кредит – відкрива́ ти
кредит; о. лавку (в 8 часов утра) – відчинити крамницю; 2) (находить) – нахо́ дити, знайти,
відшу́ кувати, відшука́ ти; (делать открытия) – винахо́ дити, винайти що; открывать
дорогу (к чему) – знахо́ дити шлях до чо́ го; 3) (обнаруживать) – викрива́ ти, викрити,
виявляти, виявити; открывать преступление, виновника – викрива́ ти зло́ чин, винува́ тця;
4) (основывать, о курсах, камере суда, предприятии и пр.) – відкрива́ ти, відкрити,
заклада́ ти, закла́ сти, заво́ дити, завести; (начинать дело, собрание) – відкрива́ ти, відкрити,
почина́ ти, поча́ ти, розпочина́ ти, розпоча́ ти; о. дело за свой счет – своїм ко́ штом
заклада́ ти підприє́мство; редседатель открывает собрание – голова́ розпочинає́
(відкрива́ є) збір; 5) (открываться, появляться) – відкрива́ тися; открылось место: а)
(учреждена должность) – заве́ дено поса́ ду; б) (освободилось место) – звільнилася
поса́ да; 6) (сообщить кому что) – сказа́ ти кому́ про що, відкрити кому́ що.
Открытие – 1) (начало) – поча́ ток (-ку); 2) (результат изысканий) – зна́ йдення, зна́ хід (ходу); (изобретение) – винайдення, винахід (-ходу); 3) (действ.) – см. Открывать.
Открытка – листі́вка, листовна́ ка́ ртка.
Открыто – відве́ рто; (публично) – прилюдно.
Открытый – 1) (прилаг., публичный, о заседании) – прилюдний; (о помещен. в газете,
письме) – одве́ ртий; 2) (прич.) – см. Открывать.
Откуп – ві́дкуп (-пу).
Откупать, -пить – 1) відкупо́ вувати, відкупити що в ко́ го; 2) (брать на откуп, арендовать)
– відкупо́ вувати, відкупити, орендува́ ти, бра́ ти в оре́ нду; 3) (выкупить) – викупо́ вувати,
викупити, окупа́ ти, окупити кого́ з чо́ го, від чо́ го.
Откупной – відкупний.
Откупщик, -щица – відку́ пник (-ка), відку́ пниця.
Отлагательство – відкла́ д (-ду) (Г), проволо́ ка (Г); без -ства – не відклада́ ючи, без
проволо́ ки; в случаях, не терпящих -ства – в нега́ йних випа́ дках, якщо не мо́ жна
відкла́ сти; дело, не терпящее -ства – невідкла́ дна спра́ ва, пильна, нага́ льна спра́ ва.
Отлагать, -пожить – відклада́ ти, відкла́ сти.
Отличать, -чить – 1) (различать) – відрізняти, відрізнити; (выделять) – вирізняти,
вирізнити; 2) (ставить выше) – відзнача́ ти, відзна́ чити.
Отличаться, -читься – 1) різнитися, порізнитися, відрізнятися, відрізнитися від ко́ го, від
чо́ го чим; 2) (выделяться) – відзнача́ тися, відзна́ читися чим від чо́ го, визнача́ тися,
визначитися чим, вирізнятися, вирізнитися чим, між ким, між ко́ го.
Отличие – 1) відмі́на від ко́ го, від чо́ го, різниця між ким, чим; в -чие от кого, от чего – а)
відрізняючись від ко́ го, чо́ го; б) відрізняючи, щоб відрізнити від ко́ го, чо́ го, на відмі́ну від
ко́ го, чо́ го; 2) (награда) – відзна́ ка; 3) (заслуга) – заслу́ га; знак -чия – відзна́ ка за заслу́ ги;
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награждать за отличие – нагоро́ джувати за заслу́ ги.
Отличительный (о признаке) – відмі́нний, відмі́тний.
Отличный – 1) (отличающийся) – відмі́нний, відмі́тний; 2) (превосходный, об исполнении)
– чудо́ вий, ду́ же до́ брий.
Отлучаться, -читься – 1) (от чего, отторгаться, отделяться) – відлуча́ тися,
відлучитися від чо́ го, від ко́ го; 2) (удаляться, оставлять) – відгоджа́ тися, відгодитися,
відбавлятися, відба́ витися від ко́ го, від чого.
Отлучка – відго́ да, відлу́ ка; о. самовольная – відго́ да без до́ зволу; без -ки – не
відгоджа́ ючись, невідго́ дно; быть в -ке – перебува́ ти на стороні́, відгодитися; -ки
запрещаются – відгоджа́ тися заборо́ нено (не ві́льно).
Отмежевывать, отмежевать, -ся – відмежо́ вувати, відмежува́ ти, -ся.
Отмена – 1) касува́ ння, скасо́ вування, скасува́ ння; в -ну постановления – касу́ ючи
постано́ ву, на скасува́ ння постано́ ви; подлежащий -не – що тре́ ба (що нале́ жить)
скасува́ ти; 2) (разница) – відмі́на, різниця.
Отменимость – скасо́ вність (-ности) (Н).
Отменительный (о распоряжении) – касува́ льний.
Отменный – 1) (различный) – відмі́нний, відмі́тний; 2) (превосходный, об исполнении) –
чудо́ вий; (изысканный, о приёмах обращения с кем) – вибо́ рний, добі́рний.
Отменять, -нить – касува́ ти, скасо́ вувати, скасува́ ти; о. постановление – касува́ ти,
скасува́ ти постано́ ву; о. собрание – відклада́ ти, відкла́ сти збір; спектакль отменяется –
виста́ ви не бу́ де, виста́ ва не відбу́ деться.
Отмеривать, отмерять, -рить – відмі́рювати, відміряти, відмі́ряти.
Отмета, отметка – 1) за́ значка, по́ значка, зна́ чка; (окончен. действ.) – зазна́ чення,
занотува́ ння, позна́ чення; 2) (балл) – зна́ чка, бал.
Отмечать, отметить, -ся – 1) зазна́ чити, зазна́ чити, познача́ ти, позна́ чити, нотува́ ти,
заното́ вувати, -ся; 2) (отличать) – відзнача́ ти, відзна́ чити, -ся.
Отнимать, -нять – відбира́ ти, відібра́ ти, відійма́ ти, відняти кому́ що; (лишать кого чего) –
позбавляти, позба́ вити кого́ чого́ ; отнимать у кого время – відбира́ ти кому́ час.
Относительно – 1) (в знач. предлога) – за, про; -но чего это сказано? – проти чо́ го це
сказано?; -но этого дела: а) (об этом деле) – за цю спра́ ву, про цю спра́ ву, в цій спра́ ві; б)
(что касается этого дела, то…) – щодо ціє́ї спра́ ви, то…; -но этого существуют
различные мнения – про це (на це) є рі́зні думки; 2) (в знач, наречия, в см. «условно»,
«сравнительно») – умо́ вно, з порівняння, порі́внюючи, спо́ глядно (Н); все надо понимать
-но – все тре́ ба розумі́ти умо́ вно (з порівняння, порі́внюючи).
Относительный – релятивний, розмі́рний, стосунко́ вий; (условный, о большинстве) –
умо́ вний; (приблизительный о подсчете) – приблизний; (о числах) – релятивний; (о
средствах) – обме́ жений.
Относить, отнести, отнесть – 1) (куда) – відно́ сити, відне́ сти, зано́ сити, зане́ сти; 2) (на
чей-либо счет) – прикида́ ти, прикинути ко́ му; о. на счет чьей-либо неаккуратности –
́ неакура́ тності; судебные издержки отнести за счет
ба́ чити, добача́ ти причину в чиїй
виновного – судо́ ві витра́ ти перене́ сти на винува́ тця; убытки отнести за счет банка –
втра́ ти прикинути ба́ нкові; 3) (к какой-либо категории или виду) – прилуча́ ти, прилу́ чити;
(на письме) – записувати, записа́ ти; отнести к первой категории – записа́ ти до 1-ої
катего́ рії.
Относиться, -нестись – 1) (к чему) – нале́ жати до чо́ го; 2) (обращаться с кем) –
ста́ витися, поста́ витися до ко́ го; о. враждебно – ворогува́ ти на ко́ го, про́ ти ко́ го, ста́ витися
воро́ же про́ ти ко́ го, чо́ го; 3) (обращаться к кому) – вдава́ тися, вда́ тися до ко́ го; -ться
письменно – вдава́ тися з листо́ м, листо́ вно до ко́ го.
Отношение – 1) (касательство к чему) – стосу́ нок (-нку), до́ діл (-лу) (Н), дочинення,
прито́ ка (до чо́ го), зв’язо́ к (-зку) між чим; в -нии аккуратности – акура́ тністю, щодо
акура́ тности; в процентном -нии – відсотко́ во, на відсо́ тки; в санитарном -нии –
саніта́ рним ста́ ном, щодо санітарі́ї; в этом -нии – з цьо́ го по́ гляду, ціє́ю стороно́ ю; во всех
-ниях – з ко́ жного по́ гляду, всіма́ сто́ ронами, круго́ м; во всех других -ниях – у всьо́ му
і́ншому, всіма́ і́ншими сто́ рона́ ми; завязывать -ния с кем – нав’язувати стосу́ нки з ким,
захо́ дити в стосу́ нки з ким; иметь -ние к чему – стосува́ тися до чо́ го, ма́ ти дочинення з
чим до чо́ го; имеющий -ние к чему – приче́ тний до чо́ го; опасно в пожарном -нии –
небезпе́ чно супроти поже́ жі; по -нию к кому, чему: а) супроти ко́ го, чо́ го; (судить о ком
по его отношению к делу) – міркува́ ти про ко́ го з то́ го, як він ста́ виться до спра́ ви; 2) (о. к
кому, к чему, в см. обращения с кем, с чем) – ста́ влення до ко́ го, до чо́ го; о.
несправедливое – кривдження кого́ , кривда кому́ ; о. отрицательное (к кому) –
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несприятне (негативне) ставлення; (к чему) – запере́ чне негативне ста́ влення; о. ровное –
одна́ кове ста́ влення; халатное о. к служебным обязанностям – недбайливе ста́ влення до
службо́ вих обов’язків, службо́ ве недба́ льство; 3) (вид бумаги) – лист (-та́ ), завідо́ млення; в
ответ на ваше -ние от 15 ноября текущего года за №… – відповіда́ ючи на ваш лист (на
вашого листа́ ) з 15 листо́ па́ да цього року під ч… (під ну́ мером); вследствие вашего -ния –
(вважа́ ючи) на Ва́ шого листа́ ; прислать при -нии – надісла́ ти ра́ зом з листо́ м; согласно
-ния – згі́дно з листо́ м.
Отношения (между кем) – взає́мини (-ин), стосу́ нки (-ів) між ким; о. взаимные – взає́мини
(-ин), обопі́льні стосу́ нки; о. враждебные – ворогува́ ння, ворожне́ ча, воро́ жі стосу́ нки між
ким; о. мирные, миролюбивые – (з)ла́ года, мирні взає́мини, мирні стосу́ нки між ким; о.
правовые – пра́ вні взає́мини, пра́ вні стосу́ нки; о. родственные – рода́ цькі стосу́ нки; о.
хозяйственные – господа́ рчі стосу́ нки; у нас -ния обостренные – на́ ші стосу́ нки зіпсо́ вані.
Отождествлять, -вить – отото́ жнювати, тото́ жнити, отото́ жнити.
Отопление, отопка – о́ пал (-лу), опа́ лення; (паровое) – огріва́ ння; без -ния (квартира) –
без о́ палу; с -нием (квартира) – з о́ палом; (о паровом о.) – з огріва́ нням.
Отопительный (о периоде) – огрівний.
Оторванность – віді́рваність (-ности).
Отпадать, -пасть – відпада́ ти, відпа́ сти.
Отпечаток – ві́дслід (-ду), відбиток (-тка); (типогр. оттиск) – відбиток (-тка).
Отпечатывать, -чатать – друкува́ ти, віддруко́ вувати, віддрукува́ ти, надрукува́ ти,
відбива́ ти, відбити.
Отпирательство – відмага́ ння, відріка́ ння.
Отписка – відписка, ві́дпис (-су); (действ.) – відписування, відписа́ ння.
Отписывать, отписать, -ся – відписувати, відписа́ ти, -ся.
Отплата – відпла́ та.
Отплывать, -лыть – відплива́ ти, відплити, відплисти.
Отпор – ві́дсіч (-чі) (ж. р.); дать отпор кому – да́ ти ві́дсіч кому́ .
Отправитель, -ница – посила́ ч (-ча́ ), посила́ чка.
Отправление – 1) (отправка кого куда) – виряджа́ ння, вирядження, виряд (-ду), випра́ ва;
о. поезда – виряд по́ їзду; 2) (почтовое) – відсилка, пересилка; (действ.) відсила́ ння,
пересила́ ння, виправа; заделка отправлений – запако́ вування відсилок; о. бандерольное –
бандеро́ льна пере́ силка; 3) (отъезд, отход) – вируша́ ння, відхі́д (-хо́ ду); перед -нием в
дорогу – руша́ ючи в доро́ гу, перед тим, як ру́ шити в доро́ гу; 4) (должности) – урядува́ ння,
справува́ ння у́ ряду; (исполнение) – викона́ ння службо́ вих обов’язків; (повинностей) –
відбу́ ток (-тку), відбува́ ння; вступать в -ние обязанностей – почина́ ти вико́ нувати
обо́ в’язки.
Отправлять, -вить – 1) (кого куда) – виряджа́ ти, вирядити, виправляти, виправити,
посила́ ти, посла́ ти; (услать) – відсила́ ти, відісла́ ти; 2) (посылать что) – відсила́ ти,
відісла́ ти, посила́ ти, посла́ ти; о. товары по железной дороге – посила́ ти това́ р, крам
залізницею; 3) (отправлять должность) – урядува́ ти, справляти, справува́ ти у́ ряд,
вико́ нувати урядо́ ві обо́ в’язки; о. повинность – відбу́ тки відбува́ ти.
Отправляться, -виться – виряджа́ тися, вирядитися, виправлятися, виправитися, іти, піти,
́
́
їхати,
поїхати;
(двигаться) – руша́ ти, ру́ шити, вируша́ ти, вирушити; о. аеропланом – їхати,
поїхати аеропла́ ном; о. в поход, на заработки – виряджа́ тися (виправлятися, піти) в похі́д,
на заробі́тки; о. (двинуться) в путь – руша́ ти, вируша́ ти в доро́ гу.
Отправной (пункт) – вирядний, відпровідний.
Отпрашиваться, -проситься (в отпуск) – відпро́ шуватися, відпроситися, відпро́ хуватися,
відпроха́ тися.
Отпуск – 1) (профессиональный) – відпу́ стка; (действ.) – відпуска́ ння; о. по болезни –
відпу́ стка че́ рез хво́ рість; о. срочный – а) відпу́ стка на пе́ вний речене́ ць, на (пе́ вний) час,
реченце́ ва відпу́ стка; б) відпу́ стка до (пе́ вного) те́ рміну; получить отпуск – діста́ ти
відпу́ стку; уволенный в отпуск – відпускник (-ка́ ), (о женщ.) – відпускниця; 2) (выдача) –
видава́ ння; о. безакцизный (чего) – безакцизне видава́ ння чо́ го; о. кредитов – видава́ ння
кредитів; 3) (товаров заграницу) – вивіз (-возу); 4) (копия отправляемого документа) –
відбиток (-тку), ко́ пія.
Отпускать, -стить – 1) (пускать кого) – пуска́ ти, пустити, відпуска́ ти, відпустити;
(освобождать) – звільняти, звільнити кого́ ; 2) (кому что) – видава́ ти, видати кому́ що; о. в
кредит – дава́ ти на́ бір, на (в) борг, на ві́ру, боргува́ ти, поборгува́ ти, навіряти, наві́рити
кому́ ; о. товары (за границу) – виво́ зити, вивезти това́ ри, крам (за кордо́ н).
Отпускной (сущ.) – відпускник (-ка).
124

Російсько-український словник ділової мови

Отпускной (прилаг.) – 1) (о билете) – відпускний, відзвольний; 2) (о цене) – видавний; 3) (о
вывозном товаре) – вивізний.
Отрабатывать, -ботать – 1) відробляти відро́ блювати, відробити, відбува́ ти, відбу́ ти що,
чим; о. прогульные дни – відбува́ ти (за) прогу́ ляні дні; 2) (окончить работу) – відробити,
скінчити робити.
Отработок – відробі́ток (-тку), відбу́ ток (-тку); брать на -ток (в счет работы) – бра́ ти на
відробі́ток.
Отравление – отру́ ювання, отруїння; смерть от -ния – смерть від отру́ ти.
Отравлять, -вить – труїти, отруїти, струїти; (делать ядовитым) – затру́ ювати, затруїти.
Отражать, отразить, -ся (на ходе работы) – відбива́ ти, відбити, -ся.
Отрапортовывать, -вать – рапортува́ ти, відрапортува́ ти.
Отрасль – га́ лузь, па́ рость (-рости); во всех -лях промышленности – в усі́х га́ лузях
промислово́ сти.
Отрезанность – відокре́ мленість (-ности), відру́ бність (-ности).
Отрезной (о купоне) – відрізний, обрізний.
Отрезывать, -зать – відрі́зувати, відрі́зати, відтина́ ти, відтяти; (часть чего-либо,
укоротить) – урі́зувати, урі́зати.
Отрекаться, -речься – зріка́ тися, зректися кого́ , чого́ , відріка́ тися, відректися кого́ , чого́
(від ко́ го, від чо́ го), виріка́ тися, виректися кого́ , чого́ .
Отрекомендовывать, отрекмендовать, -ся – відрекомендо́ вувати, відрекомендува́ ти, -ся.
Отречение от чего – зре́ чення чого́ , відре́ чення (від) чого́ .
Отрешать, -шить – відстано́ влювати, відстановити кого́ від чо́ го; о. от должности –
звільняти, звільнити, з поса́ ди.
Отрешаться, -шиться от чего – звільнятися, звільнитися від чо́ го, позбува́ тися,
позбу́ тися чого́ .
Отрицательный – 1) (об ответе) – відмо́ вний, запере́ чний; (о результате) – неґативний,
ує́мний (Н); (об отношении, к кому) – неґативний, несприятний, (к чему) – неґативний,
запере́ чний; 2) (матем., о величине) – від’ємний.
Отрицать – запере́ чувати, відкида́ ти що…
Отруб – ві́друб (-бу).
Отрывок – уривок (-вка).
Отрывочный (о сведениях) – уривчастий, уриваний.
Отряд – загі́н (-го́ ну), ві́дділ (-лу); о. конный – кі́нний загі́н; о. санитарный – ві́дділ
саніта́ рний; о. сторожевой – ча́ та.
Отряжать, -рядить – виряджа́ ти, вирядити, виправляти, виправити; о. агента – вирядити
аґе́ нта.
Отсидка (под арестом) – висидка.
Отсиживать, -сидеть – відсиджувати, відсидіти, висиджувати, висидіти.
Отслуга – відслу́ га.
Отслуживать, -жить – відслу́ жувати, відслужити, вислу́ жувати, вислужити, відбува́ ти,
відбу́ ти, вибува́ ти, вибути; о. прогульные дни – здобува́ ти, добу́ ти прогу́ ляні дні.
Отсоветывать, -товать кому что – відра́ джувати, відраджа́ ти, відра́ дити кого від чо́ го,
розра́ джувати, розраджа́ ти, розра́ дити кому́ що.
Отсортировывать, -ровать – відсорто́ вувати відсортува́ ти.
Отсроченный – відтерміно́ ваний, відкла́ дений (до те́ рміну).
Отсрочивать, отсрочить, -ся – відклада́ ти, відкла́ сти (те́ рмін), відтерміно́ вувати,
відтермінува́ ти; о. время взноса налогов – відклада́ ти те́ рмін (вно́ сити) спла́ чувати
пода́ тки; о. уплату – відклада́ ти те́ рмін спла́ ти.
Отсрочка – відкла́ д (те́ рміну), відтерміно́ вання; о. призыва – відтерміно́ вання призову;
дать -ку на месяц – відкла́ сти (відтермінува́ ти) на мі́сяць; подвергать дело дальшей -ке –
відклада́ ти ще на новий те́ рмін; получить -ку на месяц – діста́ ти відтерміно́ вання на один
мі́сяць.
Отставать, -стать (оставаться позади) – відстава́ ти, відста́ ти; (тянуться в хвосте) –
отяга́ тися.
Отставка – відстано́ ва, демі́сія; выходить, уходить в -ку – подава́ тися, пода́ тися на
відстано́ ву (на демі́сію); вышедший, уволенный в -ку – відстановний, відстано́ вленець (-нця
) (Н); давать -ку кому – відстановляти, відстановити кого́ від у́ ряду; находящийся в -ве –
відстано́ влений; (с пенсией) – пенсіоно́ ваний; просить об -не – просити відстановити,
просити да́ ти відстано́ ву; уволенный в -ку – відстано́ вленець (-нця) (Н), (о женщ.) –
відстано́ влениця (Н).
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Отставлять, -вить – 1) (что от чего) – відставляти, відста́ вити, відсува́ ти, відсу́ нути що від
чо́ го; 2) (кого от должности) – відстановляти, відстановити кого́ (від у́ ряду).
Отставной (о быв. служащем) – відстано́ влений; (о солдате.) – вислужений.
Отстаивать, -стоять – 1) (кого, что) – обстава́ ти, стояти за ко́ го, за що, за ким,
обсто́ ювати, обсто́ яти кого́ , що, за ко́ го, за що; (защищать) – боронити кого́ , що, чого́ ,
оборонити, відборонити кого́ , що, від ко́ го, від чого; 2) (долго простоять) – висто́ ювати,
вистояти.
Отсталость – відста́ лість (-лости).
Отсталый (об учащемся) – відста́ лий.
Отстоять – 1) (от чего) – відле́ жати від чо́ го, відляга́ ти; деревня отстоит от города на
шесть верст – село́ відле́ жить (відляга́ є, відле́ гле) від мі́ста на шість версто́ в; 2) см.
Отстаивать, отстоять кого, что.
Отстраивать, отстроить, -ся – відбудо́ вувати, відбудува́ ти, -ся.
Отстранять, -нить кого, что – відстороняти, відсторонити, відстановляти, відстановити;
(что) відсува́ ти, відсу́ нути; о. от должности – відстановляти від у́ ряду (поса́ ди); о.
свидетелей (юрид.) – відстороняти сві́дків.
Отступать, -пить – відступа́ ти, відступити, відхо́ дити, відійти від чо́ го; о. от закона, от
правил – відступа́ ти (відхо́ дити) від зако́ ну, пра́ вила.
Отступаться, -питься – відступа́ тися, відступитися від чо́ го, відріка́ тися, відректися,
зріка́ тися, зректися чого́ .
Отступление – 1) (отход) – ві́дступ (-пу); 2) (отказ, отпадение) – відступа́ ння, відбіга́ ння,
зріка́ ння; 3) (уклонение) – збо́ чення, ві́дбіг (-гу), відхилення; о. от общих правил –
пору́ шення зага́ льних пра́ вил; позвольте сделать маленькое -ние – дозво́ льте тро́ хи
ухилитися.
Отступное – відкупне́ (-но́ го), відступне́ (-но́ го).
Отсуждать, отсуживать, -судить – відсу́ джувати, відсудити.
Отсутствие (неимение) – брак (-ку); (неприсутствие) – неприсутність (-ности);
безвестное -вие – бе́ звість (-сти), перебува́ ння невідо́ мо де; в виду -вия – що нема́ , що не
було́ , че́ різ непрису́ тність (кого́ ), че́ рез брак (чого́ ); (в конце фразы) – бо не було́ , бо нема́ є;
в нашем -вии – коли нас не було́ , як нас не було́ , не при нас; в случае -вия – якщо нема́ є,
не бу́ де; в чье-либо -вие – коли (як) кого́ нема́ , не було́ , не бу́ де; во время -вия кого, чего –
поки нема́ , поки не було́ кого́ , чого́ ; за -вием – (че́ рез те) що нема́ , що небуло́ ; (только о
вещах, деньгах) – нема́ ючи, не ма́ вши; за -вием времени, доказательства – че́ рез брак
часу́ , до́ водів, бо бракува́ ло ча́ су́ , до́ водів; находиться в -вии – не бу́ ти; по причине -вия
средств – що нема́ (що не було́ ) за́ собів, не ма́ ючи, не ма́ вши за́ собів; по причине -вия
председателя – що нема́ (не було́ ) голови; при -вии средств – якщо нема́ (не бу́ де) коли
нема́ (не бу́ де) за́ собів.
Отсутствовать – не бу́ ти, бу́ ти непрису́ тнім, не бу́ ти прису́ тнім; мы отсутствовали – нас
не було́ , ми не бу́ ли (прису́ тні) при то́ му.
Отсутствующий (о члене правления, общества) – непрису́ тній, яко́ го (яко́ ї) нема́ ; о.
безвестно – що безві́сно де поді́вся.
Отсчитывать, -читать – відлі́чувати, відлічити, відрахо́ вувати, відрахува́ ти що.
Отсчитываться, -таться, отчесться – 1) відлі́чуватися, відлічитися, відрахо́ вуватися,
відрахува́ тися; 2) (давать денежный отчет) – здава́ ти, зда́ ти грошовий звіт.
Отсылать, отослать – відсила́ ти, відісла́ ти, відпрова́ джувати, відпрова́ дити кого́ , що; о.
обратно (возвращать) – поверта́ ти, поверну́ ти.
Отсылка – відсила́ ння, відісла́ ння; (в книге, ссылка на кого, на что) – поклика́ ння,
посила́ ння на кого, що.
Отсыпное (плата зерном) – відсипне́ (-но́ го).
Оттиск – відбиток (-тка).
Оттискивать, -снуть что на чем – вибива́ ти, вибити що на чо́ му; (о книге) – друкува́ ти,
видрукувати; о. печать – вибива́ ти печа́ тку.
Оттягивать, -тянуть – 1) (время, дело) – протягувати, протягти, проволіка́ ти, проволокти;
2) (медлить с чем) – отяга́ тися, зволіка́ ти, зволокти з чим…
Оттяжка (дела, времени) – протягування, протягнення, проволіка́ ння, проволо́ ка,
відклада́ ння, відкла́ д (-ду) чого́ .
Отход – відхі́д (-хо́ ду); (отступление) – ві́дступ (-пу); о. поезда – відхі́д по́ їзду; на -де – при
кінці́, відхо́ дячи.
Отходить, отойти – відхо́ дити, відійти, іти, піти; осторожно, поезд отходит! –
стережі́ться, по́ їзд руша́ є!; почта отходит по вторникам – по́ шта відхо́ дить (іде́ )
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щовівті́рка.
Отчасти – поча́ сти, частко́ во.
Отчеканивать, -нить (монету) – бити, вибива́ ти, вибити.
Отчеркивать, -кнуть – відкре́ слювати, відкре́ слити.
Отчество – (ім’я) по-ба́ тькові.
Отчет – звіт (-ту) про що, за що; о. годичный – звіт за рік, рі́чний звіт; о. денежный –
грошовий звіт; о. ежемесячный – щомі́сячний звіт; о. месячный – звіт за мі́сяць; о.
операционный – операці́йний звіт; о. по Н. операциям – звіт із Н. опера́ цій; о. по
предприятиям – звіт за підприє́мства; о. подробный – докла́ дний звіт; давать отчет –
дава́ ти, да́ ти звіт, звітува́ ти; давать, брать под отчет – дава́ ти, да́ ти, бра́ ти, взяти що на
звіт; давать денежный отчет – (по)дава́ ти, (по)да́ ти, уклада́ ти, укла́ сти грошовий звіт;
давать себе (полный) отчет в чем-либо – (цілко́ м) усвідо́ млювати, усвідомляти,
усвідо́ мити собі́ що; поступить, не отдавая отчета – чинити несвідо́ мо; представить
отчет – подава́ ти, пода́ ти звіт.
Отчетливость – вира́ зність (-ности), чі́ткість (-кости).
Отчетливый (о произношении) – вира́ зний; (о письме – четкий) – чіткий.
Отчетность – 1) зві́тність (-ности); о. годичная – рі́чна зві́тність; о. денежная – грошова́
зві́тність; о. первичная – первинна зві́тність; о. по расходам – зві́тність про витрати; о. по
счетоводству – зві́тність з рахівництва; неблагополучный по отчетности (отдел) –
неакура́ тний (непе́ вний) у (щодо) зві́тності; неподача -стей – неподава́ ння, непода́ ння
зві́тів; обязанный -стью кому-либо – зобов’язаний подава́ ти звіт, звітува́ ти кому́ ; подавать
-ность – звітува́ ти, подава́ ти звіт; ускорить представление -оти – приско́ рити пода́ ння
зві́ту; 2) (ответственность) – відповіда́ льність (-ности).
Отчетный – 1) (период) – зві́тний; 2) (по денежным счетам) – рахунко́ вий.
Отчетчик – звітода́ вець (-вця).
Отчисление – відрахува́ ння, відлі́чення; (действ.) – відрахо́ вування, відрахува́ ння,
відлі́чування; сделано -ние из жалования – відрахо́ вано, вивернено з платні́.
Отчислять, -лить – 1) відрахо́ вувати, відрахува́ ти; (удерживать) – виверта́ ти, вивернути з
чо́ го; о. в чью-либо пользу – відрахо́ вувати на ко́ го, (на чию ко́ ристь); 2) (кого куда) –
перево́ дити, переве́ сти; он отчислен в запасные войска – його́ переве́ дено до запа́ сного
ві́йська; 3) (уволить отчего) – звільняти, звільнити з чо́ го, відстановляти, відстановити від
чо́ го.
Отчитывать, -читать кого – вимовляти, вимовити, вичитувати, вичитати кому́ .
Отчитываться, -читаться (перед кем) – дава́ ти, да́ ти, склада́ ти, скла́ сти звіт кому́ , пе́ ред
ким, звітува́ ти; о. о своей работе – дава́ ти звіт (звітува́ ти) про свою робо́ ту; о. перед кем в
деятельности – (по)дава́ ти звіт кому́ про діяльність.
Отчуждаемость – вивласне́ нність (-ности), вивла́ снюваність (-ности).
Отчуждатель, -ница – вивла́ снювач (-ча), вивла́ снювачка.
Отчуждать, -ждить – вивла́ снювати, вивласнити.
Отчуждение – вивла́ снювання, вивласнення; неподлежащий отчуждению – невивласний,
невідбі́рний; полоса -ния – сму́ га вивласнення.
Отъезд – від’їзд (-ду), виїзд (-ду); готовый к -ду – гото́ вий від’їхати; за отъездом, по случаю
отъезда – з причини від’їзду (виїзду), з наго́ ди від’їзду (виїзду), че́ рез від’їзд (виїзд).
Отъезжать, отъехать – від’їжджа́ ти, від’їхати.
Отъезжающий (о пассажире) – від’їжджий, що від’їздить.
Отъэкзаменовывать, -новать кого – робити, зробити і́спит кому́ , іспитува́ ти,
проіспитува́ ти кого́ .
Отыскивать, отыскать, -ся – шука́ ти, відшу́ кувати, відшука́ ти, -ся, знахо́ дити, знайти,
-ся; о. путем расспросов – напитувати, напита́ ти кого́ , що.
Отяготительный (об условиях) – обтяжливий, тяжкий.
Отягощать, отягчать, отяготить, отягчить – обтяжа́ ти, обтяжувати, обтяжити,
отягча́ ти, отягчитий; о. вину – збі́льшувати, збі́льшити провину.
Оформливать, оформлять, -мить – офо́ рмлювати, оформити.
Оффициально – урядо́ во, з у́ ряду, офіці́йно.
Оффициальность – офіці́йність (-ности).
Оффициальный (о сообщении) – урядо́ вий, офіці́йний.
Охват – охо́ плення; о. рабочего бюджета – охо́ плення робітничого бюдже́ ту.
Охватывать, -тить – 1) о(б)хо́ плювати, о(б)хопити, обійма́ ти, об(ій)няти, осяга́ ти, осягти
кого́ , що; эпидемия охватила весь город – по́ шесть о(б)хопила все́ мі́сто; этот период
охватывает – цей пері́од обійма́ є; 2) (окружать) – ото́ чувати, оточити кого́ , що.
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Охота (промысел) – мисливство, лове́ цтво, стріле́ цтво; (процесс охоты) – (в)ло́ ви,
полюва́ ння; о. воспрещается – полюва́ ти заборо́ нено; заниматься -той – жити з лове́ цтва,
ходити на вло́ ви, на полюва́ ння; место для охоты – ло́ вище.
Охотиться – полюва́ ти (на) ко́ го, (на) що, ходити на (в)ло́ ви, на полюва́ ння.
Охотник – 1) мисливець (-вця), лове́ ць (-вця), стріле́ ць (-льця); 2) (волонтер) – охо́ чий (-чого
).
Охотничий (о промысле, сборе) – мисливський, лове́ цький, стріле́ цький.
Охрана – 1) (охранение) – охоро́ на; о. труда – охоро́ на пра́ ці; о. усиленная – збі́льшена
охоро́ на; аппарат по охране труда – апара́ т охоро́ ни пра́ ці, на охоро́ ну пра́ ці; меры
охраны – за́ ходи до охоро́ ни; 2) (стража) – сторо́ жа, ва́ рта; иметь под своей -ной –
держа́ ти за своє́ю ва́ ртою, сторо́ жею.
Охранение – 1) охоро́ на, вартува́ ння; (сторожевое) сторо́ жа, ва́ рта; (воен.) беке́ т (-ту); 2)
(действ.) – вартува́ ння.
Охранник – охоро́ нник (-ка).
Охранный, охранительный (о грамоте) – охоро́ нний, охоро́ нчий.
Охранять, -нить – охороняти, охоронити; (стеречь) – стерегти, устерегти кого́ , що й чого́
від ко́ го, від чо́ го; о. от убытка – забезпе́ чити від утра́ т; о. порядок – стерегти ла́ ду; о.
бдительно кого, что – пильнува́ ти кого́ , чого́ , пильно (чу́ йно) охороняти кого́ , що, чу́ йно
(пильно) стерегти кого́ , чого́ .
Оценивать, оценить, -ся – цінува́ ти, цінити, оці́нювати, оцінува́ ти, оцінити, поцінити, -ся;
о. в деньгах – цінува́ ти (оці́нювати) на гро́ ші; о. в рублях – цінува́ ти (оці́нювати) на
карбо́ ванці; о. для продажи с торгов – цінува́ ти, оцінува́ ти, поцінува́ ти.
Оценка – о́ цінка чому́ , чого́ ; (действ.) – цінува́ ння, оцінува́ ння; о. балльная – оці́нка
ба́ лами, балова́ оці́нка; о. качественная – оці́нка якости; о. относительная – умо́ вне
оціну́ вання; о. сравнительная – порівняльна о́ ці́нка; делать -ку – цінува́ ти; к -ке привлечь
экспертов – запросити експе́ ртів оцінити, запропонува́ ти експе́ ртам оцінити; согласно с
-кой – відпові́дно до о́ ці́нки.
Оценочный (о списке) – 1) оці́нний; 2) (о комиссии для оценки) – цінува́ льний.
Оценщик, -щица – оці́нник (-ка), цінува́ льник (-ка), цінува́ льниця; (лесов и земель)
такса́ тор (-ра).
Оцеплять, -пить – ото́ чувати, оточити, обступа́ ти, обступити.
Очаг (для варки) – ва́ тра, ка́ биця; (кузнечный) – го́ рно (-рна); о. для безпризорных детей –
дитячий за́ хисток (приту́ лок); о. епидемии – джерело́ (осере́ док) по́ шести.
Очевидец, -дица – самовидець (-дця), самовидиця; быть -цем – само́ му ба́ чити,
самовидцем бу́ ти, ба́ чити на вла́ сні о́ чі.
Очередной (о номере, вопросе, посетителе) – черговий; стать -ным (о деле, вопросе) –
ста́ ти на порядку де́ нному.
Очередность – черго́ вість (-вости); в порядке -сти – порядком черги, за черго́ ю.
Очередь – черга́ ; о. живая – жива́ черга́ ; о. за кем – черга́ кому́ ; о. за мной – моя черга́ ,
мені́ черга́ ; быть, стоять на -ди (о текущих делах, вопросах) – бути, стояти на де́ ннім
порядку, на че́ рзі дня; в первую -дь – у пе́ ршу че́ ргу; (прежде всего) – наса́ мпере́д,
упере́ д, передусі́м, пе́ рше; в порядне -ди – за рядом, за черго́ ю; в свою -дь – і собі́ теж, так
са́ мо, своє́ю черго́ ю; вне -ди – не в ряд, позачерго́ во, поза черго́ ю; выстаивать в -ди –
засто́ ювати черги; ждать -ди – черги дожида́ тися, жда́ ти на чергу́ ; не в -дь – не в ряд,
без черги, не в чергу́ , поза черго́ ю; по -ди – за рядом, черго́ ю, в чергу́ , за черго́ ю; попасть
в -дь – під чергу́ прийтися; соблюдать -дь – ряду, доде́ ржувати черги; ставить,
поставить на -дь (дело, вопрос) – ста́ вити, поста́ вити на порядок де́ нний (на чергу́ дня).
Очерк (краткое описание) – на́ рис (-су), на́ черк (-ку).
Очеркивать, -ртить – о(б)кре́ слювати, о(б)кре́ слити.
Очеркивать, очернять, -нить (порочить) – осла́ влювати, осла́ вити, заплямо́ вувати,
заплямува́ ти, знесла́ влювати, знесла́ вити кого́ .
Очинивать, -нить (карандаш) – заго́ стрювати, загострити, підстру́ гувати, підструга́ ти.
Очистительный (о пошлине) – очисний.
Очистка – 1) чищення, очища́ ння, вичища́ ння, вичищення; о. улиц – чищення ву́ лиць; 2)
(опорожнение) – споро́ жнення, випорожнення.
Очищать, очистить – 1) чистити, очища́ ти, очистити, вичища́ ти, вичистити; 2) (хим.) –
чистити, очистити, рафінува́ ти; 3) (освобождать) – звільняти, звільнити, спорожняти,
спорожнити; о. место – звільняти мі́сце; о. посуду – спорожнити по́ суд.
Очной (о свидетеле) – (на)о́ чний.
Очутиться – опинитися; о. в безвыходном положении – опинитися в безпора́ дному ста́ ні
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(стано́ вищі); о. в неловком положении – опинитися в прикрому ста́ ні.
Ошибаться, -биться – помилятися, помилитися, (об)милятися, о(б)милитися на чо́ му,
чим; о. в отношении чего – помилятися на чо́ му; о. в расчете – в раху́ нку помилитися,
помилитися, прога́ дувати, прогада́ ти; о. в цене – на ціні́ помилитися, процінува́ ти,
процінити.
Ошибка – по́ милка, о́ (б)милка; о. исправимая – попра́ вна по́ милка; о. неисправимая –
непопра́ вна по́ милка; о. явная – явна, видима по́ милка; вводить в -ку – омиляти, омилити
кого; вкралась -ка – тра́ пилася (ста́ лася) по́ милка; впадать в -ку – допуска́ тися,
допуститися по́ милки; по -ке (ошибочно) – у по́ милку, помилко́ во, помилившись; при
допущении -ки – якщо тра́ питься, тра́ пилася по́ милка, якщо є (бу́ де) по́ милка.
Ошибочно – помилко́ во, помилечно, хибно, по́ милкою, у по́ милку, помиляючись,
помилившись.
Ошибочность – хибність (-ности), помилечність (-ности), помилко́ вість (-вости).
Ошибочный (о взгляде) – хибний, помилечний, помилко́ вий.
Оштрафовывать, -фовать – штрафува́ ти, оштрафува́ ти.
Ощущать, ощутить, -ся – відчува́ ти, відчу́ ти, -ся; всеми ощущается крайняя
потребность – всі відчува́ ють го́ стру потре́ бу.
Павильон – павільйо́ н (-ну).
Пагинация – паґіна́ ція, зазна́ чення сторіно́ к, сторінкува́ ння.
Падать, упасть – па́ дати, упа́ сти; (понижаться) – спада́ ти, спа́ сти; (приходить в упадок) –
підупада́ ти, підупа́ сти, занепада́ ти, занепа́ сти; (приходиться) – припада́ ти, припа́ сти,
випада́ ти, випасти; п. в цене – спада́ ти з ціни (на ціні́); жребий пал на него – жеребо́ к йому́
випав (діста́ вся); курс бумаг пал – курс папе́ рів упа́ в; подозрение падает на… – ду́ мають
на…, є підо́ зра на…; товар падает в цене – крам спада́ є з ціни.
Падеж чего (повал на что) – упа́ док (-ку), у́ падь.
Паевой (о взносе) – пайовий.
Паек – па́ йка; п. продовольственный – харчова́ па́ йка; п. суточный – па́ йка на добу́ ;
относящийся к пайку – пайковий; получать причитающийся паек – дістава́ ти, діста́ ти
нале́ жну па́ йку.
Пай – пай (па́ ю); (доля) – па́ йка; п. учредительский – засно́ вницький (фунда́ торський) пай;
на паях – на паях, пайовий; товарищество на паях – пайове́ товариство, товариство на
паях.
Пайщик, -ца – пайовик (-ка́ ), пайовичка; принять в -ки – прийняти до пайовикі́в.
Пакгауз – пакга́ вз (-взу), комо́ ра.
Пакет – паке́ т (-та); (сверток) – паку́ нок (-нка); п. индивидуальный – особистий паке́ т; п.
срочный – спі́шний паке́ т; в -те послать – паке́ том посла́ ти.
Пакетный (о размере) – паке́ тний, паке́ товий.
Палата – 1) (учреждение) – пала́ та; п. мер и весов – пала́ та мі́ри та ваги, міровивірна́
пала́ та; п. пробирная – проба́ рня; п. поверочная, проверочная – перевірна́ пала́ та; 2)
(помещение в больнице и т. д.) – по́ кій (-кою), пала́ та; 3) (палаты – дворец) – пала́ ц (-цу).
Палатка – 1) (шатер) – наме́ т (-ту), шатро́ ; п. походная – похідний наме́ т; 2) (базарная) –
ятка.
Памятник – 1) (в честь кого, монумент) – па́ м’ятник (-ка), че́ стень (че́ сня) кому́ ;
открывать п-к – відкрива́ ти, відкрити пам’ятника; 2) (надгробный) – надгро́ бок (-бка); 3)
(п. старины) – па́ м’ятка старовини.
Памятный (о дне) – па́ м’ятний; (для памяти, о книжке) – пам’ятко́ вий.
Память – па́ м’ять; в здравом уме и твердой -ти – в до́ брій па́ м’яті і при ро́ зумі (бу́ вши); с
-ти, по -ти – з па́ м’яті; держать в -ти – пам’ята́ ти.
Панама – пана́ ма; открыта целая панама – відкрили спра́ вжню пана́ му.
Паника (на бирже) – па́ ніка.
Панорама – панора́ ма.
Пансион – пансіо́ н (-ну); на полном -не – з по́ вним пансіо́ ном (утриманням), на по́ вному
пансіо́ ні (утриманні).
Пансионер, -ка – 1) (живущий на полном пансионе) – пансіоне́ р (-ра), -ка; 2) (воспитанник
пансиона) – пансіоне́ р (-ра), пансіоне́ рка, вихова́ нець (-нця), вихова́ нка пансіо́ ну.
Папка – те́ ка; (обложка) – обго́ ртка, обкла́ динка; (из картона) – паліту́ рка; п. для дел,
бумаг – обго́ ртка (паліту́ рка) на спра́ ви (на папе́ ри); папка раздувается – те́ ка повні́шає.
Параграф – пара́ граф (-фу); остаток по -фу – лишок на пара́ графі.
Парад (военн.) – пара́ да.
Парадировать (участвовать в параде) – парадува́ ти, бра́ ти у́ часть у пара́ ді.
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Парадный – 1) (о двери) пара́ дний, чі́льний; 2) (торжественный, о заседании) –
урочистий, пара́ дний.
Парализовать – паралізува́ ти, сов. – спаралізува́ ти.
Параллель – 1) (параллельная линия) – парале́ ля, рівнобі́жник (-ка), рівнобі́жна (лі́нія); 2)
(сравнение) – парале́ ля, порівняння; проводить -ли – робити порівняння, порі́внювати.
Параллелизм – рівнобі́жність (-ности), паралелі́зм (-му).
Пари – за́ кла́ д (-ду); держать пари – заклада́ тися, йти у за́ кла́ д, битися об за́ кла́ д ;
держащий пари – закла́ дник (-ка).
Парикмахер – голяр (-ра́ ).
Парикмахерская – голярня, перука́ рня.
Паритет – парите́ т (-ту), рі́вність (-ности), рівнозна́ чність (-ности); п. покупательной силы –
парите́ т купіве́ льної сили.
Паритетный (о начале) – парите́ тний, рі́вний, одна́ ковий.
Парк – парк (-ку); п. трамвайный – трамва́ йний парк.
Парламентар – парляментський діяч (-ча́ ), парлямента́ р (-ра).
Парламентер – парляменте́ р (-ра).
Пароль – паро́ ль (-ля), га́ сло.
Пароход – паропла́ в (-ва); п. отходит – паропла́ в від’їздить; п. прибывает – паропла́ в
прибува́ є; п. уходит – паропла́ в відплива́ є.
Пароходный (о сообщении) – паропла́ вний.
Пароходство – паропла́ вство, пароплавба́ .
Партиец, -ка – парті́єць (-ійця), парті́йка, парті́йник (-ка), парті́йниця.
Партийность – парті́йність (-ности), сторо́ нництво.
Партийный (о работнике) – парті́йний.
Партикулярный (об одежде, о портном) – циві́льний, партикулярний.
Партионный (о продаже) – партіо́ нний, па́ ртіями, гурта́ ми.
Партия – 1) па́ ртія; 2) (торг.) – па́ ртія, гурт (-ту); аванс под -тию товара – ава́ нс під па́ ртію
това́ ру, кра́ му.
Паспорт – па́ спорт (-та); п. заграничный – закордо́ нний па́ спорт; п. подложный –
підро́ блений, зфалшо́ ваний па́ спорт; п. прописанный – записаний па́ спорт; по -ту
значится – в па́ спорті записано; по -ту проживать – з па́ спортом прожива́ ти; прописка
паспорта – за́ пис па́ спорта, записа́ ння па́ спорта.
Паспортный (о книжке) – паспорто́ вий, па́ спортний.
Пассаж – паса́ ж (-жу).
Пассажир, -ка – пасажир (-ра), пасажирка; п. отъезжающий (с поездом, пароходом) –
від’їжджий пасажир.
Пассажирный, пассажирский (о поезде) – пасажирний.
Пассив – пасив (-ву).
Пассивный (о балансе, долге) – пасивний.
Патент – пате́ нт (-ту); п. на изобретение – пате́ нт на винахід; выбирать -нт – бра́ ти пате́ нт;
выборка -та – брання пате́ нту.
Патентный (о сборе) – пате́ нтний, пате́нто́ вий.
Патентовать – патентува́ ти, сов. – упатентува́ ти кого́ , що, видава́ ти, сов. – видати пате́ нт
кому́ , на що.
Патронировать – патронува́ ти.
Патруль – патру́ ль (-ля).
Пауза – па́ вза, зу́ пинка.
Пахотный (о земле) – о́ рний; (об орудиях) – хліборо́ бський.
Пахоть – рілля, нив’я (Г).
Пациент, -ка – паціє́нт (-та), паціє́нтка.
Пачка – па́ чка.
Паштетная – паште́ тня.
Педагогический (о совете) – педагогі́чний.
Пекарня – пека́ рня.
Пекарь, -ка – пе́кар (-ря), пе́карка.
Пенал – пена́ ль (-лю).
Пенсионер, -ка – пенсіоне́ р (-ра), пенсіоне́ рка, вислуженець (-нця), вислужениця (Н).
Пенсионный (об уставе) – пенсі́йний.
Пенсион, пенсия – пе́ нсія; жить на -сию – жити з пе́ нсії; получающий пенсию, на -сии –
пенсіоне́ р (-ра), вислуженець (-нця) (Н).
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Пеня (штраф) – грошова́ ка́ ра, штраф (-фу); налагать пеню – штрафува́ ти, оштрафува́ ти,
наклада́ ти, накла́ сти грошову́ ка́ ру.
Пепельница – попільничка.
Первенство – пе́ ршість (-шости), пе́ ршенство.
Первичный – первинний; (первоначальный) – початко́ вий, пе́ рвісний.
Первобрачие – пе́ рший шлюб.
Первобрачный (о детях) – від пе́ ршого шлюбу, первошлюбний.
Первоисточник – пе́ рше джерело́ , перводжерело́ .
Первоклассный (наилучший, об отеле) – першорядний.
Первоначальный (об иске) – початко́ вий, пе́ рвісний.
Первопечатный (о книге) – пе́ рший дру́ ком.
Перворазрядный, перворядный – першорядний.
Первый – пе́ рший; во-первых – пе́ рше, попе́ рше, раз що.
Переадресовывать, -совать – переадресо́ вувати, переадресува́ ти.
Перебаллотировывать, -ровать – переголосо́ вувати, переголосува́ ти (ку́ льками),
перебальотува́ ти.
Перебой – перебі́й (-бо́ ю), пере́ рва; на -бой – навпере́ йми, наза́ хват, перебива́ ючи один
о́ дного; работа без -оев – неперебивана робо́ та.
Перебор – 1) перебі́р (-бо́ ру); 2) (действие) – перебира́ ння, перебі́р (-бо́ ру).
Переборка – 1) (сверх меры взятое) – перебі́р (-бо́ ру); (действ.) – перебира́ ння,
перебра́ ння; 2) (перегородка) – пере́ ділка.
Переборный (о деньгах) – пере́ браний, перебі́рний.
Перебрасывать, -бросить – перекида́ ти, перекинути; (о лицах, учреждениях) –
перено́ сити, перене́ сти.
Переваливать, -лить (грузы) – переванта́ жувати, переванта́ жити.
Перевалка (грузов) – переванта́ ження.
Перевалочный (о пункте) – переванта́ жний.
Переверка – перевіряння, переві́р (-ві́ру), (СЖМ).
Переверять, -рить – перевіряти, переві́рити.
Перевес – 1) (перевешивание) – перева́ жування, перева́ ження; 2) (лишек веса) – перева́ га,
лишок ваги; 3) (преимущество) – перева́ га; иметь, получить, -вес – переважа́ ти,
перева́ жити, ма́ ти, здобу́ ти перева́ гу, бра́ ти, взяти го́ ру над чим; данное мнение получило
-вес – ця ду́ мка взяла́ го́ ру, ця ду́ мка перева́ жила.
Перевешивать, -весить – 1) (взвесить многое) – ва́ жити, пова́ жити; 2) (вторично) –
перева́ жувати, перева́ жити, на́ ново ва́ жити, на́ ново зва́ жити, поперева́ жувати що; 3)
(перетягивать весом, превосходить) – перева́ жувати, перева́ жити, перетяга́ ти,
перетягти.
Перевод – 1) (кого через что) – перепра́ ва, переві́д (-во́ ду), перепро́ від (-воду); п. через
границу – перепро́ від че́ рез кордо́ н; п. учащихся (в следующ. группы) – переві́д у́ чнів; 2)
(перемещение) – перемі́щення, перене́ сення; п. служащих – перемі́щення службо́ вців; п.
учреждения – перене́ сення устано́ ви; 3) (денежный) – грошовий пере́каз; (действ.) –
перека́ зування гро́ шей; (бланк) – пере́ каз (-зу), блянок на (гро́ ші) (грошовий) пере́каз; п.
денег по почте, телеграфу – перека́ зування гро́ шей по́ штою, телеграфом; п. почтовый –
пе́ реказ пошто́ вий, пере́ каз по́ штою; п. телеграфный – пере́каз телегра́ фний, пере́ каз
телегра́ фом; по -ду (получить) – пере́ казом; 4) (о долге, имуществе) – переписування; п.
долга – переписування до́ вгу; 5) (о векселе) – джирува́ ння, переписування на ко́ го
ве́ кселя; 6) (на другой язык) – пере́клад (-ду); (действ.) – переклада́ ння; п. дословный –
пере́ клад сло́ во в сло́ во; п. точный – досто́ тний, то́ чний пере́ клад; не поддается -ду – не
надає́ться до пере́кладу, не мо́ жна перекла́ сти; сделать перевод на украинский язык –
́
перекла́ сти українською
мо́ вою.
Переводитель, -ница (коммерч.) – переписувач (-ча).
Переводить, -вести – 1) перево́ дити, перевести; 2) (перемещать кого через что) –
переправляти, перепра́ вити, переміща́ ти, перемістити, перено́ сити, перенести; п. по
службе – переміща́ ти на у́ ряді; 3) (деньги по почте или телеграфу) – перека́ зувати,
переказа́ ти по́ штою, телегра́ фом, пересила́ ти, пересла́ ти пере́ казом; переведено по почте
(сто рублей) – перека́ зано по́ штою; 4) (имущество на чье-либо имя) – переписувати,
переписа́ ти що на ко́ го; п. долг – переписувати довг; 5) -ить вексель на кого – джирува́ ти,
переписувати, переписа́ ти на ко́ го ве́ ксель; 6) -ить, что-либо на деньги – оберта́ ти,
оберну́ ти що на гро́ ші, згро́ шити що; (в см. исчислять в деньгах) – вирахо́ вувати,
вирахувати в гро́ шах; п. рубли на франки – оберта́ ти карбо́ ванці на фра́ нки.
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Переводный – 1) (об относящемся к переводу денег, бланке, отношении, операции) –
переказо́ вий, на пере́ каз; 2) (о долге) – переписаний; 3) (о векселе) – джиро́ ваний,
переписаний; 4) (переведенный с другого языка, о документе, произведении) –
перекладний; (к переводу относящийся) – перекладо́ вий; -ная литература – перекладна́
літерату́ ра; 5) (о бумаге) – перебивний, копіюва́ льний.
Переводчик, -чица (произведения) – перекла́ да́ ч (-ча́ ), перекла́ да́ чка; п. векселя –
джира́ нт (-та), переписува́ ч ве́ кселя.
Перевоз (переправа) – переві́з (-во́ зу); п. лодочный – човно́ вий переві́з, переві́з човно́ м;
заниматься -зом – держа́ ти переві́з; плата за -воз (перевозное) – перевозо́ ве.
Перевозить, -везти на чем – перево́ зити, перевезти чим; п. на лошадях – перево́ зити
кі́ньми.
Перевозка – переві́з (-во́ зу), перевезі́ння; -ки гужевые – тяглові́ перево́ зи; -ки
железнодорожные – залізничні перево́ зи.
Перевозочный (о средствах) – перевозо́ вий, транспорто́ вий.
Перевозчик – переві́зник (-ка).
Перевыборы – перевибори (-рів), переобра́ ння.
Перевыручка – перето́ рг (-ргу).
Перевязочный (о пункте) – перев’язний; (о материале) – перев’язувальний.
Переговорить с кем о чем – переговорити з ким про що; п. по делу – переговорити в
спра́ ві.
Переговоры – перегово́ ри (-рів), переспра́ ви (-справ); вести -ры – прова́ дити перегово́ ри
(переспра́ ви) з ким, пересправляти з ким; вступать в -ры – розпочина́ ти перегово́ ри,
ста́ ти до перегово́ рів; прекратить -ры – припинити перегово́ ри (переспра́ ви).
Переграфливать, -фить – перегра́ флювати, переграфити, переліні́ювати, переліні́їти.
Перегруженность – переванта́ женість (-ности); (работой) – переобтяженість (-ности).
Перегруживать, перегружать, -грузить – 1) (что) – переванта́ жувати, переванта́ жити; 2
) (кого работой, делами) – переобтяжувати, переобтяжити кого́ .
Перегрузка – 1) переванта́ ження: (длит. действ.) – переванта́ жування; 2) (работой) –
переобтяження; (длит. действ.) – переобтяжування.
Перегрузочный (о станции) – переванта́ жний.
Перегрузчик – переванта́ жник (-ка).
Перегруппировывать, -ровать – перегрупо́ вувати, перегрупува́ ти.
Передавать, -дать – 1) передава́ ти, переда́ ти кому́ що; п. вексель – переджиро́ вувати,
переджирува́ ти, переписувати, переписа́ ти на ко́ го ве́ ксель; п. дело в суд – передава́ ти
спра́ ву до су́ ду; п. дело на чье усмотрение – віддава́ ти спра́ ву на чий ро́ зсуд; п. по
духовному завещанию – одписувати, одписа́ ти; п. через кого – передава́ ти ким; 2)
(изображать) – віддава́ ти, відда́ ти; 3) (лишнее) – передава́ ти, переда́ ти; (деньгами) –
перепла́ чувати, переплатити за що; 4) (на словах) – перека́ зувати, переказа́ ти;
(рассказывать) – переповіда́ ти, переповісти; п. через кого (на словах) – перека́ зувати ким.
Передаток (излишне данное) – переда́ ток (-тку).
Передаточный (об акте) – відступний, (о переданных в излишке деньгах) – пере́ даний,
перепла́ чений.
Передатчик, -чица – передаве́ ць (-вця), передава́ ч (-ча́ ), передава́ чка (на словах) –
перека́ зувач (-ча), перека́ зувачка.
Передача – 1) (что переданное кому или куда) – переда́ ча; (действ.) – передава́ ння,
переда́ ння; п. векселя – переджиро́ вування, переджирува́ ння; п. права, имущества –
переда́ ння пра́ ва, майна́ кому́ ; акты по -че – а́ кти (про) передава́ ння, переда́ ння майна́ ; 2)
(отображение) – відда́ ння; 3) (сверх меры) – переда́ ння; (деньгами) – перепла́ чення,
перепла́ та за що, за́ йві, пере́ дані гро́ ші; 4) (на словах) – пере́ каз (-зу) ро́ зповідь; (действ.)
перека́ зування, розповіда́ ння.
Передвигать, -двинуть – пересува́ ти, пересо́ вувати, пересу́ нути; п. кредиты – пересува́ ти
кредити.
Передвижной (о столе) – пересувний, переставний; (о выставке) – мандрівний,
переїзний; (о библиотеке) – перевізний.
Передел – переді́л (-лу).
Переделка (переделанное) – переро́ бка, переро́ блення, переро́ блене; (действ.) –
переро́ блювання, переро́ блення.
Переделывать, -лать – переробляти, переро́ блювати, переробити що.
Передержатель, -ница – переде́ ржець (-жця), переде́ ржувач (-ча), переде́ ржувачка.
Передерживать, -жать – 1) переде́ ржувати, переде́ ржати, перетримувати, перетримати
132

Російсько-український словник ділової мови

кого́ , що де; 2) (укрывать беглых, чужие вещи) – перехо́ вувати, перехова́ ти,
переде́ ржувати, переде́ ржати; 3) (издержать лишнее) – перетра́ чувати, перетра́ тити,
перевитра́ чувати, перевитратити.
Передержка – 1) (перерасход) – перетра́ та, перевитрата; 2) (извращение фактов, слов) –
перекру́ чення.
Передняя (комната) – передпо́ кій (-кою).
Передобеденный (о времени) – передобі́дній, передобі́дяний.
Передоверие – передові́реність (-ности); (действ.) – передовіряння, передові́рення.
Передоверитель, -ница – передові́рець (-рця).
Передоверять, -рить – передовіряти, передові́рити.
Передовица – провідна́ стаття, передова́ (-о́ ї).
Передовой – 1) (о позиции, части) – передовий, пере́ дній, начі́льний, чі́льний; 2) (в
работе, вожаке) – передовик (-ка́ ); 3) (прогрессивный, о взгляде) – поступо́ вий.
Передокладывать, -доложить (дело или кому о чем) – знов доповіда́ ти, доповісти про
спра́ ву, или кому́ про (за) що.
Передопрашивать, -просить – передопитувати, передопита́ ти, знов (удру́ ге) допитувати,
передопита́ ти, знов (удру́ ге) допитувати, допита́ ти.
Передопрос – передо́ пит (-ту), новий до́ пит, до́ пит удру́ ге.
Переезд – 1) (переезжание) – переїзд (-ду), переїжджа́ ння; 2) (перегон) – переїзд (-ду),
перегі́н (-го́ ну); 3) (место, где переезжают) – переїзд (-ду), переїздка (через реку) –
перепра́ ва, пере́ ві́з (-во́ зу).
Переезжать, переехать – переїздити, переїжджа́ ти, переїхати, перево́ зитися,
перевезтися.
Пережиток (остатки прошлого) – ре́ штки (-ків), забу́ ток (-ку), віджиток (-тку).
Перезаклад – перезаста́ ва.
Перезакладчесхий (об операции) – перезаста́ вницький.
Перезакладчик, -ца – перезаста́ вник (-ка), перезаста́ вниця.
Перезакладывать, -заложить – заставляти, заста́ вити, удру́ ге перезаста́ влювати,
перезаставляти, перезаста́ вити.
Перезаключать, -чить (договор) – переуклада́ ти, переукла́ сти, уклада́ ти, укла́ сти новий
(до́ гові́р).
Перезалог – перезаста́ ва.
Переизбирать, -брать – переобира́ ти, переобра́ ти, на́ ново обира́ ти, на́ ново обра́ ти.
Переизбрание – переобра́ ння.
Переименовывать, переименовать, -ся – переймено́ вувати, перейменува́ ти, -ся.
Переклеймить (сызнова) – перетаврува́ ти; (поклеймить многое) – потаврува́ ти.
Перекличка – переклика́ ння, пере́клик (-ку); п. поименованная – поіме́ нний пере́клик;
делать -ку – перекликувати, переклика́ ти, перекликати кого́ .
Перекочевывать, -чевать – кочува́ ти, перекочо́ вувати, перекочува́ ти.
Перекрещивать (гербовые марки) – перекре́ слювати, перекре́ слити.
Перекупать, -пить – перекупо́ вувати, перекупити.
Перекупка – перекупо́ вування, пере́куп (-пу), перекупі́вля.
Перекупщик, -щица – переку́ пник (-ка), пере́купень (-пня), пере́ купка, переку́ пниця.
Перелагать, -ложить – переклада́ ти, перекла́ сти.
Перелистовывать, -тать (дело) – перегорта́ ти, перегорну́ ти.
Перемежевывать, -жевать – перемежо́ вувати, перемежува́ ти.
Перемена – перемі́на, змі́на.
Переменный (о составе) – перемі́нний, змі́нний.
Перемерка – перемі́р (-ру); при -ке оказалось – коли переміряли, виявилось, перемі́ривши
виявили.
Перемечать, -метить – перезна́ чувати, перезна́ чити; (о мног.) – поперезна́ чувати,
позначити.
Перемещать, -местить – переміща́ ти, перемістити; (переводить) – перево́ дити,
переве́ сти; п. служащего – перемістити урядо́ вця (на і́ншу поса́ ду).
Перемещение (на другую должность) – перемі́щення.
Перенаселенность – перелюдненість (-ности).
Перенос, -ка – перенесе́ ння; -сы в главной книге – перене́ сення в головні́й книзі; к -су 40
рублей – до (на) перене́ сення 40 карбо́ ванців.
Переносить, -нести – 1) перено́ сити, перене́ сти; п. итог (из книги в книгу) – перено́ сити,
переписувати пі́дсумок; 2) (перетерпевать) – зно́ сити, зне́ сти, терпі́ти, витерпіти.
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Перено́ сный (иносказательный, о смысле) – перено́ сний; в -ном смысле – в перено́ сному
розумі́нні, перено́ сно розумі́ючи.
Перенумеровывать, -ровать (наново) – нумерува́ ти на́ ново, перенумерува́ ти на́ ново,
перенумеро́ вувати, перенумерува́ ти; (сряду все) – нумерува́ ти, понумерува́ ти.
Переоборудовать – переустатко́ вувати, сов. – переустаткува́ ти, переуряджа́ ти,
переурядити.
Переобременять, -нить – переобтяжувати, переобтяжити.
Переосвидетельствование – переосвідува́ ння, перео́ свід (-ду) (Н).
Переосвидетельствовать – переосвідува́ ти кого́ .
Переоценивать, переоценить, -ся – 1) переціно́ вувати, перецінува́ ти; 2) (оценивать
дороже, чем следует) – переці́нювати, перецінити.
Переоценка – переці́нка, переці́нення; (действ.) переціно́ вування, перецінува́ ння,
переці́нювання, переці́нення.
Перепечатка (перепечатанное издание) – пере́друк (-ку); (действ.) – передруко́ вування,
передрукува́ ння.
Перепечатывать, -чатать – передруко́ вувати, передрукува́ ти.
Переписка – 1) (письма) – листи, листува́ ння; (обмен письмами) – листува́ ння; п.
коммерческая – комерці́йне листува́ ння; п. служебная – службо́ ве листува́ ння; вести пк-у
с кем либо – листува́ тися з ким; 2) (переписывание чего) – переписування, переписа́ ння;
п. на машине – друкува́ ння машинкою; плата за -ку – пла́ та за переписування,
переписне́ ; принимать -ку на машине – бра́ ти до дру́ ку (друкува́ ти) машинкою.
Переписчик, -чица – переписувач (-па), переписувачка, переписник (-ка), переписниця.
Переписывать, -сать – 1) (наново) – переписувати, переписа́ ти; 2) (копировать,
составлять список) – списувати, списа́ ти, переписувати, переписа́ ти; п. имущество,
вещи – списа́ ти (переписа́ ти) майно́ , ре́ чі.
Переписываться, -саться (обмениваться письмами) – листува́ тися з ким, зсила́ тися
листа́ ми з ким.
Перепись – пе́ ре́ пис (-су); п. всеобщая, всенародная – зага́ льний, вселюдний пе́ ре́пис; п.
народная – пе́ ре́ пис людности; п. поголовная – по́ спільний пе́ ре́ пис.
Переплата – перепла́ та.
Переплачивать, -платить – перепла́ чувати, переплатити.
Переплет – 1) (книги) – опра́ ва, паліту́ рки (-рок); п. кожаный – опра́ ва шкі́рою, шкіряна́
опра́ ва, шкіряні́ паліту́ рки; п. коленкоровый – перкале́ ві паліту́ рки; 2) (переплетание
книг, действ.) – оправляння, паліту́ рення, опаліту́ рювання; книги находяться в -лете –
книги (са́ ме) оправляють (паліту́ рять); отдать книги в -лет – відда́ ти книги в опра́ ву,
оправляти.
Переплетчик, -чица – паліту́ рник, паліту́ рниця, опра́ вник, опра́ вниця.
Переподготовка – перепідгото́ ва, перепідгото́ влення, перепідготува́ ння; заниматься -кой
– а) перепідготовляти кого́ ; б) перепідготовлятися; курсы по -ке – ку́ рси перепідгото́ ви
(перепідгото́ влення).
́ (-ду).
Переправа – перепра́ ва, переві́з (-во́ зу), переїзд
Переправлять, -вить – 1) (кого, что, через что) – переправляти, перепра́ вити; 2)
(сызнова исправлять) – за́ ново поправляти, за́ ново попра́ вити; 3) (переделывать) –
переробляти, переробити.
Переприем – переприйма́ ння.
Перепродавать, -дать – перепро́ дувати, перепродава́ ти, перепрода́ ти.
Перепродавец, -вщица – перепро́ дувач (-ча), перепро́ дувачка.
Перепродажа – перепро́ даж (-жу), перепро́ дування.
Перепродажный (о товаре) – перепро́ дажний, на перепро́ даж.
Перепроизводство – надпроду́ кція, надвиробництво, перепроду́ кція; (населения) –
намно́ ження.
Перерабатывать, -ботать – 1) переробляти, переро́ блювати, переробити; 2) (работать
излишнее время) – працюва́ ти з на́ длишком (Н); п. ежедневно полчаса – щодня півгодини
працюва́ ти на́ длишком.
Переработка – 1) (переработанное) – переро́ бка, перері́б (-ро́ бу); 2) (действие) –
переро́ блювання, переро́ блення, перетво́ рення, переро́ бок (-бку).
Переработок – на́ длишок пра́ ці.
Перераспределение – новий розпо́ діл, пере(роз)по́ діл (-лу); (действ.) – нове́ розподіляння,
нове́ розподі́лення, пере(роз)поділяння, пере(роз)поді́лення.
Перераспределять, -лить – перерозподіляти, перерозподілити, переподіляти,
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переподілити що.
Перерасследование, переследование – новий ро́ зслід, розслі́дження на́ ново.
Перерасследовать, переследовать – розслі́джувати, сов. – розслідити на́ ново, робити,
сов. – зробити слі́дство на́ ново; дело это перерасследовано – цю спра́ ву розслі́джено
на́ ново, у цій спра́ ві слі́дство зро́ блено на́ ново.
Перерасход – перевитрата, перетра́ та; п. по смете – перетра́ та про́ ти кошто́ рису.
Перерасходовать – пере(ви)трача́ ти, пере(ви)тра́ чувати, сов. – пере(ви)тратити.
Перерешать, -шить – переріша́ ти, перерішити, пересу́ джувати, пересудити.
Перерыв – пере́ рва; п. обеденный – пере́ рва на обі́д, обі́дня пере́ рва; без -ва работать –
без відга́ лю працюва́ ти.
Пересадка (в пути, действ.) – пересіда́ ння, пере́ сід (-ду) (Н); п. на Харьков – пересіда́ ти на
Ха́ рків; билет с -кой – пересідний (Н) біле́ т; здесь -ка – тут пересіда́ ти; проехать без -ки
́
– проїхати
не пересіда́ ючи.
Переселенец, -нка – пересе́ле́ нець (-е́ нця), пересе́ лець (-льця), переселе́ нка, пересе́ лиця.
Переселенческий (о пункте) – пересе́ льський, переселенський.
Переселять, переселить, -ся – переселяти, переселити, -ся.
Пересматривать, -смотреть – 1) (наново) – перегляда́ ти, переглянути (на́ ново); 2)
(просматривать) – перегляда́ ти, переглянути.
Пересмотр – пере́ гляд (-ду) (на́ ново); дело подлежит -тру – спра́ ву тре́ ба розглянути
на́ ново; п. решения суда – пере́ гляд вироку.
Пересортировывать, -ровать – пересорто́ вувати, пересортува́ ти.
Переспрос – пере́пит (-ту).
Переспросный (о показании) – перепитний.
Пересрочивать, -срочить – призна́ чити і́нший те́ рмін (речене́ ць), перене́ сти на і́нший
те́ рмін, визнача́ ти, визначити і́нший те́ рмін (речене́ ць), перетерміно́ вувати,
перетермінува́ ти.
Пересрочка – призна́ чення, визначення і́ншого те́ рміну (реченця), перенесе́ ння на і́нший
те́ рмін, перетермінува́ ння.
Перестраивать, -строить – перебудо́ вувати, перебудува́ ти, іна́ кше уклада́ ти, іна́ кше
укла́ сти, на́ ново уклада́ ти, на́ ново укла́ сти; п. ассортимент – іна́ кше уклада́ ти, укла́ сти
асортиме́ нт; п. планы – іна́ кше (на́ ново) уклада́ ти пляни, перепляно́ вувати,
переплянува́ ти; п. работу – іна́ кше уклада́ ти, перепляно́ вувати робо́ ту.
Перестрахование – переубезпе́ чення; п. по опасности – переубезпе́ чення че́ рез (особливу
) небезпе́ ку.
Перестраховывать, -ховать – переубезпе́ чувати, переубезпеча́ ти, переубезпе́ чити,
убезпеча́ ти, убезпе́ чити на́ ново.
Перестраховщик, -щица – переубезпе́ чник (-ка), переубезпе́ чниця.
Пересуд (дела в суде) – пере́ суд (-ду), пересу́ джування, пересу́ дження.
Пересчитывать, пересчитать – перелі́чувати, перелічити, перерахо́ вувати, перерахува́ ти.
Пересылать, -слать – пересила́ ти, пересла́ ти.
Пересылка – пересила́ ння, переслання; -ка дорого будет стоить – пересла́ ти бага́ то
́ ко́ штом.
ко́ штуватиме; -ка за счет фирмы – фі́рма пересила́ є своїм
Пересыльный и пересылочный (о пункте) – пересильний.
Переторжка, переторг – перето́ рг (-гу).
Перетрата – перевитра́ та.
Переупаковывать, -ковать – перепако́ вувати, перепакува́ ти що.
Переустраивать, -строить – перебудо́ вувати, перебудува́ ти.
Переустройство – перебудо́ ва, перетві́р (-во́ ру) (Н); (действ.) – перебудо́ вування,
перебудува́ ння, перетво́ рювання, перетво́ рення.
Переуступать, -пить – перевідступа́ ти, перевідступити що кому́ .
Переуступка – переві́дступ (-пу); (действ.) – перевідступа́ ння, перевідсту́ плення;
совершать -ку имущества – уклада́ ти акт на переві́дступ майна́ .
Переуступочный (о записи) – перевідсту́ пний.
Переучет – 1) перео́ блік (-ку), новий о́ блік кого́ , чого́ ; 2) (векселя) – передисконтува́ ння,
передиско́ нто.
Переучитывать, -честь – 1) переоблі́чувати, робити, зробити новий о́ блік; 2) (вексель) –
передисконто́ вувати, передисконтува́ ти ве́ ксель.
Переформировывать, -ровать – переформо́ вувати, переформува́ ти.
Переход – перехі́д (-хо́ ду); п. на новые методы работы – перехі́д на нові́ ме́ тоди пра́ ці;
оставить службу за -дом на другую работу – залишити, (покинути) поса́ ду, перейшо́ вши
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на і́ншу робо́ ту.
Переходить, перейти – перехо́ дити, перейти; перейдемте к следующему вопросу –
перейді́мо до да́ льшого пита́ ння (да́ льшої спра́ ви).
Переходной (о времени) – переступний, переходо́ вий.
Переценивать, -нить – 1) (наново) – переціно́ вувати, перецінува́ ти, перецінити на́ ново,
цінува́ ти на́ ново; (оценить все) – поцінува́ ти на́ ново; 2) (выше достоинства) –
переці́нювати, перецінити.
Переценка – 1) – переціно́ вування, перецінува́ ння; 2) – переці́нювання, переці́нення.
Перечень – пере́ лік (-ку), реє́стр (-ру); п. исчерпывающий – по́ вний пере́ лік (реє́стр).
Перечеркивать, -кнуть – перекре́ слювати, перекре́ слити.
Перечет – перелі́чення, перерахо́ вування, пере́ лік (-ку); п. полистный – поа́ ркушний
пере́ лік.
Перечислять, -лить – 1) лічити, перелі́чувати, перелічити, перерахо́ вувати, перерахува́ ти,
(поименно называть) – назива́ ти, назва́ ти, перелі́чувати, перелічити; 2) (бухг.) –
переписувати, переписа́ ти, перено́ сити, перенести (на і́нший раху́ нок).
Перечислять суммы (со счета на счет) – переписувати су́ ми.
Перечитывать, перечитать, перечесть – 1) – перечитувати, перечита́ ти,
поперечитувати, попрочитувати; 2) (снова) – чита́ ти, прочита́ ти на́ ново, перечитувати,
перечита́ ти.
Перечневый (отн. к перечню, о ведомости) – переліко́ вий, перелічний, реєстро́ вий.
Перештемпелевать – 1) – поштампува́ ти; 2) (снова) – поштампува́ ти на́ ново,
перештампува́ ти.
Переэкзаменовка – новий і́спит (-ту), переі́спит (-ту), повто́ рний і́спит.
Переэкзаменовывать, -новать – 1) – іспитува́ ти, поіспитува́ ти; 2) (снова) – іспитува́ ти,
поіспитува́ ти на́ ново, переіспито́ вувати, переіспитува́ ти.
Переэкзаменовываться, -новаться – склада́ ти, скла́ сти і́спит на́ ново,
переіспито́ вуватися, переіспитува́ тися.
Период – пері́од (-ду), доба́ (род. мн. – діб); п. времени – пері́од ча́ су; п. навигационный –
навігаці́йний, плавбовий пері́од (час); п. отчетный – пері́од зві́тний; п. экзаменационный
– пері́од і́спитів, іспито́ вий пері́од.
Периодический (об издании) – періодичний.
Периферия – перифері́я; работающий на -рии – перифері́єць (-рійця).
Перо (писчее) – перо́ (мн. – пе́ ра).
Перон – перо́ н (-ну).
Перонный (о билете) – перо́ нний.
Персона – персо́ на, осо́ ба; плата от -ны – пла́ та з осо́ би.
Персонал – персона́ л (-лу), особо́ вий склад (-ДУ); п. нисший – (нижчі) техні́чні робітники; п.
обслуживающий – обслужний персона́ л; п. регистрирующий – реєстро́ вний персона́ л; п.
счетный – рахівний персона́ л.
Персонально – персона́ льно, особисто, сам, своє́ю осо́ бою.
Перфоратор – пробива́ ч (-ча́ ), перфора́ тор (-а).
Перфорировать – пробива́ ти, перфорува́ ти.
Петит (типогр.) – дрі́бень (-бню), петит (-ту).
Петиция – проха́ ння, петиція, пода́ ння.
Пехота – піхо́ та.
Пехотинец – піхотинець (-нця).
Печатать – 1) (прикладывать печатку) – печа́ тати, припеча́ тувати, запеча́ тувати що; 2)
(типогр.) – друкува́ ти.
Печатать на пишущей машинке – друкува́ ти машинкою.
Печатка – печа́ тка.
Печатник, -ца – друка́ р (-ря), друка́ рка; союз -ков – спі́лка друкарі́в.
Печатно – дру́ ком.
Печатный – 1) (клейменный, о товаре) – штампо́ ваний, печа́ тний, зна́ чений; 2) (типогр. о
станке) – друка́ рський: (о напечатанном листе) – друко́ ваний.
Печатня – друка́ рня.
Печаточник, -ница – печатка́ р (-ря), печатка́ рка.
Печать – 1) печа́ тка, печа́ ть; п. сургучная – смі́лкова, сургу́ чна печа́ ть; взлом -тей –
пору́ шення (зі́рвання) печа́ то́ к; -ть взломана – печа́ ть зла́ мано; наложить печать –
накла́ сти (покла́ сти) печа́ тку; подписью и приложением -ти свидетельствую – пі́дписом і
печа́ ткою сві́дчу; прилагать печать к чему – відтискувати, відтиснути печа́ тку на чо́ му; с
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приложением -ти – за печа́ ткою (печа́ ттю), з (відтисненою) печа́ ттю; 2) (клеймо) – тавро́ ,
відбиток; 3) (типогр.) – друк (-ку); (пресса) пре́ са; п. периодическая – періодична пре́ са;
опубликовывать в -ти – дру́ ком подава́ ти, пода́ ти, оголо́ шувати, оголосити дру́ ком;
отдавать в печать – віддава́ ти, відда́ ти до дру́ ку; постановления, относящиеся к -ти –
постано́ ви про пре́ су (про друк); появиться в -ти – з’явитися (появитися, вийти) дру́ ком;
приготовить к -ти – виготовити (обробити) до дру́ ку; разрешать, одобрять к -ти (к
печатанию) – дозво́ лити друкува́ ти, ухвалити до дру́ ку; с наложением сургучной печати –
запеча́ тавши смі́лкою, накла́ вши смі́лкову печа́ ть; 4) (шрифт) – друк (-ку), шрифт (-ту); п.
крупная – бу́ йний друк; п. убористая – дрі́бний, стислий, ті́сний друк.
Пивная – пивниця, пивна́ .
Пивовар – брова́ р (-ря).
Писарский (о столе) – писа́ рський.
Писарь, -ша – писар (-ря), писарка; быть -рем – бу́ ти писарем, писарюва́ ти.
Писатель, -ница – письме́ нник (-ка), письме́ нниця.
Писательский (о деятельности) – письме́ нницький.
Писательствовать – письменникува́ ти.
Писать, написать – 1) писа́ ти, написа́ ти; п. прописью – а) писа́ ти ручним письмо́ м; б)
(цифры) писа́ ти слова́ ми; 2) (красками) – малюва́ ти, намалюва́ ти.
Писец – переписувач (-ча).
Писчий (о бумаге) – письмо́ вий, писа́ льний, до писа́ ння.
Письменно (не устно) – па письмі́; (в письме) – листо́ вно, листо́ м; -но излагать – подава́ ти
на письмі́; -но отвечать – відписувати, відповіда́ ти (на письмі́) (листо́ вно).
Письменный (не устный, о договоре, доказательстве, обязательстве) – на письмі́,
писаний, у письмі́; (в письме) – листо́ вний; (о приборе) – письмо́ вий; (о работе) –
письмо́ вий, (об уже написанном) – писаний.
Письмо – 1) (писание, почерк) – письмо́ , писа́ ння, рука́ ; п. отчетливое, разборчивое,
четкое – читка́ рука́ , розбірне́ письмо́ , читке́ письмо́ ; п. убористое – густе́ письмо́ ; на -ме
– на письмі́; 2) (сообщение на бумаге) – лист (-ста́ ); п. верительное – ві́рчий лист; п. до
востребования – лист до запита́ ння; п. доверительное – ві́рчий, дору́ чний лист; п.
доплатное – доплатний лист; п. заказное – забезпе́ чений лист; п. ответное – відписний
лист, ві́дпис (-су), лист на ві́дповідь; п. открытое (в газете) – одве́ ртий лист; п.
открытое (открытка) – листо́ вна ка́ ртка, листі́вка; п. очень нужное – ду́ же потрі́бний
лист; п. подметное – підкидний (підкинутий) лист; п. поручительное – поручний лист,
ґаранті́йний лист; п. просительное – лист із проха́ нням; п. простое – звича́ йний лист; п.
расшифрованное – розшифро́ ваний лист, розшифрі́вка (Н); п. рекомендательное –
рекомендаці́йний лист; п. ручательное – пору́ чний лист; п. с объявленной ценностью –
лист з пока́ заною ці́нністю; п. со вложением денег, денежное п. – грошовий лист; п. со
вложением десяти рублей – грошовий лист на де́ сять карбо́ ванців; п. сопроводительное –
супрові́дний лист; п. уведомительное – повідо́ мний лист; п. угрожающее – погро́ зливий
лист; п. упразднительное – лист на скасува́ ння; п. циркулярное – обі́жний лист, обі́жник (ка); весовые деньги за -ма – листове́ ; в ответ на ваше п. – відповіда́ ючи на ва́ шого листа́ ;
получать -ма – оде́ ржувати (відбира́ ти, дістава́ ти) листи; по получении этого -ма
(сообщите) – оде́ ржавши (одібра́ вши, діста́ вши) цього́ листа́ ; сноситься -ми –
листува́ тися.
Письмоводитель, -ница – ділово́ д (-да), ділово́ дка.
Письмоводительство – ділово́ дство.
Письмоносец – листоно́ ша.
Питание – 1) (пища) – харч (-чу), харч (-чі), їжа; улучшить -ние – полі́пшити харч; 2)
(действ.) – харчува́ ння, живлення; (грудных детей) – годува́ ння; п. общественное –
грома́ дське харчува́ ння.
Питательный – 1) (содерж. много питат. веществ, о продукте) – поживний, тривний (Г);
(доставляющий питание, о жел. ветви) – живний; 2) (пищевой, о пункте) – харчовий.
Питомец, -мица – 1) (вскормленный) – годо́ ванець (-нця), годо́ ванка; 2) (воспитанник) –
вихова́ нець (-нця), вихова́ нка.
Пищевик – харчовик (-ка́ ); союз -ков – спі́лка харчовикі́в.
Пищевой (о продукте, складе) – харчовий.
Плавание – пла́ вання; (навигация) – плавба́ ; матрос далекого плавания – матро́ с дале́ кої
плавби.
Плакат – пляка́ т (-ту).
План – плян (-ну); общий п. (работы) – зага́ льний плян; п. погашения – амортизаці́йний
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плян, плян амортиза́ ції; п. производственный – виробничий плян; п. рабочий – плян
робо́ ти; п. учебный – навча́ льний плян, плян навча́ ння, плян (як) навча́ ти; ввести,
поставить в п. – зане́ сти до пла́ ну, заплянува́ ти; начертить план – зарисува́ ти
(накре́ слити) плян; п. не выдержан – пляну не доде́ ржано; по плану видно – з пляну
видно; по плану делать – за пла́ ном (пляно́ во) робити; по определенному плану – за
пе́ вним пляном; снимать план – робити, зробити плян; согласно плану – згі́дно з пла́ ном;
составлять план работы – уклада́ ти, укла́ сти плян робо́ ти, плянува́ ти, спляно́ вувати,
сплянува́ ти робо́ ту.
Планировать (составлять план) – плянува́ ти, уклада́ ти плян.
Планировка – плянува́ ння.
Плановой (о работе) – пляно́ вий.
Плановость – пляно́ вість (-вости).
Планомерно – пляномі́рно, пляно́ во.
Планомерность – пляномі́рність (-ности), пляно́ вість (-вости).
Планомерный (о действии, работе) – пляно́ вий, пляномі́рний.
Плантатор, -ша – плянта́ тор (-ра), плянта́ торка.
Плата – 1) пла́ та (о заработной плате) – платня; п. арендная – оре́ ндна пла́ та, оре́ нда; п.
вперед – пла́ та напере́ д; п. вступительная – вступне́ ; п. входная – входове́ ; п. годичная –
річна́ пла́ та, пла́ та на рік; п. дневная – пла́ та на день, де́нна пла́ та; л. дополнительная –
додатко́ ва пла́ та; п. за вход – входове́ ; п. за квартиру, квартирная – комі́рне, пла́ та за
квартиру; п. за место на базаре – містове́ ; п. за ночлег – нічлі́жне; п. за пользование
весами – вагове́ ; п. за помол натурой – розмі́р, ме́ливне; п. за право торговли – пате́ нт (-ту
); п. задельная – відрядна пла́ та, пла́ та від робо́ ти, відрядне, зарібне́ ; п. заработанная –
заро́ блена платня; п. заработная – заробі́тна (зарібна́ ) платня; п. заслуженная –
заслуженина; п. наемная – наймова́ пла́ та, на́ ймиця, наймове́ ; п. пастушья – пасту́ щина;
п. поверстная – пла́ та від верст(в)и; п. повременная – часова́ пла́ та, пла́ та від ча́ су,
почасо́ ве, почасова пла́ та; п. подесятинная – пла́ та від десятини, віддесятинна пла́ та; п.
полуторная – півтори платні́, пла́ та в півтора́ ра́ зи (бі́льша); п. помесячная – мі́сячна
платня (помі́сячна платня); п. попенная (от пня дерева) – пла́ та від пня; п. пословная –
пла́ та від сло́ ва; п. посрочная – пла́ та на речене́ ць; п. построчная – пла́ та від рядка́ ; п.
посуточная – пла́ та (платня) від доби; п. поштучная – пла́ та від шту́ ки, відшту́ чне; п.
провозная – доставне́ , перевозо́ ве, провозо́ ве; п. сдельная – відрядна пла́ та, пла́ та від
робо́ ти, закладна́ пла́ та; п. уговорная – умо́ влена пла́ та; вносить плату по частям –
спла́ чувати ра́ тами; за плату – за пла́ ту, пла́ тно; 2) (действ.) – спла́ чення, платі́ж (-тежу́ ).
Платеж – платіж (-тежу́ ), (уплата) – сплата, спла́ чення; п. аннуитетный – платі́ж
ануїте́ тний; п. в рассрочку – виплат (-ту); п. в счет – платі́ж на раху́ нок; п. выкупной –
викупне́ , викупний платі́ж, викуп (-пу); п. наложенный – післяпла́ та; п. отсроченный –
відтерміно́ ваний платі́ж; п. по векселю, по счету – спла́ чення ве́ кселя, раху́ нку; п.
последний – остато́ чний платі́ж; п. просроченный – пореченце́ вий платі́ж, платіж по
те́ рміні, потерміно́ вий; п. рассроченный – платі́ж ра́ тами; п. срочный – терміно́ ваний
платі́ж; вносить причитающийся платеж – вно́ сити нале́ жний платі́ж; к -жу принимать
– прийма́ ти до спла́ ти; наложенным -жом – (з) післяпла́ тою; наложить п-ж на
отправляемый товар – посила́ ючи това́ р, крам, накла́ сти післяпла́ ту; нести -жи –
платити за що, опла́ чувати що; отстрачивать п-ж – відклада́ ти, відкла́ сти те́ рмін
платежу́ , відтерміно́ вувати, відтермінува́ ти платі́ж; перевод платежа (по почте) –
пере́ каз платежу; производить платеж – платити, спла́ чувати, сплатити; просрочить
платеж – перепустити, пропустити те́ рмін платежу́ ; рассрочить платеж – розкла́ сти
платі́ж на ра́ ти; ручательство в верности -жа – ґарантува́ ння (запору́ ка) пе́ вної спла́ ти;
срок -жа – те́ рмін платити.
Платежеспособность – платежеспромо́ жність (-ности), спромо́ жність платити.
Платежеспособный (о предпринимателе, об облагаемом) – платежеспромо́ жний,
спромо́ жний платити.
Платежный (о расписке) – платі́жний.
Плательщик, -щица – платник (-ка́ ), платниця.
Платить, заплатить – платити, заплатити; (оплачивать) – спла́ чувати, сплатити кому́ за
що, випла́ чувати, виплатити; п. вперед – платити впере́ д; п. в рассрочку – платити ра́ тами,
платити виплатом; п. долг – спла́ чувати довг; п. звонкой монетой – платити (дзвінко́ ю)
моне́ тою; п. наличными – платити готі́вкою; п. по частям – випла́ чувати частинами;
ча́ стка́ ми (ра́ тами).
Платный (о билете, посещении) – пла́ тний, за пла́ ту.
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Плацкарта – пляцка́ рта; п. спальная – пляцка́ рта спа́ ти, пляцка́ рта на лі́жко.
Плевательница – плюва́ льниця.
Пленарный (о заседании) – плена́ рний, по́ вний.
Пленум – пле́нум (-му).
Пломба – пльо́ мба.
Пломбировать, запломбировать – пльомбува́ ти, запльомбува́ ти.
Плотничать – теслярува́ ти, теслюва́ ти.
Плотность (заселения) – густота́ , густина́ .
Плохой (об исполнении, о товаре) – пога́ ний, ке́ пський, недола́ дній; (негодный) –
негодящий, нікче́ мний.
Площадка (детская) – майда́ нчик (-ка).
Площадь – 1) (общественная в городе, в деревне) – майда́ н (-ну), пляц (-цу); п. базарная –
база́ рний майда́ н; (для торговли животными) – торго́ виця (Г); п. торговая – торг (-гу) (Г);
2) (геометрия) – пло́ ща; п. жилая – житлова́ пло́ ща; п. посевная – засівна́ пло́ ща; по -ди –
пло́ щею.
Плутовство – шахра́ йство, круті́йство.
Пляж – пляж (-жу).
По: а) (с дат. падеж.) – 1) (для обозначения места) – по (с предлож. пад.) – на, в (с винит.
пад. на вопрос «куда» и с предлож. пад. на вопрос «где»); по балансу значится – на (в)
́
́
балянсі записано; по всей Украине – на всю Україну,
по (на) всій Україні;
по книгам вести
учет – в книгах (по книгах) прова́ дити о́ блік; вручить повестку по месту службы –
пові́стку вручити, до рук, да́ ти на мі́сці (в мі́сці, при мі́сці), де уряду́ є ;
зарегистрироваться по месту жительства – зареєструва́ тися в мі́сці прожива́ ння;
работать по профессиональной линии – працюва́ ти в професі́йній лі́нії, працюва́ ти в
професі́йних організа́ ціях; по селам и городам – по се́ лах і по міста́ х; по учреждениям – по
устано́ вах; 2) (для обозначения направления движения и пути следования, а также
способа передвижения, способа сообщения употребляется конструкция с
творительным падежом без предлога): плавание по Днепру – плавба́ Дніпро́ м; ехать по
́
железной дороге – їхати
залізницею; переслать по почте, телеграфу – пересла́ ти
по́ штою, телегра́ фом, телегра́ фно; по телефону говорить – розмовляти телефо́ ном; по
́
улице ехать – їхати
ву́ лицею; 3) (на вопрос «куда», для обозначения места назначения) –
на, в (с винит, пад.); по адресу послать – на адре́ су посла́ ти; обратиться по адресу –
вда́ тися на адре́ су; отослать по месту жительства – одісла́ ти, надісла́ ти в (на) мі́сце
прожива́ ння; разослать приказ по округам – порозсила́ ти нака́ з по окру́ гах (на окру́ ги);
уехать по месту назначений – поїхати в призна́ чене мі́сце, до призна́ ченого мі́сця; по
месту службы командировать – на мі́сце (в мі́сце) слу́ жби відрядити; 4) (с дат. пад.
множ. числа для обозначения времени и действия передается чаще всего творит.
падежом множ. числа, либо конструкциями с предлогом «у» с вин. пад. мн. числа, а
также род. падеж. с «що»): по временам – часа́ ми, ча́ сом; по праздникам, по
праздничным дням – у свята́ , у святні дні, святами, святними днями; заседания
происходят по пятницам – засі́дання відбуваються у п’ятниці, п’ятницями; (еженедельно
) – щоп’ятниці; он принимает по вторникам – він прийма́ є у вівті́рки, вівто́ рками;
(еженедельно) – щовівті́рка; пароход отправляется по средам – паропла́ в відпливає
щосереди; 5) а) (согласно чему, сообразно с чем) – за; (с творит. пад.) – згі́дно з чим,
доде́ ржуючи чого́ ; по алфавиту – за абе́ ткою; по всем правилам, требованиям – за всіма́
пра́ вилами, вимо́ гами; по декрету – за декре́ том; по его совету – за його́ пора́ дою, згі́дно
з його́ пора́ дою; по закону – за зако́ ном, за пра́ вом; по исчислениям, предположениям и
т. п. – за обраху́ нками, припу́ щеннями і т. ін.; по Марксу, по Ленину – за Ма́ рксом, за
Ле́ ніном; по общему согласию – за спі́льною зго́ дою; по определению суда – за вироком
су́ ду; по очереди – за черго́ ю; по подписке – за передпла́ тою; по порядку – за порядком,
вряд; по порядку считать – рахува́ ти (лічити) з ряду, вряд; по постановлению – за
ухва́ лою, постано́ вою; по приложенному образцу – за до́ даним зразко́ м, на до́ даний
зразо́ к; по следующей форме сделать – зробити за (згі́дно з) тако́ ю фо́ рмою, зробити,
доде́ ржуючи тако́ ї фо́ рми; распределять, классифицировать по каким-либо признакам –
поділяти, клясифікува́ ти за якими озна́ ками; б) (с род. пад.) – з, (на підста́ ві чого́ ); по
ассигновке (выдавать, получать) – на підста́ ві асиґна́ ти; по поручению – з дору́ чення; по
приказу заведывающего – з нака́ зу завідача́ ; по распоряжению Окрисполкома – з (на
підста́ ві) ро́ зказу Окрвиконко́ му; по чеку (выдать, получить) – на підста́ ві че́ка, на чек;
заплатить по векселю – заплатити на підста́ ві ве́ кселя, оплатити ве́ ксель; заплатить по
счету – заплатити на підста́ ві раху́ нку, оплатити раху́ нок; налагать взыскания по
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докладам управляющего делами – наклада́ ти ка́ ру на підста́ ві до́ повідей (від) керівника́
справ; он арестован по доносу – він заарешто́ ваний на підста́ ві доно́ су, виказу, че́ рез
доно́ с, виказ; судить по наружности, по внешнему виду – судити з о́ кола, з зо́ внішнього
(з о́ колишнього) вигляду; судя по этому, по тому, что – су́ дячи з цьо́ го, з то́ го, що; в) (в
виду чего) – (уважа́ ючи) на що; по заказу №… – на замо́ влення; по моей просьбе –
(уважа́ ючи) на моє проха́ ння; он уволен (в отставку) по прошению – його́ зві́льнено (у
відстано́ ву) (уважа́ ючи) на (його́ ) проха́ ння (на підста́ ві його́ проха́ ння); по первому его
требованию – на пе́ ршу його́ вимо́ гу; по прошению, по ходатайству – на проха́ ння, на
клопота́ ння; по требованию – на вимо́ гу; г) (по причине чего, вследствие чего) – з (с род.
пад.) – че́ рез що, з чо́ го; по болезни – че́ рез хво́ рість, че́ рез хворо́ бу (за хворо́ бою); по
недоразумению – че́ рез непорозумі́ння (з непорозумі́ння); по недостатку средств –
че́ рез брак за́ собів; по несогласию – че́ рез незго́ ду; по ошибке – че́ рез по́ милку, у
по́ милку; по принципиальным соображениям – з принципо́ вих міркува́ нь (че́ рез
принципо́ ві міркува́ ння); по принуждению – з (при)мусу, з прину́ ки, че́ рез примус; по
случаю столетия – з наго́ ди, з приводу столі́тніх роковин; по случаю чего? по поводу
чего? – з яко́ ї наго́ ди? з яко́ го приводу?; по той причине – з тіє́ї причини, через ту
причину; д) (соответственно чему) – відпові́дно до чо́ го, від чо́ го; зарплата назначается
по занимаемой должности – зарплатню признача́ ють відпові́дно до поса́ ди; плата по
работе – пла́ та від робо́ ти, як до робо́ ти, пла́ та відпові́дно до робо́ ти; 6) а) (в каком
отношении, чаще всего твор. пад. без предлога) – на, про що, з чо́ го; по качеству –
якістю, на якість; по количеству народонаселения – число́ м людности; по самой идее –
́ ро́ зміром, своє́ю силою;
само́ ю іде́ єю, з само́ ї іде́ ї; по своей величине, по своей силе – своїм
по социальному положению он служащий – соціяльним ста́ ном він службо́ вець; по
существу своего содержания – суттям свого́ змі́сту; литература по этому вопросу –
літерату́ ра до цього́ пита́ ння, літерату́ ра про це (пита́ ння); по форме и по содержанию
(интересный доклад) – і фо́ рмою і змі́стом; товарищ по профессии – това́ риш профе́ сією;
б) (по какому способу) – по (с дат. пад.), на (с вин. пад.); назвать по имени, по фамилии –
назва́ ти кого́ на йме́ ння, на прі́звище (ім’ям, прі́звищем); по моему – (як) на ме́ не, помо́ єму; по моему мнению – на мою ду́ мку; по моему соображению – на мою га́ дку (ду́ мку);
по такому способу – на такий спо́ сіб, по тако́ му, таким спо́ собом; по-украински, по-русски
́
– по-українському,
по-росі́йському; в) (по сравнению с кем, с чем, по отношению к кому, к
чему) – про́ ти ко́ го, про́ ти чо́ го, як рівняти (рівняючи) до ко́ го, до чо́ го; по смете у нас
перерасход – про́ ти кошто́ рису в нас перетра́ та; г) (на вопрос для чего? для какой цели?
по какому вопросу, делу?) – в спра́ ві чого, для чого, на що… (и часто непосредственно
родит. падеж без предлога); по этому делу – в цій спра́ ві; высказываться по вопросу о
чем – висло́ влюватися в які́й спра́ ві (в спра́ ві) про що; делопроизводитель по учету
личного состава – ділово́ д для о́ бліку особо́ вого скла́ ду, ділово́ д у спра́ ві о́ бліку особо́ вого
складу; доктор по (нервным) болезням – лі́кар (нерво́ вих) хворо́ б; издержки по
предприятию – витра́ ти підприє́мства; (вкладываемые в самое предприятие) – витра́ ти на
підприє́мство; издержки по содержанию аппарата – витра́ ти на утримання апара́ ту;
комиссариат по внутренним делам – комісаріят вну́ трішніх справ; комиссия по
землеустройству – комі́сія (для) землевпорядкува́ ння; комиссия по охране труда –
комі́сія (в спра́ ві) охоро́ ни пра́ ці, комі́сія для охоро́ ни пра́ ці; комиссия по составлению
словаря – комі́сія на (для) склада́ ння словника́ , комі́сія (в спра́ ві) склада́ ння словника́ ;
конференция по разоружению – конфере́ нція в спра́ ві роззбро́ єння; обратиться к кому
по делу – уда́ тися до ко́ го в спра́ ві; работа по рационализации аппарата – робо́ та над
раціоналіза́ цією, ко́ ло (з) раціоналіза́ ції апара́ ту; расходы по операциям – операці́йні
вида́ тки; специалист по внутренним болезням – спеціялі́ст на (всерединні) вну́ трішні
неду́ ги, х(в)оро́ би; д) на вопрос из какой отрасли? из какой области?) – з (с родит. пад.);
лекции по истории литературы – ле́ кції з істо́ рії літерату́ ри; руководство по
бухгалтерии – підру́ чник (з) бухгальте́ рії; е) (в выражениях): по выборам служить –
служити з вибору; по длине, по ширине, по высоте измерять – виміряти на (в) довжину́ ,
на (в) ширину́ , на (в) височину́ ; по докладу резолюция – резолюція на до́ повідь; по дороге,
по пути: а) (в дороге) – доро́ гою, в доро́ зі, по доро́ зі; б) (одна дорога) – по доро́ зі, одна́
доро́ га, одно́ ю доро́ гою (йти); доход по предприятию – добу́ ток підприє́мства;
(извлекаемый из самого предприятия) – добу́ ток із підприє́мства; по закону, по праву – по
закону, по пра́ ву; по командировке – а) як відряджений, з відрядження, з відряду; б) з
докуме́ нтом про відрядження, про відряд; по мере возможности – у мі́ру можливости; по
случаю дешево продается мебель – випа́ дком (випадко́ во) де́ шево продають ме́ блі; по
справедливости – по пра́ вді; по цене – за ціну́ ; б) (с вин. падеж.) – 1) (на вопрос по
сколько?) – по (с винит. пад.); платить по 2 рубля метр – платити по два карбо́ ванці за
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метр; по рублю с каждого – по карбо́ ванцю з ко́ жного; получать по 3 рубля в день –
оде́ ржувати (по) три карбо́ ванці на день; приложить по одному образцу (экземпляру) –
дода́ ти по одно́ му зразко́ ві (примі́рникові); сделать по два вопроса каждому – зада́ ти по
два пита́ ння ко́ жному; 2) (на вопросы: по что, до какой поры?) – до чо́ го, по що, по ко́ го;
по настоящее время, по сие время – до́ сі, до цьо́ го ча́ су́ , по цей час; по эту, по ту
сторону, по обе стороны – по цей, по той бік, при цей, при той бік, по обидва бо́ ки; с 1917
по 1927 год – з 1917 ро́ ку до 1927 ро́ ку, з 1917 ро́ ку по 1927 рік; с 5 января по 5 марта – з
5 січня до 5 бе́ резня; 3) (с предлож. пад. на вопросы: по ком, по чем, после, чего) – за ким,
за чим, по ко́ му, по чо́ му; по истечении, по прошествии срока – як вийде те́ рмін; по
истечении трех недель – по трьох тижнях, за три тижні пі́сля чо́ го; по окончании
праздников – по святах.
Побег – уте́ ча, утіка́ ння; совершить побег – утекти.
Поблажать – потура́ ти кому́ .
Поблажка – потура́ ння, по́ тур (-ру); делать -ки – потура́ ти.
Побои – бій (-бо́ ю), побо́ ї (-їв); нанести побои кому – побити кого́ ; умереть от побоев –
уме́ рти з побо́ їв.
Побор – 1) – побі́р (-бо́ ру); 2) (непосильные -ры) – здирство.
Побочный (о заработке) – сторо́ нній, побі́чний.
Побудительный (о причине) – спонукний, спонука́ льний.
Побуждать, побудить (кого к чему) – спону́ кувати, спонука́ ти.
Побуждение – 1) (побуждающая причина) – спону́ ка, мотив (-ву), міркува́ ння; движимый
такими -ниями – спону́ куваний цим (тим), з таких мотивів; из каких -ний – з яких
мотивів; из корыстных -ний – з корисливости, гада́ ючи (с)користа́ тися, щоб (с)
користа́ тися; по собственному -нию – з вла́ сної во́ лі (на́ міру); 2) (действ.) –
спону́ кування, спонука́ ння.
Повальный (об обыске) – по́ спільний, масовий.
Повар, -риха – ку́ хар (-ря), ку́ ха́ рка, кухова́ р (-ра), кухова́ рка; быть -ром – за ку́ харя бу́ ти,
кухарюва́ ти.
Поведение – поведі́нка, пово́ дження; за предосудительное -ние – за негі́дну поведі́нку; он
дурного -ния – він пога́ но пово́ диться, пога́ но себе́ пово́ дить; он хорошего -ния – він до́ бре
пово́ диться, він до́ бре себе́ пово́ дить; примерный по -нию – зразко́ вий поведі́нкою
(пово́ дженням).
Поведерно – ві́драми, на ві́дра.
Повеление – ро́ зказ (-зу), велі́ння.
Поверенный, -ная – пові́рник (-ка), пові́рниця, ві́рник (-ка), ві́рниця; -ный в делах –
пові́рник у спра́ вах.
Поверитель, -ница – дові́рець (-рця), дові́рниця.
Поверительный, поверочный (о счете) – переві́рчий.
Поверка – перевіряння, переві́р (-ру); при -ке (книг) – перевіряючи, коли перевіряють,
перевіряли, перевірятимуть; производить -ку – перевіряти, -ві́рити.
Поверочный – переві́рчий.
Поверстный (о плате ) – поверсто́ вий, від верст(в)и, верстовий.
Поверять, -рить – 1) (проверить) – перевіряти, переві́рити; п. счета – переві́рити
раху́ нки; п. часы – звіряти, зві́рити годинника; 2) (кому) – ві́рити, пові́рити кому́ .
Повестка – 1) по́ вістка, опо́ вістка; п. о явке – по́ вістка, щоб прибу́ ти, (з’)явитися; п.
объявке в суд – опо́ вістка прибу́ ти, ста́ ти на суд; 2) (п. дня) – порядок де́ нний.
Повиниться – призна́ тися до вини, повинитися в чо́ му.
Повинность – повинність (-ности); п. воинская – військо́ ва́ повинність; п. гужевая –
тяглова́ , возова́ повинність; п. денежная – пода́ ток (-тку), мн. – пода́ тки, о́ пла́ тки (-ток); п.
дорожная – шляховий, доро́ жній відбу́ ток; п. натуральная – відбу́ ток (-тку); п. повозная –
возове́ , возовий відбу́ ток; п. постойная – постояле; п. рекрутская – рекру́ тська
повинність, рекру́ тчина; п. трудовая – трудова́ повинність; отбывать воинскую -сть –
відбува́ ти, відбу́ ти військову́ повинність; подлежащий воинской -сти – повинний (що
повинен) відбува́ ти військо́ ву слу́ жбу; по отбытии повинности, я… – відбу́ вши
повинність, я…
Повинный, повинен – 1) (виноватый) – винува́ тий, винний (у) чо́ му; 2) (обязанный) –
повинний; (должен) – винен; он повинен мне 5 рублей – він винен мені 5 карб; он повинен
это сделать – він повинен це зробити; 3) (подлежит) – підляга́ є.
Повиноваться – слу́ хатися, сов. – послу́ хатися, коритися, сов. – скоритися.
Повиновение – по́ слух (-ху), поко́ ра; выйти из -ния – переста́ ти слу́ хатися (коритися).
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Повлечь за собой – спричинити що, спричинитися до чо́ го; п. за собой последствия –
спричинити на́ слідки, спричинитися до на́ слідків; п. издержки – спричинити витрати,
спричинитися до витра́ т.
Повести – 1) (к чему) – спричинити що, спричинитися до чо́ го; 2) (дело) – пове́ сти спра́ ву.
Повод – привід (-воду); -ды кассационные – підста́ ви до каса́ ції; без всякого -да – без
ніякого приводу, не ма́ ючи ніякого приводу до чо́ го; по -ду (чего) – з приводу; по какому
-ду – з яко́ го приводу; подавать, подать п-д к чему – дава́ ти, да́ ти привід до чо́ го;
послужить -дом – ста́ ти за привід; это послужило -дом к жалобе, кассации – це ста́ ло за
підста́ ву до ска́ рги, до каса́ ції.
Повреждать, -вредить – 1) (что) – ушко́ джувати, ушко́ дити що; (портить) – псува́ ти,
попсува́ ти що; 2) (кому, чему) – шко́ дити, пошко́ дити, зашко́ дити кому́ , чому́ ; п. здоровью –
ва́ дити, шко́ дити, зава́ дити, зашко́ дити здоро́ в’ю.
Повреждение – пошко́ дження, ушко́ дження; (действ.) – ушко́ джування, ушко́ дження;
констатировать сильное -ние – сконстатува́ ти велике пошко́ дження; исправлять -ние –
пола́ годжувати, пола́ годити пошко́ джене; получать -ние – зазнава́ ти, зазна́ ти
ушко́ дження; причинять -ние – шко́ дити, ушко́ дити, робити, зробити пошко́ дження.
Повременить – почека́ ти, зажда́ ти.
Повременно – від ча́ су до ча́ су, періодично.
Повременный – 1) (об издании) періодичний; 2) (о плате) – почасо́ вий.
Повседневный (о нуждах) – повсякде́нний, щоде́ нний.
Повсеместный (о распространении) – повсюдний.
Повторение – повто́ рювання, повто́ рення; во избежания -ния – щоб не повто́ рюватися.
Повторительный (о задании) – повто́ рний.
Повторность – повто́ рність (-ности).
Повторный (о выборах) – повторний.
Повторяемость – повто́ рність (-ности), повто́ рюваність (-ности).
Повторять, -рить – повторяти, повто́ рювати, повторити, говорити, каза́ ти, сказа́ ти вдру́ ге;
повторите, что вы сказали – скажі́ть удру́ ге.
Повышать, -высить – 1) підвищувати, підвищити: (жалованье, цену) – збі́льшувати,
збі́льшити; повышено жалованье – збі́льшили платню; рынок повышает цены – ринок
збі́льшує ці́ни; 2) п. в должности кого – дава́ ти, да́ ти кому́ вищу (визначні́шу) бі́льшу
поса́ ду, підвищувати, підвищити кого на у́ ряді; 3) п. качество чего – полі́пшувати,
полі́пшити що, полі́пшувати, полі́пшити якість чого́ .
Повышаться, -выситься – 1) підвищуватися, підвищитися; (о ценах) – бі́льшати,
побі́льшати, збі́льшуватися, збі́льшитися; цена начала повышаться – ціна́ пі́шла вго́ ру
(пішла́ рости); цена повышается – ціна́ росте́ (іде́ вго́ ру, бі́льшає); 2) п. в качестве –
лі́пшати, полі́пшати; п. в цене – доро́ жчати, подоро́ жчати; акции повышаются – а́ кції
йду́ ть уго́ ру, доро́ жчають.
Погасительный (о давности) – покривний; (о надписи, штемпеле) – тамівний (Н); (о
фонде) – сплатний.
Погашать, погасить, -ся – 1) (долги) – спла́ чувати, сплатити, поспла́ чувати, поплатити;
(вексель) – опла́ чувати, оплатити; 2) (гербовые марки, билеты, чеки) – тамува́ ти,
потамува́ ти (Н); п. второй участок в билете – значкува́ ти квито́ к на дру́ гу дільницю; 3)
-шать тиражем – тиражува́ ти, стиражува́ ти.
Погашаться, -гаситься – 1) спла́ чуватися, сплатитися; (о векселе) – опла́ чуватися,
оплатитися; 2) (п. давностью) – покрива́ тися да́ вністю.
Погашение (долгов) – спла́ та, спла́ чування, спла́ чення; (векселя) опла́ чування, опла́ та;
(марок, акций) – тамува́ ння; п. давностью – покриття да́ вністю; обращать в погашение –
поверта́ ти, поверну́ ти на покриття.
Поглощать, -глотить (средства, энергию) – убира́ ти, убра́ ти в се́ бе, забира́ ти, забра́ ти;
рынок поглощает – ринок убира́ є (забира́ є).
Погодный, погодичный (о записи) – роковий.
Поголовно – по́ спіль усі, усі́ до о́ дно́ го, усі́ чисто, геть усі́.
Поголовный (о переписи) – по́ спільний; (о налоге) – поду́ шний.
Погоня (за кем) – пого́ ня; (за чем) – гонитва; в погоню (за кем) – у пого́ ню; (за чем) –
навздогі́н за чим.
Погранична – узграниччя, пограниччя.
Пограничник – узгранича́ нин (-на), погранича́ нин (-на).
Пограничный – 1) (о полосе) – пограничний, узграничний, межовий; (о страже, на госуд.
границе) – прикордо́ нний; 2) (смежный, об участке) – сумі́жний.
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Погреб – льох (-ху), по́ гріб (-гребу); п. винный – льох винний; п. пивной – пивниця.
Погребальный (о шествии) – похоро́ нний.
Погребение – похова́ ння, по́ хорон (-ну); место -ния – мі́сце, де похо́ вано; пособие на -ние
– запомо́ га на по́ хорон, запомо́ га похова́ ти; п. состоится в 2 часа – по́ хорон відбу́ деться о
2 год, хова́ тимуть о 2-й годині.
Погребщик – вина́ р (-ря).
Погрешность – о́ гріх (-ху), по́ милка.
Погружать, -грузить (о грузах) – наванта́ жувати, наванта́ жити.
Погрузка – ванта́ ження, наванта́ жування, наванта́ ження; п. суточная – добове́
наванта́ ження.
Погрузочный (о материале) – ванта́ жний.
Под, подо – 1) (с винит. пад.) – під що, по́ під що; (накануне) – про́ ти чо́ го; (к) – над що; под
вечер – надве́ чір; под конец года – наприкінці́ ро́ ку, над кіне́ ць ро́ ку; под новый год, под
праздник, под пятницу – про́ ти ново́ го ро́ ку, про́ ти свята, про́ ти п’ятниці; взять под
арест – узяти під аре́ шт; отдать под суд – відда́ ти під суд, поста́ вити пе́ ред суд кого́ ; 2) (с
творит. пад.) – а) під ким, під чим; быть, находиться под следствием, под судом – бу́ ти,
перебува́ ти під слі́дством, під судо́ м; земля под огородом, лесом – земля під горо́ дом, під
лі́сом; под опекою, под надзором – під опі́кою, під до́ глядом; б) под редакцией – за (під)
редаґува́ нням; под ружьем быть – бу́ ти озбро́ єним; под руководством – за (під)
про́ водом; под тем предлогом – на́ чебто з тіє́ї причини, подаючи ту (ні́би) причину, ні́би
че́ рез те, що.
Подавать, подать – подава́ ти, пода́ ти.
Подакцизный – підакцизний.
Податель, -ница – подаве́ ць (-вця), подава́ чка; п. заявления – подаве́ ць заяви, заявник (-ка
); п. письма – подаве́ ць листа́ ; пришлите с -лем письма – пришлі́ть подавце́ м листа́ .
Податной (об аппарате) – податко́ вий.
Подать (налог) – пода́ ток (-тку); взыскивать -ти – пра́ вити, виправляти, виправити
пода́ тки, стяга́ ти, стягти пода́ тки; наложить подать на кого, обложить, -тью кого –
оподаткува́ ти, накла́ сти пода́ ток на ко́ го; раскладывать -ти – розкла́ дувати, розклада́ ти,
розкла́ сти пода́ тки; сборщик -тей – побі́рець (-рця).
Подача – 1) – подава́ ння, пода́ ння; п. голосов – подава́ ння голосі́в, голосува́ ння.
Подачка (в выражениях): давать подачки кому – дава́ ти кому́ з своє́ї ла́ ски, дава́ ти да́ тки;
жить подачками – в ру́ ки кому́ дивитися, жити з то́ го, що хто дасть; получать -ки от
кого – дістава́ ти з чиє́ї ла́ ски, дістава́ ти да́ тки від ко́ го.
Подбирать, подобрать что к чему – добира́ ти, добра́ ти, дібра́ ти; п. по номерам – уклада́ ти
(склада́ ти) за нумера́ ми; п. сотрудников – добира́ ти співробі́тників.
Подбор – добі́р (-бо́ ру); (действ.) – добира́ ння; на подбор – добі́рний.
Подборщик, -щица – добира́ ч (-ча), добира́ чка, добі́рник (-ка), добі́рниця.
Подвал – 1) підму́ р’я (Н), пі́дмури (-рів) (Н), сутере́ ни (-ре́н), примі́щення в пі́дму́ рах;
(нежилой) – склеп (-пу); 2) (склад) – склеп (-пу), льох (-ху).
Подведомственный (о лицах, учреждениях) – підурядний.
Подвергать, -гнуть (чему) – піддава́ ти, підда́ ти чому́ , під що, наража́ ти, нара́ зити на що,
виставляти, виставити під що; п. взысканию, наказанию кого – наклада́ ти, накла́ сти ка́ ру
на ко́ го; п. допросу – бра́ ти, взяти кого́ на до́ пит; п. заключению – ув’язнювати, ув’язнити;
п. испытанию – бра́ ти, взяти на спро́ бу, випробо́ вувати, випробувати; п. критике –
піддава́ ти, підда́ ти критиці; п. лишению прав – позбавляти, позба́ вити прав; п. наказанию –
наклада́ ти, накла́ сти ка́ ру, кара́ ти, покара́ ти; п. осуждению – взяти (поста́ вити) на
обміркува́ ння; п. обыску кого – робити трус у ко́ го; п. опасности – наража́ ти на небезпе́ ку,
виставляти на небезпе́ ку; п. ответственности – притяга́ ти, притягти кого́ до
відповіда́ льности; п. суду – притяга́ ти, притягти до пра́ ва, віддава́ ти, відда́ ти під суд; п.
штрафу – штрафува́ ти, оштрафува́ ти, наклада́ ти, накла́ сти грошову́ ка́ ру (ка́ ру грошима).
Подвергаться, -гнуться чему – підпада́ ти, підпа́ сти під що, наража́ тися, наразитися на
що; (испытывать) – зазнава́ ти, зазна́ ти чого́ ; п. изменениям – зазнава́ ти змін; п. штрафу
– підпада́ ти штра́ фові, бути оштрафо́ ваним; он подвергся наказанию – його́ покара́ но; он
подвергся нападению – на ньо́ го напа́ ли.
Подвода – підво́ да; (с кладью) – ху́ ра.
Подводить, -вести – 1) (итоги, счета) – підсумо́ вувати, підсумува́ ти, підбива́ ти, підбити
раху́ нки, зробити пі́дсумок; 2) (обманывать) – підво́ дити, підвести, підма́ нювати,
підманити; 3) (п. под статью) – застосо́ вувати, застосува́ ти артикул кому́ до чо́ го.
Подводчик – фу́ рман (-на), хурщик (-ка́ ).
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Подвоз – до́ віз (-возу), привіз (-во́ зу); подвоз угля налажен – до́ віз вугі́лля впорядко́ вано.
Подворный (об описи) – подві́рний; (о книге) – домо́ вий.
Подворье – подвір’я; (заезжий двор) – за́ їзд (-ду), заїзний двір.
Подговаривать, -ворить – намовляти, намо́ вити, підмовляти, підмо́ вити; его подговорили
– його́ намо́ влено (намо́ вили).
Подговор – намо́ ва, підмо́ ва; поддаться -ру – да́ тися на підмо́ ву.
Подгородный (о селении) – передміський, приміський.
Подготовительный (о работе) – підгото́ вчий, підгото́ вний.
Подготовка – 1) – підгото́ ваність (-ности); слабая -ка – мала́ підгото́ ваність; 2) (действие) –
готува́ ння, підгото́ влювання, підгото́ влення, підгото́ ва.
Подготовлять, подготовить, -ся – підгото́ влювати, підготовляти, підгото́ вити, готува́ ти,
приготува́ ти, наготува́ ти, -ся; п. исподволь – готува́ ти потро́ ху, пово́ лі.
Поддаваться, -даться чему (переводу, иссчислению и т. п.) – надава́ тися, нада́ тися до
чого.
Подданный, -ная – підда́ нець (-нця), підда́ ниця; иностранные -ные – чужодержа́ вні
підда́ нці.
Подданство – підда́ нство.
Подделка – 1) (поддельная вещь) – підро́ бка (под-ный продукт) – фалсифіка́ т (-ту); 2)
(действие) – підробляння, підро́ блення, фалшува́ ння, зфалшува́ ння.
Подделыватель, -ница – підро́ блювач (-ча), підро́ блювачка, підро́ бник (-ка), підро́ бниця,
фалші́вник (-к), фалші́вниця.
Подделывать, подделать, -ся – підро́ блювати, підробляти, підробити, фалшува́ ти,
зфалшува́ ти, -ся; п. под чью руку – фалшува́ ти, зфалшува́ ти чий підпис, під чию ру́ ку
підроблятися, підробитися.
Поддельный (о документе, подписи) – підро́ блений, фалшивий, зфалшо́ ваний.
Поддерживать, -жать – 1) (оказывать поддержку) – підде́ ржувати, підде́ ржати,
підтримувати, підтримати; (помогать) – спомага́ ти, спомогти, підпира́ ти кого́ , підпе́ рти
кого́ ; п. здание (в предупреждение разрушения) – берегти буді́влю від руйна́ ції; 2)
(соблюдать, не прекращать) – держа́ ти що, доде́ ржувати, доде́ ржати чого́ ; п. переписку с
кем – листува́ тися з ким; п. порядок – доде́ ржувати порядку (ла́ ду); п. равновесие –
держа́ ти рівнова́ гу.
Поддержка – пі́дтрим (-му) (Н), підтрима́ ння, підпомо́ га (Г); (опора) – підпертя (Г); без
всякой поддержки – без ніякого пі́дтриму; необходима -ка – тре́ ба підтримати; оказывать
-ку кому – підтримувати кого́ .
Поденно – поде́ нно; ходить работать -но – ходити на робо́ ту поде́ нно, ходити поде́ нно.
Поденный (о плате, работе) – поде́ нний.
Поденщик, -щица – поде́ нний (-ного), поде́ нна (-ої), поде́ нник (-ка), поде́ нниця.
Поденщина – поде́ нне, поде́ нщина, поде́ нна робо́ та.
Подешевелый (о токаре) – здешеві́лий.
Подешеветь – см. Дешеветь.
Подзаконный – підзако́ нний.
Подзащитный – підоборо́ нний (-ного), підзахисний (-ного).
Подкомиссия – підкомі́сія.
Подконтрольный (об учреждении, должностном лице) – підконтро́ льний.
Подкрепление – підсилення; для -ния – на підсилення, щоб підсилити; послать -ние –
післа́ ти підмо́ гу.
Подкреплять, -пить – підсилювати, підсилити; (подтверждать) – покріпляти, покріпити,
підкріпляти, підкріпити, стве́ рджувати, стве́ рдити; (пищей) – підживляти, підживити; п.
доказательством – стве́ рджувати, стве́ рдити (підпира́ ти, підпе́ рти) до́ водами; п. присягой
– стве́ рджувати, стве́ рдити присягою.
Подкуп – пі́дкуп (-пу), підпла́ та; прибегнуть к -ку – вда́ тися до пі́дкупу; с помощью -ка –
пі́дкупом.
Подкупать, -пить – 1) підкупо́ вувати, підку́ плювати, підкупити; (деньгами) – підпла́ чувати,
підплатити кого́ ; 2) (прикупать) – прикупо́ вувати, прикупити, докупо́ вувати, докупити.
Подкупной и подкупный (о взяточнике) – підкупний, підплатний.
Подкупщик, -ца – підку́ пник (-ка), підку́ пниця, підпла́ тник (-ка), підпла́ тниця.
Подлежать – підляга́ ти, підпада́ ти чому́ , нале́ жати до чого́ ; п. юридической
ответственности – підляга́ ти пра́ вній відповіда́ льності; дело не подлежит спору –
спра́ ва безпере́ чна, безсупере́ чна; дело подлежит суду – спра́ ва підляга́ є су́ дові; -жит
поставке – нале́ жить поста́ чити; -жит удовлетворению – нале́ жить (треба) задовол(ьн)
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ити; это не -жит сомнению – ця річ (спра́ ва) пе́ вна (безпере́ чна, безсумні́вна.), су́ мнівів
нема́ про це; это -жит такому-то ведомству – це нале́ жить до тако́ го урядництва; это
-жит упразднению – це нале́ жить скасува́ ти; (ходатайство удовлетворению не
подлежит) – не нале́ жить (не слід) задовольняти.
Подлинник – перво́ твір (-тво́ ру); (рукописи) – перво́ пис (-су), ориґіна́ л (-лу); п. контракта –
ориґіна́ л контра́ кту; -ни писем – ориґіна́ ли листі́в, автентичні листи; согласно -ку – згі́дно
з первотво́ ром, з ориґіна́ лом; согласно с -ком – з первотво́ ром (з ориґіна́ лом) згі́дно.
Подлинно – 1) (истинно) – спра́ вді; 2) (в точности) – досто́ ту, нестеме́ нно.
Подлинность – спра́ вжність (-ности), спра́ вдешність (-ности); (в произведениях,
документах) – первотві́рність (-ности), автентичність (-ности).
Подлинный (о причине) – спра́ вжній, спра́ вдешній; (о произведениях, документах) –
первотві́рний, автентичний; (настоящий, неподдельный, о правде) – су́ тий, щирий; с
-ным верно – з первотво́ ром (ориґіна́ лом) згі́дно; утверждать за -ное – стве́ рджувати, що
так спра́ вді було́ .
Подлог – підро́ блення, підро́ б (-робу) (Н), підмі́на, зфалшо́ вання; делать, сделать
(совершать, совершить) подлог – робити, зробити (чинити, вчинити) підро́ блення
(зфалшо́ вання), підро́ блювати, підробити; учинение -га в документах – зфалшо́ вання
(підро́ блення) в доку́ ментах.
Подложнический, -ничий (о приеме, ухищрении) – підро́ бницький, фалшівницький.
Подложность – підро́ бленість (-ности), фалшо́ ваність (-ности), підмі́нність (-ности).
Подложный – підмі́нний, підро́ блений, (з)фалшо́ ваний.
Подмастерье – підма́ йстер (-тра).
Подмен, подмена чего чем – підмі́на чого́ на що.
Подменивать, -нить что чем – підмі́нювати, підмінити що на що.
Подменный (о предмете, о подставном лице) – підмі́нний.
Подметный (о письме) – підкидний.
Поднадзорный (об учрежд.) – піддо́ глядний.
Поднаем – підна́ ймлення, підна́ йми (-мів).
Подначалие – підвла́ дність (-ности), підурядність (-ности).
Подначальный (о должности, лице) – підвла́ дний, підурядний.
Поднимать, -нять – підійма́ ти, підійняти, здійма́ ти, здійняти, підно́ сити, піднести, (цену)
збі́льшувати, збі́льшити; п. вопрос – пору́ шувати, пору́ шити спра́ ву; п. голос в защиту кого
– подава́ ти, пода́ ти го́ лос в оборо́ ні кого́ чого́ , озива́ тися, озва́ тися за ко́ го; п.
производство – підно́ сити виробництво; п. шум – збива́ ти, збити, здійма́ ти, зняти,
зчиняти, зчинити га́ лас.
Подниматься, подыматься, подняться – підно́ ситися, підне́ стися, іти, піти вго́ ру; -ся в
цене – у гро́ ші йти; аэроплан поднялся – аероплян злеті́в, знявся (вго́ ру); свидетель,
подымитесь – сві́дку, вста́ ньте; хлеб в цене -ся – хліб іде́ в гро́ ші; цена на хлеб -мается –
ціна́ на хліб іде́ вго́ ру (росте́ ).
Подобный (в выражениях): в -ном случае – в тако́ му ра́ зі; и тому -ное – і таке́ і́нше, тощо;
ничего -ного – зо́ всім ні; ничего -ного не наблюдалось – нічо́ го тако́ го не поміча́ ли.
Подозревать – ду́ мати на ко́ го, призру на ко́ го ма́ ти, підо́ зрювати кого́ в чо́ му.
Подозреваться – бу́ ти на підо́ зренні, бу́ ти на призрі, бути підо́ зреним; он -вается в
воровстве – на йо́ го ду́ мають (його́ підо́ зрюють, призру на йо́ го ма́ ють), що він кра́ де.
Подозрение – призра, підо́ зрення, підо́ зрі́ння, ду́ мка на ко́ го; быть в (на) -нии – бу́ ти на
призрі, бути підо́ зреним; возбуждать -ние – виклика́ ти підо́ зрі́ння; вызывающий -ние в
ком – підо́ зре́ ний кому́ ; иметь -ние на кого-либо – ма́ ти ду́ мку (призру) на ко́ го; на кого
падает -ние? – на ко́ го думають, на ко́ го є підо́ зрі́ння, призра?; он на -нии – його
підо́ зрюють; оставить в -нии – лишити підо́ зреним; питать -ние – призру на ко́ го ма́ ти,
думати на ко́ го, ма́ ти на ко́ го підо́ зрі́ння; по -нию – з підо́ зрення, як підо́ зрений;
устранять -ние – відво́ дити, відве́ сти підо́ зрення.
Подозрительный (возбуждающий подозрения, о человеке, о случае) – підо́ зрений.
Подопечный (прил.) – опі́куваний; (сущ.) – опікува́ нець (-нця).
Подорожать – см. Дорожать.
Подорожная – подоро́ жня (-ньої).
Подорожный (путевой, о расходах) – подоро́ жній.
Подответный – 1) (ответственный, о должности, лице) – відповіда́ льний за що; 2)
(находящийся под судом) – підсу́ дний (Г).
Подотдел – підві́дділ (-лу).
Подотчет – підзві́т (-ту).
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Подотчетность – підзві́тність (-ности).
Подотчетный (о лице, о сумме) – підзві́тний.
Подоходный (о налоге) – віддобутко́ вий, з добу́ тку; прогрессивно-подоходный –
проґресі́йновіддобутко́ вий.
Подочередный – підчерго́ вий.
Подпадать, -пасть под что – підпада́ ти, підпа́ сти під що, підляга́ ти, підлягти чому́ .
Подписавшийся – 1) (давший подпись) – підписаний, що підписа́ вся; 2) (на журнал,
газету) – передпла́ тник, що передплатив; 3) (на заем) – записаний.
Подписание (подпись) – пі́дпис (-су); (действ.) – підписування підписа́ ння; для -ния – щоб
підписа́ ти, на пі́дпис; окончить -ние – закінчити підписувати; по -нии договора –
підписа́ вши догові́р, рядну; при -нии условия – підписуючи умо́ ву; производить -ние –
підписувати.
Подписатель, -ница, подписывающий, -щая – підписувач (-ча), підписувачка,
підписаний на чо́ му; п. векселя – підписувач ве́ кселя, підписаний на ве́ кселі.
Подписка – 1) (действ.) – підписування, підписа́ ння; 2) (обязательство на бумаге) –
пі́дпис (-су); п. о невыезде – пі́дпис не виїздити; обязать -кою кого – зобов’яза́ ти кого́ на
письмі́; обязаться -кою, дать -ку – зобов’яза́ тися на письмі́, да́ ти пі́дпис на що;
объявить с -кою – оповістити під ро́ зписку; 3) (на издание) – передпла́ та; (длит. действ.)
– передпла́ чування; закрыть -ку – закрити передпла́ ту; по -ке – з передпла́ ти,
передплативши; при -ке просят указать… – про́ сять передпла́ чуючи зазна́ чити…; -ка
принимается – передпла́ ту прийма́ ють; 4) (на заем) – записування, за́ пис (-су).
Подписной – 1) (о листе) – підписний; 2) (о цене) – передпла́ тний; (о реестре на заем) –
записний.
Подписчик, -ца, подписывающийся – 1) – підписувач (-ча), підписувачка; 2) (на газету,
журнал) – передпла́ тник (-ка) передпла́ тниця; п. на заем – записаний на по́ зику.
Подписывать, -сать – підписувати, підписа́ ти; п. доверенность – підписа́ ти дові́реність; п.
собственноручно – своє́ю руко́ ю підписувати, вла́ сною руко́ ю підписувати.
Подписываться, -саться – 1) – підписуватися, підписа́ тися; п., под чужую руку –
підписуватися під ко́ го, підробляти, підробити чий підпис; бумаги -ваются секретарем –
папе́ ри підписує секрета́ р; 2) (на журнал, газету) – передпла́ чувати, передплатити; п. на
заем – записуватися, записа́ тися на по́ зику.
Подписывающий – см. Подписатель.
Подписывающийся – см. Подписчик.
Подпись – пі́дпис (-су); п. подделанная – підро́ блений підпис; п. подлинная – спра́ вжній
пі́дпис; п. подложная – підро́ блений, (з)фалшо́ ваний пі́дпис; п. собственноручная –
власнору́ чний пі́дпис, пі́дпис вла́ сною руко́ ю; за надлежащей -сю – з нале́ жним пі́дписом;
за собственноручною -сью – з власнору́ чним пі́дписом; к -си, на подпись – на пі́дпис,
підписа́ ти.
Подпольный (об организации) – пота́ йний.
Подправка – 1) – підпра́ ва, підправляння, підпра́ влення; 2) (подправленное место в
документе, бумаге) – підмі́тка, підпра́ вка; поправки в документах запрещены –
підправляти в доку́ ментах заборо́ нено; обнаружены в документах -ки – виявлено, що в
доку́ ментах підпра́ вки; производить -ки – підправляти, підпра́ вити.
Подрабатывать, -ботать – приро́ блювати, приробляти, приробити.
Подработка – тимчасо́ ва робота, приробі́ток (-тку), приро́ бок (-бку).
Подразделение – підпо́ діл (-лу), підро́ зділ (-лу).
Подразделять, подразделить, -ся – поділяти, поділити да́ лі, підподіляти, підподілити,
підрозподіляти, підрозподілити, -ся.
Подразумевать – розумі́ти (під чим), ма́ ти на ду́ мці.
Подробно – докла́ дно, в подро́ бицях, в дета́ лях, дета́ льно; п. расспросить – докла́ дно
розпита́ ти.
Подробность – 1) (деталь) – подро́ биця, дета́ ль (-лю, м. р.); входить в -сти – захо́ дити,
вдава́ тися в подро́ биці (дета́ лі); 2) (обстоятельность) – докла́ дність (-ности).
Подробный (о рассказе) – в подро́ бицях, дета́ льний; (обстоятельный, об отчете) –
докла́ дний.
Подручный – 1) – підру́ чний, потрі́бний; 2) (помощник) – помічник (-ка), помічниця.
Подрыв – 1) – підрив (-ву), піді́рва, підрива́ ння; п. авторитета – підрив (пору́ шення)
авторите́ ту, зба́ влення авторите́ ту; п. власти – підрив вла́ ди; 2) (ущерб) – шко́ да; в подрыв
торговле – на шко́ ду торгі́влі.
Подрывать, -дорвать – 1) (авторитет, доверие) – підрива́ ти, підірва́ ти, пору́ шувати,
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пору́ шити (авторите́ т чий, дові́ру чию); 2) (наносить ущерб) – шко́ дити, пошко́ дити кому́ ,
чому́ .
Подряд (сделка) – підряд (-ду); п. на поставку муки, хлеба – підряд постача́ ти бо́ рошно,
хліб; брать подряд – підряджа́ тися, підрядитися, бра́ ти, взяти підряд; взятие -да –
підрядження; договор -да и поставки – догові́р про підряд та постача́ ння; по -ду
доставлять – підрядившись (з підряду) постача́ ти; сдавать п-д – здава́ ти на підряд;
сдать работу с -да – зда́ ти робо́ ту з підряду, підрядити кого́ виконати робо́ ту; строить,
что-нибудь -дом – будува́ ти щоне́ будь з підряду (підрядом).
Подрядный (о работе) – підрядний, з підряду.
Подрядческий (об обязанностях) – підрядницький.
Подрядчик, -ца – підрядник (-ка), підрядниця; п. по поставке – підрядник-приставник; п.
по постройке – підрядник-будіве́ льник.
Подряжать, -рядить – рядити, порядити, підряджа́ ти, підрядити.
Подскабливать, -скоблить – підскріба́ ти, підскребти.
Подследственность – підслі́дність (-ности).
Подследственный – підслі́дний, що (перебува́ є) під слі́дством.
Подсобный (о предприятии) – помічний, допоміжний.
Подставной (о лице) – підставний, підста́ влений.
Подстрочный (о примечании) – (що) під рядка́ ми, підрядко́ вий.
Подсудимость – підсу́ дність (-ности).
Подсудимый – підсу́ дній (Г), підсу́ дник (-ка) (Г); п. оправдан – підсу́ дного виправдано.
Подсудность – 1) – присуд (-ду), судова́ підле́ глість, підсу́ дність (підле́ глість) су́ дові;
оспаривать -ность дела – запере́ чувати підсу́ дність спра́ ви, судо́ ву підле́ глість спра́ ви; 2)
(судимость) – су́ дженість (-ности), підсу́ дність (-ности).
Подсудный – 1) – (о лицах, делах) прису́ дний, підле́ глий су́ дові; быть -ным – підляга́ ти
су́ дові, бу́ ти прису́ дним; 2) (бывший под судом, судимый) – су́ джений, що був підсу́ дним.
Подсчет – підраху́ нок (-нку); (действ.) підрахо́ вування, підрахува́ ння; п. групповой –
груповий підраху́ нок; п. итоговый – п. підсумко́ вий підраху́ нок; п. относительный –
примі́рник, приблизний підраху́ нок; п. постраничный – посторінко́ вий підраху́ нок,
підраху́ нок по сторі́нках; п. суммарный – сума́ рне, зага́ льне підсумо́ вування, пі́дсумок (мка); по -ту видно – з підраху́ нку видно; по -ту оказалось – коли підрахува́ ли, виявили, за
підраху́ нком виявилось; сделать, производить подсчет чего – робити, зробити
підраху́ нок чому́ й чого́ , підрахо́ вувати, підрахува́ ти що.
Подсчитывать, -считать – підрахо́ вувати, підрахува́ ти.
Подтвердительный (о приказании) – стве́ рдний.
Подтверждать, -твердить – стве́ рджувати, стве́ рдити; п. на деле, делом – стве́ рджувати
ді́лом; п. присягою – посві́дчувати присягою; стве́ рджувати присягою.
Подтверждение – стве́ рдження; в -ние этого – на стве́ рдження цього́ , щоб стве́ рдити це,
стве́ рджуючи це.
Подход – приступ (-пу), підхі́д (-хо́ ду); п. к делу – ста́ влення спра́ ви; п. классовый – клясова́
мі́рка; п. профессиональный (к делу) – професі́йне ста́ влення; с классовым -дом – взявши
клясову́ мі́рку; такой подход к делу – так бра́ ти спра́ ву, так бра́ тися до спра́ ви, таке́
ста́ влення спра́ ви; требуется индивидуальный подход – тре́ ба підхо́ дити індивідуа́ льно; у
него умелый подход к делу – від умі́є підійти до спра́ ви, умі́є ста́ вити, поста́ вити спра́ ву.
Подходить, подойти – 1) – підхо́ дити, підійти, підступа́ ти, підступити; п. ближе к делу –
бра́ тися ближче (щільні́ше) до спра́ ви; п. к теме – підхо́ дити до те́ ми; умело подходить к
делу – ста́ вити спра́ ву умі́ючи; 2) (соответствовать) – відповіда́ ти чому́ , підхо́ дити,
підійти під що; п. под мерку – відповіда́ ти мі́рці, бу́ ти відпові́дної мі́рки; это не -дит под
́ вимо́ гам; 3) (о времени) – надхо́ дити, надійти,
мои требования – це не відповіда́ є моїм
наближа́ тися, наблизитися; дело подходит к концу – спра́ ва дохо́ дить кінця; подходит
срок платежа – надхо́ дить те́ рмін платити.
Подходящий (прилаг.) – 1) (о материале) – годящий, прида́ тний; (соответств. о
должности) – відпові́дний; (похожий) поді́бний; 2) (о времени, случае) – слу́ шний,
відпові́дний.
Подчеркивать, -кнуть – підкре́ слювати, підкре́ слити.
Подчинение (кому) – підпорядкува́ ння, підляга́ ння кого́ кому́ ; (действ.)
підпорядко́ вування, підпорядкува́ ння; п. закону – підляга́ ння зако́ нові; находиться в -нии
– підпорядко́ ваним бу́ ти, підляга́ ти кому́ ; с -нием их – підпорядко́ вуючи, підпорядкува́ вши
їх; 2) (повиновение) – поко́ ра, перед ким, перед чим, по́ слух (-ху).
Подчиненность – підле́ глість (-лости), підпорядко́ ваність (-ности).
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Подчиненный (о должностном лице) – підле́ глий, підпорядко́ ваний; (зависимый) –
зале́ жний.
Подчинять, -нить – підпорядко́ вувати, підпорядкува́ ти.
Подчиняться, -ниться – 1) – підляга́ ти, підлягти; п. власти, постановлению – підляга́ ти
вла́ ді, постано́ ві; 2) (повиноваться) – коритися, скоритися, слу́ хатися, послу́ хатися.
Подчистка (в документе, счете) – підчищення, підчищене (місце); (действ.) підчища́ ння,
підчищення; -ки и поправки – підчищення та по́ пра́ вки; п. на векселе – підчищення у
ве́ кселі; -ки и поправки в документах воспрещены – підчища́ ти та поправляти в
доку́ ментах заборо́ нено, не ві́льно; производить -ку – підчища́ ти, підчистити.
Подчищать, -чистить – підчища́ ти, підчистити.
Подшивать, -шить (бумаги) – підшива́ ти, підшити.
Подъемные деньги – виїзні́ (вирушні́) гро́ ші, гро́ ші на виїзд.
Подыскивать, -скать – шука́ ти, підшу́ кувати, підшука́ ти.
Подытоживать, -тожить – підсумо́ вувати, підсумува́ ти, підбива́ ти, підбити пі́дсумок,
робити, зробити пі́дсумок.
Подюжинно – дюжинами, на дюжину, двана́ дцятками, на двана́ дцятий.
Поезд – по́ їзд (-да); п. дачный – літнико́ вий по́ їзд; п. пассажирский – пасажирний по́ їзд; п.
почтовый – пошто́ вий по́ їзд; п. прямого сообщения – по́ їзд прямо́ го сполу́ чення; п. скорый
– швидкий по́ їзд; п. служебный – службо́ вий по́ їзд, по́ їзд для службо́ вців; п. товарный –
по́ їзд ванта́ жний; п. экстренный – е́кстрений по́ їзд; п. отбывает – по́ їзд від’їздить,
вируша́ є; п. прибывает – по́ їзд прибува́ є; послать с товарным поездом – посла́ ти
ванта́ жним по́ їздом; скрещивание -дов – ро́ змин (-ну); следование -дов – прихо́ дження
поїзді́в.
Пожаловать – 1) (кому что, кого чем) – нагородити кого́ чим; 2) (к кому) – завіта́ ти; добро
-вать – про́ симо завіта́ ти.
Пожар – поже́ жа, пожа́ р (-ру); звонить на пожар – дзвонити на поже́ жу, вого́ нь вістити;
при возникновении пожара – коли виника́ є (виникла, виникне) поже́ жа.
Пожарный (сущ.) – поже́ жник (-ка); (прил.) – поже́ жний, пожа́ рний; пострадавший от
пожара – погорі́лець (-льця).
Пожелание – побажа́ ння; выражать пожелание – висло́ влювати, висловити побажа́ ння.
Пожертвование – поже́ ртва, же́ ртва, да́ ток (-тку); (действ.) – поже́ ртвування.
Пожетонный (о вознаграждении) – віджето́ нний.
Пожизненно – дові́чно, до сме́ рти, до життя, до ві́ку, по вік.
Пожизненность – дові́чність (-ности), досме́ ртність (-ности), дожитність (-ности).
Пожизненный (о пользовании) – дові́чний, досме́ ртний, дожитний.
Позаниматься чем – попрацюва́ ти ко́ ло чо́ го, над чим.
Позапрошлый (о собрании) – передмину́ лий, передоста́ нній; (о годе) – залі́тошній (Г),
передминулий.
Позволение – до́ звіл (-волу); дать -ние – дава́ ти, да́ ти до́ звіл, дозволяти, дозво́ лити кому́ ;
получать -ние – дістава́ ти, діста́ ти до́ звіл; просить -ния – пита́ ти, спита́ ти до́ зволу в ко́ го,
просити кого́ дозво́ лити, дозволятися, дозво́ литися в ко́ го; с вашего -ния – з ва́ шого
до́ зволу.
Позволительный – 1) (дозволенный, о поступке) – дозво́ лений, ві́льний; 2) (могущий
быть позволенным) – дозволе́ нний.
Позволять, -лить – дозволяти, дозво́ лити.
Поздравительный (о речи, слове) – поздоровний, на поздоро́ влення.
Поздравлять, -вить – віта́ ти, повіта́ ти, поздоровляти, поздоро́ вити кого́ з чим.
Поземельный (о налоге) – поземе́ льний.
Познания – знання (з) чо́ го; п. специальные – фахові́ (спеціяльні) знання; иметь в чемлибо большие -ния – бага́ то зна́ ти що, до́ бре зна́ тися на чо́ му.
Позорный (о поступке) – гане́ бний.
Поименный (о перекличке, о списке) – поіме́ нний.
Поименовать – поіменува́ ти, назва́ ти.
Поимка – пійма́ ння, спійма́ ння.
Поимущественный (о налоге) – відмайно́ вий, майно́ вий, з майна́ .
Поиск, поиски – шука́ ння за чим; -ки тщетные – ма́ рне шука́ ння; начались -ки – почали
шука́ ти, почала́ ся шуканина; после долгих -ков – попошукавши до́ вго, по до́ вгому
шука́ нні; потерять время в тщетных -ках – шука́ ючи, час змарнува́ ти.
Поисправить – попра́ вити, пола́ годити.
Поистратить, -ся – витратити, -ся.
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Поймать – пійма́ ти, спійма́ ти, зловити; п. на месте преступления – спійма́ ти (зловити) на
зло́ чині, спійма́ ти (зловити) на гарячому.
Пойти – см. Идти.
Показание – 1) (свидетельствование) – сві́дчення; п. ложное – криве́ сві́дчення,
кривосві́дчення; п. переспросное – перепитне́ сві́дчення; п. свидетельское – сві́дчення;
давать свидетельские -ния – свідкува́ ти, сві́дчити, посві́дчити; давать ложное -ние –
криво сві́дчити, не по пра́ вді сві́дчити; давать разноречивые -ния – супере́ чно сві́дчити,
не в одно сві́дчити (говорити); дача -ния – свідкува́ ння, сві́дчення; засвидетельствовать,
подтвердить свидетельскими -ниями – сві́дками засві́дчити; отбирание свидетельских
-ний – відбира́ ння сві́дчень, вислухання сві́дків; снимать -ния – відбира́ ти сві́дчення; 2)
(указание термометра, счетчика) – по́ каз (-зу).
Показатель – 1) (указатель) – пока́ зник (-ка); (симптом, примета) – озна́ ка, прикме́ та; 2)
(уличитель) – дока́ зник (-ка), дока́ зниця, сві́док (-дка), сві́дчиця.
Показательный – 1) (о проводке) – показо́ вий; (о поле) – зразко́ вий; 2)
(симптоматический, о явлении) – знаме́ нний, показний, проре́ чистий.
Показательский (о заявлении) – дока́ зницький.
Показной (о стороне дела) – показний; (о товаре) – виставний.
Показывать, -зать – 1) пока́ зувати, показа́ ти; (о примере) – дава́ ти, да́ ти; (проявлять) –
виявляти, виявити; п. свои намерения – виявляти, виявити свої ́ на́ міри; п. себя чем –
виявляти, виявити себе́ чим; 2) (научить кого чему) – показа́ ти кому́ що, навчити кого́
чого́ ; 3) (свидетельствовать) – свідкува́ ти, сві́дчити, посвідча́ ти, посві́дчити, дава́ ти, да́ ти
сві́дчення.
Покипно – па́ ками, па́ чками, на па́ ки, на па́ чки.
Покладчик – покла́ дник (-ка).
Поклажа – вага́ , ванта́ ж (-жу́ ), кладь.
Поклеймить – потаврува́ ти.
Поклеп – на́ клеп (-пу).
Покой (приемный) – по́ кій (-кою).
Покойник, -ница – небі́жчик (-ка), небі́жчиця, покі́йник (-ка), покі́йниця.
Покончить – скінчити, покінчити; п. жизнь самоубийством – заподі́яти собі́ смерть,
укоротити собі́ ві́ку; п. на чем – скінчити, пого́ дитися на чо́ му; п. с чем – упо́ ратися з чим,
відбу́ ти що; п. счеты с кем – поквитува́ тися з ким; это дело покончено – цю спра́ ву
скі́нчено, цій спра́ ві дове́ дено кінця, цій спра́ ві кіне́ ць.
Покража – 1) крадіж (-дежу́ ); 2) (украденное) – кра́ дене.
Покровительственный (охранительный, о пошлине, системе) – протекці́йний, захисний,
охоро́ нний; (о тоне) – проте́ кторський.
Покровительство – за́ хист (-ту), проте́ кція, охоро́ на; брать, взять кого под -во – бра́ ти,
взяти кого́ під свій за́ хист, свою проте́ кцію; быть под -вом законов – бу́ ти під за́ хистом
(під охоро́ ною) зако́ нів; общество -ва животных – товариство за́ хисту тварин; отдаться
под чье -во – ста́ ти під чию охоро́ ну (під чий за́ хист).
Покровительствовать кому – протеґува́ ти кому́ , патронува́ ти кому́ , захища́ ти кого́ .
Покрывать, -рыть – покрива́ ти, покрити; п. дефицит – вирі́внювати, вирівняти дефіцит; п.
долги – спла́ чувати, сплатити, випла́ чувати, виплатити, поспла́ чувати довги, оплатитися з
довгі́в; п. издержки – поверта́ ти витрати, спла́ чувати витра́ ти; п. платежем (счет) –
сплатити; п. чей поступок – покрива́ ти, покрити що, ко́ го.
Покрытие – покриття; п. дефицита – вирівнення дефіциту; п. стоимости – спла́ чування
(спла́ та) ва́ ртости; на -тие долга – на спла́ ту до́ вгу.
Покупатель, -ница – покупе́ ць (-пця), покупниця.
Покупательный (о силе) – купіве́ льний, купівний, купува́ льний.
Покупательский (об интересах) – покупницький.
Покупать, купить – купува́ ти, купити; п. в долг – бра́ ти на́ бір.
Покупка – 1) (действие) – купува́ ння, купі́вля, ку́ пля, по́ куп (-пу); 2) (купленное) – по́ купка;
п. рублевая – по́ купка на карбо́ ванець; документ на -ку – доку́ мент на купі́влю; сделать
-ку – купити.
Покупной – 1) (о цене) – купний (Г), купіве́ льний; 2) (купленный, о вещи) – купо́ ваний,
ку́ плений.
Покупщик, -щица – покупе́ ць (-пця), покупник (-ка́ ), покупниця.
Покушаться, покуситься сделать что-либо – замі́рятися, замі́ритися, ва́ жити, пова́ жити
(-ся) нащо, чинити, вчинити за́ мах на що; п. на чью жизнь, на чье имущество – ва́ жити,
пова́ жити (-ся) на чиє́ життя, на чиє́ добро́ , на ко́ го.
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Покушение – за́ мах (-ху), ва́ ження; п. с негодными средствами – за́ мах з неприда́ тними
(негодящими) за́ собами.
Пол (род мужск. или женск.) – стать; п. женский – жіно́ ча стать; (женщины) – жіно́ цтво; п.
мужской – чолові́ча стать; (мущины) чолові́ки; население обоего пола – людність усякої
ста́ ті, чолові́ки й жінки; всего обоего пола – разом тіє́ї й тіє́ї (дру́ гої) ста́ ті.
Полагать, положить, -ся – 1) – кла́ сти, поклада́ ти, покла́ сти, положити (-ся); положить
(предел) чему – зробити (покла́ сти) кіне́ ць (край) чому́ , прикінчити що; п. начало,
основание чему – заклада́ ти, закла́ сти що, засно́ вувати, заснува́ ти що; 2) (определять) –
поклада́ ти, покла́ сти, визнача́ ти, визначити (-ся); п. жалование – поклада́ ти, покла́ сти,
визнача́ ти, визначити платню; п. резолюцию – написа́ ти, да́ ти резолюцію; 3) (думать,
держаться мнения) – гада́ ти, ду́ мати, уважа́ ти; п. за хорошего работника – ма́ ти за
га́ рного робітника́ ; п. своею обязанностью – уважа́ ти (ма́ ти) за свій обов’язок; -гаю,
что… – я гада́ ю, що, ду́ мка така́ , що… я тако́ ї (тіє́ї) ду́ мки, що…, на мою ду́ мку, мені́
здає́ться, що…; положим, что – да́ ймо на те, що, неха́ й і так що; положим, что (это) так
– візьмі́мо, що це й так, неха́ й (це) бу́ де й так, неха́ й і так.
Полагаться, -ложиться – 1) (следовать по положению) – нале́ жати; (по обычаю)
годитися; п. согласно обычая, закона – нале́ жати згі́дно з звичаєм, зако́ ном, бо велить так
звичай, зако́ н; -ется (по обычаю) – годиться, заве́ дено; -тся выдавать пищу – нале́ жить
видава́ ти харчі́; как -тся – як нале́ жить, як слід, як годиться; -ся на каждого по одному
фунту хлеба – ко́ жному нале́ жить по одно́ му фу́ нтові хлі́ба; по закону -тся, чтобы… –
зако́ н велить (нака́ зує), щоб…; по закону так поступать не -тся – зако́ н не дозволяє (не
велить) так чинити (робити); так поступать не -тся (обычаем) – так чинити не годиться;
2) (на кого, на что) – звірятися, зві́ритися на ко́ го, на що, кому́ , здава́ тися, зда́ тися,
поклада́ тися, покла́ стися, спуска́ тися, спуститися, на ко́ го, на що; п. на свою опытность –
поклада́ тися на свою досві́дченість.
Полаживать, -ладить – 1) (исправлять, приводить в порядок) – нала́ годжувати,
нала́ годити; 2) (помириться) – поладна́ ти, дійти ла́ ду, порозумі́тися.
Полгода – півро́ ку; через полгода – за півро́ ку.
Поле – 1) по́ ле; п. опытное – до́ слідне по́ ле; п. показательное – зразко́ ве (показо́ ве) по́ ле; 2
) (в книге) – край (-кра́ ю), бе́ рег (-рега); на полях книги – на краях книги; 3) (поприще) –
по́ ле, нива, ца́ рина́ ; п. вашей деятельности – по́ ле (низа), де ви працюєте; п.
деятельности – нива (по́ ле) пра́ ці, ца́ рина́ діяльности.
Полеводство – рільництво, польове́ господа́ рство.
Полевой (о суде, стороже) – польовий.
Полезность – корисність (-ности); (пригодность) – прида́ тність (-ности); (для
употребления в пищу) – пожито́ чність (-ности); (для употребления в хозяйстве) –
ужито́ чність (-ности).
Полезный (о мероприятиях) – корисний; (пригодный, о породе) – прида́ тний; (для пищи) –
пожито́ чний; (в хозяйстве) – ужито́ чний; быть -ным кому – в приго́ ді бу́ ти, ста́ ти кому́ ,
бу́ ти корисним кому́ .
Полемика – поле́ міка.
Полемический (о статье) – полемі́чний.
Полесовщик – побере́ жник (-ка).
Полиграфический – поліграфі́чний, друка́ рський.
Полиграфия – полігра́ фія, друка́ рство.
Полис – по́ ліс (-су); п. страховой – по́ ліс убезпе́ чний.
Полистный (о перечете) – поа́ ркушний.
Политехникум – політе́ хнікум (-му).
Политика – полі́тика.
Политический (о деле) – політичний; -кий заключенный – політичний в’язень,
політв’язень (-зня).
Политичный (о подходе) – політичний, обере́ жний.
Поличное – лице́ , речовий до́ каз; (при воровстве) – кра́ дене; поймать с -ным – зловити з
речовими до́ казами (з кра́ деним).
Полк – полк (-ку).
Полка – полиця, поличка; п. для книг – поличка на книжки.
Полковой (об имуществе) – полковий.
Полновесный (о товаре) – по́ вної ваги.
Полновозрастие – по́ вні літа́ , повнолі́ття.
Полномочие – повнова́ ження, уповнова́ ження; п. вексельное – векселе́ ва припору́ ка; дать
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кому-либо -чия – уповнова́ жувати, уповнова́ жити кого́ , дава́ ти, да́ ти вповнова́ ження;
превышение полномочий – перебі́льшення повнова́ жень; облеченный полномочиями –
уповнова́ жений.
Полномочный (о представителе) – повнова́ жний.
Полноправный (о гражданине) – повнопра́ вний.
Полность, полнота – докла́ дність (-ности), повно́ та; п. содержания – докла́ дність (повно́ та)
змі́сту; полностью (возместить) – цілко́ м, уповні́; в такой -те изложить – так докла́ дно
викласти; для -ты сведений – щоб докладні́ше да́ ти відо́ мості; с надлежащей -той –
докла́ дно, як нале́ жить.
Полный (о сведениях) – по́ вний, докла́ дний; (о сумме) – ці́лий, уве́ сь; (об
ответственности) – цілковитий.
Половина – половина; уменьшить наполовину – наполовину зме́ншити; половинный (о
части) – половинний; выдать плату в -ном размере – видати половину пла́ ти.
Положение – 1) (состояние) – стано́ вище, стан (-ну); п. безвыходное – безпора́ дний стан;
п. военное (п. войны) – воє́нний стан, стан війни; п. выжидательное – статно́ вище
вичі́кування, вижида́ ння; п. высокое (в обществе, по службе) – значне́ стано́ вище; п.
господствующее – вла́ дне стано́ вище; п. дела – стан спра́ ви; п. затруднительное –
трудне́ , скрутне́ стано́ вище; п. имущественное – майно́ ве стано́ вище, доста́ тки; п.
материальное – матеріяльний стан; п. командное – кома́ ндне стано́ вище; п. неловкое –
ніякове стано́ вище; п. неудобное – невигідне стано́ вище; п. общественное – грома́ дське
стано́ вище; п. плачевное – гіркий (лихий) стан; (о человеке) – гіркий (злиде́ нний) стан; п.
первенствующее – пе́ ршенство; п. семейное – родинний стан; п. социальное – соціяльний
стан, суспі́льний стан; п. стеснительное – скрутний стан; п. твердое – стано́ вище міцне́ ;
п. тяжелое – скрутний стан; п. угрожающее – загро́ зливе стано́ вище, загро́ за; п.
унизительное – упослі́джене стано́ вище; п. шаткое – непе́ вне стано́ вище, хитке́
стано́ вище; в угрожающем -нии (находящийся) – під загро́ зою, загро́ жений; входить в
-ние – уважа́ ти на стано́ вище; занимать выжидательное -ние – очі́кувати, поча́ ти
очі́кувати; находить выход из -ния – дава́ ти, да́ ти собі ра́ ду в скрутно́ му ста́ ні, вихо́ дити із
скру́ ти; -ние изменилось к лучшему – поверну́ лось на кра́ ще, стано́ вище покра́ щало;
находиться в бедственном -нии – бідува́ ти; оставаться в одном -нии – пробува́ ти в то́ му
́
са́ мому ста́ ні; по -нию (своему) – із (сво́ го) стано́ вища, че́ рез (своє́) стано́ вище, своїм
стано́ вищем; попасть в затруднительное -ние – опинитися в трудно́ му стано́ вищі,
скру́ ті; ставить в затруднительное -ние кого – завдава́ ти, завда́ ти трудно́ т (тру́ дности)
кому́ , ста́ вити, поста́ вити в трудне́ стано́ вище кого́ ; спасти -ние дела – урятува́ ти спра́ ву;
удовлетворенность -нием – задово́ лення із стано́ вища; человек с -нием – людина на
стану́ , (стано́ вищі); 2) (постановление) – пра́ вила, поло́ ження, уста́ ва (У); п. о налогах –
поло́ ження про пода́ тки; п. урочное – робі́тні но́ рми; (строительное) – будіве́ льні но́ рми;
по -нию – згі́дно з поло́ женням; 3) (тезис) – те́ за, тве́ рдження; -ния доклада (главные) –
тве́ рдження, те́ зи (в) до́ повіді; -ния основные – заса́ ди.
Положено (законом, уставом) – устано́ влено; (обычаем) – заве́ дено; как положено: а)
(законом, уставом) – як устано́ влено; б) (обычаем) – як заве́дено.
Положительно – 1) (в положительном смысле) – позитивно; 2) (совсем) – зо́ всім; -но
непонятно – зо́ всім незрозумі́ло.
Положительный – 1) (утвердительный, об ответе) – позитивний; 2) (о человеке) –
стате́ чний; 3) (полный, об отказе) – цілковитий.
Поломойка – змива́ льниця.
Полоса – сму́ га; п. отчуждения – сму́ га вивласнення; п. пограничная – прикордо́ нна сму́ га,
узграниччя (Г); полоска бандерольная – бандеро́ льна пере́ паска.
Полтинник – півкарбо́ ванця, коповик (-ка́ ).
Полтора – півтора́ .
Полтораста – півтора́ ста.
Полуверстный: (в -ном расстоянии от чего) – за (на) пів верстви від чо́ го.
Полугодие – піврі́ччя, піврі́к (-ро́ ку), півро́ ку; по -диям – щопіврі́ччя, піврі́ччями.
Полугодичный (об отчете) – піврі́чний.
Полугодно – по-півро́ ку, піврі́чно.
Полуграмотный (о заявлений) – напівгра́ мотний; (о лице) – напівписьме́ нний.
Полулист – піва́ ркуш (-ша).
Полумесячный (об окладе) – півмі́сячний, на півмі́сяця.
Полуофициальный (о сообщении) – напівофіці́йний.
Полусотня – півсо́ тня.
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Полустанок – полуста́ нок (-нка).
Полуторный (о размере) – у півтора́ ра́ зи бі́льший.
Полуфабрикат – напівфабрика́ т (-ту), полуфабрика́ т (-ту).
Получатель, -ница – оде́ ржувач (-ча), оде́ ржувачка, відбира́ ч (-ча), відбира́ чка.
Получать, -чить – оде́ ржувати, оде́ ржати, відбира́ ти, відібра́ ти, дістава́ ти, діста́ ти, ма́ ти; п.
возможность чего – дістава́ ти змо́ гу на що; п. перевес над кем, чем – го́ ру бра́ ти над ким,
чим, взяти, переважа́ ти, перева́ жити кого́ , що; п. права – здобува́ ти, здобу́ ти права́ ; п.
распоряжение – оде́ ржувати ро́ зказ; подсчитавши, получим… – підрахува́ вши, ма́ тимемо;
коли підрахува́ ти, вийде….
Получение – оде́ ржування, оде́ ржання, відбира́ ння, віді́брання, дістава́ ння, діста́ ння;
(права) – здобуття; впредь до -ния письма – аж по́ ки оде́ ржано бу́ де листа́ ; для -ния – щоб
оде́ ржати; известить о -нии – сповістити, що оде́ ржано; по -нии – оде́ ржавши, як
одержа́ в; подтверждая -ние вашего письма – стве́ рджуючи, що Ва́ шого листа́ оде́ ржано;
право на -ние – пра́ во оде́ ржувати (оде́ ржати); при -нии, я… – оде́ ржуючи, коли
оде́ ржую…; расписка в -нии – ро́ зписка про оде́ ржання, що оде́ ржано; расписка в -нии
денег – ро́ зписка, що оде́ ржано гро́ ші (на оде́ ржані гро́ ші); следуемое к -нию – що
нале́ жить оде́ ржати; с -нием, по -нии (сего следует) – оде́ ржавши, відібра́ вши це;
являться за -нием (материалов) – прихо́ дити, приїжджа́ ти (щоб) оде́ ржати.
Получка – 1) – оде́ ржані гро́ ші, оде́ ржане; 2) (действие) – оде́ ржування, оде́ ржання;
сегодня -ка – сього́ дні оде́ ржують платню, сьогодні́ виплата; у меня сегодня -ка – я
сього́ дні оде́ ржую платню.
Полушка – шаг (-га́ ).
Польза – ко́ ристь (-сти),пожиток (-тку); (прибыль) – зиск (-ку); (употребление) – ужиток (тку); в -зу кого, чего – на ко́ ристь (на пожиток) кому́ , чому́ ; в свою -зу – собі́ на ко́ ристь;
для чьей -зы – кому́ на ко́ ристь; извлекать -зу – ма́ ти з чо́ го зиск; иметь, извлекать,
извлечь -зу – ма́ ти, бра́ ти, взяти, ко́ ристь з чо́ го; обращать в свою -зу – на свою ко́ ристь
оберта́ ти, оберну́ ти; послужить в -зу – вийти на ко́ ристь, ста́ ти в приго́ ді; приносить -зу –
дава́ ти, да́ ти, ко́ ристь; стоять без всякой -зы (употребления) – дармува́ ти, лиша́ тися без
ніякого вжитку.
Пользование – користува́ ння, користа́ ння, пожиткува́ ння, ужиткува́ ння, ужива́ ння; п.
арендное – оре́ нда; (землей) – оре́ нда, посе́ сія; п. вечное – дові́чне користува́ ння; п.
врачебное – лікува́ ння; п. общее – спі́льне користува́ ння, співкористува́ ння; п.
пожизненное – дові́чне, дожитне користува́ ння; п. правами – користува́ ння з прав; в -ние
отдать – на користува́ ння відда́ ти; в чьем-бы -нии он не находился – хто б з ньо́ го (ним)
не користува́ вся, хоч би хто з ньо́ го користува́ вся; для -ния – (щоб) користува́ тися, на
користува́ ння; находиться в -нии – бу́ ти на користува́ нні; (эта вещь находится в моем
-нии) – з ціє́ї ре́ чі я користу́ юсь; обращать в -ние – оберта́ ти, оберну́ ти на вжиток; право
-ния – пра́ во користува́ тися, пра́ во користува́ ння.
Пользовать кого – лікува́ ти кого́ .
Пользоваться, воспользоваться – користува́ тися, скористува́ тися, з чо́ го, чим,
користа́ ти, скориста́ ти з чо́ го; (иметь что) ма́ ти що; (употреблять) ужива́ ти, ужити чого́ ,
ужиткува́ ти, зужиткува́ ти що; (лечиться у кого) – лікува́ тися в ко́ го; п. в лечебном
заведении – лікува́ тися; п. дурной славой – у несла́ ві бу́ ти; п. наемным трудом – вжива́ ти
на́ йманої пра́ ці; п. льготой – ма́ ти пі́льгу; п. случаем – користува́ тися з наго́ ди, ока́ зії; п.
уважением – у поша́ ні бу́ ти; п. хорошей репутацией – ма́ ти до́ бру сла́ ву, га́ рну репута́ цію.
Полюбовно – за взає́мною зго́ дою.
Помарка – зама́ зане (мі́сце), заче́ ркнення.
Помесячный (о рассчете) – мі́сячний, помі́сячний, щомі́сячний.
Пометка – позна́ чка, за́ значка, нота́ тка.
Помещать, поместить – 1) – містити, уміща́ ти, умістити, помістити; п. объявление –
умістити оголо́ шення; 2) (дать помещение) – приміща́ ти, примістити, дава́ ти, да́ ти
примі́щення; п. на квартире – приміща́ ти на квартирі; 3) (о деньгах в дело) – вклада́ ти,
вкла́ сти; ( банк) – кла́ сти, поклада́ ти, покла́ сти; 4) (в школу) – віддава́ ти, відда́ ти.
Помещение – 1) примі́щення; п. для весов – ва́ жня (Г); п. жилое – жиле́ , житлове́
примі́щення; п. наемное – на́ ймане примі́щення (Н); п. подвальное – примі́щення у
пі́дму́ рах(Н), пі́дму́ р’я (Н), пі́дму́ ри (-рів) (Н); п. складочное – комо́ ра, склад (-ду); п.
станционное – стаці́йне примі́щення, примі́щення ста́ ції; п. чердачное – горище,
примі́щення на горищі; 2) (денег, к дело) – вклада́ ння, вкла́ дення; (в банк) – поклада́ ння,
покла́ дення; 3) (статьи в газету) – уміща́ ння, умі́щення.
Помиловать – помилувати.
152

Російсько-український словник ділової мови

Помощник, -ница – помічник (-ка́ ), помічниця.
Помощь – допомо́ га, по́ міч (-мочі); п. единовременная – одноразо́ ва допомо́ га; п.
медицинская – медична, лі́карська допомо́ га; п. скорая – нега́ йна допомо́ га; п.
юридическая – юридична допомо́ га; оказывать, подавать -щь – допомага́ ти, дава́ ти
допомо́ гу, става́ ти, ста́ ти, до по́ мочі кому́ ; по оказании -щи – в спра́ ві допомо́ ги; при -щи,
с -щью – за (з) допомо́ гою, за (з) по́ міччю.
Понедельник – понеді́лок (-лка́ ); (относящийся к понедельнику) – понеді́лковий.
Понедельно – тижне́ во, потижне́ во; платить -но – від тижня платити, тижне́ во платити,
потижне́ во платити.
Понести – см. Нести.
Понижатель (на бирже) – знижувач (-ча), зме́ ншувач (-ча).
Понижать, понизить – 1) знижа́ ти, знижувати, знизити; п. служащего – знижувати
службо́ вця поса́ дою; 2) (цену) – зме́ ншувати, зменшити.
Понижаться, понизиться – 1) знижуватися, знизитися; п. в цене – деше́ вшати,
подеше́ вшати; 2) (о цене) – ме́ ншати, зме́ ншитися.
Понижение – знижування, зниження; (цены) зме́ншення; (падения) – спада́ ння (ціни); (в
цене) – деше́ вшання; п. курса – зниження, зме́ншення ку́ рсу; цены в большом -нии – ці́ни
ду́ же впа́ ли, ці́ни ста́ ли ду́ же малі́, ці́ни ду́ же зме́ ншилися; цены пошли на -ние – ці́ни
почали спада́ ти, на спад.
Понимать, понять – розумі́ти, зрозумі́ти, тямити, утямити.
Поновлять, -вить – поновляти, поновити, відновляти, відновити.
Понудительный (о мерах) – спонукний.
Понуждать, понудить – понука́ ти, спону́ кувати, спонука́ ти; п. к скорейшему исполнению –
спонука́ ти швидше виконати.
Понятливый, понимающий – тяму́ щий, тяму́ чий.
Понятой – понятий (-то́ го).
Пооткрывать – см. Открывать.
Поочередно – у чергу́ , за черго́ ю, чергу́ ючись.
Поощрение – заохо́ чування, заохо́ чення, заохо́ та, поохо́ чування, поохо́ чення,
підохо́ чування, підохо́ чення; в целях -ния – на заохо́ ту, щоб заохо́ тити; поощрение
торговли и промышленности – поохо́ чування, поохо́ чення торгі́влі й промисло́ вости.
Поощрительный (о мерах) – заохо́ тливий, заохі́тний.
Поощрять, поощрить – заохо́ чувати, заохо́ тити.
Поперечеркивать – см. Перечеркивать.
Попечение – піклува́ ння про (на) ко́ го; дба́ ння про (за) ко́ го; иметь на -нии кого –
опікува́ тися ким; иметь -ние (о ком) – піклува́ тися про (за) ко́ го, дба́ ти про (за) ко́ го.
Попечитель, -ница – піклува́ льник (-ка), піклува́ льниця.
Попечительный (о совете) – піклува́ льник.
Попечительство – піклува́ ння, опікува́ ння чим, опі́ка; (над имуществом) – заопікува́ ння,
опі́ка.
Попечительствовать – піклува́ тися, опікува́ тися чим.
Пополнять, -нить – попо́ внювати, поповняти, попо́ внити.
Поправка (поправленное) – по́ правка; (действ.) – пола́ годження, попра́ ва; все -ки должны
быть оговорены – всі по́ правки тре́ ба застерегти, ма́ ють бу́ ти застере́ жені.
Поправлять, -вить – 1) поправляти, попра́ вити; (починять) – ла́ годити, пола́ годити.
Поправляться, -виться – здоро́ вшати, поздоро́ вшати; (после болезни) – виду́ жувати,
видужати, оду́ жувати, оду́ жати.
Поприще – по́ ле, нива, ца́ рина́ ; п. деятельности – по́ ле (ца́ рина́ ) діяльности; п. служебное
– урядо́ ва діяльність; на этом -ще – в цій діяльності, на цій ниві.
Попросить – см. Просить.
Популяризация – популяриза́ ція, популяризува́ ння.
Популяризировать – популяризува́ ти; сов. – спопуляризува́ ти.
Популярный (о лекции) – популярний.
Попустительство, попущение – по́ пуст (-ту), по́ пуск (-ку), попуска́ ння.
Попытка – спро́ ба, спиток (-тку); п. к побегу – спро́ ба втекти; при -ке к побегу (убит) –
коли про́ бував утекти.
Пора – пора́ , час (-су); п. обеденная – обі́ди, обі́дня година; на первых порах – споча́ тку,
пе́ рший час; наступает пора профессиональных отпусков – настає́ пора́ професі́йних
відпу́ сток.
Поработать над чем – попрацюва́ ти над чим, ко́ ло чо́ го, рук докла́ сти до чо́ го.
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Поражать, поразить – 1) (разбивать противника) – розбива́ ти, розбити; 2) (поражать в
правах) – позбавляти, позба́ вити прав; 3) (вызывать удивление) – дивува́ ти, здивува́ ти.
Пораженный в правах – позба́ влений прав.
Порассылать – см. Рассылать.
Порицание – дога́ на; п. общественное – грома́ дська дога́ на; вынести -ние – зробити
дога́ ну; выразить -ние – дога́ ну да́ ти, висловити дога́ ну; достойный, заслуживающий
-ния – ва́ ртий дога́ ни; заслужить -ние – заслужити на дога́ ну.
Поровну (делить) – рі́вно, на рі́вні ча́ сті, на́ рівно.
Порочить, опорочить – га́ нити, зга́ нити, несла́ вити, знесла́ вити.
Порт – порт (-ту).
Портить, испортить – псува́ ти, зіпсува́ ти, ні́вечити, поні́вечити.
Портовой (о городе) – порто́ вий.
Портрет – портре́ т (-та).
Портфель – портфе́ ль (-ля).
Порубка, (вырубленное место) – по́ руб (-бу); (действ.) – руба́ ння, ру́ банка; самовольная
-ка леса запрещена – руба́ ти без до́ зволу ліс заборо́ нено.
Порука – пору́ ка, зару́ ка, запору́ ка; п. круговая – кругова́ пору́ ка (запору́ ка).
Поруки – пору́ ки (-рук); отдать, взять на -ки – відда́ ти, взяти на пору́ ки.
Поручатель, -ница – дору́ чник (-ка), дору́ чниця.
Поручать, -чить – доруча́ ти, доручити, припоруча́ ти припоручити.
Поручаться, -читься – ручитися, руча́ тися, поручитись.
Поручение – дору́ чення, припору́ чення; п. спешные – невідкла́ дні (нега́ йні) дору́ чення;
браться, взяться за -ние – бра́ ти, взяти дору́ чення; возлагать -ние на кого –
припоруча́ ти кому́ ; по -нию – з дору́ чення.
Поручитель, -ница – пору́ чник (-ка), пору́ чниця, запору́ чник (-ка), запору́ чниця; п. на
векселе – співпідписник (-ка), співпідписаний на ве́ кселі.
Поручительный (о надписи) – пору́ чний, запору́ чний.
Поручительство – пору́ ка, зару́ ка, запору́ ка; п. имущественное – пору́ ка майно́ м; п.
личное – особиста пору́ ка; п. по векселю (вексельное п.) – пору́ ка на ве́ кселі, пору́ ка за
ве́ ксель, співпі́дпис на ве́ кселі; п. простое – про́ ста пору́ ка; п. судебное – судова́ пору́ ка.
Порционный (о выдаче) – порці́йний, пайко́ вий.
Порция – по́ рція, па́ йка; п. пробная – по́ рція на спро́ бу.
Порча (испорченное) – попсо́ ване, зіпсо́ ване; (длит. действ. – псува́ ння; (приведение в
негодность) – ні́вечення; -чи нет (в доставленном товаре) – зіпсо́ ваного нема́ ; при -че
товаров – коли псується крам; списание брака и -чи – списа́ ння бра́ ку й зіпсо́ ваного.
Порядковый (о нумерации) – порядко́ вий, рядовий.
Порядок – 1) порядок (-дку), лад (-ду); (устройство) – лад (-ду); п. государственный –
держа́ вний лад; п. дня – порядок де́ нний; п. правовой – пра́ вний порядок, правола́ д (-ду),
пра́ вний лад; п. следственный – порядок слі́дства; п. общежительный – інтерна́ тський
порядок; п. установленный, существующий – заве́ дений лад; вводить -ки – заво́ дити,
запрова́ джувати порядки; все в -ке – все гара́ зд; п. давать чему – порядкува́ ти,
попорядкува́ ти чим, розпоряджа́ ти, розпорядити що; держать в надлежащем -ке –
трима́ ти, як нале́ жить (як слід, у порядку); наводить п-к – заво́ дити, завести лад;
поддержание -дка – доде́ ржання порядку; порядка ради – задля порядку, для порядку;
приводить в -док что – упорядко́ вувати, упорядкува́ ти, що, лад дава́ ти, да́ ти чому́ ;
смотреть за -ком – гляді́ти, догляда́ ти порядку; соблюдать -док – доде́ ржувати порядку;
установлять -док – заво́ дити, завести порядок (лад); утверждать -док –
запрова́ джувати лад; 2) (способ) – порядок (-дку), спо́ сіб (-собу); п. ведения книг – спо́ сіб
(порядок) вести книги; п. ведения предварительного следствия – яким порядком нести
попере́ днє (передсудо́ ве́ ) слі́дство; п. обжалования решений суда – яким порядком
оска́ ржуються судо́ ві присуди (вироки); п. частный – окре́ мий порядок; в
административном -ке – адміністративно, адміністративним порядком; в бесспорном -ке
– безсупере́ чно, безсупере́ чним порядком; в дискуссионном -ке – спо́ собом диску́ сії,
дискусі́йно; в законной -ке – пра́ вним (зако́ нним) порядком; в законодательном -ке –
правода́ тно, законода́ тно; в -ке назначения, нагрузки – як призна́ чення, як
наванта́ ження; в общем -ке – зага́ льним порядком, спо́ собом; в обычном -ке – звича́ йним
порядком, спо́ собом; во внесметном -ке – позакошто́ рисним порядком; в надлежащем
-ке (проводить) – уста но́ вленим порядком; в -ке поступления заказов – за тим порядком
(за то́ ю черго́ ю), як надхо́ дять замо́ влення; в положенном, установленном -ке –
заве́ деним порядком; в спешном, срочном -ке – нега́ йно, спі́шно; в -ке статьи закона –
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згі́дно з артикулом зако́ ну, на підста́ ві артикулу зако́ ну; в том самом -ке – тим са́ мим
порядком; в ударном -ке – нага́ льним порядком, нага́ льно, в щонайпе́ ршу чергу́ ;
законным -ком – пра́ вним спо́ собом, пра́ вним чином, пра́ вно; судебным -ком – судо́ м,
судо́ вно, судо́ вим порядком, че́ рез суд; этапным -ком – ета́ пом; явочным -ком – оказо́ вим
(Н) спо́ собом, без дозво́ лу, оказо́ во (Н); 3) (очередь) – черга́ , ряд (-лу); в алфавитном
порядке (расположить) – за абе́ ткою; номер по -ку – ну́ мер (число́ ) з ряду, черговий
ну́ мер (число́ ); по -ку – в чергу́ , з ряду; считать по порядку – лічити зряду; число по -ку –
порядко́ ве число́ .
Порядочно (о количестве) – чима́ ло, до́ сить; (о качестве) – порядно, гара́ зд.
Порядочность – порядність (-ности).
Порядочный – 1) (о количестве) – чима́ лий; 2) (о порядочн. человеке) – порядний,
стате́ чний, пу́ тній, путящий; (о качестве вещи) – порядний, путящий.
Посад – слобода́ .
Посадка – 1) (растений) – саді́ння, са́ дження, наса́ дження; день -ки деревьев
(приближается) – день садити де́ рево; 2) (о посадке на судно, поезд) – поса́ дження; -ка
пассажиров начинается за полчаса до одхода поезда – пасажири почина́ ють сіда́ ти до
ваго́ нів за півгодини до від’їзду.
Посадский (о жителе) – слобі́дський.
Посаженно – сажнями, від са́ жня, на сажні́; посаженный (об окладе, оплате) – від са́ жня,
відсажне́ вий.
Посвидетельствование (документов) – засві́дчення; посві́дчення.
Посевной (о кампании) – засівний; (о материале) – посівний.
Посезонне – посезо́ нно.
Поселенец, -нка – осе́ льник (-ка), осе́ льниця поселе́ нець (-нця), поселе́ниця; (первый п-ц) –
оса́ дник (-ка), оса́ дниця, оса́ дчий (-чого), оса́ дча (-чої).
Поселение, селище – оса́ да (Г); (действ.) – оселе́ння, поселе́ ння; п. опустевшее –
пустовщина (Г); на поселение (ссылка) – на осе́ лення.
Поселок – посе́лок (-лка), виселок (-лка).
Поселять, поселить, -ся – оселити, оселити, -ся.
Посемейно – родинами.
Посемейный (о списке) – родинний.
Посессионный (о праве) – посесі́йний.
Посессия – посе́ сія.
Посетитель, -ница – одві́дач (-ча), одві́дачка одві́дувач (-ча), одві́дувачка.
Посетительская (комната) – кімна́ та (для) одвідачі́в.
Посещать, посетить – одві́дувати, одві́дати.
Посещение – одві́дання, одві́дини (-дин); (действ.) – одві́дування, одві́дання; п. лекций –
одві́дування ле́кцій; число -ний – кі́лькість одві́дань.
Послабление – по́ пуск (-ку), по́ пуст (-ту), попуска́ ння; делать -ние – попуска́ ти,
попустити, по́ пуск дава́ ти, да́ ти.
Посланец, посланный – послане́ ць (-нця).
Посланник – посо́ л (-сла́ ), посла́ нник (-ка).
Последний (о сроке) – оста́ нній, оста́ тній; (окончательный) – остато́ чний.
Последовательность – послідо́ вність (-ности); п. определенная – пе́ вна послідо́ вність; п.
сетевая (движения бумаг в учреждениях) – послідо́ вність сіткова́ ; п. цепная –
послідо́ вність ланкова́ .
Последовать – 1) піти слі́дом; п. указаниям – піти за на́ водом; 2) (произойти, наступить)
– ста́ тися, бу́ ти, наста́ ти; -ло определение – сталася ухвала; решение по этому делу еще
не -ло – постано́ ви в цій спра́ ві ще не ухка́ лено (не ста́ лося, ще не було́ ).
Последствие – на́ слідок (-дку); п. законное – пра́ вний (зако́ нний) на́ слідок; нести, влечь за
собой -вия – спричиняти, спричинити на́ слідки, спричинятися, спричинитися до
на́ слідків; жалоба осталась без -вий – ска́ ргу залишено без на́ слідку, ска́ рги не
задово́ лено; оставаться без -вий – не ма́ ти на́ слідків, лиша́ тися без на́ слідків; оставить
без -вий – лишити без на́ слідків.
Последующий (о предстоящем контроле) – да́ льший, насту́ пний, пото́ мний; о -щем
прошу уведомить – про да́ льше про́ шу сповістити.
Послужить – см. Служить.
Посменно – змі́нами, міняючись.
Пособие – 1) (вспомоществование) – допомо́ га, запомо́ га; п. выходное – вибувне́ , вибувна́
допомо́ га; п. денежное – грошова́ допомо́ га, запомо́ га грі́шми (грошима); п.
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единовременное – одноразо́ ва допомо́ га; п. натурой – допомо́ га нату́ рою; 2) (учебное): а)
(учебник) – підру́ чна книга, підру́ чник (-ка); б) (-ные принадлежности) – навча́ льне
прила́ ддя, шкільне́ прила́ ддя.
Посодействовать – см. Содействовать.
Посол – посо́ л (-сла́ ).
Посольство – посо́ льство.
Поспешать, -шить – поспіша́ тися, поспішитися, спішитися; (стараться, торопиться) –
ква́ питися, поква́ питися; п. с исполнением – поспішитися виконати.
Посредник, -ница – посере́ дник (-ка), посере́ дниця; быть -ком – бу́ ти за посере́ дника.
Посредничать – посере́ дничати, бу́ ти за посере́ дника.
Посреднический (о бюро, об услугах) – посере́ дницький; вознаграждение комиссионеру
за -кие услуги – посере́ дницьке.
Посредничество – посере́ дництво; п. торговое – торгове́ льне посере́ дництво.
Посредство – 1) (в выражениях: «при -ве», через -во кого) – за допомо́ гою (кого́ ); при -ве
милиции – за допомо́ гою мілі́ції; 2) (средство) – спо́ сіб (-собу); -вом анкеты – анке́ тою,
анке́ тним спо́ собом; -вом начисления – нарахува́ ння, спо́ собом нарахува́ ння; -вом
публикации – а) публіку́ ючи, б) публіка́ цією, публікува́ нням; -вом этого – цим спо́ собом.
Посрочно – реченцями, те́ рмінами, на реченці́, на те́ рміни.
Посрочный (о плате) – терміно́ вий, реченце́ вик.
Пост – 1) (караул) – пост (-ста́ ), сті́йка; п. наблюдательный – пост (с)постере́ жний; п.
путевой (ж.-д.) – пост колі́йний; п. сторожевой – охоро́ нна (сторожова) сті́йка (ва́ рта); 2)
(положение) – стано́ вище; (должность) поса́ да; п. высокий – висо́ ке стано́ вище, велика,
висо́ ка поса́ да.
Поставить – см. Ставить.
Поставка – поста́ ча; (длит. действ.) – постача́ ння кому́ чого́ ; договор по -ке – догові́р
(рядна) про постача́ ння; долги по -кам – довги за поста́ чі; сдавать -ку кому – годити,
зго́ дити кого́ до постача́ ння.
Поставлять, поставить (снабжать кого чем) – постача́ ти, поста́ чити кому́ що; п. для
учреждения – постача́ ти на устано́ ву.
Поставочный – постача́ льний, постачний.
Поставщик, -щица – постача́ льник (-ка), постача́ льниця, поста́ чник (-ка), поста́ чниця.
Постановка – 1) (вопроса, дела) – на́ лад (-ду), поста́ влення (спра́ ви); (действ.) – ста́ влення,
поста́ влення; п. слабая – пога́ ний, ке́ пський на́ лад, недола́ дне поста́ влення; вся
постановка дела – уве́ сь (ці́лий) на́ лад; спра́ ви; такая -на вопроса недопустима – так
ста́ вити спра́ ву не мо́ жна; 2) (пьесы, картины) – поста́ ва, постано́ ва, худо́ жне офо́ рмлення.
Постановление – постано́ ва; (определение) – ухва́ ла; (действ.) – ухва́ лювання, ухва́ ла; п.
обязательное – обов’язко́ ва постано́ ва; п. ограничительное – обме́ жена постано́ ва;
вынести -ние – ухвалити, постановити; делать, принимать -ние – ухва́ лювати (постано́ ву
), постановляти; постановление о зачислении (на должность) – ухва́ ла призна́ чити;
постановление приговора – ухва́ ла постано́ ви; (судебн.) – ухва́ ла вироку.
Постановлять, -вить – 1) постановляти, постановити; (определять) – ухва́ лювати,
ухвалити; п. приговор – ухва́ лювати постано́ ву; (судебн.) – ухва́ лювати вирок; 2) (решить,
сделать) – поклада́ ти, покла́ сти.
Постараться – см. Стараться.
Постепенный (об улучшении) – ступне́ вий, пові́льний.
Постовой – постовий (-во́ го), сті́йчик (-ка).
Постой (войска) – пості́й (-сто́ ю); поставить на п. – поста́ вити на посто́ ях; стоять -ем –
посто́ єм стояти.
Посторонний (о заработке) – сторо́ нній; -ним вход воспрещается – сторо́ ннім захо́ дити
не ві́льно (заборо́ нено).
Постоялец, -лица – заїжджа́ нин (-на) (Н), заїжджа́ нка (Н), постоянець (-нця), постояниця;
(квартирант) – пожиле́ ць (-льця), пожилиця.
Постоялое (деньги за постой) – заїзне́ , постояльне.
Пострадавший (о лице, от кого) потерпі́лий, потерпі́лець (-льця), скривджений; (от чего)
– ушко́ джений, що зазна́ в шко́ ди (утра́ ти).
Пострадать от чего (о челов.) – зазна́ ти шко́ ди, потерпі́ти чере́ з що; (о вещах) – бу́ ти
пошко́ дженим, чим, чере́ з що.
Постраничный (об оплаты) – від сторі́нки, підсторінко́ вий; (о подсчете) – посторі́нко́ вий,
по сторінка́ х.
Построение (балланса, бюджета) – будо́ ва; (действ.) – будува́ ння, збудува́ ння.
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Постройка (строение) – буді́вля, будо́ ва; (действ.) – будува́ ння, збудува́ ння; п. наружная –
надві́рна буді́вля.
Построчно – від рядка́ , за рядо́ к.
Построчный (об оплате) – відрядко́ вий, від рядка́ .
Поступать, -пить – 1) (действовать) – робити, зробити, чинити, вчинити, ді́яти, вді́яти; п.
целесообразно – робити (чинити) доці́льно; 2) (зачисляться куда) – вступа́ ти, вступити; п.
в партию – вступа́ ти до па́ ртії; п. в услужение – іти в на́ йми, става́ ти на слу́ жбу; п. на
службу – става́ ти, ста́ ти на поса́ ду, заступа́ ти, заступити поса́ ду; 3) (о деньгах,
материалах) – надхо́ дити, надійти; в кассу поступило 15 рублей – до ка́ си надійшло́ 15
карбо́ ванців; 4) (вести себя) – пово́ дитися.
Поступаться, -питься – поступа́ тися, поступитися чим кому́ .
Поступление – 1) (куда) – вступа́ ння, вступ (-пу) до чо́ го; 2) (денег, материалов,
продуктов) – надхо́ дження, прибува́ ння; -ния в кассу – надхо́ дження до ка́ си; п. денег в
кассу идет туго – гро́ ші до ка́ си надхо́ дять пово́ лі; -ния неналоговые – неподатко́ ві
надхо́ дження; -ния по специальным средствам – надхо́ дження спеціяльних ко́ штів.
Поступок – вчинок (-нку); п. наказуемый – ка́ рний (каригі́дний) вчинок; п.
позволительный – дозво́ лений вчинок; п. унизительный – негі́дний вчинок.
Посуточный (о рассчете) – від доби, добовий.
Посылать, послать – сла́ ти, посила́ ти, посла́ ти, пересила́ ти, пересла́ ти; п. за кем, за чем –
посла́ ти по ко́ го, по що; п. по почте – посила́ ти, пересила́ ти по́ штою.
Посылаться, послаться на кого, на что – посила́ тися, посла́ тися, накликуватися,
поклика́ тися на кого, на що.
Посылка – по́ силка; (длит. действие) – посила́ ння; п. бандерольная – по́ силка під
пере́ паскою, бандеро́ льна по́ силка; п. без цены – по́ силка без ціни; п. почтовая –
пошто́ вий паку́ нок, пошто́ ва по́ силка; п. ценная – ці́нна по́ силка; (с обозначенной ценой) –
оціно́ вана по́ силка; п. ценная на сто рублей – по́ силка оціно́ вана (паку́ нок оціно́ ваний) на
сто карб.; задержаться с -кой чего – затримати посила́ ння чого́ ; с по-кой товара
задержитесь – това́ ру, кра́ му по́ кищо не посилайте.
Посыльный – послане́ ць (-нця).
Потерпевший (от кого) – скривджений, укривджений, що зазна́ в кривди; (от чего) –
ушко́ джений, що зазна́ в шко́ ди (утра́ ти); (только о лицах) – потерпі́лий, потерпі́лець (льця) (Н).
Потерпеть (от кого) – зазна́ ти кривди, бу́ ти скривдженим; (от чего) – зазна́ ти шко́ ди, бу́ ти
ушко́ дженим; (только о лицах) – потерпі́ти.
Потеря – 1) утрача́ ння, утра́ чення; п. времени – утрача́ ння (га́ яння) ча́ су; без -ри времени
– не га́ ючи ча́ су́ ; 2) (убыток) – утра́ та; довести до -ри – довести до втра́ ти; нести -ри при
чем – втрача́ тися, ма́ ти втра́ ти, зазна́ вати втрат на чо́ му; 3.) (вещей) – загу́ блення, загу́ ба;
(потерян. вещь) – загу́ ба, згу́ ба; отыскалась -ря – знайшла́ ся згу́ ба.
Потерять – см. Терять.
Потратить – см. Тратить.
Потребитель, -ница – спожива́ ч (-ча́ ), спожива́ чка.
Потребительский (об обществе) – споживчий.
Потребление – спожива́ ння, спожиття, спожиток (-тку); предметы широкого -ния – ре́ чі
зага́ льного спожива́ ння (спожиття).
Потреблять, -бить – спожива́ ти, спожити.
Потребность в чем – потре́ ба на що; п. настоятельная – нага́ льна, пильна потре́ ба; п.
необходимая – доконе́ чна потре́ ба; -сти необходимейшие – щонайпе́ рші потре́ би; для
наших -стей – на на́ ші потре́ би, нам на потре́ би; для удовлетворения -стей – щоб
задовольнити потре́ би, на задово́ лення потре́ б.
Потребный (о количестве) – потрі́бний, скі́льки тре́ ба.
Потребовать – см. Требовать.
Похвала – похвала́ ; достойный -лы (поступок) – ва́ ртий, щоб похвалити.
Похищение – викрад (-ду), викрадення, краді́ж (-дежу́ ); обнаружено -ние денег – виявлено
краді́ж гро́ шей, виявили, що вкра́ дено гро́ ші.
Походный (о положении, порядке) – похі́дний.
Похоронный (о конторе) – похоро́ нний.
Похороны – по́ хорон (-ну), (по)хова́ ння; п. гражданские – грома́ дський по́ хорон.
Почерк – письмо́ , рука́ ; п. отчетливый – читка́ рука́ ; п. убористый – густе́ письмо́ ; п.
ясный – розбірна́ рука́ .
По́ честь (сущ.) – ша́ на, поша́ на, шано́ ба; оказывать -сть – віддава́ ти, відда́ ти ша́ ну.
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Поче́ сть (глаг.) – см. Почитать, почесть.
Почетный (о председателе) – поче́ сний.
Почин – 1) (начало) – поча́ то́ к (-тку́ ), почин (-ну); на почин – на поча́ то́ к; 2) (инициатива) –
ініціятива, почин (-ну); по собственному -ну – з вла́ сного почину, з своє́ї ініціятиви.
Починка – напра́ ва, пола́ года; (действие) – ла́ годження, ла́ годіння, пола́ годження; давать
в -ку – дава́ ти до напра́ ви, дава́ ти, напра́ вити (попра́ вити, пола́ годити); принесть -ку: а) (в
починку) – прине́ сти ла́ годити, пола́ годити, напра́ вити; б) (починенное) – прине́ сти
попра́ ву.
Починять, -нить – ла́ (го)дити, пола́ (го)дити, поправляти, попра́ вити, направляти,
напра́ вити.
Почитать, почтить – шанува́ ти, ушанува́ ти; (уважать) – поважа́ ти; п. известием –
ласка́ во сповістити; п. память вставанием – вста́ вши, па́ м’ять ушанува́ ти.
Почитать, почесть (считать чем) – уважа́ ти, визнава́ ти, визнати кого́ за ко́ го; п. своим
непременным долгом – вважа́ ти за свій неодмі́нний обов’язок.
Почта – по́ шта; п. внутренняя – вну́ трішня по́ шта; п. воздушная – пові́тряна́ по́ шта; п.
обратная – поворо́ тна по́ шта; п. спешная – нега́ йна по́ шта; отправить по -те – посла́ ти,
пересла́ ти по́ штою; с обратной -той – поворо́ тною по́ штою.
Почтальон (разносчик писем) – листоно́ ша; (развозящий почту) – пошта́ р (-ря).
Почтамт – по́ шта; п. главный – головна́ по́ шта.
Почтение – поважа́ ння, поша́ на; относиться с совершенным -нием к кому – ста́ витися з
цілковитою поша́ ною до ко́ го; с совершенным -нием к вам остаюсь НН – цілко́ м поважа́ ю
Вас НН.
Почтенный (уважаемый, о собрании) – шано́ вний, пова́ жаний.
Почтовый (об отправлении, сборе) – пошто́ вий.
Пошлина – опла́ та, о́ платки (-ток) (Г); (таможенная) – мито; п. базарная – місце́ ве, пла́ та
за мі́сце; п. ввозная – мито з до́ возу, довозо́ ве; п. весовая – вагове́ ; п. вывозная – мито з
вивозу, вивозо́ ве; п. гербовая – гербо́ ва опла́ та, гербове́ ; п. за провоз – перевозо́ ва пла́ та,
перевозо́ ве; п. исковая – позовна́ опла́ та, позовне́ ; п. канцелярская – канцелярська опла́ та,
канцелярські о́ платки; п. мостовая (за проезд по мосту) – мостове́ , мостовщина; п.
очистительная – очисне́ мито; п. покровительственная – протекці́йне (охоро́ нне) мито;
п. судебная – опла́ та судо́ ва́ , судо́ ве́ ; п. таможенная – мито; очищать товар от
таможенной пошлины – звільняти крам від мита.
Пошлинный – опла́ тковий; (о тамож. пошлине) – митний.
Поштучный (об оплате) – від шту́ ки, на шту́ ки.
Пояс тарифный – тарифна сму́ га.
Пояснение – пояснення; (действ.) – пояснювання, пояснення; для -ния – щоб пояснити,
на пояснення; сопутствующие -ния к чему – супрові́дні пояснення до чого.
Поясный (о тарифе) – посмуговий.
Пояснять, пояснить – пояснювати, поясняти, пояснити, виясняти, вияснити.
Правило – пра́ вило; -ла внутреннего распорядка – пра́ вила вну́ трішнього порядку; -ла
общие – зага́ льні пра́ вила; по всем существующим -лам – відпові́дно до всіх, які є,
пра́ вил; доде́ ржавши всіх, які є, правил; принимать за -ло – бра́ ти, узяти за пра́ вило;
соблюдать -ла – доде́ ржувати пра́ вил; с соблюдением этих правил (легко установить) –
доде́ ржуючи, доде́ ржавши цих пра́ вил, коли доде́ ржувати цих пра́ вил.
Правильность – пра́ вильність (-ности), правдивість (-вости).
Правильный (о счете) – пра́ вильний, ві́рний; (о весе) – правдивий; (о предположениях –
правдивий, ві́рний.
Правительственный (о сообщении, распоряжении) – урядо́ вий.
Правительство – у́ ряд (-ду); п. советское – радянський у́ ряд.
Править, управить – правува́ ти, пра́ вити, упра́ вити, керува́ ти, скерува́ ти.
Править, исправить (исправлять) – пра́ вити, поправляти, попра́ вити.
Правление – 1) (учреждение) – упра́ ва; п. железных дорог – упра́ ва залізниці; 2)
(распорядительный орган учреждения) – виділ (-лу); п. союза – виділ спі́лки; 3)
(действие) – керува́ ння, правува́ ння.
Право – пра́ во; п. авторское – а́ вторське пра́ во; п. вещное – речове́ пра́ во, пра́ во на ре́ чі; п.
владения – пра́ во володі́ти, пра́ во на володі́ння, пра́ во володі́ння; п. голоса, слова – пра́ во
на го́ лос, на сло́ во; п. горное – гірниче пра́ во; п. гражданства – пра́ во на громадянство; п.
давности – пра́ во на підста́ ві да́ вности; п. долговое – довгове́ пра́ во; п. заклада – пра́ во
заставляти, заста́ вне пра́ во; п. застройки – пра́ во забудо́ вувати, пра́ во на забудува́ ння; п.
землепользования – пра́ во користува́ тися земле́ ю (з землі́); п. избирательное – вибо́ рче
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пра́ во; п. имущественное – пра́ во на майно́ , пра́ во майно́ ве́ ; п. наследственное – спадко́ ве
пра́ во; п. на труд – пра́ во на пра́ цю; п. обычное – звичає́ве пра́ во; п. обязательственное –
пра́ во зобов’язань; п. первенства – пра́ во пе́ ршого; п. пользования чем – пра́ во на
користува́ ння з чо́ го, пра́ во користува́ тися з чо́ го; п. председательские – права́ голови; п.
преимущественного удовлетворения – пра́ во на перева́ жне задово́ лення; п.
преимущественное – перева́ жне пра́ во; п. производства – пра́ во виробляти, пра́ во на
виробляння; п. распоряжения – пра́ во розпоряджа́ тися, пра́ во розпоряджа́ ти; п.
уголовное – криміна́ льне пра́ во; п. утерянное – утра́ чене пра́ во; без поражения в правах
кого (осудить) – не позбавляючи, не позба́ вивши прав кого; быть вправе – ма́ ти пра́ во;
(иметь основание) – ма́ ти ра́ цію; воспользоваться выговоренным -вом – скориста́ тися з
застере́ женого пра́ ва; восстановлять в правах – поверта́ ти, відновляти права́ кому́ ;
выговорить себе -во – застерегти собі́ пра́ во; давать кому -во – дава́ ти кому́ пра́ во,
надава́ ти, нада́ ти кому́ пра́ ва (пра́ во), упра́ внити кого́ ; добиваться своего права –
дохо́ дити, дійти свого́ пра́ ва; лишать права слова кого – відбира́ ти, відібра́ ти сло́ во кому́ (в
ко́ го), позбавляти, позба́ вити сло́ ва кого́ ; на каких правах – яким пра́ вом; на правах
(делегата) – з права́ ми, пра́ вом; наделить -ми – упра́ внити; оговаривать себе право,
оставлять за собою право – застеріга́ ти, застерегти собі́ пра́ во; ограничивать кого в
правах – обме́ жувати, обме́ жити права́ кому́ , обме́ жувати, обме́ жити кого́ на пра́ ві; он
вправе – він ма́ є пра́ во; отказывать кому в праве – відмовляти, відмо́ вити кому́ пра́ ва;
отнимать у кого право – відбира́ ти, відібра́ ти кому́ пра́ во; оставлять за собой право –
застеріга́ ти, застере́ гти собі пра́ во, лиша́ ти собі пра́ во; по праву (пользоваться) – пра́ вно,
на підста́ ві пра́ ва; по праву давности (владеть) – пра́ вом (на підста́ ві пра́ ва) да́ вности; по
какому праву – яким пра́ вом; пользоваться правом – ма́ ти пра́ во, користува́ тися з пра́ ва;
поражение в правах – позба́ влення, позба́ ва (Н) прав; предоставляется вам право – Вам
ві́льно, Ви ма́ єте пра́ во; предоставлять право – дава́ ти, да́ ти пра́ во (кому́ ); приобретать
право – здобува́ ти пра́ во, набува́ ти пра́ ва; располагать своими правами – користува́ тися з
своїх прав; право распространяется – пра́ во поширюється; считать себя в праве –
вважа́ ти, гада́ ти, що ма́ єш пра́ во; с предоставлением права (назначить) – нада́ вши пра́ ва;
с предоставлением себе права (согласиться на что) – застеріга́ ючи собі́ пра́ во; терять,
утратить право – відпада́ ти, відпа́ сти пра́ ва, утрача́ ти, утра́ тити пра́ во; уступить кому
право – поступа́ тися кому́ пра́ вом, відступити пра́ во кому́ ; право утрачивается – пра́ во
відпада́ є.
Правовед – правозна́ вець (-вця), правник (-ка).
Правовой (об отношениях) – пра́ вний, правовий.
Правозаступник – правозасту́ пник (-ка), оборо́ нець прав.
Правомочие – 1) правомо́ жність (-ности), упра́ внення, правосильність (-ности); 2)
(полномочие) – уповнова́ ження.
Правомочный (о представителе) – правомо́ жний, упра́ внений, правосильний;
(уполномоченный) – уповнова́ жений.
Правонарушение – праволо́ мство, правопору́ шення.
Правонарушитель – праволо́ мець (-мця), правопору́ шник (-ка).
Правопоражение – позба́ влення, позба́ ва (Н) прав.
Правоспособность – правозда́ тність (-ности).
Правоспособный – правозда́ тний.
Правосудие – пра́ вий суд, правосуддя.
Правосудный – правосу́ дний.
Правота – правота́ , пра́ вість (-вости); признавать за ним -ту – визнава́ ти, визнати, що він
пра́ вий.
Правый – 1) (справа находящийся) – пра́ вий; по -вую сторону – право́ руч, пра́ вою
сторо́ ною; 2) (справедливый, о суде, решении) – пра́ вий; справедливий; (имеющий ос…..);
вы правы – Ва́ ша пра́ вда, ма́ єте ра́ цію; он оказался -вым – його́ була́ пра́ вда, він ма́ є
ра́ цію; 3) (невиновный) – пра́ вий, безневинний, неповинний, непровинний.
Правящий (об органе) – керівний; (о классе) владу́ щий, владу́ чий.
Праздник – свято; п. революционный – революці́йне свято.
Праздновать, отпраздновать – святкува́ ти, відсвяткувати, відбува́ ти, відбу́ ти свято.
Практика – пра́ ктика; в -ке – на пра́ ктиці; проходить -ку – відбува́ ти пра́ ктику.
Практикант, -ка – практика́ нт (-нта), практика́ нтка.
Практиковать – практикува́ ти.
Практический (о мерах) – практичний.
Прасольство – гуртопра́ вство.
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Прачешная – пра́ льня.
Пребывание – перебува́ ння, пробува́ ння; п. постоянное – пості́йне (ста́ ле) пробува́ ння; во
время Вашего -ния – під час Ва́ шого перебува́ ння, коли Ви були (перебува́ ли); место
-ния – мі́сце пробува́ ння.
Превращать, превратить, -ся – перетво́ рювати, перетворити, -ся, бра́ тися чим.
Превышать, -высить – 1) (что) – перевищувати, перевищити, перебі́льшувати,
перебі́льшити що, перехо́ дити, перейти за що; стоимость не -ает (рубля) – ко́ штує не
бі́льше як, вартість не бі́льша за…; это -шает мои полномочия – це перехо́ дить за мої
повнова́ ження; я не могу п. мои полномочия – я не мо́ жу перебі́льшити моїх повнова́ жень;
2) превышать власть – надужива́ ти, надужити вла́ ди.
Преграда – перепо́ на.
Предавать, -дать – 1) (изменять кому, чему) – зра́ джувати, зра́ дити кого́ , що; 2) в
выражениях: п. гласности – подава́ ти, пода́ ти до вселюдного ві́дома, оголо́ шувати,
оголосити; п. забвению – забува́ ти, забу́ ти; п. смерти – кара́ ти, скара́ ти на смерть; п. суду
– віддава́ ти, відда́ ти під суд, до су́ ду.
Предварительно – упере́ д, попе́ реду.
Предварительный (о заключении по делу) – попере́ дній; (о заключении под стражу) –
передсудо́ вий; по -ном обсуждении – напере́ д (попе́ реду) обміркува́ вши, пі́сля то́ го, як
напере́ д обмірко́ вано.
Предвидеть, -ся – передбача́ ти, передба́ чити, -ся; предвидится по плану организация… –
за пляном ма́ ють (є ду́ мка) організува́ ти…
Предвыборный (о собрании) – передвиборчий.
Предвыборы – передвибо́ ри (-рів).
Предел – границя, межа́ ; п. численный – числова́ границя; положить предел (чему) –
покла́ сти ме́ жі, кінці́ покла́ сти чому́ , припинити що.
Предельный – 1) (о возрасте, стоимости) – граничний, кра́ йній; (о размере, цене) –
кра́ йній; (о сроке) – оста́ нній, кра́ йній.
Предисловие – передмо́ ва, пере́днє сло́ во.
Предлагать, -ложить – 1) – пропонува́ ти, запропонува́ ти, подава́ ти, пода́ ти, вно́ сити,
вне́ сти; п. вопрос – ста́ вити, поста́ вити пита́ ння, запитувати, запита́ ти; п. на обсуждение –
подава́ ти на обміркува́ ння; 2) (предписывать) – пропонува́ ти, запропонува́ ти.
Предлог – 1) (повод) – привід (-воду), прито́ ка, за́ чіпка; под -гом – ні́би (з чо́ го, че́ рез що),
на́ чебто; под благовидным -гом – че́ рез ні́би важливу причину, з ніби ва́ жної причини;
под вымышленным -гом – вигадавши причину, з вигаданою причиною; 2) (отговорка) –
вимовка.
Предложение – 1) – вне́ сення, пода́ ння, пропозиція; п. конкретное – конкре́ тне (пе́ вне)
вне́ сення, конкре́ тна (пе́ вна) пропозиція; п. неприемлемое – пропозиція, на яку́ не мо́ жна
приста́ ти, яко́ ї не мо́ жна прийняти, неприйнятне́ пода́ ння; п. письменное – писане
вне́ сення, вне́ сення на письмі́, писана пропозиція, пропозиція на письмі́ ; п. словесное –
слове́ сне вне́ сення, вне́ сення на слова́ х; предложение услуг относительно вступления в
сношения – пропонува́ ння по́ слуг, (щоб) нала́ годити (нав’яза́ ти) стосу́ нки; внести -ние –
пода́ ти вне́ сення; входить с -нием – пропонува́ ти, запропонува́ ти, робити, зробити
вне́ сення; по моему -нию (последовало) – на мо́ ю пропозицію, з моє́ї пропозиції;
признавать -ние неприемлемым – визнава́ ти, визнати, що вне́ сення неприйнятне́ , що на
вне́ сення не мо́ жна приста́ ти, вне́ сення не мо́ жна прийняти; принимать -ние – прийма́ ти,
прийняти пропозицію, пристава́ ти, приста́ ти на пропозицію; 2) (предписание) –
пропонува́ ння, за́ гад (-ду); сделано -ние исполнить – да́ но за́ гад виконати, запропоно́ вано
виконати; сделать -ние подведомственным органам – запропонува́ ти підурядним
о́ рганам; 3) (товара) – подава́ ння; -ние превышает спрос – подава́ ння бі́льше за по́ пит;
при большом -нии (товара) – за великого подава́ ння, з великим подава́ нням; спрос и -ние
– по́ пит і подава́ ння.
Предместник, -ца – передсту́ пник (-ка) (Н), передсту́ пниця (Н), на поса́ ді попере́ дник (-ка),
попере́ дниця на поса́ ді.
Предместье – передмі́стя.
Предмет – 1) річ (ре́ чі), пре́ дмет (-ту); -ты вывоза – вивозо́ ві ре́ чі, ре́ чі на вивіз; -ты первой
необходимости – найпотрібні́ші ре́ чі, ре́ чі на пе́ ршу потре́ бу; -ты роскоши – ре́ чі ро́ зкоші;
п. сделки – об’є́кт зла́ ди, уго́ ди; 2) (предмет преподавания) – пре́ дмет (-ту), дисциплі́на,
нау́ ка; 3) (в отдельных выражениях с «на этот, тот предмет»): действующие на этот
п. правила – чинні про це пра́ вила; на предмет образования фондов – на утво́ рення
фо́ ндів, щоб утворити фо́ нди; на предмет получения – щоб оде́ ржати; на этот предмет: а
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) (выдано) – на це, для цьо́ го; б) (существующие предположения) – про це.
Предметный (об указателе) – предмето́ вий.
Предназначать, -чить – (напере́ д) признача́ ти, призна́ чити, (напере́д) приділяти,
приділити.
Предназначение – призна́ чення.
Предоставлять, предоставить, -ся – 1) (отпуск) дава́ ти, да́ ти; (право) – надава́ ти, нада́ ти,
-ся; п. в распоряжение: а) дава́ ти, да́ ти до розпорядження; б) (в пользование) – дава́ ти,
да́ ти користува́ тися з чо́ го, да́ ти що кому́ на вжиток; п. сделать что кому – дава́ ти
зробити що кому́ ; предоставлено Вам право – Вам ві́льно, Ви ма́ єте пра́ во; 2) – полиша́ ти,
полишити, -ся; -лять на чье суждение – полиша́ ти на чий суд, здава́ ти на чий суд.
Предостережение – пересторо́ га, осторо́ га; для -ния – щоб перестерегти про́ ти чо́ го, в
пересторо́ гу.
Предосторожность – обере́ жність (-ности); меры -сти – запобі́жні за́ ходи.
Предосудительный (о поведении, поступке) – ва́ ртий дога́ ни, негі́дний, дога́ нний.
Предотвращать, -ратить (что) – запобіга́ ти, запобігти чому́ , відверта́ ти, відверну́ ти що.
Предотвращение чего – запо́ бі́г (-гу) (Н), запобіга́ ння чому́ , відверта́ ння, відве́ рнення
чого́ .
Предохранительный (о мерах) – запобі́жний, охоро́ нний, застере́ жний.
Предписание – припис (-су), нака́ з (-зу).
Предписывать, -сать – приписувати, приписа́ ти, нака́ зувати, наказа́ ти.
Предполагать, -пожить – 1) (иметь в виду) – гада́ ти, ма́ ти на ду́ мці; п. что-нибудь
сделать – ма́ ти на ду́ мці (гада́ ти) що робити; -ется сделать – є ду́ мка зробити; 2)
(допускать) – припуска́ ти, припустити; -жим, что… – да́ ймо на те; що, припусті́мо, що.
Предположение – 1) га́ дка; (соображение) – міркува́ ння; (догадка) – здо́ гад (-ду); -ния о
причине пожара – здо́ гади про причини поже́ жі; п. по делу – міркува́ ння в спра́ ві; п.
построить новый завод – га́ дка (ду́ мка) збудува́ ти нову́ виро́ бню; п. правильное –
правдиве міркува́ ння; существующие на этот счет -ния – міркува́ ння, які є про це; 2)
(допущенне) – припу́ щення; п. сметное – кошто́ рисне припу́ щення.
Предположительно – здо́ гадно, на здо́ гад, га́ дано.
Предположительный (о соображениях) – здо́ гадний, га́ даний, проекто́ ваний.
Предпоследний (о сроке) – передоста́ нній.
Предпочитать, -честь (выбирать из двух зол меньшее) – во́ лити, волі́ти, зволі́ти;
(считать лучшим) – вважа́ ти, визнати, що за кра́ ще, перева́ гу чому́ дава́ ти, да́ ти.
Предпочтение, предпочтительность – перева́ га; давать, оказывать -ние чему –
віддава́ ти (дава́ ти) перева́ гу чому, вважа́ ти що за кра́ ще.
Предпраздничный (о дне) – передсвятко́ вий.
Предприимчивость – підприє́мницький хист, підприє́мливість (-вости).
Предприимчивый (об агенте) – підприє́мливий, промітний.
Предприниматель, -ница – підприє́мець (-мця), підприє́миця.
Предпринимательский (о прибыли) – підприє́мницький.
Предпринимать, -нять (что, какое-л. дело) – почина́ ти, поча́ ти, бра́ тися, узятися до чо́ го,
захо́ джуватися, заходитися ко́ ло чо́ го; (меры) – ужива́ ти, ужити чого́ ; предпринято
массовое перезаключение договоров – почали ма́ сово переуклада́ ти догово́ ри.
Предприятие (начинание, дело) – підприє́мство; (заведение) – за́ клад (-ду); п.
беспроигрышное – невтра́ тне, непрогравне́ підприє́мство; п. вспомогательное –
допомічний за́ клад; п. единоличное – одноособо́ ве підприє́мство; п. зрелищноувеселительное – за́ клад видо́ вищ; п. коллективное – колективне підприє́мство; -тия
коммунальные – комуна́ льні підприє́мства (за́ клади); п. консервированное – консерво́ ване
підприє́мство; п. крупное – велике підприє́мство, великий за́ клад; п. малое – дрібне́ (мале́ )
підприє́мство, дрібний (малий) за́ клад; п. маломощное – малосиле, кво́ ле підприє́мство; п.
мощное – поту́ жне (міцне́ ) підприє́мство; п. перевозочное – перевозо́ вий за́ клад; п.
подсобное – помічний за́ клад; п. производственное – виробничий за́ клад; п.
промышленное (дело) – промисло́ ве підприє́мство; (заведение) – промисло́ вий за́ клад; п.
работающее – чинний за́ клад; п. самоокупаемое, самоокупающееся – самоопла́ тне
підприє́мство, самоопла́ тний за́ клад; п. торговое (дело) – торгове́ льне підприє́мство;
(заведение) – торгове́ льний за́ клад; п. транспортное – транспорто́ ве підприє́мство,
транспорто́ вий за́ клад; п. фабрично-заводское – фабрично-виробне́ ве підприє́мство; вести
-тие (управлять -тием) – керува́ ти за́ кладом (підприє́мством); всаживать деньги в -тие –
вга́ чувати, вгатити гро́ ші в підприє́мство; открывать -тие – заклада́ ти, закла́ сти
підприє́мство; по -тию: а) (доходы) – з підприє́мства; б) (расходы) – на підприє́мство.
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Председатель, -ница – голова́ ; п. почетный – поче́ сний голова́ ; быть -лем – головува́ ти,
за голо́ ву бу́ ти; избирать -лем – на (за) го́ лову обра́ ти; товарищ -ля – засту́ пник,
замісник голови.
Председательский (о правах) – нале́ жний голові́.
Председательство – головува́ ння; под -вом – за (під) головува́ нням.
Председательствовать, председать – головува́ ти, за го́ лову бу́ ти.
Председательствующий – голова́ .
Представитель, -ница – 1) (выразитель) – репрезента́ нт (-та), репрезента́ нтка, засту́ пник
(-ка), засту́ пниця, ре́ чник (-ка) (стар.); п. интересов (безработных) – засту́ пник, (ре́ чник)
інтере́ сів; п. общественного мнения – репрезента́ нт, (ре́ чник) грома́ дської ду́ мки; 2)
(уполномоченный на представительство) – відпору́ чник (-ка), відпору́ чниця, засту́ пник,
засту́ пниця; п. полномочный (фирмы) – повнова́ жний відпору́ чник; быть -лем – бу́ ти за
відпору́ чника, заступа́ ти кого́ де; в лице своих -лей (иметь) – в осо́ бі своїх́ відпору́ чників;
3) (принадлежащий к составу, известному классу и т. п.) – хто нале́ жить до…; каждый
представитель нашего класса – ко́ жний, хто нале́ жить до на́ шої кляси, ко́ жний, хто з
на́ шої кляси.
Представительственный (об органе) – репрезентативний.
Представительство – відпору́ чництво; п. полномочное – повнова́ жне відпору́ чництво;
уполномоченный от нашего -ва – уповнова́ жений від на́ шого відпору́ чництва.
Представление – 1) (о чем) – уявлення; п. отчетливое – вира́ зне уявлення; давать -ние о
деле – дава́ ти уявлення про спра́ ву; иметь -ние о чем – уявляти собі́ що; иметь
надлежащее -ние о деле – нале́ жно (собі́) уявляти спра́ ву; никакого -ния не иметь о чем
– зо́ всім не (ніяк не) уявляти (собі́) чого́ ; составить себе -ние о чем – скла́ сти собі́
уявлення про що, уявити собі́ що; 2) (театр) – виста́ ва; п. театральное – театра́ льна
виста́ ва; 3) (действ.) – подава́ ння, пода́ ння; п. к награде – пода́ ння до нагоро́ ди; п.
проекта – пода́ ння проє́кту; в случае -ния ложных сведений – якщо по́ дано неправдиві
відо́ мості; в целях -ния им возможности дальнейшей работы – щоб да́ ти їм змо́ гу да́ лі
працюва́ ти; входить с -нием; делать -ние – вдава́ тися з пода́ нням; обязать
(ежемесячным) -нием отчетности – зобов’яза́ ти (щомі́сяця) подава́ ти звіт; по -нии –
пода́ вши, пі́сля пода́ ння; потребовать -ния документов – вимага́ ти пода́ ти доку́ менти,
поста́ вити вимо́ гу, щоб по́ дано доку́ менти, зажада́ ти доку́ ментів; по -ниям (на оснований
-ний) – на підста́ ві пода́ нь, на пода́ ння; согласно с -нием – згі́дно з пода́ нням; 4) (кого
кому) – рекомендува́ ння кого́ кому́ ; 5) (подчиненного по начальству) – явлення пе́ ред
ко́ го, о́ каз (-зу).
Представлять, -вить – 1) подава́ ти, пода́ ти; (о представлении свидетелей суду) –
ста́ вити, поста́ вити; представляя при сем – подаючи ра́ зом з цим; 2) (кого кому) –
відрекомендо́ вувати, відрекомендува́ ти; 3) (представительствовать) – бу́ ти
репрезента́ нтом, засту́ пником кого́ , репрезентува́ ти кого́ , заступа́ ти кого́ ; общество
́
представлено агентурой – аґенту́ ра, заступа́ є товариство, товариство ма́ є своїм
засту́ пником аґенту́ ру, товариство репрезенто́ ване аґенту́ рою; 4) (иметь представление)
– уявляти, уявити; 5) (составлять что) – становити; п. собою, из себя – являти (становити
) собо́ ю, бу́ ти; 6) (в театре) – виставляти, виставити.
Представляться, -виться – 1) (рекомендоваться) – рекомендува́ тися,
відрекомендува́ тися; 2) (по начальству) – являтися, явитися; 3) (случаться) – траплятися,
тра́ питися, бува́ ти, випада́ ти; -вился случай – випала (бу́ ла, тра́ пилася) наго́ да; -ется
возможным – мо́ жна, (є) можливо; -ется доступным – (є) присту́ пно; -ется необходимым
– тре́ ба, (є) потрі́бно.
Предстоит – ма́ є бути, бу́ де; п. большой труд – ма́ є бу́ ти (бу́ де) бага́ то пра́ ці (робо́ ти); п.
́
заседание – ма́ є бу́ ти засідання; мне -ит поездка – я ма́ ю їхати;
может -ять
(командировка) – мо́ же бу́ ти.
Предстоящий (о выборах, ревизии) – прийде́ шній, насту́ пний, що має бу́ ти, майбу́ тній; в
виду -щей ревизии – вважа́ ючи на те, що ма́ є бу́ ти реві́зія; план -щей в следующем
сезоне работы – плян робо́ ти, що ма́ є бу́ ти насту́ пного сезо́ ну; план работы на -щий
сезон – плян робо́ ти на насту́ пний сезо́ н.
Предуведомлять, -мить – напере́ д (упере́ д) повідомляти, повідо́ мити, завідомляти,
завідо́ мити, застеріга́ ти, застерегти.
Предумышленный (о преступлении) – умисний.
Предупредительный (предохранительный, о мерах) – запобі́жний.
Предупреждать, -предить – 1) (предварять) – попереджа́ ти, попере́ джувати, попере́ дити;
2) (предостерегать) – перестеріга́ ти, перестерегти кого́ про що; 3) (принимать
162

Російсько-український словник ділової мови

предварительные меры, отвращать что) – запобіга́ ти, запобі́гти чому́ ; п. несчастье –
запобіга́ ти лихові.
Предупреждение – 1) (предостережение) – пересторо́ га, застере́ ження; делать -ние –
робити пересторо́ гу, дава́ ти пересторо́ гу; 2) (чего) – запобі́г (-гу) чому (Н); (действ.) –
запобіга́ ння чому́ ; в -ние чего – щоб запобі́гти чому́ .
Предусматривать, предусмотреть, -ся – передбача́ ти, передба́ чити-ся; (в договоре,
оговоривать) – застеріга́ ти, застерегти, -ся; доход предусмотрен в размере… – добу́ ток
ма́ є бу́ ти ро́ зміром….
Предусмотрительность – передба́ чливість (-вости), оба́ чність (-ности).
Предусмотрительный (о начальнике) – передба́ чливий, обачний.
Предшественник, -ница – передсту́ пник (-ка) (Н), передсту́ пниця (Н), попере́ дник (-ка),
попере́ дниця; п. по должности – що рані́ш заступа́ в поса́ ду, передсту́ пник (попере́ дник)
на поса́ ді.
Предшествовать – бу́ ти рані́ше, бу́ ти пе́ ред чим (ким).
Предшествующий (о собрании) – передні́ший, переду́ щий, рані́ший.
Предъявитель, -ница – оказо́ вець (-вця) (Н), оказо́ виця (Н); (податель) – подаве́ ць (-вця),
пода́ вниця; п. дубликата – подаве́ ць дубліка́ ту; бумаги на -ля – папе́ ри на оказо́ вця,
оказо́ ві папе́ ри.
Предъявительский (о документе) – оказо́ вницький (Н), подаве́ цький.
Предъявление (действ.) – ока́ зування, оказа́ нця, о́ каз (-зу), подава́ ння, пода́ ння; п.
вещественных доказательств – пока́ зування речових до́ казів; п. иска – заклада́ ння,
закла́ дення позо́ ву; п. обвинения – обвинува́ чення, ста́ влення обвинува́ чення; п.
требований – ста́ влення вимо́ г; по -нию – на пода́ ння, на о́ каз; сроком по -нию – на
те́ рмін, коли подаду́ ть, на те́ рмін до пода́ ння.
Предъявлять, -вить (документ) – ока́ зувати, оказа́ ти; (подавать) – подава́ ти, пода́ ти;
(доказательство) – подава́ ти, пода́ ти; (обвинение, требование) – ста́ вити, поста́ вити; п.
вексель ко взысканию – подава́ ти ве́ ксель до су́ ду; п. иск – заклада́ ти, закла́ сти по́ зов на
ко́ го, позива́ ти, запізва́ ти кого́ ; п. отвод (кому) – заявляти, щоб відсторо́ нено кого.
Предыдущий (об ораторе) – передні́ший.
Преемник, -ница – насту́ пник (-ка), насту́ пниця.
Прежде всего – наса́ мпере́ д, передусі́м.
Преждевременный (о выводе) – передча́ сний.
Президиум – президія.
Преимущественный (о праве) – перева́ жний.
Преимущество – 1) перева́ га; дать -во – перева́ гу да́ ти; иметь -во (перед кем) – ма́ ти
про́ ти ко́ го перева́ гу, переважа́ ти кого́ ; по -ву – перева́ жно, здебі́льшого; 2) (привилегия) –
привіле́ й (-ю); права и -ва – права́ та привіле́ ї.
Прейс-курант – ці́нник (-ка́ ).
Прекращать, прекратить, -ся – кінча́ ти, кінчити, прикі́нчувати, прикі́нчити, закрива́ ти,
закрити, -ся; (временно) – припиняти, припинити, -ся; п. дело – закрива́ ти (прикі́нчувати)
спра́ ву, уморити спра́ ву; п. дело производством – перестава́ ти, переста́ ти перево́ дити
спра́ ву; п. договор – розрива́ ти, розірва́ ти догові́р; п. обязательства – касува́ ти, скасува́ ти
зобов’язання; п. переговоры – прикі́нчувати перегово́ ри (переспра́ ви); п. работу –
припиняти робо́ ту; (п. свою р.) – перестава́ ти працювати; выдача денег прекращена (пока)
– (по́ кищо) гро́ ші видава́ ти припинили.
Премиальный (о вознаграждении) – преміяльний.
Премировать – преміюва́ ти.
Премировочный – преміюва́ льний.
Премия – пре́ мія; п. валовая – гуртова́ (огу́ льна) пре́ мія; п. натуральная – пре́ мія нату́ рою;
п. страховая от огня – убезпечна́ поже́ жна пре́ мія, убезпечні́ поже́ жні гро́ ші.
Пренебрегать, -бречь – не́ хтувати, зне́ хтувати.
Прения – диску́ сія, деба́ ти (-тів), змага́ ння; п. сторон – змага́ ння сторі́н; п. судебные –
судові́ деба́ ти, судові́ змага́ ння; вести судебные прения – прова́ дити судо́ ве змага́ ння;
открывать -ния – розпочина́ ти диску́ сію; прекращать -ния – закрива́ ти (кінча́ ти)
диску́ сію.
Преобладать – переважа́ ти, перева́ гу ма́ ти.
Преобладающий (о большинстве, о населении) – перева́ жний.
Преобразование (реформа) – рефо́ рма, перебудо́ ва, переутво́ рення, перевпорядження;
(дейст.) – реформува́ ння, зреформува́ ння, перебудо́ вування, перебудува́ ння,
переутво́ рювання, переутво́ рення, перевпоряджа́ ння, перевпорядження; важность -ния
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– важливість рефо́ рми; необходимы -ния – потрі́бні рефо́ рми, перевпорядження.
Преобразовывать, -зовать – реформува́ ти, зреформува́ ти, перебудо́ вувати, перебудува́ ти,
перетво́ рювати, перетворити, перевпоряджа́ ти, перевпорядити.
Преодолевать, -леть – перемага́ ти, перемогти, поду́ жувати, поду́ жати, подола́ ти.
Препинание: знаки -ния – розділо́ ві зна́ ки; (Двоеточие) – двокра́ пка; (Запятая) – ко́ ма;
(Знак вопросительный) – знак запита́ ння; (Знак восклицательный) – знак о́ клику;
(Кавычки) – ла́ пки; (Квадратные скобки) – ла́ мані дужки; клямри; (Многоточие) – крапки,
бага́ то кра́ по́ к; (Скобки) – ду́ жки; (Тире) – риска; (Точка) – кра́ пка; (Точка с запятой) –
сере́ дник (-ка); (Черточка) – ро́ зділка.
Преподавание – виклада́ ння, виклад (-ду), навча́ ння.
Преподаватель, -ница – виклада́ ч (-ча́ ), виклада́ чка, учитель (-ля), учителька.
Преподавать, преподать – виклада́ ти, викласти що, навча́ ти, навчити чого́ ; преподать
руководящие указания – да́ ти про́ від, провідний на́ від.
Препоручительный (о надписи) – дору́ чний, припору́ чний.
Препроводительный (о бумаге) – супрові́дний.
Препровождать, -водить – надсила́ ти, надіслати, пересила́ ти, пересла́ ти; п. под конвоем –
відпрова́ джувати, відпрова́ дити з вартовим; при сем -даем – з цим надсила́ ємо.
Препятствие – перешко́ да, перепона, зава́ да; встречается неустранимое -вие – є
невідво́ дна перешко́ да; для устранения -ствий – щоб позбу́ тися перешко́ д, щоб видалити
перешко́ ди; -вий не встречается – перешко́ д нема́ ; послужить -вием – ста́ ти на
перешко́ ді (на зава́ ді); о нашей стороны -вий не встречается – ми не пере́ чимо, ми не
перешкоджа́ ємо, від нас перешко́ д нема́ ; чинить -вия – робити (чинити) перешко́ ди,
перешкоджа́ ти.
Препятствовать, воспрепятствовать – перешкоджа́ ти, перешко́ дити, на перешко́ ді
става́ ти, ста́ ти, чинити, вчинити перешко́ ди.
Пререкание – спереча́ ння, супере́ чка, змага́ ння; входить в -ния с кем – захо́ дити
(вдава́ тися) в супере́ чку з ким, почати спереча́ тися з ким.
Прерогатива – прерогатива, осі́бне пра́ во.
Прерывать, -рвать – 1) (чей-либо разговор, чью-либо речь) – припиняти, припинити,
переривати, перерва́ ти кому́ (розмо́ ву, промо́ ву); п. заседание – припиняти засі́да́ ння; п.
судоговорение – припиняти судо́ ві́ промо́ ви, судопереспра́ ви; 2) (свою речь) – припиняти,
припинити; 3) (пути сообщения) – перетина́ ти, перетяти.
Пресекать, -сечь (останавливать) – перепиняти, перепинити, припиняти, припинити;
(окончательно) – кла́ сти, покла́ сти, край; (уничтожать) – винищувати, винищити,
вибавляти, вибавити; п. в корне – викорі́нювати, викоріняти, викоренити, перепиняти,
перепинити цілко́ м; п. в корне злоупотребления – викорі́нювати зловжива́ ння; п.
злоупотребления – кла́ сти край зловжива́ нням.
Пресечение – припинення, припин (-ну), зниження, винищення; (в корне) – викорінення; в
целях -ния чего (злоупотреблений) – щоб покла́ сти край чому́ ; меры -ния – перепинні
за́ ходи, за́ ходи (щоб) перепинити що (покла́ сти край чому́ ).
Преследовать – переслі́дувати; п. цель – ма́ ти за мету́ .
Пресс-папье – прес-пап’є, гніто́ к (-тка́ ), нагні́ток (-тка́ ).
Пресса – пре́ са, часо́ писи; объявить в -се – оповістити в пре́ сі, в часо́ писах.
Преступление – зло́ чин (-ну), злочинство, пере́ ступ (-пу); п. государственное – зло́ чин
про́ ти держа́ ви; п. должностное – зло́ чин уряцо́ вця, урядо́ вий зло́ чин; п.
предумышленное – умисний зло́ чин; п. уголовное – ка́ рний зло́ чин, криміна́ льний зло́ чин;
вменять в -ние – ста́ вити, поста́ вити за провину, привинювати, привинити кому́ ; (по суду)
– всу́ джувати, всудити кому́ ; на месте -ния – на мі́сці зло́ чину; (с поличным) – на
гарячому вчинку; уличить кого в -нии – довести (доказа́ ти) кому́ його́ зло́ чин; учинение
-ния – заподі́яння (учинення) зло́ чину.
Преступник, -ница – злочинець (-нця), злочинниця.
Преступность – злочинність (-ности).
Преступный (о попустительстве) – злочинний.
Претендент, -тка – претенде́ нт (-та), претенде́нтка.
Претендовать – претендува́ ти на що, заявляти пра́ во на що, допомина́ тися, допевнятися
чого́ .
Претензия – прете́ нсія, домага́ ння; -зии по договорам – а) прете́ нсії в спра́ ві договорі́в; б)
прете́ нсії на підста́ ві догово́ рів; быть в -зии – ма́ ти прете́ нсію до ко́ го, наріка́ ти,
ре́ мствувати на ко́ го; возбуждать -зии – а) заявляти прете́ нсії, пра́ во на що; б)
спричинятися до прете́ нсій; по -зиям – в спра́ ві прете́ нсій, на прете́ нсії; предъявлять
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-зию – заявляти прете́ нсію; ста́ вити (подава́ ти) домага́ ння (прете́ нсію).
Преувеличивать, преувеличить – перебі́льшувати, перебі́льшити.
Прецедент – прецеде́ нт (-ту), пере́ дніший випа́ док; послужить -том – ста́ ти за прецеде́ нт.
При (предлог): при взыскании, при обложении – стяга́ ючи, оподатко́ вуючи, під час
стяга́ ння, оподаткува́ ння, коли (як) стяга́ ти, оподатко́ вувати; при всем том – попри все те,
проте́ ; при делах – в спра́ вах; при деньгах – з грошима; при жизни – за життя; при ком,
при чем (составлять, находиться) – при ко́ му (бу́ ти); при первом появлении (кого) –
щойно з’явиться (з’явився); при помощи – за допомо́ гою, з допомо́ гою; при режиме
экономии – за режиму оща́ дности; при себе – у се́ бе; при случае – при наго́ ді; при таких
обстоятельствах – за таких обста́ вин, при таких обста́ винах; при том (кроме того) – до
то́ го, та ще й; при условии (исполнить) – з умо́ вою.
Прибавка – дода́ ток (-тку), доба́ вка, на́ кидка (Г); (цены) – наба́ вка, приба́ вка; (действ.) –
додава́ ння, дода́ ння; (цены) – набавляння, наба́ влення, прибавляння, приба́ влення.
Прибавление – 1) – дода́ ток (-тку), доба́ вка, збі́льшення; п. семейства – збі́льшення
родини; 2) (действ.) – додава́ ння, дода́ ння; (цены) – набавляння, наба́ влення, накида́ ння,
прибавляння; с -нием расходов – долуча́ ючи, долучивши витра́ ти, коли долучити витра́ ти.
Прибавлять, -вить – додава́ ти, дода́ ти, добавляти, доба́ вити, наклада́ ти, накинути; (цену) –
набавляти, наба́ вити, накида́ ти, накинути, прибавляти, приба́ вити; п. жалованье –
збі́льшувати платню, добавляти платні́.
Прибавочный (о ценности) – додатко́ вий.
Прибегать, -гнуть к кому, к чему – удава́ тися, уда́ тися до ко́ го, до чо́ го; (к чему) –
удава́ тися, уда́ тися до чо́ го, бра́ тися, взятися чого́ ; п. к закону – удава́ тися до пра́ ва; п. к
(крайним) мерам – удава́ тися, уда́ тися до (надзвича́ йних) захо́ дів; п. к средствам –
бра́ тися спо́ собів (за́ собів); п. к суду – удава́ тися, уда́ тися до су́ ду.
Приближенный (о значении) – наближений.
Приблизительный (о размере, рассчете) – примі́рний, приблизний.
Прибор – прилад (-ду); п. письменный – прилад до письма́ ; п. столовый – обі́дній прилад;
-ры счетные – лічильний прилад; п. чернильный – прилад до писа́ ння.
Приборка – прибира́ ння, прятання.
Прибрежный (о полосе, жителях) – прибере́ жний, надбере́ жний, береговий.
Прибывать, -быть – прибува́ ти, прибу́ ти.
Прибыль – зиск (-ку); (барыш) – бариш (-шу́ ); п. валовая – гуртовий зиск; п. на напитал –
зиск із капіта́ лу; п. от дела – зиск із підприє́мства; п. предпринимательская –
підприє́мницький зиск; п. скрытая – зата́ єний зиск; п. чистая – чистий зиск; извлекать
прибыль – зискува́ ти, ма́ ти зиск; получить прибыль – ма́ ти зиск, убаришува́ ти.
Прибыльность – зиско́ вність (-ности).
Прибыльный (о предприятии) – зиско́ вний.
Прибытие – прибуття, прихі́д (-хо́ ду); п, поезда – прибуття по́ їзду; по -тии, с -тием (на
станцию мы…) – прибу́ вши, коли (як) прибу́ ли, коли (як) прибу́ демо.
Приват-доцент – прива́ т-доце́ нт (-та).
Приветственный (об адресе, слове) – віта́ льний, привіта́ льний.
Приветствие – привіта́ ння, віта́ ння, приві́т (-ту).
Приветствовать – віта́ ти, сов. – привіта́ ти.
Привилегированный (о положении) – упривілейо́ ваний, привілейо́ ваний, що ма́ є привіле́ ї.
Привилегия – привіле́ й (-ле́ ю), перева́ жне пра́ во; пользоваться -ми – ма́ ти привіле́ ї.
Привлекать, -лечь – 1) (к суду, к ответственности) – притяга́ ти, притягти, притягну́ ти;
п. к оценке экспертов – запро́ шувати експе́ ртів оцінити, запропоно́ вувати експе́ ртам
оцінити; п. к (со)участию – запро́ шувати (притяга́ ти) до у́ части; 2) (на чью сторону) –
приверта́ ти, приверну́ ти на чию руч.
Привод – приве́ дення, припрова́ дження; п. к присяге – прийма́ ння чиє́ї присяги; п. под
конвоем – припрова́ дження з вартовим; п. принудительный – примусове́ приве́ дення;
подвергнуть -ду через милицию – загада́ ти мілі́ції приве́ сти.
Приводить, -вести – 1) (кого, куда) – приво́ лити, приве́ сти; 2) (в выражениях):приводить
под стражей – припрова́ джувати, припрова́ дити з ва́ ртою; п. в известность –
з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти, виясняти, вияснити; п. в исполнение – вико́ нувати, виконати; п. в
порядок (что) – упорядко́ вувати, упорядкува́ ти що, дава́ ти, да́ ти лад чому́ ; п. в разорение –
́
до розо́ ру (руїни)
дово́ дити, довести, нищити, знищити, руйнува́ ти, зруйнува́ ти; 3)
(цитировать, представлять) – подава́ ти, пода́ ти; п. пример – подава́ ти приклад; п.
факты – подава́ ти фа́ кти; п. чьи слова – подава́ ти чиї ́ слова́ ; 4) (к чему) – причиняти,
спричинити, виклика́ ти, викликати що, спричинятися, спричинитися до чо́ го;
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активность приведет к – активність спричиниться до…
Привоз (импорт) – до́ віз (-во́ зу); (место привоза) – привіз (-во́ зу); купить на -зе – на
приво́ зі купити.
Привозной (о товаре) – довізний, довозо́ вий, привізний.
Привозить, -везти – дово́ зити, довезти, приво́ зити, привезти.
Привратник – ворота́ р (-ря).
Пригласительный (о билете) – запро́ сний, із запро́ шенням.
Приглашать, -гласить – запро́ шувати, просити, проха́ ти, запросити; п. председателем –
запро́ шувати на (за) го́ лову.
Приглашение – запро́ шення, запро́ сини (-син); по -нию (явиться) – а) на запро́ шення; б) з
запро́ шення, як запро́ шений; он был по пр-нию – він був як запро́ шений; он прибыл по
-нию – він прибу́ в на запро́ шення.
Приговаривать, приговорить (на суде) – прису́ джувати, присудити до чо́ го, засу́ джувати,
засудити на що; п. к штрафу – прису́ джувати, присудити оштрафува́ ти; п. на два года
принудительных работ – засу́ джувати на два ро́ ки примусо́ вої пра́ ці.
Приговор (суда по уголовн. делу) – вирок (-ку); (по гражд. делу) – присуд (-ду); (сельского
общества) – пригові́р (-во́ ру); п. обвинительный – за́ суд (-ду), вирок засудний, вирок із
засу́ дженням; п. окончательный – остато́ чний вирок; п. оправдательный – виправдний
вирок; п. смертный – вирок на смерть, сме́ ртний вирок, о́ суд на смерть; -вор выносить –
видава́ ти, видати вирок, вирі́шувати, вирішити вирок, ухва́ лювати, ухвалити вирок; -вор
исполнен – вирок виконано; по -ру – згі́дно з вироком, за вироком; постановить -вор –
ухва́ лити, видати вирок; смягчение -ра – поле́ гшення вироку; состоялся -вор – вирок
ста́ вся (відбу́ вся); ходатайствовать о смягчении -ра – просити поле́ гшити вирок.
Пригонка (карточек) – припасува́ ння.
Пригонять, пригнать (карточки) – припасо́ вувати, припасува́ ти.
Пригород – примі́стя.
Пригородный (о селениях, сообщении) – приміський.
Приготовлять, приготовить, -ся – готува́ ти, приготува́ ти, наготува́ ти, ла́ годити,
́
нала́ годити, -ся; п. к отъезду – ла́ годити, нала́ годити, готува́ ти, приготува́ ти до від’ї зду,
́
споряджа́ ти, спорядити до від’їзду;
п. к поступлению в школу – готува́ ти до всту́ пу в
шко́ лу, готува́ ти до шко́ ли; п. отчет – готува́ ти, приготува́ ти звіт.
Придавать, -дать – 1) (приписывать) – надава́ ти, нада́ ти; п. большое значение – надава́ ти
великої ваги; п. чему слишком мало значения – на́ дто легкова́ жити що; 2) (прибавлять) –
додава́ ти, дода́ ти.
Придаточный – додатко́ вий.
Придача – дода́ ток (-тку), прида́ ток (-тку); в -чу – на дода́ ток, на прида́ ння.
Придерживаться – доде́ ржувати чого́ , дотримувати чого́ ; п. данных указаний –
доде́ ржувати да́ ного на́ воду; п. принципа – доде́ ржувати принципу; -ться строго – пильно
доде́ ржувати чого́ , пильнува́ ти чого́ .
Придирка – причі́пка; (нападки) – на́ пад (-ду).
́ (-зду), прибуття.
Приезд – приїзд
́
Приезжий, приезжающий (о пассажирах) – приїжджий.
Прием – 1) (приемка) – прийма́ ння; (в солдаты) – набі́р (-бо́ ру), бра́ нка (Г); п. денег и
посылок – прийма́ ння гро́ шей та по́ силок; день -ма – день на прийма́ ння; прием
корреспонденции происходит с 10 часов утра – прийма́ ють кореспонде́нцію з 10 год.
ра́ нку; оказать хороший прием – до́ бре прийняти (привіта́ ти); прием посетителей
(происходит) ежедневно – одві́дувачів прийма́ ють щодня; производить прием –
прийма́ ти; сейчас нет приема – те́ пер не прийма́ ють; 2) (принятие) – прийняття; на один
прием (о лекарстве) – за один раз прийняти; 3) (способ) – спо́ сіб (-собу); 4) (начинание) –
за́ хід (-ходу); в два, три приема – двома́ , трьома́ за́ ходами (на́ падами), за дру́ гим, тре́ тім
на́ воротом.
Приемка (вещей, материалов) – прийма́ ння, відбира́ ння.
Приемлемый (о предложении) – прийнятний.
Приемная – прийма́ льня.
Приемный (о дне, о комиссии) – на (для) прийма́ ння, прийма́ льний; (об экзамене) –
вступний.
Приемочный (о комиссии) – прийма́ льний.
Приемщик, -щица – прийма́ ч (-ча́ ), прийма́ чка, прийма́ льник (-ка), прийма́ льниця.
Приз – приз (-зу).
Призвание – покликання.
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Признавать, -знать – визнава́ ти, визнати; (кого чем, что чем) – вважа́ ти, визнава́ ти,
визнати за ко́ го, за що; п. документ недействительным – визнава́ ти доку́ мент за
нечинний; п. необходимым – визнава́ ти за потрі́бне; п. свою вину, п. себя виновным –
повинува́ титися, повинитися в чо́ му, визнава́ ти, визнати свою провину, визнава́ ти себе́ за
винного, признава́ тися, призна́ тися, до вини.
Признак – озна́ ка, прикме́ та; п. существенный – суттьова́ , істо́ тна озна́ ка; п. ясно
выраженный – вира́ зна озна́ ка; отвечать -кам каким – ма́ ти озна́ ки які́; по таким -кам –
за такими озна́ ками; узнать по таким признакам – пізна́ ти з таких озна́ к.
Признательный – вдячний; буду весьма признателен – ве́ льми вдячний бу́ ду.
Призовой (о вознаграждении) – призовий.
Призрение, призор – до́ гляд (-ду), піклува́ ння; п. общественное – грома́ дське піклува́ ння;
дом -ния – приту́ лок (-лку); оставлять без призора – лиша́ ти, лишити без до́ гляду.
Призыв – 1) – за́ клик (-ку); обращаться с -вом – вдава́ тися, вда́ тися з за́ кликом; 2) (на
военную службу) – призов (-ву), призва (Г).
Призывать, призвать – кликати, покликати; (к чему) – заклика́ ти, закликати до чо́ го; п. к
порядку – просити (заклика́ ти) до порядку; п. на военную службу – кликати на військо́ ву́
слу́ жбу.
Призывной (о возрасте, о пункте) – призо́ вний.
Приискивать, -скать – нашу́ кувати, нашука́ ти, підшу́ кувати, підшука́ ти що, чого, шука́ ти
чого, знайти що; (путем расспросов) – напитувати, напита́ ти чого́ , що.
Приказ – нака́ з (-зу); п. обратный – протиле́ жний нака́ з; п. по гарнизону – нака́ з зало́ зі; п.
по городу – нака́ з мі́сту; п. по комиссариату – нака́ з комісаріятові; дать приказ – да́ ти
нака́ з; объявить -зом – оповістити нака́ зом; отдавать приказ – видава́ ти нака́ з,
нака́ зувати; по -зу – з нака́ зу; (согласно с приказом) – за нака́ зом.
Приказание – велі́ння, за́ гад (-ду), нака́ з (-зу); п. запретительное – заборо́ нний нака́ з; п.
подтвердительное – стве́ рдний нака́ з; делать по чьему -нию – робити, чинити з чийо́ го
́ нака́ зом.
нака́ зу, за чиїм
Приказчик – 1) (в лавке, магазине) – продаве́ ць (-вця), продава́ чка, крама́ рний (-ного); п.
подросток – крамарчу́ к (-ка́ ); 2) (надсмотрщик за работой) – нагляда́ ч (-ча́ ); (в поле) –
лановий (-во́ го), пригі́нчий (-чого).
Приказывать, -зать – нака́ зувати, наказа́ ти; (велеть) – зага́ дувати, загада́ ти, велі́ти,
звелі́ти.
Прикасаться к чему – торка́ тися, дотика́ тися чого́ ; просят к экспонатам не -ться –
про́ сять не чіпа́ ти експона́ тів.
Прикладной (о знании) – застосо́ вний.
Прикладывать, приложить – приклада́ ти, прикла́ сти; (печать) – відтискувати,
відтиснути, приклада́ ти, прикла́ сти; к сему руку приложил – під цим підписа́ вся, це
підписа́ в.
Приколка – 1) (предмет) – пришпилька, за́ шпилька; 2) (действ.) – пришпилювання,
зашпилювання.
Прикомандировывать, -ровать – приряджувати, прирядити.
Прикосновенность – приче́ тність (-ности) до чо́ го.
Прикреплять – прикрі́плювати, прикріпити.
Прикрывать, -крыть – прикрива́ ти, прикрити.
Прикупать, -пить – прикупо́ вувати, прикупити, докупо́ вувати, докупити.
Прилавок – прилавок (-ку), прила́ виця.
Прилагать, -ложить – 1) додава́ ти, дода́ ти, долуча́ ти, долучити, приклада́ ти, прикла́ сти; п.
старания – дба́ ти, подба́ ти; п. документы – додава́ ти, долуча́ ти доку́ менти; п. труд –
докла́ сти пра́ ці; п. усилия – доклада́ ти сил; при сем прилагаю – до цьо́ го додаю; 2) (в
выражениях): прилагать руку к чему – підписувати що, підписуватися під чим;
прилагать печать – відтискувати, відтиснути печа́ тку.
Прилегающий (о селениях) – приле́ глий.
Прилив (денег, средств) – на́ плив (-ву), приплив (-ву).
Приложение – 1) дода́ ток (-тку); п. к протоколу – дода́ ток до протоко́ лу; в качестве -ния –
як дода́ ток; 2) (действие) – додава́ ння, долуча́ ння; письмо с -нием документов – лист з
до́ даними (долу́ ченими) доку́ ментами; посылаем с -нием копии – надсила́ ємо додаючи
(долуча́ ючи) ко́ пію; 3) (печати) – ві́дтиск (-ску), відтиснення; с -нием печати – за
печа́ ттю, з (відтисненою) печа́ ткою; 4) (применение) – застосува́ ння; (употребление) –
ужива́ ння, ужиття; не находить приложения – не ма́ ти застосува́ ння.
Применение – застосува́ ння; (употребление) – ужива́ ння, ужиття; п. закона –
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застосува́ ння зако́ ну; п. системы – застосува́ ння систе́ ми; без -ния наемного труда – не
користуючи (коли не користа́ ти, не користа́ ють) з на́ йманої пра́ ці; в -нии к чему –
застосо́ вуючи (коли застосо́ вувати) до чо́ го; инструкция по -нию – інстру́ кція на
застосува́ ння (як застосува́ ти); оставаться без применения – лиша́ тися, лишитися
незастосо́ ваним, невжитим.
Применительно к чему – відпові́дно до чо́ го, згі́дно з чим, пристосо́ вуючись до чо́ го,
застосо́ вуючи до чо́ го; -но к обстоятельствам – відпові́дно до обста́ вин.
Применять, применить, -ся – застосо́ вувати, застосува́ ти, -ся; (употреблять) – ужива́ ти,
ужити, -ся; п. меры – ужива́ ти, ужити за́ ходів; п. к требованиям рынка – зважа́ ти на
вимо́ ги ринку.
Пример – приклад (-ду); (образец) – зразо́ к (-зка́ ); на ряде -ров – низкою прикладів, з
багатьо́ х прикладів; не в п-р прочим – не як (не на) зразо́ к і́ншим; показывать пример –
дава́ ти, да́ ти приклад; по -ру (действовать) – за прикладом, з прикладу; послужить -ром
– бу́ ти, ста́ ти за приклад.
Примерный – 1) (образцовый, о работе, об исполнении) – зразко́ вий, взірце́ вий; 2)
(приблизительный, о расчете) – примі́рний.
Примета – озна́ ка, прикме́ та; особые -ты – особливі озна́ ки.
Примечание (в тексте) – ува́ га, примітка; (дописка) – приписка; п. подстрочное –
примітка під рядка́ ми; п. пояснительное – примітка на пояснення; в сопутствующих
-ниях – у супрові́дних примітках.
Примирение – 1) замирення; 2) (соглашение) – поє́днання, пого́ дження, уго́ да.
Примирительный (о камере, разбирательстве) – єдна́ льний.
Примирять, примерить, -ся – мирити, помирити, примиряти, примирити, -ся.
Принадлежать кому – нале́ жати, принале́ жати до ко́ го, кому́ ; (к чему) – нале́ жати до чо́ го;
п. к числу (кого, чего) – нале́ жати до числа́ ; дом -жит Иваненко – будинок нале́ жить до
Іване́ нка, будинок нале́ жить Іване́ нкові; это мне -жит по праву – це пра́ вно нале́ жить
мені́.
Принадлежность – 1) (к кому чему) – нале́ жність (-ности), принале́ жність (-ности) до ко́ го,
до чо́ го; по -сти – за нале́ жністю кому́ , куди нале́ жить; составлять -ность чего –
нале́ жати до чо́ го; 2) (прибор) – прилад (-ду), прила́ ддя, спра́ ва; -сти канцелярские –
канцелярське прила́ ддя; -сти письменные – писа́ льне прила́ ддя, прила́ ддя до письма́ (до
писа́ ння); -сти писчебумажные – прила́ ддя до письма́ , писа́ льне прила́ ддя; п. конторская
– конто́ рський прилад.
Приниматель, -ница – прийма́ ч (-ча́ ); прийма́ чка, прийма́ льник (-ка), прийма́ льниця.
Принимать, принять – 1) прийма́ ти, прийняти що або́ кого́ , бра́ ти, взяти що; (получать) –
одбира́ ти, одібра́ ти; п. в рассчет, в соображение, во внимание – бра́ ти на ува́ гу (до ува́ ги),
уважа́ ти, ува́ жити на що; п. в свое распоряжение – бра́ ти, взяти під свою ору́ ду, до свого́
розпорядження; п. в число – зачисляти, зачислити; п. в члены профсоюза – прийма́ ти за
профспілча́ нина, прийма́ ти до профспі́лки; п. во внимание – бра́ ти до ува́ ги, зважа́ ти на
що; п. к отправке – прийма́ ти до пересила́ ння (пересла́ ний); п. к сведению – бра́ ти до
ві́дома; п. меры – ужива́ ти, ужити за́ ходів; п. предложение – прийма́ ти пропозицію,
пристава́ ти на пропозицію; п. решение – ухваляти, ухвалити (постано́ ву), виріша́ ти,
вирішити, поклада́ ти, покла́ сти зробити що; п. участие в чем – бра́ ти, взяти у́ діл (у́ часть) у
чо́ му; 2) (в ком) – опікува́ тися, поча́ ти опікува́ тися, заопікува́ тися ким; принимая во
внимание – беручи до ува́ ги, зважа́ ючи на що, з ува́ ги на що; 2) (кого, что, за кого, за что
) – вважа́ ти, ма́ ти кого́ за кого, що за що.
Приниматься, -няться за что – бра́ тися, взятися до чо́ го, захо́ дитися, захо́ джуватися,
заходитися ко́ ло чо́ го; п. за дело – узятися (ста́ ти) до робо́ ти, заходитися коло робо́ ти.
Приносить, -нести – прино́ сити, прине́ сти; п. благодарность, присягу – склада́ ти, скла́ сти,
зложити подяку, присягу; п. поздравление – віта́ ти, повіта́ ти, склада́ ти віта́ ння
(поздоро́ влення); п. пользу – дава́ ти, да́ ти користь.
Принудительный (о мерах) – примусо́ вий, приневі́льний.
Принуждать, -нудить – приму́ шувати, приму́ сити, нево́ лити, принево́ лювати,
принево́ лити, силувати, присилувати.
Принуждение – примус (-су), принево́ лення, нево́ лення, прину́ ка; без -ния (исполнять) –
без примусу, не з примусу; по -нию (делать) – з примусу, з прину́ ки.
Принцип – принцип (-пу), заса́ да; п. необходимого основания – принцип (до)коне́ чної
підста́ ви; держаться принципа – доде́ ржувати принципу; по -пу (поступать) – за
принципом, з принципу.
Принципиальный (о решении) – принципо́ вий.
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Принятие (в услужении) – прийняття; (мер) – ужива́ ння, ужиття; прошу о -тии меня на
службу – про́ шу́ прийняти мене́ на поса́ ду; с -тием во внимание – взявши на ува́ гу.
Приобретатель, -ница – набува́ ч (-ча́ ), набува́ чка.
Приобретать, -ресть что – набува́ ти, набу́ ти чого́ , придба́ ти що; (значение.) – набира́ ти,
набра́ ти; п. известность – здобува́ ти, здобу́ ти (зажива́ ти, зажити) сла́ ви; п. право –
набува́ ти пра́ ва, здобува́ ти пра́ во; п. силу – набира́ ти (-ся), набра́ ти (-ся) сили.
Приобретение – набу́ ток (-тку), здобу́ ток (-тку), придба́ ння, надба́ ння; (действ.) –
набува́ ння, набуття, придба́ ння; п. прав – набуття прав; для -ния – щоб набу́ ти; с -нием –
придба́ вши, коли придба́ ли; сделать -ние – придба́ ти.
Приобщать, -щить – долуча́ ти, долучити, прилуча́ ти, прилучити, приє́днувати, приєдна́ ти;
п. к делу – долуча́ ти до справ.
Приостанавливать, -новить – припиняти, припинити; п. производство дела – припиняти,
припинити спра́ ву, припинити переве́ дення спра́ ви.
Приостановка (в работе) – припинення, припин (-ну).
Припас – припа́ с (-су), запа́ с (-су); -сы съестные – харч (-чу, -чі), харчі́ (-чів), харчові́ ре́ чі,
о́ корм (-му) (Г).
Припек (хлеба) – припі́чка.
Припечатывать, -чатать – припеча́ тувати, припеча́ тати.
Приписка – приписка, приписане; (действ.) – приписування, приписа́ ння; п. к призывному
участку – приписування до призо́ вно́ го райо́ ну (призо́ вної ділянки).
Приписной – приписаний; (к приписке относящийся, об участке) – приписний.
Приписывать, -сать – приписувати, приписа́ ти, дописувати, дописа́ ти.
Приплата – допла́ та, припла́ та.
Приплачивать, -платить – допла́ чувати, доплатити, припла́ чувати, приплатити.
Прирабатывать, -ботать – приробляти, приробити.
Приработок – приро́ бок (-бку), приробі́ток (-тку).
Приравнивать, -внять – рівняти, прирі́внювати, прирівняти кого́ до чо́ го, з ким, з чим.
Приращение, прирост – приріст (-росту); п. на капитал – приріст до капіта́ лу; п.
населения – приріст людности.
Присваивать, -своить – 1) присво́ ювати, присво́ їти, привла́ снювати, привла́ снити; 2)
(присваивать кому форму, право) – надава́ ти, нада́ ти.
Присвоитель, -ница – присво́ ювач (-ча), присво́ ювачка, привла́ снювач (-ча),
привла́ снювачка.
Приселок – присі́лок (-лку).
Прискорбие – сум (-му), жаль (-лю); к -бию – на жаль; с большим -ием извещаем – з су́ мом
(жа́ ле́ м) повідомляємо.
Прислуга (мужч.) – служник (-ка); (женщ.) – служниця; (собират.) – слу́ ги, че́ лядь,
слу́ жба; п. домашняя – ха́ тній служник, служниця, челядник (-ка), челядниця; (в собир.
см.) – че́ лядь; п. обозная – пого́ ничі, хурщики.
Присматривать, -реть – догляда́ ти, доглянути кого́ , чого́ .
Присмотр – до́ гляд (-ду).
Присмотрщик, -щица – догляда́ ч (-ча́ ), догляда́ чка.
Присоединять, присоединить, -ся – приє́днувати, приєдна́ ти, долуча́ ти, долучити,
прилуча́ ти, прилучити, -ся; -ся к мнению большинства – пристава́ ти на ду́ мку бі́льшости,
приє́днуватися до ду́ мки бі́льшости.
Приставной (о кресле) – приставний.
Пристань – пристань.
Приступать, -пить (приниматься за что-либо) – бра́ тися, взятися до чо́ го, (роз)почина́ ти,
(роз)поча́ ти що, захо́ джуватися, заходитися ко́ ло чо́ го; п. к исполнению – почина́ ти
вико́ нувати; п. к сдаче дел – почина́ ти передава́ ти спра́ ви; п. к составлению (сметы) –
починати уклада́ ти; п. ко взысканию – почина́ ти стяга́ ти (справляти); приступая к чему –
почина́ ючи що.
Присуждать, -судить – прису́ джувати, присудити; п. к чему – прису́ джувати до чо́ го, на
що.
Присутственный (о месте, о дне) – урядо́ вий.
Присутствие – 1) прису́ тність (-ности); в его -вии – при ньо́ му, коли він був (при то́ му); в
-вии инспектора – коли був (при то́ му) інспе́ ктор, з прису́ тнім інспе́ ктором; при вашем
-вии – при Вас, коли Ви (при то́ му) були, з Ва́ ми прису́ тнім; -вие всех обязательно – всі
неодмі́нно повинні бу́ ти при то́ му (бу́ ти прису́ тні); 2) (функционирование учреждения) –
урядува́ ння; во время -вия – під час урядува́ ння; 3) (зал заседаний) – ра́ дна за́ ля, ра́ дна (169
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ної).
Присутствовать – бу́ ти (при то́ му), бу́ ти прису́ тніми; я на этом заседании не -вал – я на
цих збо́ рах не був.
Присутствующий – прису́ тній.
Присущий (об энергии, настойчивости) – властивий, притама́ нний.
Присчитывать, -читать – прирахо́ вувати, прирахува́ ти, црилі́чувати, прилічити.
Присылать, -слать – присила́ ти, присла́ ти, надсила́ ти, надісла́ ти.
Присылка – 1) (предмет) – прислане, присилка; 2) (действие) – присила́ ння, присла́ ння,
надсила́ ння, надісла́ ння; просьба о -ке чего – проха́ ння присла́ ти що.
Присяга – присяга; нарушить -гу – злама́ ти присягу; приводить к -ге кого – прийма́ ти,
прийняти чию присягу; принесение -ги – зло́ ження присяги.
Присягать, -гнуть – присяга́ ти, присягну́ ти, заприсягну́ ти, склада́ ти, скла́ сти, зложити
присягу.
Присяжный – присяжний (-ного); суд присяжных – суд присяжних.
Притекать, -течь – приплива́ ти, приплинути.
Приток – приплив (-ву) на́ плив (-ву); (п-к реки) – до́ плив (-ву); п. денег – приплив гро́ шей; п.
новых средств – приплив (на́ плив) нових за́ собів.
Приторговывать, -говать – приторго́ вувати, приторгува́ ти.
Притязание – домага́ ння, прете́ нсія.
Приурочивать, -чить (к определ. месту) – пристосо́ вувати, пристосува́ ти; (к определ.
времени) – відно́ сити, відне́ сти; п. к 1 Мая – відне́ сти на 1 Тра́ вня.
Приход – 1) (прибытие) – прихі́д (-хо́ ду), прибуття; 2) (бухг., поступления) – прибу́ ток (-тку
); в приход записать – записа́ ти на прибу́ ток, заприбуткува́ ти.
Приходить, прийти – 1) прихо́ дити, прийти, надхо́ дити, надійти, прибува́ ти, прибу́ ти; п. в
упадок – занепада́ ти, занепа́ сти; п. к соглашению – дохо́ дити, дійти зго́ ди, прихо́ дити,
прийти до зго́ ди; 2) (о времени) – настава́ ти, наста́ ти; 3) (о мысли) – спада́ ти, спа́ сти (на
ду́ мку); п. к заключению – робити, зробити висновок.
Приходиться, -тись – 1) дово́ дитися, довестися; -тся отсрочить платеж – дово́ диться
відкла́ сти, відтермінува́ ти виплату; 2) (причитаться кому) – припада́ ти, припа́ сти,
випада́ ти, випасти на ко́ го, кому́ ; на вашу долю -дится – Вам припада́ є; 3) (-ться в пору) –
прихо́ дитися, прийтися, пасува́ ти.
Приходный (об ордере, книге, статье) – прибутко́ вий.
Приходовать, заприходовать – записувати на прибу́ ток, заприбутко́ вувати,
заприбуткува́ ти.
Приходящий (о лицах) – приходящий (Г) (Секц.), прихо́ жий, відвідува́ ч (-ча́ ); (о посылках,
бумагах) – оде́ ржуваний, вступний.
Прихожая – передпо́ кій (-кою).
Прицениваться, -ниться – приці́нюватися, прицінятися, прицінитися.
Причастие, причастность (к чему) – приче́ тність до чо́ го.
Причастный (о соучаснике) – приче́ тний до чо́ го.
Причем – 1) а) (к тому же) – і, та ще й, і крім то́ го; б) (а, же) – а, же; неуплатившие в срок
подвергаются принудительному взысканию, причем за каждый просроченный день
насчитывается пеня – з тих, що не сплатили своєча́ сно, стяга́ ють примусо́ во і (та ще й)
за ко́ жен день по те́ рміні нарахо́ вують штраф; наш представитель исполнял
возложенное на него поручение, причем соответствующие учреждения охотно
оказывали ему содействие – наш відпору́ чник вико́ нував да́ ні йому дору́ чення, а
відпові́дні устано́ ви охо́ че допомага́ ли йому́ ; 2) (при обозначении одновременности
действия) – і тоді́, тоді́ ж і, разо́ м і; вскоре открывается кампания, причем подлежащие
органы должны развить максимум своей деятельности – незаба́ ром почина́ ється
кампа́ нія і тоді́ відпові́дні о́ ргани повинні щонайбі́льше розгорну́ ти свою діяльність; на
собрании обсуждают и принимают наказ для депутатов, причем намечают и
кандидатов – на збо́ рі обмірко́ вують і прийма́ ють нака́ з депутата́ м, ра́ зом і кандида́ тів
наміча́ ють; 3) (однако) – проте́ , але́ ; рекомендованный вами работник явился и
приступил к работе, причем надлежащие документы им не представлены –
рекомендо́ ваний від вас робітник прибу́ в і поча́ в працюва́ ти, проте́ (але́ ) потрі́бних
доку́ ме́ нтів він не пода́ в; 4) (когда «причем» служит лишь формальной связью между
предложениями, в таком случае в укр. тексте не бывает специального слова,
соответствующего русск. «причем»): к учрежденческим органам относится
ревизионная комиссия, причем организация ее происходит в общем порядке – до
устано́ вських о́ рганів нале́ жить ревізі́йна комісі́я; її організу́ ють зага́ льним порядком.
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Причина – причина; п. неуважительная – неважлива (неслу́ шна) причина; п.
основательная, уважительная – важлива (слу́ шна) причина; п. побудительная –
спонукна́ причина; п. подлинная – спра́ вжня причина; без ведомой -ны – не зна́ ти з яко́ ї
причини, без явної (очевидної) причини; без особых п-н – без особливих причин; быть
-ной чего – (с)причинятися, (с)причинитися до чо́ го, спричиняти, спричинити що;
выставлять -ну – подава́ ти, пода́ ти причину; имеются особые причины к тому – на те є
особливі причини; оказаться -ной чего – ста́ тися за причину чого́ , до́ чо́ го;
побудительные -ны бывшие у Н – причини, що спонука́ ли Н; по каким-нибудь -нам –
че́ рез які́сь причини, з якихось причин, че́ рез щось; по какой -не – з яко́ ї причини, че́ рез
що; по многим -нам – з багатьо́ х причин; по неуважительным -нам – з неважливих
(неслу́ шних) причин; по основательным, уважительным -нам – з важливих (слу́ шних)
причин; по -нам отдаленности – че́ рез дале́ кість, че́ рез відда́ лення, че́ рез те, що дале́ ко,
бо дале́ ко; по -не чего – че́ рез що; послужить -ной – ста́ тися за причину, спричинитися
до чо́ го; по этой -не – че́ рез це, з ціє́ї причини; устранить -ну – видаляти, видалити
причину.
Причинять, -нить – заподі́ювати, заподі́яти, учиняти, учинити, робити, зробити,
завдава́ ти, завда́ ти; п. неприятности – чинити прикрості; п. ущерб в здоровье – шко́ дити,
пошко́ дити чиє́му здоро́ в’ю, здоро́ в’я позба́ вити кого́ сь.
Причислять, -лить – 1) зачисляти, зачислити, залі́чувати, залічити; 2) (присоединять) –
прилуча́ ти, прилучити.
Причитать, -честь – прилі́чувати, прилі́чити, долі́чувати, долі́чити.
Причитаться – нале́ жати, нале́ жатися, припада́ ти, припа́ сти; -тается на мою долю –
припада́ є на ме́не.
Приют – приту́ лок (-лку); п. детский – дитячий приту́ лок.
Проба – 1) (испытание) – про́ ба, спро́ ба, спиток (-тку); взять на пробу – узяти на про́ бу, на
спиток; делать пробу – зніма́ ти про́ бу, робити про́ бу, випробо́ вувати, випробувати; 2)
(образец) – зразо́ к (-зка́ ), про́ ба; пшеница ниже пробы – пшениця гі́рша від зразка́ (про́ би
); товар не подходит под пробу – крам не відповіда́ є зразко́ ві (про́ бі); 3) (на золоте,
серебре) – про́ ба.
Пробел – прога́ лина; пополнять -лы – запо́ внювати, запо́ внити прога́ лини.
Пробиватель (отверстий в бумагах) – пробива́ ч (-ча́ ).
Пробирер, пробирщик, -щица – проба́ р (-ря); проба́ рниця.
Пробирный (о клейме, уставе) – проба́ рний.
Пробировать – ста́ вити про́ бу, сов. – поста́ вити про́ бу, пробува́ ти.
Проблема – пробле́ ма.
Пробный (о порции) – про́ бний, спро́ бний, на спро́ бу; (служащий в качестве образца, о
товаре) – зразко́ вий.
Пробовать, попробовать – 1) (пытаться) – про́ бувати, попро́ бувати, спро́ бувати; 2)
(испытывать) – випробо́ вувати, випро́ бувати, випробува́ ти, опитувати, бра́ ти, взяти на
спиток (на спро́ бу).
Проверка (длительн. действ.) – перевіряння, переві́р (-ру); п. по существу – перевіряння
змі́сту, переві́р змі́сту, ґрунто́ вне перевіряння, ґрунто́ вний переві́р ; п. сплошная –
по́ спільне перевіряння, по́ спільний переві́р; п. часов – звіряння годинника; по -ке
оказалось – коли переві́рили, виявилось; переві́ривши, виявили; производить -ку кассы –
перевіряти ка́ су, прова́ дити пере́ вірку ка́ си.
Проверочный (о подсчете) – переві́рчий, переві́рний.
Проверять, -рить – перевіряти, перевірити; п. часы – вивіряти, вивірити годинника;
(сверять) – звіряти, зві́рити годинника.
Провес (недовес) – недовага́ , недова́ жка, непо́ вна вага́ .
Провешивать, -весить – недова́ жувати, недова́ жити.
Провиант – провіянт (-ту), харч (-чу, -чі).
Провизия – прові́зія, харч (-чу, -чі).
Провизор – прові́зор (-ра).
Провиниться – провинити чим, завинити чим.
Провинция – прові́нція; в -ции – на прові́нції.
Провод – 1) (техн.) – про́ від (-воду), дріт (дро́ ту); 2) (бухг.) – за́ пис (-су); п. бухгалтерский –
бухгальте́ рський за́ пис; п. по счетам – за́ пис на раху́ нки.
Проводить, -вести – 1) (кого, что, куда) – прово́ дити, провести; 2) (заводить) –
запрова́ джувати, запрова́ дити; п. реформу – запрова́ джувати, запрова́ дити рефо́ рму; 3)
(бухг.) – записувати, записа́ ти; п. по балансу – записувати, записа́ ти до балянсу; п. по
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книгам – записувати, записа́ ти по книжках; п. по счету – записувати, записа́ ти на
раху́ нок; 4) (выполнять) – прова́ дити, робити, зробити; п. кампанию – прова́ дити (робити)
кампа́ нію; п. ревизию – прова́ дити (робити) реві́зію; 5) (время) – перебува́ ти, перебу́ ти;
-водить отпуск – використо́ вувати відпу́ стку.
Проводка – 1) про́ від (-воду), прове́ дення; 2) (п. бухгалтерская) – (бухгальтерський) за́ пис;
(действ.) – (бух.) записування; п. показательная – (бух.) показо́ вий (бухгальтерський)
запис; (действ.) – показове́ (бух.) записування.
Проводник – провідник (-ка́ ), провода́ р (-ря).
Провоз, провозка – прові́з (-возу), переве́ зення, переві́з (-во́ зу).
Провозглашать, провозгласить кого что – проголо́ шувати, проголосити кого, що; (что)
– виголо́ шувати, виголосити що.
Провозить, -везти – прово́ зити, провезти.
Провозной (о плане, свидетельстве) – провізний, перевозо́ вий.
Проволочка – відкла́ д (-ду) (Г), проволо́ ка (Г); (времени) – га́ яння.
Прогонный (о деньгах) – подоро́ жній.
Прогоны – подоро́ жні гро́ ші, подоро́ жнє; -ны выдавать кому – да́ ти кому́ подоро́ жні гро́ ші
(подоро́ жнє).
Программа – програ́ ма.
Прогрессивность (обложения) – проґресі́йність (-ности).
Прогрессивный (о налоге) – проґресивний (о хозяйстве) – поступо́ вий, проґресивний.
Прогрессировать – поступува́ ти, поступа́ ти напере́ д у чо́ му, проґресува́ ти в чо́ му.
Прогрессия – проґре́ сія.
Прогул – прогу́ л (-лу), прогу́ ли (-лів).
Прогульный (о дне) – утра́ чений, прогу́ ляний.
Продавать, продать, -ся – продава́ ти, прода́ ти, -ся; п. в розницу – продава́ ти на ро́ здріб; п.
все – спро́ дувати, спрода́ ти все, спро́ дуватися, спрода́ тися; п. все имущество –
випро́ дуватися, випродатися; п. выгодно – вигідно (з зиском) продава́ ти; п. оптом –
продава́ ти на гурт; п. распивочно и на вынос – продава́ ти розпивно та на винос; п. с
публичного торга – продава́ ти з прилюдного то́ ргу (з торгі́в), ліцитува́ ти; п. с убытком –
продава́ ти втра́ тно; -ется мебель – продають ме́ блі, (є) ме́ бліна про́ даж.
Продавец, -вщица – продаве́ ць (-вця), продава́ чка.
Продажа – про́ даж (-жу); (длит. дейст.) – продава́ ння; п. в кредит – про́ даж на́ бір (на бо́ рг
); п. мелочная – дрібний про́ даж; п. обратная – відпро́ даж (-жу); п. оптовая – гуртовий
про́ даж, про́ даж на гурт; п. питейная – про́ даж напо́ їв; п. поведерная – про́ даж ві́драми,
на ві́дра; п. публичная – прилюдний про́ даж, про́ даж із торгі́в ; п. распивочная – про́ даж
розпивний; п. розничная – роздрібний про́ даж, про́ даж на ро́ здріб; п. ручная – про́ даж з
рук; п. с аукциона – про́ даж з прилюдного то́ ргу, ліцитува́ ння; п. с рассрочкой платежа –
про́ даж на виплат (ра́ тами); в -же имеется – в (на) про́ дажу є; для -жи имеется – на
про́ даж є; поступать в -жу – іти у про́ даж; потерять на -же – утра́ тити на про́ дажу; при
несостоявшейся -же – якщо про́ даж не відбува́ ється (не відбу́ вся, не відбу́ деться); с
публичной -жи – з торгі́в, з прилюдного про́ дажу.
Продажный (о товаре) – прода́ жній.
Продлять, продлить, -ся (удлинять) – продо́ вжувати, продо́ вжити, подо́ вжувати,
подовжити, здовжува́ ти, здовжити, -ся; -лить срок – продо́ вжити речене́ ць (час).
Продовольственный (об отделе) – харчовий.
Продовольствие (продукты) – харчі́ (-чі́в); (продовольствование) – харчува́ ння.
Продовольствовать кого (кормить) – харчува́ ти; (снабжать, довольствовать) –
обмисляти, обмислити кого чим (Г), постача́ ти, поста́ чити кому що.
Продолжать – 1) (п. что-либо делать) – робити що да́ лі, прова́ дити що да́ лі; п. говорить –
говорити (каза́ ти) да́ лі; продолжайте говорить – кажі́ть да́ лі; продолжайте заниматься
своим делом – працюйте да́ лі, робі́ть да́ лі своє́ ді́ло; продолжайте работать – працюйте
да́ лі; дебаты будем продолжать на следующем собрании – на насту́ пному збо́ рі
прова́ дитимемо деба́ ти да́ лі (дебатува́ тимемо да́ лі, бу́ демо прово́ дити деба́ ти да́ лі); 2)
продолжать, -лжить (удлинять, удлинить) – см. Продлять, -лить.
Продолжаться – тягтися, трива́ ти; переписка продолжается – листува́ ння трива́ є да́ лі;
совещание продолжалось 5 часов – нара́ да трива́ ла (тягла́ ся) 5 годин.
Продолжение – 1) да́ льша частина, да́ лі; (действие) – прова́ дження да́ лі; -ние дискуссии
состоится на следующем собрании – на насту́ пному збо́ рі відбува́ тиметься
(прова́ дитиметься) диску́ сія да́ лі; -ние следует – да́ лі бу́ де; это -ние того-же доклада –
це прова́ джена да́ лі та са́ ма до́ повідь, це да́ льша частина тіє́ї са́ мої до́ повіді; 2) (удлинение)
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– продо́ вжування, продо́ вження, подо́ вжування, подо́ вження, здо́ вжування, здо́ вження; 3)
(течение времени) – про́ тяг (-гу); в -ние – про́ тягом; в -ние лета – че́ рез (усе́ ) лі́то,
про́ тягом (усього́ ) лі́та, все лі́то; в -ние трех дней – про́ тягом трьох день, (че́ рез) три дні, у
три дні.
Продолжительность – трива́ лість (-лости), до́ вгість (-гости); (долговременность) –
довгоча́ сність (-ности); п. рабочего дня – трива́ лість робо́ чого дня.
Продолжительный – (о собрании, заседании) до́ вгий; (долговременный, об отсутствии)
– довгоча́ сний.
Продукт – 1) – проду́ кт (-ту); -ты молочные – моло́ чні проду́ кти, набі́л (-лу); -ты пищевые,
съестные – харчові́ проду́ кти, ха́ рч (-чу, м. р.); харч (-чі, ж. р.); п. производства – проду́ кт
виробництва, виріб (-робу); получать продукты в свежем виде – дістава́ ти сві́жі
проду́ кти; сберечь скоропортящиеся -ты – зберіга́ ти скорогнилі (нетривкі́, що ско́ ро
псуються) проду́ кти; 2) (результат) – на́ слідок (-дку); п. исследованный – вислід (-ду); 3)
(достижение) – здобу́ ток (-тку).
Продуктивность – продуктивність (-ности), вида́ тність (-ности); (плодотворность) –
плі́дність (-ности); повышение пр-сти – збі́льшення продуктивности.
Продуктивный (о работе) – продуктивний, вида́ тний; (плодотворный, о деятельности) –
плі́дний, продуктивний.
Продукция – проду́ кція.
Продумывать, -мать – проду́ мувати, проду́ мати, обмірко́ вувати, обміркува́ ти.
Продуцент, -тка – виро́ бник (-ка), виро́ бниця, витво́ рець (-рця), витво́ рниця, продуце́ нт (-та
), продуце́ нтка.
́ (-ду), пере́ їзд (-ду).
Проезд – проїзд
Проект – проє́кт (-ту).
Проектировать – проєктува́ ти, сов. – запроєктува́ ти.
Проживать где-л. – жити, прожива́ ти, перебува́ ти, пробува́ ти.
Прожитие – прожиття, прожиток (-тку).
Прожиточный (о минимуме) – прожитко́ вий.
Проигрыш – про́ гра (Г); быть в -ше – програ́ ти.
Проигрышный (о билете) – програвний; (убыточный, о предприятии) – утра́ тний.
Произведение – 1) (изделие) – виріб (-робу); (создание) – витвір (-вору); 2) (литературное,
художественное) – твір (-тво́ ру); п. искусства – мисте́ цький твір; п. печати, печатное –
друко́ ваний твір.
Производитель, -ница – 1) (продуцент) – виро́ бник (-ка), виро́ бниця, витво́ рець (-рця),
витво́ рниця, продуце́ нт (-та), продуце́ нтка; 2) (п. работ) – викона́ вець (-вця).
Производительность – продукці́йність (-ности), виро́ бність (-ности); (продуктивность) –
продуктивність (-ности), вида́ тність (-ности); п. машины – продукці́йність машини; п.
труда – продуктивність, вда́ тність пра́ ці.
Производительный (создающий ценность, о силах) – продукці́йний, витво́ рчий,
виробничий, виро́ бний; (дающий продукт, продуктивный, о работе) – продуктивний,
вида́ тний; (целесообразный, о затратах) – продуктивний, доці́льний.
Производить, -вести – 1) (создавать ценности ) – продукува́ ти, випродукувати,
витво́ рювати, витворити; 2) (вырабатывать, изготовлять) – виробляти, виробити; 3)
(совершать что-либо: операции, работу) – робити, зробити, чинити, учинити, прова́ дити,
провести; п. опись и оценку – робити, зробити о́ пис та о́ цінку; п. разбор дела – розгляда́ ти,
розглянути спра́ ву; п. расследование дела – дослі́джувати, дослідити спра́ ву; (через
допрос) – до́ пит чинити (робити) в спра́ ві; п. торговлю – ве́ сти торг (торгі́влю), прова́ дити
торг (торгі́влю), торгува́ ти; п. учет – прова́ дити (робити) о́ блік, облі́чувати, облічити;
(должностному лицу в израсходовании денег) – перевіряти, переві́рити кого́ ; п. учет
векселей – дисконтува́ ти ве́ кселі.
Производственник, производственница – виробничник (-ка), виробничниця.
Производственный (о единице) – виробничий.
Производство – 1) (производственное предприятие) – виробництво; (действ.) –
виробляння, вироблення, виріб (-робу), продукува́ ння, проду́ кція; п. машинное – машино́ ве
виробництво, продукува́ ння машинами; поднять -во – підне́ сти проду́ кцію, виробництво; 2
) (по службе) – призна́ чення на у́ ряд (поса́ ду); (повышение) – підвищення на посаді (на
у́ ряді); 3) (работы, дела) – прова́ дження, переве́ дення; п. дел – справува́ ння, прова́ дження
справ; п. работ – викона́ ння, прова́ дження робі́т; п. судебное – судочинство, судове́
прова́ дження спра́ ви; в -ве суда – в спра́ вах су́ ду; дело -вом временно прекратить – тим
ча́ сом припинити прова́ дити спра́ ву; массовое п. переоценок (домов) – масове́
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перецінува́ ння.
Произвол – самово́ ля, самочинство, сваво́ ля; оставлять на -вол судьбы – покида́ ти,
залиша́ ти на призволяще.
Произвольный – 1) (о поступках) – самові́льний, самочинний, сваві́льний; 2) (-но взятый,
о цифре), – дові́льний.
Произносить, -нести (тост) – виголо́ шувати, виголосити.
Происходить, -изойти – 1) (делаться) – відбува́ тися, відбу́ тися, ді́ятися, вді́ятися,
робитися, зробитися, чинитися, вчинитися; -дит заседание – відбува́ ється засі́дання; -дит
ревизия – відбува́ ється реві́зія; 2) (возникать) – виника́ ти, виникнути, става́ тися, ста́ тися;
-ло неожиданное обстоятельство – ста́ лася несподі́ванка; -ло несогласие – ста́ лася
(виникла) незго́ да; -шел пожар – ста́ лася поже́ жа; 3) (о происхождении) – похо́ дити; п. из
крестьян – похо́ дити з селян, бу́ ти селянського ро́ ду.
Происхождение – похо́ дження; (возникновение) – наста́ ння (Г); -ние обычая – зві́дки
взявся (похо́ дить) звичай, похо́ дження звичаю; по -нию – ро́ дом, ро́ ду, з похо́ дження,
похо́ дженням.
Происшествие – приго́ да; п. уличное – приго́ да на ву́ лиці.
Прокат – 1) (временное пользование) – користування, користання, визича́ ння; отдать,
взять вещь на прокат – відда́ ти, взяти річ на корист(ув)ання, визичити річ; 2) (плата за
пользование) – пла́ та за користування, за визича́ ння, позича́ льне, користівне́ .
Прокатный (о вещи) – визичний, випозичний, да́ ваний на корист(ув)ання; (о пункте) –
випозичний, визичний.
Прокормление (людей) – харчува́ ння, прохарчува́ ння; быть на -нии кого – бу́ ти на
́ харча́ х.
харчува́ нні в ко́ го, бу́ ти на (чиїх)
Прокуратура – прокурату́ ра.
Прокурор – прокуро́ р (-ра).
Прокурорский (о надзоре) – прокуро́ рський.
Пролет (на железн. дороге) – прогі́н (-го́ ну), перегі́н (-го́ ну).
Пролетарский (о происхождении, классе) – пролета́ рський.
Пролонгация – прольонґа́ ція, подо́ вження, продо́ вження (чинности, сили).
Промедление – зага́ яння, заба́ ра; без -ния – нега́ йно, не га́ ючись.
Промедлять, -лить – га́ ятися, зага́ ятися.
Промежуток – 1) (между чем) – промі́жок (-ку), ві́дсталь, ві́дстань; 2) (времени) –
промі́жний час, про́ тяг ча́ су́ між чим; в -ке времени между чем (съездами) – про́ тягом
часу́ між чим.
Промежуточный (о слое) – промі́жний; (об учреждении) – посере́ дній.
Промен – промі́н (-ну), промі́на; (действие) – міньба́ ; плата за -мен – промі́нне.
Променивать, променять – міняти, поміняти, промі́нювати, проміняти.
Промер – 1) (измерение) – вимір (-ру); 2) (ошибка в мере) – по́ милка на мі́рі.
Промысел – про́ мисел (-слу); п. воровской – зло́ дійство, зло́ дійський роздобу́ ток (-тку); п.
горный – гірництво; п. извозный – фурува́ ння, фурма́ нство; п. извозчичий – візництво; п.
кустарный – доморо́ бство, саморо́ бство; ха́ тнє виробництво; п. отхожий – заробі́тки (-ків);
п. охотничий – мисливство, лове́ цтво, стріле́ цтво; п. рыбный – риба́ льство; заниматься
отхожим промыслом – ходити на заробі́тки; занимающийся отхожим промыслом –
заробітчанин.
Промышленник – промисло́ вець (-вця).
Промышленность – промисло́ вість (-вости); п. деревообрабатывающая – деревообро́ бна
промисло́ вість; п. домашняя – ха́ тня промисло́ вість; п. добывающая – добувна́
промисло́ вість; п. обрабатывающая – обробна́ промисло́ вість.
Промышленный (о предприятии) – промисло́ вий.
Проникать, -кнуть – просяга́ ти, просягну́ ти, прохо́ дити, пройти.
Пропагандировать – пропаґува́ ти.
Пропагандист, -тка – пропаґандист (-ста), пропаґандистка, пропаґа́ тор (-ра),
пропаґа́ торка.
Пропадать, пропасть – пропада́ ти, пропа́ сти; п. без вести – піти (зникнути) в бе́ звість.
Пропажа (исчезнувшее) – зникле, пропа́ ле; (исчезновение) – зникнення, ще́ знення, про́ пад
(-ду); нашлась пропажа – знайшло́ ся пропа́ ле; обнаружена -жа документов – виявлено,
що зникли (пропа́ ли, ще́ зли) доку́ менти; произошла -жа документов – зникли, пропа́ ли,
ще́ зли доку́ менти; случилась -жа – ста́ лося ще́ знення.
Прописка (в книгу) – впис (-су), за́ пис (-су); (действие) – записування, записа́ ння,
вписування, вписа́ ння.
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Прописывать, прописать, -ся (в книге) – записувати, записа́ ти, вписувати, вписа́ ти, -ся (в
книзі).
Пропозиция – вне́ сення, пропозиція.
Пропорциональный (об обложении) – пропорці́йний.
Пропуск – 1) (разрешение на вход) – пере́ пустка; 2) (в книге, письме) – про́ пуск (-ку),
про́ пустка, прога́ лина; 3) (срока) – про́ пуск (-ку), про́ пустка, пере́ пуск (-ску); 4) (действ.) –
пропуска́ ння, перепуска́ ння.
Пропускать, -стить – 1) (кого, что, куда) – пуска́ ти, пропуска́ ти, пропустити, перепуска́ ти,
перепустити; 2) (читая) – пропуска́ ти, пропустити, мина́ ти, проминути, обмина́ ти,
обмину́ ти; 3) (о пропуске срока) – пропуска́ ти, пропустити, перепуска́ ти, перепустити.
Пропускной (о способности) – перепускний, пропускний.
Прорабатывать, -ботать – розробляти, розро́ блювати, розробити, опрацьо́ вувати,
опрацюва́ ти.
Просветительный – осві́тній; культурно-просветительный – культу́ рно-осві́тній.
Просвещение (образование) – осві́та; по народному -нию работать – працюва́ ти в ца́ рині
(на ниві) наро́ дньої осві́ти, працюва́ ти в наро́ дній осві́ті.
Проситель, -ница – прохач (-ча́ ), проха́ чка.
Просительный (о письме) – з проха́ нням, проха́ льний; -ным тоном – то́ ном прохача́ ,
то́ ном, як у прохача́ .
Просить, попросить – проха́ ти, попроха́ ти, просити, попросити; п. извинения – проха́ ти
вибачити, перепро́ шувати, перепросити; п. настойчиво – ду́ же просити; п. у кого совета –
просити чиє́ї пора́ ди; просят не курить – про́ сять не палити; просят не шуметь –
про́ сять не гомоні́ти.
Проследить – прослідити, просте́ жити; (выследить) – вислідити.
́
Проследовать (проехать) – проїхати;
(пройти) – пройти.
Просматривать, -реть – перегляда́ ти, переглянути, передивлятися, передивитися (в чо́ му
).
Просмотр – 1) – про́ гляд (-ду); 2) (осмотр) – пере́ гляд (-ду), ро́ згляд (-ду).
Проспект – проспе́ кт (-ту).
Просрочивать, -чить – перепуска́ ти, перепустити, пропуска́ ти, пропустити те́ рмін; п.
вексель – перепуска́ ти те́ рмін ве́ кселя; п. платеж – перепуска́ ти те́ рмін платити.
Просрочка – пере́пуск те́ рміну.
Простой (сущ.) – пересті́й (-стою); п. вагонов – пере́ стій ваго́ нів.
Пространный (подробный, о докладе) – докла́ дний.
Пространство – про́ сторінь (-роні).
Проступок – провина.
Просчет – по́ милка в раху́ нку, прораху́ нок (-нку).
Просчитывать, -тать – помилятися, помилитися рахува́ вши, прорахо́ вувати, прорахува́ ти,
пролі́чувати, пролічити.
Просчитываться, -таться – помилитись рахува́ вши, не дорахо́ вувати, не дорахува́ ти, не
долі́чувати, не долічити.
Просьба – проха́ ння; по чьей -бе (исполнить) – на чиє́сь проха́ ння, за проха́ нням (від ко́ го);
оставить -бу без удовлетворения – не задовольнити проха́ ння; уступить усиленной -бе
– ува́ жити на велике проха́ ння.
Протеже – протеже́ , протеґо́ ванець (-нця), протеґо́ ваний (від ко́ го).
Протежировать – протеґува́ ти.
Протекционизм – протекціоні́зм (-зму).
Протекция – проте́ кція; получить по -ции – діста́ ти через проте́ кцію; составить -цию –
зробити проте́ кцію.
Протест – проте́ ст (-сту); (действ.) – протестува́ ння; п. векселя – протестува́ ння ве́ кселя;
протест по принятым постановлениям – проте́ ст на ухва́ лені постано́ ви; заявлять п. –
заявити (підне́ сти) проте́ ст; подавать п. – подава́ ти, пода́ ти проте́ ст; предъявлять к -ту
вексель – подава́ ти, пода́ ти ве́ ксель до проте́ сту, протестува́ ти, опротестува́ ти ве́ ксель;
учинять -ст – учиняти, учинити проте́ ст.
Протестовать – 1) (против чего) – протестува́ ти, запротестува́ ти; 2) (п. вексель) –
протестува́ ти, опротестува́ ти.
Противный чему (о мнении, несогласный) – супере́ чний чому́ (і з чим);
(противоположный) – протиле́ жний, противний.
Противодействовать – проти чинити, перешкоджа́ ти; (оказывать сопротивление) – о́ пір
чинити.
175

Російсько-український словник ділової мови

Противозаконный (о требовании) – протизако́ нний, протипра́ вний.
Противопожарный (о мерах) – протипоже́ жний.
Противополагать, -пожить – протиставляти, протиста́ вити.
Противоположный (о мнении) – протиле́ жний.
Противоречивый (о суждениях) – супере́ чний із чим, розбі́жний із чим.
Противоречие кому, чему – противе́ нство, супере́ чність (-ности), з ким, з чим;
(расхождение) – розбі́жність (-ности) з ким, з чим; -чия классовые – клясові́
противенства, супере́ чності; в виду -чия – зважа́ ючи на супере́ чність; в -ие (с законом) –
всупере́ ч із зако́ ном, зако́ нові; сглаживать -чие – зала́ годжувати, зала́ годити,
вирі́внювати, вирівняти (противе́ нство).
Противоречить кому, чему – пере́ чити, супере́ чити кому, чому; (расходиться в чем) –
розбіга́ тися, розмина́ тися чим.
Противоставлять, -вить – протиставляти, протиста́ вити.
Противостоять, -стать – става́ ти, ста́ ти про́ ти, опира́ тися, опе́ ртися чому́ .
Протокол – протоко́ л (-лу); вносить в п. – вписувати, вписа́ ти до протоко́ лу,
протоколюва́ ти, запротоколюва́ ти; составлять п. – уклада́ ти, укла́ сти, писа́ ти, написа́ ти
протоко́ л.
Протоколировать, запротоколировать – протоколюва́ ти, запротоколюва́ ти.
Протокольный (о постановлении) – протоко́ льний.
Проторговывать, проторговать (терять в торговле) – проторго́ вувати, проторгува́ ти,
утрача́ ти, утра́ тити на торгі́влі.
Проторжка – утра́ та на торгі́влі, прото́ ржя.
Профессиональный (о билете, союзе) – професі́йний.
Профессия – профе́ сія; п. свободная – ві́льна профе́ сія.
Профессор – профе́ сор (-ра); п. заслуженный – заслу́ жений профе́ сор; п.
экстраординарный – екстраордина́ рний профе́ сор.
Профессорский (об окладе) – профе́ сорський.
Профессура – професу́ ра.
Проход – прохі́д (-хо́ ду); (действ.) – прохо́ дження; п. воспрещен – прохо́ дити заборо́ нено;
свободный для прохода – прохідний; сквозной п. закрыт – на́ скрізний прохі́д закрито.
Проходить, пройти – 1) (что, через что) – прохо́ дити, пройти, перехо́ дити, перейти; 2)
(службу, стаж) – відбува́ ти, відбу́ ти; 3) (курс учения) – прохо́ дити, пройти; 4) (о времени)
– мина́ ти, мину́ ти; 5) (происходить) – відбува́ тися, відбу́ тися; проходить безболезненно –
відбува́ тися норма́ льно (без перешко́ д).
Проходная – подоро́ жня, подоро́ жня по́ свідка.
Проходной (о дворе) – прохідний, на́ скрізний.
Процент – відсо́ ток (-тку), проце́ нт (-ту); п. валовой – огу́ льний (гуртовий) проце́ нт; п.
договоренный – умо́ влений відсо́ ток (проце́ нт); п. законный – зако́ нний відсо́ ток (проце́ нт);
-ты недоимочные – відсо́ тки з зале́ глости (на зале́ глість); -ты по займу (по ссуде) –
проце́ нти за по́ зику; п. ростовщический – лихва; п. ссудный – проце́ нт за по́ зичку,
позичко́ вий проце́ нт; п. учетный – дисконто́ вий проце́ нт; дающий -ты – проценто́ вий;
наращение -тов – нароста́ ння проце́ нтів (відсо́ тків); отдавать деньги на -ты – віддава́ ти
гро́ ші на ріст, на проце́ нт; платить причитающиеся -ты – платити нале́ жні відсо́ тки.
Процентировать – відсоткува́ ти, процентува́ ти.
Процентный (о надбавке) – відсотко́ вий, проценто́ вий, проце́ нтний.
Процесс – 1) – проце́ с (-су); в -ссе производства (процесс) – в проце́ сі виробництва; 2)
(юридич.) – проце́ с, спра́ ва; п. бракоразводный – шлюборозлу́ чний проце́ с; п. гражданский
– циві́льний проце́ с; п. судебный – судо́ вий проце́ с, судо́ ва́ спра́ ва; (тяжба) – по́ зов; п.
уголовный – криміна́ льний проце́ с; п. в суде заведен – по́ зов у суді́ зало́ жено (вчинено);
вести с кем-либо п. – позива́ тися, ма́ ти суд (проце́ с), судитися з ким?; возбуждать,
возбудить процесс – заклада́ ти, заложити по́ зов.
Процессия – проце́ сія, по́ хід (-хо́ ду); п. похоронная – похоро́ нний (жалібний) по́ хід; п.
траурная – жалібний по́ хід.
Процессуальный (о кодексе) – процесо́ вий, процесуа́ льний.
Прочет (бухгал.) – по́ милка в раху́ нку.
Прочет (книги) – чита́ ння, прочита́ ння.
Прочий (в выражениях): и прочее – то́ що, і таке інше; при прочих равных условиях – при
і́нших одна́ кових умо́ вах; прочие (остальные) – ре́ шта, і́нші.
Прочитывать, -тать – прочитувати, прочита́ ти; (публично) – відчитувати, відчита́ ти,
прочитувати, прочита́ ти.
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Прочный (о положении) – трива́ лий; (крепкий) міцний.
Прошение – проха́ ння; вследствие -ния – зважа́ ючи на проха́ ння; по -нию (постановить)
– на проха́ ння.
Прошествие (в выражении): по прошествии – як мине́ , як мину́ ло.
Прошивать, -шить – прошива́ ти, прошити.
Прошнуровывать, -ровать – прошнуро́ вувати, прошнурува́ ти.
Проэкзаменовывать, -новать – іспитува́ ти, проіспитува́ ти.
Проявление – про́ яв (-ву), вияв (-ву), виявлення.
Проявлять, проявить – виявляти, виявити; п. небрежное отношение к делу – виявляти,
виявити себе́ недба́ лим у спра́ ві, недба́ ло ста́ витися, поста́ витися до спра́ ви.
Прямой (непосредственный, о доказательстве, налоге) – безпосере́ дній.
Прятать, спрятать, -ся – хова́ ти, схова́ тися; (на время) – перехо́ вувати, перехова́ ти, -ся.
Псевдоним – прибране ім’я, псевдо́ нім (-му).
Психофизический (об исследовании) – психофізичний.
Публика – публі́ка (-ки); много -ни – бага́ то люду, велелюддя.
Публикационный (о листе) – публікаці́йний, опові́сник, оголо́ сний.
Публикация – опові́щення, оголо́ шення, публіка́ ція; -ции текущие – пото́ чні опові́щення;
подлежит -ции – тре́ ба (нале́ жить) опублікува́ ти.
Публиковать, опубликовать – оповіща́ ти, оголо́ шувати, оголосити, опубліко́ вува́ ти,
опублікува́ ти.
Публичный (о диспуте) – прилюдний, привселюдний, публі́чний.
Пункт – 1) (артикул) – пункт (-кту); первый п. договора – пе́ рший пункт до́ гово́ ру; 2)
(место) – пункт (-кту), мі́сце; п. конечный – кінце́ вий пункт; п. наблюдательный –
спостере́ жний пункт; п. обменный – обмі́нний пункт; п. перевязочный – перев’язний
пункт; п. переговорный – перегові́рний пункт; п. передаточный – переда́ тний пункт; п.
питательный – харчовий пункт; п. призывной – призо́ вний пункт; п. прокатный –
випозичний пункт, позича́ льня (Н); п. распределительный – розподі́льчий пункт; п.
сборный – збі́рний пункт, пункт (до) збира́ тися; п. свалочный – смітник (-ка́ ), смі́тничище.
Пунктир – пунктир (-ра), крапча́ к (-ка́ ), точко́ вання.
Пунктуация – пунктуа́ ція, розділо́ ві зна́ ки.
Пускаться, пуститься во что – бра́ тися, взятися чого́ , іти, піти на що, захо́ дити, зайти в
що; п. в рассуждения – захо́ дити, зайти в міркува́ ння, почина́ ти, поча́ ти міркува́ ти; -ться
в рискованное предприятие – а) бра́ тися, взятися (непе́ вного) ризико́ ваного підприє́мства,
ризико́ ваної справи; піти на ризико́ вані (непе́ вні) підприє́мства.
Пустовать – пустува́ ти; (о земле) – ваканшова́ ти, вакува́ ти.
Путаница – плутанина, плу́ танка.
Путевая (ж.-д.) – подоро́ жниця.
Путевка – виряд (-ду), подоро́ жниця.
Путеводитель (книга) – провідник (-ка), подоро́ жник (-ка); п. по Киеву – провідник по
Києву.
Путевой (об издержках) – подоро́ жній, доро́ жній.
Путешествие – по́ дорож.
Путь – 1) – шлях (-ху), доро́ га, путь (ж. р.); п. железнодорожный – залізнича ко́ лія,
залізничий шлях; п. окольный – о́ б’їздка, маніве́ ць (-вця); п. шоссейный – соша́ , сошовий
шлях; -ти сообщения – шляхи, шляхи сполу́ чення; в обратный путь – наза́ д; водным
путем – водо́ ю; на пути (на путях) к нормальному порядку – пряму́ ючи до норма́ льного
порядку; на обратном пути – верта́ ючись, поворітьма́ , іду́ чи (і́дучи) наза́ д; по пути – а) по
доро́ зі; б) (при случае, попутно) – принагі́дно, при наго́ ді; по железнодорожным путям –
залізницею, залізничними шляха́ ми, залізничною ко́ лією; попутно – принагі́дно, при
наго́ ді; товар в пути – крам у доро́ зі; 2) (способ) – спо́ сіб (-собу); быть на ложном пути –
стояти не на правдивому шляху́ ; законным путем – пра́ вним способом, зако́ нно;
легальным путем – леґа́ льно; мирным путем – мирним спо́ собом, мирно; на такой путь
становиться – бра́ тися (удава́ тися до) тако́ го спосо́ бу; незаконным путем – непра́ вним
спо́ собом, незако́ нно; прислать наиболее скорым путем – надісла́ ти якнайшвидшим
спо́ собом; путем авансирования – авансу́ ючи, авансува́ нням; путем изучения чего –
вивча́ ючи, вивча́ вши, студіюючи, студіюва́ вши що; путем опубликования – оголо́ шенням,
оголосивши, публіку́ ючи, опублікува́ вши; путем участия – через у́ часть, беру́ чи, бра́ вши
участь; судебным путем – судо́ м, че́ рез суд; таким путем – таким спо́ собом.
Пчеловодство – бджільництво, пасічництво; заниматься -вом – пасічникува́ ти.
Пятидневка – п’ятиде́ нна, п’ятиде́ ння.
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Пятилетие – п’ятилі́ття, п’ятирі́ччя.
Пятилетка – 1) (о времени) – п’ятирі́ччя, п’ятилі́тка; 2) (прибавка на 5 лет службы) –
п’ятирі́чне; 3) (план) – п’ятилі́тка; п’ятирі́чка.
Пятница – п’ятниця; относящийся к -це – п’ятницький.
Пятно – пляма; п. несмываемое – пляма, яко́ ї не збу́ тися; п. позорное – гане́ бна пляма.
Работа – робо́ та; (труд) – пра́ ця, робо́ та; р. аккордная – акордо́ ва робо́ та; р. задельная –
відрядна робо́ та; р. земляная – грабарюва́ ння; р. на урок – завда́ ння; р.
общеобязательная – вселюдний відбу́ ток; р. общественная – грома́ дська пра́ ця; р.
оплачиваемая, платная – опла́ чувана, пла́ тна робо́ та; р. отрядная – відрядна (закладна́ )
робо́ та; р. письменная – робо́ та на письмі́, письмо́ ва робо́ та; (уже написанная) – писана
(написана) робо́ та; р. повременная – зачасо́ ва робо́ та; р. поденная – поде́ нна робо́ та,
поде́ нщина, поде́ нне; р. подрядная – робо́ та з підряду, підрядна́ робо́ та; р. постоянная –
пості́йна робо́ та; р. поштучная – пошту́ чна робо́ та, робо́ та від шту́ ки; р. примерная –
зразко́ ва робо́ та; р. принудительная – приневі́льна (примусо́ ва) пра́ ця; р.
производительная – продуктивна пра́ ця; р. ремесленная – ремісна́ робо́ та; р.
сверхурочная – понаднормо́ ва робо́ та; понадробо́та; р. сдельная – відрядна робо́ та; р.
сезонная – сезо́ нна робо́ та; р. сообща (артелью) – гуртова́ робо́ та; р. спешная, р. к спеху –
нега́ йна (нага́ льна) робо́ та; р. справочная – пра́ ця на до́ відках, довідко́ ва робо́ та; р.
срочная – робо́ та на пе́ вний те́ рмін; (неотложная) – нега́ йна (нага́ льна) робо́ та; р.
урочная, р. на урок – нормо́ ва робо́ та; -ты хозяйственные – господа́ рчі робо́ ти; р.
художественная – мистецька робо́ та; р. часовая – погодинна робо́ та, робо́ та від години; р.
черная – чо́ рна робо́ та; брать в счет работы – бра́ ти, узяти на відбу́ ток, на відро́ б(і́т)ок;
вести -ту – прова́ дити робо́ ту; заваливать -той – закида́ ти, закидати робо́ тою;
заниматься -той – працюва́ ти; к -те способный – зда́ тний до робо́ ти, зда́ тний працюва́ ти;
командировать для -ты – відрядити на пра́ цю, працюва́ ти; придти в разгар работы –
прийти під гарячу робо́ ту, коли саме гаряча робо́ та; приняться за -ту – ста́ ти до пра́ ці,
захо́ дитися працюва́ ти; разгар -ты – робо́ та кипить (горить); работа удовлетворительна
– робо́ та задовольняє; следить за -той – догляда́ ти робо́ ти, пра́ ці; робо́ та задові́льна.
Работать – працюва́ ти, робити; р. исполу – робити з половини; р. по собиранию
материалов – збира́ ти матеріяли, працюва́ ти над збира́ нням матеріялів; р. по
счетоводству – працюва́ ти в рахівництві; р. сдельно – працюва́ ти від робо́ ти.
Работающий – робі́тний; (о предприятии) чинний; (в см. зарабатывающий) – зароблящий
(Г); -щий (человек) – робітник (-ка).
Работник, -ница – робітник (-ка), робітниця; (труженник) – працівник (-ка́ ), працівниця;
(батрак) – на́ ймит (-та), на́ ймичка; р. квалифицированный – кваліфіко́ ваний робітник; р.
ответственный – відповіда́ льний робі́тник; р. партийный – парті́йний робі́тник, парті́єць
(-ті́йця); р. рядовой – сере́ дній (звича́ йний) робі́тник; р. сменный – змі́нний робітник; р.
технический – техні́чний робі́тник (техробі́тник); р. ходящий на заработки – заробітча́ нин
(-на); р., цеховой – цеховик (-ка́ ); работодатель, -ница – роботода́ вець (-вця),
работода́ виця.
Работоприниматель – 1) (берущий работу) – роботоє́мець (-є́мця); 2) (приемщик) –
прийма́ ч робо́ ти.
Работоспособность – працезда́ тність (-ности), зда́ тність до пра́ ці.
Рабочий (существ.) – робітник (-ка́ ), робітниця; (рабочие) – робітництво, робітники; р.
водопроводный – водогі́нник (-ка); р. горнозаводский – гірник (-ка́ ); р. сезонный – сезо́ нний
робітник, робітник; на сезо́н; р. судовый – робітник на судні́; интересы -чих – інтере́ си
робітництва, робітничі, робітницькі інтере́ си.
Рабочий (прилаг.) – 1) (относящийся к работе, об одежде, времени, книге, комнате) –
робі́тний, робо́ чий; (работающий, о силе, руках, о скоте) – робо́ чий; 2) (относящийся к
рабочему, о доме, квартале, клубе) – робітничий.
Равенство – рі́вність (-ности).
Равно – 1) за́ рівно; все равно – одна́ ково, все одно́ ; ровно как – так са́ ме, а так са́ ме; 2)
(равняется) – дорі́внює, стано́ вить (сті́льки).
Равновесный (о предмете) – одна́ кової ваги, рівноваго́ вий.
Равнодействующая – вислідна́ (-но́ ї).
Равнозначущий (о величине) – рівнозна́ чний.
Равномерный (о распределении) – рівномі́рний, рі́вний.
Равноправие, равноправность – рівнопра́ вність (-ностн), рі́вні права́ .
Равноправный (об участвующем в чём-л.) – рівнопра́ вний.
Равносильный (о доводах) – рівносильний, рівнова́ жний.
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Равность – рі́вність (-ности).
Равноценный (одинаковой ценности, о помещении) – рівнова́ ртий, рівноці́нний;
(одинаковой цены) – в одні́й ціні́, одноці́нний.
Равный (одинаковый, о мере) – рі́вний, одна́ ковий; (равняющийся) – рі́вний, що дорі́внює.
Равнять, сравнять – 1) рівняти, зрівняти, вирі́внювати, вирівняти; 2) (делать сравнение) –
рівняти, порі́внювати, порівняти.
Равняться чему – дорі́внювати чому́ .
Радио – ра́ діо; сноситься по радио – зсила́ тися ра́ діом, че́ рез ра́ діо.
Радиопередача – радіопереда́ ча.
Радиоприемник – радіоприйма́ ч (-ча).
Разассигновывать, -новать – розасиґно́ вувати, розасиґнува́ ти.
Разбивать, -бить – розбива́ ти, розбити; (на группы) – поділяти, поділити на гру́ пи,
групува́ ти, згрупо́ вувати, погрупува́ ти; р. лагерь – та́ бором става́ ти, ста́ ти, ота́ борюватися,
ота́ боритися.
Разбиратель, -ница (дела) – розгляда́ ч (-ча́ ), розгляда́ чка.
Разбирательство – ро́ згляд (-ду), розгляда́ ння; р. примирительное – мирова́ (єдна́ льна)
розпра́ ва, ро́ зсуд на замирення, єдна́ льний ро́ зсуд; р. судебное – ро́ згляд спра́ ви в суді́,
судовий ро́ згляд, ро́ зсуд спра́ ви.
Разбирать, разобрать – 1) (на части) – розбира́ ти, розібра́ ти; 2) (по сортам) – сортува́ ти,
посортува́ ти, розбира́ ти, розібра́ ти, розклада́ ти, розкла́ сти на сорти; (о бумагах) –
розклада́ ти, розкла́ сти, упорядко́ вувати, упорядкува́ ти; 3) (дело) – розгляда́ ти,
розглянути; р. хорошо дело – до́ бре зва́ жувати, зва́ жити спра́ ву; р. дело в суде –
розгляда́ ти спра́ ву в суді́, розсу́ джувати спра́ ву; дело разбирается судом – спра́ ву
розсу́ джують, розгляда́ ють у суді́, спра́ ву розгляда́ є суд; 4) (понимать) – розбира́ ти,
розібра́ ти, розумі́ти, зрозумі́ти; 5) (раскупать) – розбира́ ти, розібра́ ти, розкупо́ вувати,
розкупити, порозкупо́ вувати; 6) (произведение, книгу, доклад) – аналізува́ ти,
проаналізува́ ти, розбира́ ти, розібра́ ти, розклада́ ти, розкла́ сти; 7) (почерк) – чита́ ти,
прочита́ ти, розбира́ ти, розібра́ ти.
Разбираться, разобраться в чем – розумі́тися на чо́ му, дава́ ти, да́ ти собі́ ра́ ду з чим.
Разбор – 1) розбі́р (-бо́ ру), вибір (-бору); (действ.) – розбира́ ння; без -ра – не перебира́ ючи,
не розбира́ ючи; с -ром – перебира́ ючи, розбира́ ючи; (дела) – розгляд (-ду), розгляда́ ння; к
-ру дела вызывать – виклика́ ти на ро́ згляд спра́ ви; начать дело -ром – поча́ ти розгляда́ ти
спра́ ву; (по сортам) – сортува́ ння, розклада́ ння на сорти; (бумаг) – упорядко́ вування;
первого -ра – пе́ ршого со́ рту; (спрос) – по́ пит (-ту), по́ куп (-пу) (Г); товар имеет большой
-бор – на крам великий по́ пит.
Разборка – 1) розбира́ ння, розібра́ ння, розбі́р (-бо́ ру); (сортирование) – сортува́ ння,
розклада́ ння на сорти.
Разборчиво (четко) – розбі́рно, вира́ зно.
Разборчивость – 1) (четкость) – розбі́рність (-ности), читкість (-кости); р. печати –
читкий друк; с полной -стью написано – цілко́ м розбі́рно (читко) написано; 2) (р. в
средствах) – розва́ жніє́ть (-ности).
Разборчивый – 1) (четкий, о почерке) – розбірний, читкий; 2) (осторожный, о лице) –
розва́ жливий, розва́ жний, оба́ чний на що: (переборчивый) – перебі́рливий (Г).
Разбросанность – розкиданість, розпоро́ шеність (-ностн).
Развал – ро́ зпад (-ду).
Разведенец, -нка – розлу́ чений, розлу́ чена, розлу́ че́ нець (-нця),розлу́ че́нка.
Разведка – 1) ро́ звідки (-док), розві́дини (-дин); (действ.) – розві́дування; 2) (отряд) –
розвідко́ вий загі́н, ро́ звідка.
Разведочный (об отряде) – розвідко́ вий.
Разведчик – розві́дач (-ча).
Разведывать, -дать – розві́дувати, розві́дати; (узнавать) – дові́дуватися, дові́датися.
Разверстка, разверстание – 1) – розподіляння, розподі́лення, розпо́ діл (-лу); 2) (-ка
налога в смысле определен. размера взноса) – розкла́ дка; (действ.) – розклада́ ння,
розкла́ д (-ду); внести -ку – заплатити розкла́ дку.
Разверстывать, -тать – розподіляти, розподілити; (налог) – розклада́ ти, розкла́ сти.
Развертывать, -рнуть – розгорта́ ти, розгорну́ ти.
Развес – ва́ ження, розва́ жування, розва́ ження; на развес – на вагу́ .
Развесной (о товаре) – на вагу́ .
Развешивать, -весить (на весах) – розва́ жувати, розва́ жити.
Развивать, -вить (деятельность) – розвива́ ти, розвинути.
179

Російсько-український словник ділової мови

Развитие – ро́ звиток (-тку), ро́ звій (-во́ ю); в -тие постановления – на ро́ звиток постано́ ви,
розвива́ ючи постано́ ву; помочь -тию дела – допомогти розвинутися спра́ ві.
Развод (брачный) – (шлюбна) розлу́ ка, ро́ зві́д (-во́ ду).
Разводить, -вести – 1) розво́ дити, розвести; р. караул – розставляти сторо́ жу; р. солдат по
квартирам – розставляти, розста́ вити (розміща́ ти, розмістити) салда́ тів по квартирах; 2)
(давать развод) – розлуча́ ти, розлучити, дава́ ти, да́ ти (шлюбну) розлу́ ку; 3) (чернила) –
розпуска́ ти, розпустити.
Разводиться, -вестись – розлу́ ку бра́ ти, розлу́ ку взяти.
Разводная – розлу́ ка, розлу́ чний лист; (просьба о разводе) – заява на розлу́ ку, заява
розлучити; подать -ную – пода́ ти на розлу́ ку.
Разводящий – розвідний (-ного).
Развоз, развозка – ро́ звіз (-во́ зу), розво́ зини (-зин); в развоз – розво́ зом; в развоз и разнос
– розво́ зом і розно́ сом; начать -зку – поча́ ти розво́ зити.
Развозить, развести – розво́ зити, розвезти.
Развозчик – розві́зник (-ка).
Разворачивать, -вернуть – розгорта́ ти, розгорну́ ти.
Разворовывать, -ровать – розкрада́ ти, роз(і)кра́ сти, порозкрада́ ти.
Развязка (дела) – ро́ зв’яз (-ву).
Разгласка, разглашение – ро́ зголос (-су), розголо́ шення, розсла́ влення; получить -ку –
розголоситися, набу́ ти ро́ зголосу.
Разглашать, -гласить – розголо́ шувати, розголоша́ ти, розголосити, розславлювати,
розславляти, розсла́ вити.
Разговаривать – розмовляти, прова́ дити розмо́ ву; р. по телефону – розмовляти
телефо́ ном, говорити в телефо́ н.
Разговор – розмо́ ва; вести (крупный) -вор – прова́ дити (го́ стру) розмо́ ву, (го́ стро)
розмовляти; возобновлять -вор – зно́ ву почина́ ти розмо́ ву; вступать в -вор – става́ ти до
розмо́ ви, заходити в розмо́ ву; заводить -вор – почина́ ти розмовляти, захо́ дити в розмо́ ву;
иметь -вор с кем – на розмо́ ві з ким бу́ ти; -вор идет о… – (мова) мо́ виться за…; -вор
касается чего – мо́ ва йде про (за) що; прекращать -вор – перестава́ ти, переста́ ти
розмовляти, припиняти припинити розмо́ ву; прерывать -вор – урива́ ти, урва́ ти (кому́ )
розмо́ ву, перебива́ ти, перебити (кому́ ) розмо́ ву.
Разграблять, -бить – грабува́ ти, пограбува́ ти, розграбува́ ти.
Разграничивать, разграничить, -ся – розмежо́ вувати, розмежува́ ти, -ся.
Разрафка – 1) (транспарант) – ра́ штра; 2) (действ.) – розгра́ флювання, розгра́ флення.
Разграфлять, разграфить – графити, пографити, розгра́ флювати, розграфити.
Разгружать, -грузить – 1) (от груза, тяжести) – розванта́ жувати, розванта́ жити; (из
чего-либо) – виванта́ жувати, вивантажити; 2) (уменьшать кому работу) – зме́ ншувати,
зме́ншити кому́ пра́ ці; (освобождать от чего) – звільняти, звільнити від чо́ го; р. отдел от
излишней работы – звільняти ві́дділ від за́ йвої пра́ ці.
Разгрузочный (о пункте) – розванта́ жний.
Разгрузчик – розванта́ жник (-ка).
Разгруппировывать, -ровать – групува́ ти, погрупува́ ти.
Раздавать, раздать – роздава́ ти, розда́ ти, пороздава́ ти кому́ що; р. в долг, в займы –
розпозича́ ти, розпозичити.
Раздаточный (о ведомости) – розда́ тний.
Раздатчик, -чица – розда́ вець (-вця), роздава́ чка, розда́ тник (-ка), розда́ тниця.
Раздача – розда́ ча; (действ.) – роздава́ ння, розда́ ння.
Раздевальная (комната) – роздяга́ льня, розбира́ льня.
Раздевать, раздеть, -ся – роздяга́ ти, роздягну́ ти, роздягти, -ся.
Раздел – по́ діл (-лу), дільба́ , ро́ зділ (-лу); р. полюбовный – по́ діл за взає́мною зго́ дою.
Раздельность – на́ різність (-ности); р. жительства – життя на́ різно; р. пользования –
користува́ ння на́ різно; в случае -ности их жительства – якщо вони живу́ ть на́ різно.
Раздельный (отдельный, о жительстве) – на́ різний, окре́ мий; (о записи) – (по)ді́ль чий.
Разделять, -лить – 1) поділяти, ділити, поділити; (перегородкой) – переділяти, переділити;
2) (кого с кем) – різнити, порізнити кого́ з ким, розрізняти, розрізнити; 3) (распределять
на части) – розподіляти, розподілити, паюва́ ти, розпаюва́ ти; 4) (разделять мнение) –
ду́ мати так са́ мо (як хто)…, ма́ ти таку́ са́ му ду́ мку, прийма́ ти, прийняти чию ду́ мку,
пристава́ ти, приста́ ти на чию ду́ мку; мы разделяем ваш взгляд – ми так са́ мо, як ви,
ду́ маємо, ми ма́ ємо таку́ са́ му думку, ми приста́ ли на ва́ шу ду́ мку.
Раздобывать, -быть – стара́ тися, розстара́ тися чого́ й на що, роздобува́ тися, роздобу́ тися
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на що, розжива́ тися, розжитися на що.
Раздробленность – роздро́ бленість (-ности), дрі́бність (-ности).
Раздроблять, -бить – дробити, роздробляти.
Раздуваться, -дуться (о папке) – повні́шати, поповні́шати; (о штатах) – розроста́ тися,
розростися.
Разлагать, -ложить – розклада́ ти, розкла́ сти.
Разлагаться, -ложиться – розпада́ тися, розпа́ стися; (физ.) – загнива́ ти, загнити.
Разлив – 1) (реки) – розлива; (половодье) – по́ відь (-воді); 2) (разливание) – ро́ злив (-ву),
розлива́ ння; местного разлива (вино) – розливане на мі́сці.
Разлинеивать, -неить – лініюва́ ти, полініюва́ ти.
Разлиновка – лініюва́ ння.
Различать, -чить – відрізняти, відрізнити; (распознавать) – розпізнава́ ти, розпізна́ ти.
Различие – відмі́на, різниця; (несходство) – відмі́нність (-ности); без -чия чего (пола и
возраста) – не зважа́ ючи на що.
Различный – відмі́нний, рі́зний; (всякий) – усякий.
Разложение – 1) (распадение) – ро́ зпад (-ду); повести к разложению – спричинитися до
ро́ зпаду; 2) (разбивка) – ро́ зклад (-ду); -ние счетов – ро́ зклад раху́ нків.
Размежевывать, -жевать – межува́ ти, розмежо́ вувати, розмежува́ ти.
Размен – ро́ змін (-ну); производить размен – міняти, розмі́нювати, розміняти.
Разменивать, -нять – міняти, поміняти, розмі́нювати, розміняти; р. много денег на
мелочь – наміняти дрібних.
Разменный (о монете) – розмі́нний.
Размер – ро́ змір (-ру), мі́ра; (объем) – о́ б’єм (-му), о́ бсяг (-гу); (размеривание) – вимір (-ру),
виміряння, розмі́рювання, розміряння; р. налогов – ро́ змір пода́ тків; р. половинный –
половина; р. полуторный – у півтора́ ра́ зи бі́льший ро́ змір; р. предельный – кра́ йній
ро́ змір; р. приблизительный – примі́рний ро́ змір; в больших -рах – на велику мі́ру,
великою мі́рою, у великій мі́рі; в двойном, тройном -ре – подві́йно, потрі́йно, вдво́ є, втро́ є
бі́льше; в ограниченном -ре – в обме́ женому ро́ змірі, обме́ женою мі́рою, малим ро́ зміром;
в скромном -ре – невеликого ро́ зміру; в увеличенном -ре (взнос) – збі́льшений,
побі́льшений; в уменьшенном -ре – зме́ ншений; вознаграждение в -ре… – винагоро́ да
(пла́ та) ро́ зміром…; выдать в половинном -ре – видати половину; разного -ра – рі́зної
мі́ри.
Размеривать, -рить – розмі́рювати, розміряти, розмі́рити; -ть землю – розмежо́ вувати,
розмежува́ ти.
Разметка – 1) – роззна́ чення, зна́ ки; 2) (действие) – роззна́ чування, роззнача́ ння,
роззна́ чення; делать -ку – роззнача́ ти.
Размечать, -метить – роззна́ чувати, роззнача́ ти, роззна́ чити.
Размещать, разместить, -ся – розміща́ ти, розмістити, -ся; (располагать, -ся) –
розташо́ вувати, розташува́ ти, -ся; (помещать) – приміща́ ти, примістити, вклада́ ти,
вкласти; р. капиталы – розміща́ ти капіта́ ли; р. мебель – розміща́ ти (розташо́ вувати) ме́ блі;
р. учреждения – розташо́ вувати (розміща́ ти) устано́ ви.
Размышление (в выражениях) – «по зрелом размышлении» – гаразд обміркува́ вши; на
размышление (дать время) – щоб обміркува́ ти.
Разница – різниця; р. курсовая – різниця на ку́ рсі, курсова́ різниця.
Разновес – важо́ к (-жка́ ), важки (-кі́в).
Разновременно – в рі́зні часи, різноча́ сно.
Разногласия (споры) – незго́ да, супере́ чки; (расхождение) – розбі́жність (-ности), різнаці́я
(Г).
Разноречивость – супере́ чливість (-вости), розбі́жність (-ности); р. показаний –
супере́ чливість сві́дчень.
Разноречивый (о показаниях) – супере́ чливий, розбі́жний.
Разноречить – не в одно́ каза́ ти, супере́ чити; показания разноречат – сві́дчення не в одно́
ка́ жуть, сві́дчення супере́ чать собі́, сві́дчення не тото́ жні.
Разнородный (разный, о сведениях, предположениях) – усякий, рі́зний; (неодинаковый) –
різноста́ нний, неодна́ ковий, рі́зний.
Разнос, разноска – розно́ с (-су), розно́ шення; (действ.) – розно́ шування, розне́ сення; р.
писем – розно́ шування листі́в; р. по счетам – записування в раху́ нки; продавать в разнос
– продава́ ти в розно́ с, розно́ сячи, розно́ сом.
Разносить, -нести – розно́ сити, рознести, порозно́ сити.
Разносной (о книге) – розносний.
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Разность – різниця.
Разносчик, -чица – розно́ сник (-ка), розно́ сниця, розно́ сець (-сця); р. газет – газетоно́ ша,
розно́ сник газе́ т; р. книг – книгоно́ ша; р. писем – листоно́ ша; р. товаров – крамоно́ ша,
розно́ сник кра́ му.
Разноценный (о товаре) – рі́зної ціни, різноці́нний.
Разный (неодинаковый, о фактах) – рі́зний; (разногородец) – усякий, рі́зний.
Разоблачать, -чить (изобличать) – викрива́ ти, викрити.
Разоблачение – викриття; р. сенсационное – сенсаці́йне викриття.
Разобщать, -щить – роз’є́днувати, роз’єдна́ ти, різнити, порізнити.
Разовой (о сборе) – разовий.
́
Разорение – руїна,
руйна́ ція; (действ.) – руйнува́ ння, зруйнува́ ння; привести в -ние –
зруйнува́ ти.
́
Разорительный (о хозяйничании) – руїнницький;
(о процессе) – на́ дто втра́ тний.
Разоружать, разоруживать, -жить – роззбро́ ювати, роззбро́ їти.
Разорять, -рить – руйнува́ ти, зруйнува́ ти.
Разоряться, -риться – зво́ дитися, звестися зо ста́ тку, убо́ жіти, зубо́ жіти; (банкротиться)
– банккрутува́ ти, збанкрутува́ ти; фирма разорилась – фі́рма збанкрутува́ ла.
Разрабатывать, -ботать – 1) – розробляти, розро́ блювати, розробити, опрацьо́ вувати,
опрацюва́ ти; р. законопроект – опрацьо́ вувати законопроє́кт; 2) (горнопром.) – добува́ ти,
добу́ ти; р. торф – добува́ ти торф.
Разрастаться, -растись – розроста́ тися, розростися.
Разрез – ро́ зріз (-зу); в -зе чего – в ро́ зрізі чого́ ; идти в разрез (с кем) – перекі́р робити
кому́ , наперекі́р кому́ робити; (с чем) – супере́ чити чому́ .
Разрешать, -решить что – 1) (позволять) – дозволяти, дозво́ лити, (на) що дава́ ти, да́ ти
до́ звіл на що; 2) (решать) – розв’язувати, розв’яза́ ти, вирі́шувати, вирішити.
Разрешение – 1) (позволение) – до́ звіл (-волу) на що; р. на вход – до́ звіл увійти, вхо́ дити,
захо́ дити; испрашивать -ние – просити до́ зволу; нужно истребовать -ние – тре́ ба
виправити до́ звіл; по особому каждый раз -нию – з особливого щора́ зу до́ зволу; 2)
(решение) – розв’язування, розв’язання, вирі́шування, вирішення; вопрос остается без
-ния – спра́ ва залиша́ ється нерозв’яза́ на.
Разрешительный (о надписи) – дозві́льчий, дозві́льний.
Разрознивать, -нить – порі́знювати, порізнити, розрізняти, розрізнити; р. пару чего –
розпаро́ вувати, розпарува́ ти що.
Разрушать, -шить – руйнува́ ти, зруйнува́ ти, розва́ лювати, розвалити.
́
Разрушение – руїна;
(действ.) – руйнування, зруйнува́ ння; быть в состоянии -ния –
́
́
руїною бу́ ти; придти в состояние -ния – руїною
ста́ ти.
́
́
Разрушительный (о процессе) – руїнний, руїнницький.
Разрыв – 1) (сношений, связей) – ро́ зрив (-ву), розірва́ ння; (действ.) – розрива́ ння,
розірва́ ння; (мирных сношений) – ро́ змир (-ру); произошел разрыв сношений – стосу́ нки
припинено; 2) (условий) – зірва́ ння, злама́ ння.
Разрывать, разорвать – розрива́ ти, розірва́ ти, роздирати, розде́ рти.
Разрывать, -рыть – розрива́ ти, розрити, розко́ пувати, розкопа́ ти.
Разряд – ро́ зряд (-ду), катего́ рія; р. налогового обложения – катего́ рія (на) оподаткува́ ння;
р. по торговле – катего́ рія торгі́влі.
Разрядка (типогр.) – розбивка.
Разрядный (о списке) – розрядний.
Разузнавать, -знать – дові́дуватися, дові́датися, дізнава́ тися, дізна́ тися про що.
Разумеется (само собой) – пе́ вна річ, зрозумі́ло, звича́ йно.
Разъединять, -нить – роз’є́днувати, роз’єдна́ ти; (разрознить) – розрі́знювати, розрізнити,
порізнити.
Разъезд – 1) роз’їзд (-ду); (жел. дор.) – ро́ зминка; 2) (разъезжание) – роз’їжджа́ ння; (при
встрече) – розмина́ ння; р. театральный – роз’їжджа́ ння з театру; быть, находиться в
́
постоянных -дах – бу́ ти раз-у-раз у роз’їздах.
Разъездной (об агенте) – роз’їзний; (о деньгах) – подоро́ жній, роз’їзний.
Разъяснение – пояснення, роз’яснення, з’ясува́ ння; (толкование) – тлума́ чення; в -ние
закона – на тлума́ чення зако́ ну; в -ние этого – на пояснення цього, щоб пояснити це,
пояснюючи це; давать, делать надлежащее разъяснение – дава́ ти, да́ ти нале́ жне
пояснення.
Разъяснять, -нить – пояснювати, поясняти, пояснити, роз’яснювати, роз’яснити,
з’ясо́ вувати, з’ясува́ ти; (толковать) – тлума́ чити, витлумачити.
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Разыгрывать, -грать – розграва́ ти, роз(і)гра́ ти.
Разыскиватель, -ница – розшу́ кувач (-ча), розшу́ кувачка, шука́ ч (-ча́ ), шука́ чка.
Разыскивать, -кать – шука́ ти, розшука́ ти; р., спрашивая – напитувати, напита́ ти.
Разыскной – розшуко́ вий.
Район – райо́ н (-у́ ); в -не – в райо́ ні, на райо́ ні.
Районировать – районува́ ти, сов. порайонува́ ти.
Районный (о комитете) – райо́ нний, районо́ вий.
Ранг – ранґ (-гу).
Ранговый – ра́ нґовий.
Ранение (рана) – ра́ на, пора́ нення; (действ.) – пора́ нення; вследствие -ния – як
пора́ нений, бо (був) пора́ нений, че́ рез (вна́ слідок) пора́ нення.
Ранить, поранить – ра́ нити, пора́ нити.
Рантье – рантьє́.
Рапорт – ра́ порт (-ту).
Рапортовать, отрапортовать – рапортува́ ти, відрапортува́ ти.
Раритет – рарите́ т.
Раскассировать – скасува́ ти, розкасува́ ти.
Расквартировывать, -вать – розміща́ ти, розмістити по квартирах, ста́ вити, поста́ вити по
квартирах.
Расквитаться – поквитува́ тися, поквита́ тися.
Раскладка (сумма, причитающаяся по раскладке) – розкла́ дка; (действ.) – розклада́ ння,
ро́ зклад (-ду); внести раскладку – сплатити розкла́ дку.
Раскладочный (о комитете) – розкла́ дчий; (о ведомости) розкладко́ вий.
Раскладчик – розклада́ ч (-ча́ ).
Раскладывать, -класть, разложить – розклада́ ти, роз(і)кла́ сти; р. подати – розклада́ ти,
розкла́ сти пода́ тки; р. цены на товар – визнача́ ти, визначити ціну́ .
Расклейщик, -щица (афиш) – афі́шник (-ка).
Раскрадывать, -красть – розкрада́ ти, роз(і)кра́ сти; (о многих) – порозкрада́ ти.
Раскритиковать – розкритикува́ ти.
Раскрупнение – подрі́бнення.
Раскрывать, -крыть – 1) (закрытое чем-либо) – розкрива́ ти, розкрити; (завернутое) –
розгорта́ ти, розгорну́ ти; (отворять) – розчиняти, розчинити, відчиняти, відчинити; р.
книгу – розгорта́ ти книжку; 2) (обнаруживать) – викрива́ ти, викрити; р. преступление –
викрива́ ти зло́ чин.
Раскрытие (обнаружение) – викриття.
Раскупать, -пить – розкупо́ вувати, розкупа́ ти, розкупити.
Распадаться, -пасться – розпада́ тися, розпа́ стися, розва́ люватися, розвалитися;
(делиться) – ділитися, поділитися; книга распадается на две части – книга ді́литься на
дві частині[и].
Распаковщик, -щица – розпако́ вник (-ка), розпако́ вниця.
Распаковывать, -ковать – розпако́ вувати, розпакува́ ти.
Распечатывать, -тать – розпеча́ тувати, розпеча́ тати; (посылки) – розпако́ вувати,
розпакува́ ти.
Распивочно – розпивно, на винос; -но и на вынос (продавать) – розпивно та на винос.
Распивочный (о продаже спиртных напитков) – розпивний.
Расписание – ро́ зклад (-ду); р. движения поездов – ро́ зклад ру́ ху поїзді́в; р. лекций –
ро́ зклад викладів (ле́кцій); р. расходное – вибутко́ вий ро́ зклад.
Расписка – 1) ро́ зписка; (длит. действ.) – розписування; р. в получении – ро́ зписка, що
оде́ ржано (про оде́ ржання); р. задаточная – завдатко́ ва ро́ зписка; р. обратная –
поворо́ тна ро́ зписка; р. платежная – платі́жна ро́ зписка, платі́жний квито́ к; р. сохранная
– схо́ вна ро́ зписка; выдавать под -ску – видава́ ти, видати на ро́ зписку; 2) (р. красками) –
розмальо́ вування, розмалюва́ ння.
Расписывать, -сать – 1) – розписувати, розписа́ ти; 2) (красками) – розмальо́ вувати,
розмалюва́ ти.
Расписываться, -саться в чем – розписуватися, розписа́ тися, підписуватися, підписа́ тися
про що; -ться в получении – розписа́ тися, що оде́ ржав (оде́ ржала), розписа́ тися про
оде́ ржання.
Расплата – розпла́ та, поквитува́ ння; при -те наличными – пла́ тячи готі́вкою, коли
пла́ титься готі́вкою.
Расплатный – розпла́ тний.
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Расплачиваться, -платиться с кем – розпла́ чуватися, розплатитися з ким, випла́ чувати,
виплатити кому́ , квитува́ тися, поквитува́ тися з ким; -ться наличными – платити готі́вкою,
розпла́ чуватися готі́вкою; -ться с долгами – платити, випла́ чувати довги, випла́ чуватися з
довгі́в.
Располагать, -ложить – 1) (что) – розташо́ вувати, розташува́ ти, розміща́ ти, розмістити;
(раскладывать) – розклада́ ти, розкла́ сти, порозклада́ ти; р. войска – розташо́ вувати
ві́йсько; 2) (распоряжаться) – порядкува́ ти чим, розпоряджа́ ти чим, користа́ тися з чо́ го;
(иметь в распоряжении время, средства) – ма́ ти; (пользоваться чем, напр., правами,
услугами) – користа́ тися з чо́ го; р. временем – ма́ ти час; р. своим имуществом –
́ майно́ м; не располагать свободным временем – не ма́ ти ві́льного ча́ су́ ;
порядкува́ ти своїм
3) (предполагать) – гада́ ти, ма́ ти на́ мір, ма́ ти ду́ мку; я -гаю сегодня выехать – я гада́ ю
(ма́ ю на́ мір, ма́ ю ду́ мку) сього́ дні виїхати; 4) (р. в свою пользу) – прихиляти, прихилити до
се́ бе; 5) (р. кого к чему) – заохо́ чувати, заохо́ тити ко́ го до чо́ го.
Располагаться, -ложиться – 1) – розташо́ вуватися, розташува́ тися; -ться за столом –
сіда́ ти до сто́ лу (ко́ ло сто́ лу); -ться лагерем – ота́ борюватися, ота́ боритися, става́ ти, ста́ ти
та́ бором; -ться с товарами – розташо́ вуватися з кра́ мом, розклада́ тися, розкла́ стися з
кра́ мом; 2) (к кому) – прихилятися, прихилитися до ко́ го.
Расположение – 1) (комнат, вещей) – порядок (-дку), розмі́щення; (войск, строений, улиц)
– розташува́ ння, розмі́щення; 2) (к кому) – прихильність (-ности) до ко́ го; (к чему) – на́ хил
(-лу), охо́ та до чо́ го; оказывать -ние к кому – виявляти прихильність (доброзичливість) до
ко́ го.
Распорядитель, -ница – розпорядник (-ка), розпорядниця.
Распорядительность – розпорядливість (-вости).
Распорядительный (долженствующий распоряжаться, о совете) – розпорядчий;
(умеющий распоряжаться, о лице) – розпорядливий.
Распорядок – лад (-ду), порядок (-дку), розпорядок (-дку); р. внутренний – середо́ вий,
всере́ динний розпорядок (порядок); сделать распорядок – да́ ти лад чому́ , розпорядити
що.
Распоряжаться, -рядиться – 1) порядкува́ ти, попорядкува́ ти, порядок дава́ ти, да́ ти;
(распределять) – розпоряджа́ ти, що; (главенствовать) – верхово́ дити; -диться суммой –
розпорядити су́ му; 2) (отдавать распоряжение) – нака́ зувати, наказа́ ти, дава́ ти, да́ ти
на́ ка́ з (ро́ зказ).
Распоряжение – 1) (чем) – порядкува́ ння, ору́ дування, розпорядження чим; быть,
́ розпорядженні, бу́ ти
находиться в -нии – під чиє́ю ору́ дою бу́ ти (стояти), бу́ ти в чиїм
кому́ до розпорядження; в моем -нии два часа – я ма́ ю дві години ча́ су́ ; иметь в -нии –
ма́ ти; 2) (приказание) – ро́ зказ (-зу); р. завещательное – запові́т (-ту); р. отменительное –
касува́ льний ро́ зказ; р. правительственное – урядо́ вий ро́ зказ; р. устное – слове́ сний
на́ ка́ з, слове́ сний ро́ зказ; издавать -ние – видава́ ти ро́ зказ; по -нию (сделано) – з ро́ зказу;
сделать -ние – да́ ти (зробити) розказ; согласно -ния – згі́дно з ро́ зказом.
Расправа – розпра́ ва; учинить расправу над кем – розпра́ витися з ким.
Распрашивать, распросить – розпитувати, розпита́ ти, випитувати, випитати.
Распределение – по́ діл (-лу), розпо́ діл (-лу); (действ.) – поділяння, розподі́лювання, (роз)
поді́лення, (роз)по́ діл (-лу); р. по группам – групува́ ння, розпо́ діл на гру́ пи, розпо́ діл по
гру́ пах; р. по классам – а) розпо́ діл по кляссам; б) розпо́ діл на кляси, класифікування; при
-нии должно руководствоваться – розподіляючи, тре́ ба керува́ тися.
Распределенческий (о пункте) – розподі́льницький.
Распределитель, -ница – розподі́льник (-ка), розподі́льниця.
Распределительный (о пункте) – розподі́льний; (об аппарате) – розподі́льчий.
Распределять, -лить – розподіляти, розподі́лити; (предроложительно – на бумаге) –
розписувати, розписа́ ти, розрахо́ вувати, розрахува́ ти; р. налоги – розподіляти пода́ тки,
розклада́ ти пода́ тки; р. по группам: а) (для групп) – (ро́ з)поділяти по гру́ пах; б)
(группировать) (роз)поділяти на гру́ пи, групува́ ти; р. по категориям – (роз)поділяти на
катего́ рії.
Распродавать, -дать – спро́ дувати, спро́ дати, -ся, розпро́ дувати, розпро́ дати, випро́ дувати,
випродати.
Распродажа – спро́ даж (-жу), розпро́ даж (-жу); при -же – розпро́ дуючи, коли розпро́ дують,
з розпро́ дажем, коли був (бу́ де) розпро́ даж.
Распространенность – поширеність (-ности), розповсюдженість (-ности); (р. изложения) –
широкомо́ вність (-ности).
Распространитель, -ница – поширювач (-ча), поширювачка, розповсюджувач (-ча),
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розповсюджувачка.
Распространительный (широкий, о толковании) – широ́ кий, поширений; (служащий для
распространения, об аппарате) – на поширення, поширювальний.
Распространять, распостранить, -ся – ширити, поширювати, поширити,
розповсюджувати, розповсюдити; р. действие закона – поширювати силу зако́ ну; р.
литературу – розповсюджувати літерату́ ру; право распространяется – пра́ во,
поширюється.
Распубликовывать, -ковать – опубліко́ вувати, опублікува́ ти, оголо́ шувати, оголосити.
Распускать, -стить – розпуска́ ти, розпустити.
Распускать слухи – розно́ сити (розголо́ шувати) чутки.
Рассадник – розса́ дник (-ка); р. племенной – розплі́дник (-ка).
Расселять, -лить – розсе́ лювати, розселяти, розселити.
Расследование – ро́ зслід (-ду), розслі́дування; (разузнавание) – розві́дини (-дин).
Расследователь, -ница – розслі́дник (-ка), розві́дувач (-ча).
Расследывать, -довать – розслі́дувати, розслідити; (разузнавать) – розві́дувати,
розві́дати.
Рассматривать, рассмотреть, -ся – розгляда́ ти, розгянути, -ся; дело рассматривается в
суде – спра́ ву розгляда́ ють у суді́.
Рассмотрение, рассмотр – ро́ згляд (-ду); дело подлежит не нашему -нию – спра́ ву не
нам нале́ жить розгляда́ ти; дело подлежит -нию суда – спра́ ву ма́ є суд розглянути; новое
-ние дела в суде – пере́ суд (-ду) (Г); оставлять без -ния – залиша́ ти, залишити не
розглянувши (не розглянутим), залиша́ ти, залишити без ро́ згляду; по ближайшем -нии –
як уважні́ше розглянути (розглянули); предназначать к -нию – признача́ ти до ро́ згляду,
признача́ ти розглянути.
Рассортировывать, -ровать – сортува́ ти, посортува́ ти.
Расспрашивать, расспросить, -ся – розпитувати, -ся.
Рассрочивать, рассрочить (платеж) – розклада́ ти, розкласти спла́ ту на те́ рміни,
розтерміно́ вувати, розтермінувати; р. долг – розклада́ ти спла́ ту до́ вгу на те́ рміни,
розтерміно́ вувати довг.
Рассрочка (платежа) – ро́ зклад на те́ рміни, на ра́ ти, розтерміно́ вання; взнос по -ке – ра́ та;
в -ку, с -кой – на виплат, з розкла́ денною на те́ рміни (з розтерміно́ ваною) сплатою;
платеж с -кой – виплат ра́ тами, розтермінова́ на спла́ та; платить в -ку – випла́ чувати
ра́ тами; представлять -ку – дава́ ти, да́ ти на виплат, дава́ ти розтерміно́ вання (спла́ ти);
предоставляется -ка – дають на виплат, дають випла́ чувати ра́ тами, спла́ ту розклада́ ють
на ра́ ти (на те́ рміни); с -кой платежа – на виплат, з розкла́ деною (на те́ рміни) спла́ тою, з
розтерміно́ ваною спла́ тою.
Расстояние – ві́ддаль, відда́ лення, приближність (-ности) (Г); р. далекое (отдаленность
-ния) – велика далечина́ (далечінь) (Г); р. приблизительное – примі́рна ві́ддаль, примі́рна
приближеність (Г); за дальностью -ния – че́ рез (велику) далечі́нь; на некотором -нии
от… – тро́ хи оддалік від…; на -нии пяти верст – за п’ять верст(о́ в).
Расстраивать, расстроить, -ся – розла́ джувати, розла́ дити, розладно́ вувати,
розладнува́ ти, розладна́ ти, -ся.
Расстроить хозяйство – розладнува́ ти господа́ рство.
Расстрел – ро́ зстріл (-лу).
Расстройство – ро́ злад (-ду), розладна́ ння; прийти в -во – розла́ дитись.
Рассудить кого – розсудити кого́ .
Рассуждать, рассудить – міркува́ ти, розмірко́ вувати, розміркува́ ти, обміркува́ ти,
розважа́ ти, розва́ жити; р. дело – розібра́ ти (розміркува́ ти) спра́ ву.
Рассуждение – міркува́ ння; (исследование) – розпра́ ва, ро́ звідка; р. ученое – науко́ ва
розпра́ ва, науко́ ва розвідка; в -ние сего – щодо цьо́ го, то…, з (п)о́ гляду на це; -ние ни на
чем не основано – міркува́ ння не ма́ є підста́ ви, ні на чо́ му не опе́ рте.
Рассчитывать, -тать, расчесть – 1) розрахо́ вувати, розрахува́ ти, розчислювати,
розчисляти, розчислити; 2) (увольнять) – звільняти, звільнити, відправляти, відпра́ вити
кого́ ; 3) (на кого, на что) – ма́ ти на́ дію, сподіва́ тися, поклада́ тися, покла́ стися на кого́ , на
що; р. на получение – сподіва́ тися оде́ ржати; рассчитываться, -таться (расплачиваться)
– розпла́ чуватися, розпла́ титися, квитува́ тися, поквитува́ тися, рахува́ тися, порахува́ тися.
Рассылать, разослать – розсила́ ти, розісла́ ти, порозсила́ ти.
Рассылка – розсила́ ння, розісла́ ння, ро́ зсил (-чу) (Н).
Рассыльный – 1) (сущ.) – послане́ ць (-нця), посильний, гіне́ ць (-нця); 2) (прил. о книге) –
розсильний; розно́ сний.
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Рассыльщик, -щица – розсила́ ч (-ча́ ), розсила́ чка.
Рассыпка – ро́ зсип (-пу).
Растолковывать, -ковать – тлума́ чити, витлумачити, розтлума́ чувати, розтлума́ чити.
Расторгать, -гнуть (договор) – розривати, розірва́ ти; р. брак – розлуча́ ти.
Расточать, -чить – марнува́ ти, промарнува́ ти, змарнува́ ти, марнотра́ тити,
промарнотра́ тити, перево́ дити, переве́ сти.
Расточитель, -ница – марнотра́ тник (-ка), марнотра́ тниця.
Расточительность – марнотра́ тство.
Растрата – розтра́ та.
Растратчик, -чица – розтра́ тник (-ка), розтра́ тниця.
Растрачивать, -тратить – розтра́ чувати, розтра́ тити.
Раструска – ро́ зтрус (-су).
Расхищать, -хитить – розтяга́ ти, розтягти; (раскрадывать) – розкрада́ ти, роз(і)кра́ сти.
Расход – 1) (противоположен приходу) – вибу́ ток (-тку); (издержка) – витра́ та; р.
матерьялов – вибу́ ток матеріялів; р. топлива – вибу́ ток па́ лива; -ды – витра́ ти; -ды
гостиничные – витрати на готе́ ль; -ды накладные – накладні́ витрати; -ды по (доставке,
посылке) – втра́ ти на…; -ды прямые – безпосере́ дні витрати; -ды текущие – пото́ чні
витрати; доходы и -ды – добу́ тки та витрати; приход и расход – прибу́ ток і вибу́ ток; в
расход – на вибу́ ток; в расход вводить кого – уво́ дити у витра́ ти кого́ ; записать в расход –
записа́ ти на вибу́ ток; наименование -дов – на́ зва витра́ там; нести -ды – робити витрати;
расходы по этому делу несет учреждение – в цій спра́ ві витрати ро́ бить устано́ ва;
сносить в расход – списувати на вибу́ ток; сопряженный с расходами – що потребу́ є
витра́ т; списывать в расход – записувати, записа́ ти на вибу́ ток; это небольшой расход
(издержка) – це невелика витрата; 2) (сбыт) – збут (-ту); на этот товар большой расход –
на цей крам великий збут.
Расходиться, разойтись – 1) (не совпадать) – розхо́ дитися, розійтися, розмина́ тися,
розмину́ тися, різнитися, порізнитися; -ться в мнениях – розхо́ дитися думка́ ми
(розмина́ тися), різнитися думка́ ми; 2) (о товарах) – розхо́ дитися, розійтися, вихо́ дити,
вийти.
Расходный (о книге) – вибутко́ вий; (предназнач. для расходов, о деньгах) – на витрати,
витратний.
Расходовать, израсходовать, -ся – витрача́ ти, витратити, тра́ тити, -ся.
Расходчик, -чица – видавник (-ка́ ), видавниця.
Расхожий (о товаре) – попитний, що на ньо́ го є по́ пит; (о вине) – звича́ йний.
Расценивать, -нить – розці́нювати, розцінува́ ти, розцінити.
Расценка – ро́ зцінка; (действ.) – розці́нювання, розці́нення; по такой -не – за тако́ ю
ро́ зцінкою.
Расчет – 1) розраху́ нок (-нку), розрахува́ ння; (предварительный) – обраху́ нок (-нку);
(окончательный) – поквитува́ ння, поквита́ ння; (расплата) – розпла́ та, остато́ чний
розраху́ нок; р. копеечный – а) обраху́ нок на копійки; б) розплата до копі́йки; р.
междуконторный – розра́ хунок між конто́ рами, міжконто́ рний; р. предварительный –
попере́ дній обраху́ нок; р. приблизительный – примі́рний, приблизний розраху́ нок; р.
примерный – примі́рний розраху́ нок; р. хозяйственный – господа́ рчий розраху́ нок; за
наличный р-т – на готі́вку, на гото́ ві гро́ ші; покончить -ты – розрахува́ тися,
поквитува́ тися; получить расчет (посчитаться) – розрахува́ тися, порахува́ тися, взяти
розраху́ нок; по следующему -ту – з тако́ го розраху́ нку, обраху́ нку; произвести расчет
рабочим – попла́ тити робітника́ м; учинить расчет – робити, зробити розраху́ нок; 2)
(предположение) – міркування, споді́ванка, обраху́ нок; взять, принять в расчет – взяти
на ува́ гу, взяти під ува́ гу, ма́ ти на ува́ зі, зважа́ ти на що; -ты не оправдались – споді́ванки
не спра́ вдились; ошибиться в -те – прогада́ ти; переместить сотрудников с таким -том –
перемістити співробі́тників з таким обраху́ нком; строить -ты на чем – ва́ жити,
поклада́ ючись на що; 3) (увольнение) – зві́льнення; дать расчет кому – звільнити,
відпра́ вити кого́ ; 4) (выгода, интерес) – вигода, інтере́ с (-су); иметь расчет что делать –
ма́ ти вигоду що робити; нет -та – невигідно.
Расчетливость – 1) оща́ дливість (-вости), раху́ бність (-ности); 2) (в деле, поступке) –
розва́ жливість (-вости).
Расчетливый – 1) (бережливый, о хозяине) – оща́ дний, оща́ дливий, раху́ бний; 2) (в деле,
поступке) – розва́ жливий.
Расчетный (о книжке) – розрахунко́ вий.
Расчислять, -лить – обрахо́ вувати, обрахува́ ти, обчисляти, обчислювати, обчислити.
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Расширять, -рить – ширити, поширювати, поширити, розширяти,, розширити; р. кредит –
збі́льшувати кредит.
Расширяться, -риться – ширшати, поширшати; (распространяться) – поширюватися,
поширитися.
Расшифровывать, -фровать – розшифро́ вувати, розшифрува́ ти.
Ратифицировать – ратифікува́ ти, стве́ рджувати, сов. – стве́ рдити.
Ратник (воен.) – ра́ тник (-ка).
Рационализация – раціоналіза́ ція.
Рационализировать – раціоналізува́ ти, сов. – зраціоналізува́ ти.
Реабилитировать – реабілітува́ ти, сов. – зреабілітува́ ти.
Реализация – реаліза́ ція, реалізува́ ння.
Реализовать, реализировать – реалізува́ ти, сов. зреалізува́ ти; (осуществлять) –
зді́йснювати, здійсняти, сов. – здійснити; р. капитал – реалізува́ ти капіта́ л; р. план –
зді́йснювати плян.
Ревизионный (о комиссии) – ревізі́йний.
Ревизия – реві́зія; путем -зии – реві́зією, ревізу́ ючи, зробивши реві́зію, обревізува́ вши;
производить -зию – прова́ дити, робити, зробити реві́зію, ревізува́ ти, обревізува́ ти.
Ревизовать, обревизовать – ревізува́ ти, обревізува́ ти.
Ревизор – ревізо́ р (-ра).
Революция – революція.
Регент, -ша (хормейстер) – дириґе́ нт (-та), дириґе́ нтка.
Регистратор, -ша – реєстра́ тор (-ра), реєстра́ торка.
Регистратура – реєстрату́ ра.
Регистрационный (о листе) – реєстраці́йний.
Регистрация – реєструва́ ння, реєстра́ ція.
Регистрировать, зарегистрировать – реєструва́ ти, зареєструва́ ти, записа́ ти до реє́стру.
Регламент – реґлямент (-ту).
Регулировать, урегулировать – управильнити, упра́ вильнити, ладна́ ти, поладна́ ти,
урегульо́ вувати, уреґулюва́ ти; все это легко можно урегулировать – все це ле́ гко можна
поладна́ ти.
Регулировка – упра́ вильнення, уреґулюва́ ння.
Регулярный (о представлении отчетов, напр.) – реґулярний.
Редактировать, проредактировать – редаґува́ ти, сов. – зредаґува́ ти.
Редактор – реда́ ктор (-ра).
Редакция – реда́ кція; (редактирование) – реда́ кція, редаґува́ ння; под -цией – під (за)
редаґува́ нням; примечание в следующей -ции – примі́тка тако́ ї реда́ кції, в такі́й реда́ кції;
согласно -ции – за реда́ кцією, згі́дно з реда́ кцією.
Реестр – реє́стр (-ру), список (-ска); заносить в реестр – вписувати, вписа́ ти до реє́стру;
записанный в реестр – вписаний до реє́стру, зареєстро́ ваний; сделать реестр чему –
зареєструва́ ти що.
Режим – режим (-му); р. карантинный – каранте́ нний режим; р. экономии – режим
оща́ дности, еконо́ мії.
Режисер – режисе́ р (-ра).
Резерв – 1) резе́ рв (-ву), запа́ с (-су); 2) (о войске) – запасне́ ві́йсько, резе́ рв (-ву).
Резервировать – резервува́ ти.
Резервный (о капитале) – резе́ рвний, запа́ сний.
Резкий (об ответе) – го́ стрий, різкий; (об отклонении от нормы) – крутий.
Резник (мясник) – різник (-ка́ ).
Резолютивный (о части) – резолютивний, висновний, висновко́ вий.
Резолюция – резолюція, висновок (-вку); р. по докладу – резолюція на до́ повідь.
Результат – на́ слідок (-дку), результа́ т (-ту); р. исследования – вислід (-ду); р.
отрицательный – ує́мний (неґативний) на́ слідок; р. положительный – позитивний
на́ слідок; в -те (чего) – на́ слідком; видно по -там – ба́ чимо (видно) з на́ слідків; к -там
приводить – дава́ ти (спричиняти) на́ слідки, спричинитися до на́ слідків); не получилось
никакого -та – нічо́ го не вийшло, ніякого на́ слідку не було́ ; оставаться без -та –
́
лиша́ тися без на́ слідків; оценивать по -там – цінити з на́ слідків; по своим -там – своїми
на́ слідками; судить по -там – міркува́ ти, гада́ ти (ду́ мати) на підста́ ві на́ слідків; это
является -том – це є на́ слідок.
Резюме – резюме́ .
Резюмировать – резюмува́ ти, сов. – зрезюмува́ ти, підсумо́ вувати, сов. – підсумува́ ти.
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Рейс – райс (-су).
Реквизировать – реквізува́ ти, сов. – зреквізува́ ти.
Реквизиционный (об ордере) – реквізиці́йний.
Реквизиция – реквізиція.
Реклама – рекла́ ма.
Рекламировать, порекламировать – реклямува́ ти, сов. – зреклямува́ ти.
Рекомендательный (о письме) – рекомендаці́йний.
Рекомендация – рекоменда́ ція.
Рекомендовать (кого кому представлять) – рекомендува́ ти кого́ кому́ , знайо́ мити кого з
ким; (советовать кого, что) – рекомендува́ ти, ра́ дити кого, що.
Религиозник (неологизм, принадлежащий к религиозной общине) – релігі́йник (-ка).
Религиозный (об общине) – релігі́йний.
Ремесленник, -ница – ремісник (-ка), ремісниця; -ки (собир.) – ремісники, ремісництво.
Ремесленничать – ремісникува́ ти.
Ремесленнический, ремесленничий (о промысле, организации) – ремісницький,
ремісничий.
Ремесленничество – ремісництво, ремісникува́ ння.
Ремесленный (обозн. качество, о работе) – ремісний; (обозн. отношен., о цехе, школе) –
ремісницький, ремісничий.
Ремесло – ремесло́ , ремество́ ; заниматься -лом – жити з ремесла́ , ремісникува́ ти;
занятие -лом – ремісникува́ ння, ремісництво.
Ремонт – 1) ремо́ нт (-нту), попра́ ва; р. капитальный – капіта́ льний ремо́ нт; р. текущий –
пото́ чний ремо́ нт; 2) (воен.) – ремо́ нт (-нту).
Ремонтер – ремонте́ р (-ра).
Ремонтировать – ремонтува́ ти, сов. – поремонтува́ ти, поправляти, сов. – попра́ вити,
направляти, сов. – напра́ вити.
Ремонтный (о сезоне.) – ремо́ нтний.
Рента – ре́ нта; приносить, давать ре́нту – дава́ ти ре́ нту, дава́ ти добу́ ток.
Рентабельный (о предприятии) – рента́ бельний.
Рентный – ре́ нтний.
Реорганизовывать, -зовать – реорганізо́ вувати, реорганізува́ ти, сов. зреорганізува́ ти,
перебудо́ вувати, сов. перебудува́ ти.
Репатриация – репатріяція.
Репатриировать – репатріюва́ ти.
Репетиция – репетиція, про́ ба.
Репозиторий (ящик с откидной стеной) – репозито́ рій (-рія).
Репрезентант, -тка – репрезента́ нт (-та), репрезента́ нтка, відпору́ чник (-ка),
відпоручниця.
Репрезентовать – репрезентува́ ти.
Репресивный (о мерах) – примусо́ вий, репресивний.
Репутация – сла́ ва, репута́ ція; р. плохая – недо́ бра сла́ ва, несла́ ва; р. хорошая – до́ бра
сла́ ва; иметь -цию, пользоваться -цией – ма́ ти репута́ цію; пользоваться дурной -цией –
ма́ ти недо́ бру сла́ ву, у несла́ ві бу́ ти; пользоваться хорошей -цией – ма́ ти до́ бру сла́ ву;
составить себе -цию – зажити до́ брої сла́ ви; уронить свою -цию – зіпсува́ ти собі́
репута́ цію, пошко́ дити свою репута́ цію.
Республика – респу́ бліка.
Республиканский (о законах) – республіка́ нський.
Рессурсы – ресу́ рси (-сів), за́ соби (-бів).
Реставрировать – реставрува́ ти, відновляти, сов. – відновити.
Ресторан – рестора́ н (-ну), рестора́ ція.
Рефакция – рефа́ кція.
Реферат – ві́дчит (-ту), рефера́ т (-ту).
Референдум – рефере́ ндум (-му), всенародне́ голосува́ ння.
Референт – відчитник (-ка), рефере́ нт (-та).
Референция – рефере́ нція, рекоменда́ ція.
Реферировать – відчитувати, сов. – відчита́ ти, реферува́ ти, сов. – зреферува́ ти.
Реформа – рефо́ рма.
Реформаториум – реформато́ рій (-рія).
Реформировать – реформува́ ти, сов. – зреформува́ ти, перебудо́ вувати, сов. – перебудува́ ти.
Рецензировать – рецензува́ ти, сов. – зрецензува́ ти.
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Рецензия – реце́ нзія; р. благосклонная – прихильна реце́ нзія; р. отрицательная – реце́ нзія
ує́мна (неґативна); для -зии (дать) – на реце́ нзію.
Речной (о транспорте) – річковий, річний.
Речь – 1) (ораторская) – промо́ ва, сло́ во; р. вступительная – вступна́ промо́ ва; р.
заключительная – кінце́ ва промо́ ва; р. защитительная – промо́ ва оборо́ нна, сло́ во
за́ хисту, оборо́ нне сло́ во; р. митинговая – мітинго́ ва промо́ ва; р. надгробная – промо́ ва над
домовиною, надгро́ бна промо́ ва; р. обвинительная – сло́ во обвинува́ чення, обвино́ вна
промо́ ва; речи оговорные – обмо́ вні слова́ ; р. поздравительная – привіта́ льна промо́ ва,
промо́ ва на (для) привіта́ ння; р. приветственная – привіта́ льна промо́ ва; р. говорить,
держать – каза́ ти промо́ ву, каза́ ти, промовляти; р. говорить, произносить – каза́ ти
промо́ ву, виголо́ шувати промо́ ву; сказать дельную речь – сказа́ ти до ді́ла; 2) (беседа) –
розмо́ ва, мо́ ва; р. вести – прова́ дити (роз)мо́ ву; р. идет о… – мо́ ва мо́ виться за…; р.
прерывать кому – перебива́ ти мо́ ву кому́ ; 3) (язык) – мо́ ва; р. письменная – письмо́ ва мо́ ва.
Решать, решить – 1) ріша́ ти, вирі́шувати, виріша́ ти, вирішити; (постановить) –
постановляти, постановити, поклада́ ти, покла́ сти, ухва́ лювати, ухвалити; р. в один голос
(единогласно) – одноголо́ сно ухвалити; р. на чем – ухва́ лювати що, пого́ джуватися,
пого́ дитися на чім, пристава́ ти, приста́ ти на що; р. сделать что – поклада́ ти, покла́ сти
зробити що; р. чью участь – ва́ жити чию до́ лю, виріша́ ти, вирішити про ко́ го; надо
решить это дело – тре́ ба цю спра́ ву скінчити; 2) (вопрос, задачу) – розв’язувати,
розв’яза́ ти, ріша́ ти, рішити.
Решаться, решиться – 1) зва́ жуватися, зва́ житися, нава́ жуватися, нава́ житися,
відва́ жуватися, відва́ житися на що; не -ться – вага́ тися, не зва́ жуватися; 2) (о вопросе,
задаче) – розв’язуватися, ріша́ тися; задача эта решается таким образом – зада́ чу цю
тре́ ба (мо́ жна) розв’яза́ ти так.
Решающий – 1) (постановляющий, о голосе) – ухва́ льний; (дающий перевес, о
большинстве) – перева́ жний; 2) (решительный, о моменте) – вирішний (Н), переломо́ вий,
кризовий.
Решение – 1) (постановление) – вирішення, постано́ ва, ухва́ ла; р. заочное – вирішення,
вирок спра́ ви вза́ віч; р. компромиссное – компромі́со́ ва ухва́ ла; р. милостивое – милостиве
вирішення; р. непреложное – незмі́нна постано́ ва; р. по существу – вирішення по су́ ті,
досу́ тнє вирішення, ґрунто́ вне вирішення; р. суда – присуд (-ду), вирок (-ку); р.
утвердительное – стве́ рдна ухва́ ла; выносить -ние по делу – виріша́ ти, вирішити,
поклада́ ти, покла́ сти, ухва́ лювати, ухвалити в спра́ ві; по состоявшемуся -нию – за
прийнятою ухва́ лою, на підста́ ві прийнятої ухва́ ли; постановить -ние – ухвалити вирок;
принять -ние по делу – ухвалити постано́ ву в спра́ ві; произнести заочное -ние – зао́ чний
суд на ко́ го видати; состоялося -ние – ста́ лася ухва́ ла; (о судебн. реш. в угол. делах) –
ста́ вся вирок; 2) (действ.) – вирі́шування, вирішення, ухва́ лювання, ухва́ лення; 3) (задачи,
вопроса) – розв’яза́ ння; (действ.) – розв’язування, розв’яза́ ння, вирі́шування, вирішення.
Решительно (без колебаний) – рішу́ че, зважливо; (окончательно) – цілко́ м, (строго) –
тве́ рдо; -но все – геть усе́ , чисто все; -но все равно – однакові́сінько; -но ничего –
нічогі́сінько; -но требовать – тве́ рдо вимага́ ти.
Решительный – 1) (о мероприятиях) – твердий; (о лице) – рішу́ чий, зва́ жливий, твердий;
(кризисный, о моменте) – вирішний, переломо́ вий, кризовий; 2) (окончательный, о цене)
– остато́ чний, кра́ йній; (о слове) – оста́ нній.
Риск – риск (-ску); (опасность) – небезпе́ ка.
Рискованный (о предприятии) – риско́ ваний; (опасный, о шаге) – небезпе́ чний.
Рисковать, -кнуть чем – рискува́ ти, рискну́ ти на що, чим; відва́ жуватися, відва́ житися на
що, ва́ жити, пова́ жити чим; р. жизнью – життям ва́ жити.
Рисунок (чертеж) – рису́ нок; (картина) – малюнок.
Ровный (о поверхности) – рі́вний; (равный, об отношении к кому) – одна́ ковий; (о
движении) – рі́вний, плавкий; (о счете) – кру́ глий.
Род – 1) (genus) – рід (ро́ ду); родом – з ро́ ду, ро́ дом, похо́ дженням; 2) (в выражениях): в
этом роде – щось поді́бне; дело такого рода – така́ спра́ ва; какого рода (бумага, товар,
занятие) – який (са́ ме)? які́ (са́ ме)?; разного рода (операции) – усякі, рі́зні; такого рода –
такий (са́ ме), такі́ (са́ ме); такой род товара – крам тако́ го ґату́ нку, такий крам; товар
всякого рода – усякий, рі́зний крам.
Родившийся – наро́ дже́ нець (-нця) (Г).
Родильница, роженица – (по)роді́лля, поліжниця.
Родильный (о доме) – полого́ вий, породі́льний, поліжничий.
Родители – батьки (-кі́в); мои -ли – мої ́ ба́ тько-ма́ ти.
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Родитель – ба́ тько, рожде́ ник (-ка).
Родительница – ма́ ти, рожде́ ниця.
Родовспомагательный (о заведении) – полого́ вий, породі́льний, поліжничий.
Родословная – родові́д (-во́ ду), родо́ пис (-су).
Родственник, -ница – ро́ дич (-ча), ро́ дичка, рода́ к (-ка́ ), рода́ чка.
Родственный (о явлениях) – спорі́днений; (об отношениях) – рода́ цький.
Родство – спорі́днення; (родственность) – спорі́дненість (-ности); (родственники) – рідня;
р. кровное – покре́ вність (-ности), кре́ вна спорі́дненість (-ности), кре́ вність (-ности);
боковая линия -ва – бічне́ колі́но спорі́днення; между ними (близкое) -во – вони собі́,
(близькі́) родичі́; родство со стороны кого (отца, матери) – рідня по ко́ му; прямая
линия -ва – пряме́ колі́но спорі́днення.
́
Рождаемость – наро́ джуваність, наро́ дження; в стране большая рождаемость – у країні
бага́ то наро́ джується.
Рождение – наро́ дження; день -ния – день наро́ дження, уродини (-дин), народини (-дин);
от -ния – зро́ ду, від наро́ дження.
Роженица – породі́лля, наліжниця.
Розница – ро́ здріб (-робу); в -цу – на ро́ здріб; продажа оптом и в -цу – про́ даж гурто́ м і на
ро́ здріб.
Розничник – роздрі́бник (-ка).
Розничный (о товаре, торговле) – роздрібний.
Розыгрыш – ро́ зигри (-грів) (Г).
Розыск – ро́ зшук (-ку); (действ.) – шука́ ння, розшу́ кування, ро́ зшук (-ку); производить -ки
– шука́ ти, розшу́ кувати; р. уголовный – ка́ рний ро́ зшук.
Розыскной (об отделе) – розшуко́ вий, розшукний.
Роль – ро́ ля; играть роль (на сцене) – вико́ нувати ро́ лю; играть значительную роль
(иметь значение) – чима́ ло ва́ жити, не абияку́ вагу́ ма́ ти; играть первую роль (иметь
значение) – пе́ ред ве́ сти в чо́ му, бу́ ти на чолі́ в чо́ му, в ко́ го; начать играть роль – набра́ ти
ваги.
Ронять, уронить достоинство чье – принижувати, принизити чию гі́дність, уйма́ ти,
уйняти кому́ честь, знесла́ влювати, знесла́ вити, понижа́ ти, понизити кого́ ; (свое) –
утрача́ ти, утра́ тити гі́дність; р. авторитет организации – уво́ дити в несла́ ву організа́ цію,
принижувати пова́ гу організа́ ції.
Роскошь (изящество, богатство чего) – ро́ зкіш (-коші); (излишество) – розко́ ші (-шів);
предметы -ши – дорозкі́шшя (Н), дорозкі́шні (Н) ре́ чі, ре́ чі ро́ зкоші, ре́ чі розкошува́ ння
(розко́ шів).
Роспись – ро́ зпис (-су);; р. государственных расходов – ро́ зпис держа́ вним витра́ там.
Роспуск – ро́ зпуск (-ску).
Рост – 1) – зріст (р. в. зро́ сту); большого, среднего, малого роста – великий, сере́ дній,
малий на зріст; ростом – на зріст; 2) (процесс роста) – зроста́ ння; р. сильный – буяння; 3)
(проценты) – ріст (ро́ сту), проце́ нти; (ростовщические) – лихва; отдать деньги в рост –
відда́ ти гро́ ші на ріст, проце́ нти.
Ростовщик, -щица – лихва́ р (-ря), лихва́ рка.
Ростовщический (о приемах) – лихва́ рський.
Ростовщичество – лихва́ рство.
Рубка – руба́ ння, ру́ банка; р. леса сплошная – руба́ ння в підва́ л; -ка леса воспрещена –
руба́ ти ліс неві́льно (заборо́ нено).
Рублевый (стоющий рубль, о покупке) – за (на) карбо́ ванець; (о достоинстве) –
карбо́ ванцевий; -вая бумажка – карбо́ ванець (-нця).
Рубль – карбо́ ванець.
Рубрика – ру́ брика, ро́ зділ (-лу).
Рудокоп – рудник (-ка́ ), шахта́ р (-ря).
Рука – рука́ ; р. неразборчивая – нечитке́ письмо́ ; р. убористая – густе́ письмо́ ; руки
рабочие – робо́ чі ру́ ки, робітники; брать в руки кого – прибира́ ти, прибра́ ти кого́ до рук; в
свои руки взять – до своїх́ рук узяти; в собственные руки – до вла́ сних рук; внести сумму
на руки – сплатити су́ му до рук; выдать на руки – да́ ти до рук; держать чью руку – тягти
за ким; из рук в руки – з рук до рук, з рук на ру́ ки; к рукам прибрать – до рук прибра́ ти, у
ру́ ки взяти; набить руку – налама́ ти ру́ ку; наложить на себя руки, поднять на себя руки
– смерть собі́ заподі́яти, позба́ вити себе́ життя, вкоротити собі́ ві́ку; на руку мне – моя руч,
мені́ на ру́ ку; на скорую руку – на швидку́ ру́ ку (руч); рука-об-руку – по́ пліч, руч-о́ -руч;
опытная рука – впра́ вна рука́ ; сдавать в надежные руки – віддава́ ти до пе́ вних рук, пе́ вній
190

Російсько-український словник ділової мови

людині; от руки писанное – руко́ ю написано, ручне́ письмо (Г); передать в чьи руки –
відда́ ти до чиїх́ рук; поднимать руку – підно́ сити, піднестиру́ ку; подписать под чью руку –
підробити під чий пі́дпис; по правую, левую руку – право́ руч, у пра́ ву руч, у лі́ву руч,
ліво́ руч; под рукою (иметь) – на по́ хваті; покупать с первых рук – купува́ ти без
посере́ дництва; получать из вторых рук – оде́ ржувати че́ рез посере́ дництво; приложить
руку – підписа́ тися, ру́ ку свою прикла́ сти; с голыми руками – голіру́ ч; с руки – на ру́ ку, з
руки, зру́ чно; собственной рукой, собственноручно (подписался) – руко́ ю вла́ сною,
власнору́ чно; это письмо его руки – це його́ рука́ , це його́ руко́ ю писано.
Руководитель, -ница – керівник (-ка́ ), керівниця, провідник (-ка́ ), провідниця.
Руководительство – про́ від (-воду), керівництво.
Руководительствовать, руководить кем, чем – керува́ ти ким, чим, про́ від вести, про́ від
ма́ ти, в тому, де, про́ від дава́ ти кому́ , чому́ .
Руководство – 1) – про́ від (-воду), керівництво; инструкция для -ва – інстру́ кція на
керува́ ння, інстру́ кція керува́ тися; к -ву – до керува́ ння, (щоб) керува́ тися; к сведению и
-ву – до ві́дома та керува́ ння; под -вом – за про́ водом, під про́ водом, під ору́ дою; 2)
(учебная книга): а) (учебник) – підру́ чник (-ка), підру́ чна книжка; б) (руководство для
учителя) – пора́ дник (-ка).
Руководствоваться, руководиться чем – доде́ ржувати чого́ , про́ від ма́ ти з чо́ го,
керува́ тися чим; -ться учебником – доде́ жувати підру́ чника.
Рукописный (об экземпляре) – руко́ писний, руко́ ю писаний, ручний.
Рукопись – руко́ пис (-су); (в см. от руки писанное) – ручне́ письмо́ (Г).
Рукоплескания – о́ плески (-ків).
Рукоприкладство (канц.) – підписуваний, посві́дчення пі́дписом; совершить, учинить
-ство – підписа́ ти.
Рукоприкладчик, -чица – підписувач (-ча), підписувачка.
Рундук – рунду́ к (-ка).
Ручатель, -ница – пору́ чник (-ка), пору́ чниця.
Ручательный (о письме) – пору́ чний.
Ручательство – пору́ ка, зару́ ка, запору́ ка; дать -ство – поклада́ ти, покла́ сти пору́ ку,
руча́ тися, ручитися; производить ремонт с -вом – ремонту́ ють з пору́ кою (поруча́ ючись);
с -ством – з (за)пору́ кою.
Ручаться, поручаться – поруча́ тися, ручитися, поручитися.
Ручка (для письма) – ру́ чка.
Ручной (о работе) – ручний.
Рыбовод – рибник (-ка).
Рыбоводство – рибництво.
Рыболовство – риба́ льство; заниматься -вом – риба́ лити.
Рыбопромышленник – рибопромисло́ вець (-вця).
Рынок (полит. экон.) – ринок (-нку); (базар) – база́ р (-ру), ринок (-нку), торг (-гу); р.
внешний – зокі́льний, закордо́ нний ринок; р. внутренний – середо́ вий, вну́ трішній ринок;
р. скотский, сенной, зерновой – торго́ виця; р. толкучий – точо́ к (-чка́ ), торжо́ к (-жка́ ); р.
хлебный (как эконом. термин) – хлі́бний ринок, збіжже́ вий ринок; (площадь) – житній
база́ р.
Рыночный (о цене) – ринковий, база́ рний.
Ряд – ряд (-ду); (в строю) – шере́ га, ла́ ва; (слой) – шар (-ру); р. домов – перія; р. овощный –
ятки з горо́ диною; р. мясной – різниці, різницькі ятки; р. охотничий – мисливські ятки; р.
рыбный – рибні ятки; р. сапожный – ше́ вські крамниці, ше́ вські ятки; р. скобяной – залі́зні
ятки; р. суконный – суко́ нні ятки; р. торговый – ятки; в ряды – до лав; в рядах
ответственных работников – в ряда́ х відповіда́ льних робітників, між відповіда́ льними
робітника́ ми; в рядах противника – у воро́ жих ла́ вах; в (целом) ряде учреждений – по
багатьо́ х устано́ вах; ряд за рядом – ряд по ряду; на (целом) ряде примеров – з багатьо́ х
прикладів, багатьма́ прикладами; ряд примеров – низка прикладів, бага́ то прикладів;
сплошь и рядом – ча́ сто й гу́ сто, раз-ураз; ряд ученых – ряд уче́ них, бага́ то вче́ них.
Рядить, порядить, -ся – рядити, порядити, підряджа́ ти, підрядити, єдна́ ти, поєдна́ ти.
Рядиться, подрядиться – підряджа́ тися, підрядитися, бра́ тися, взятися зробити що.
Рядовой (обыкновенный, о работнике) – сере́ дній, звича́ йний; (в армии) – рядовий (-во́ го),
рядовик (-ка́ ).
Рядчик – рядчий (-чого) (Н).
Саботаж – сабота́ ж (-жу).
Саботажник, -ница – сабота́ жник (-ка), сабота́ жниця.
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Саботировать – саботува́ ти.
Сад – сад (-ду), садо́ к (-дка); с. детский – дитячий садок.
Садовник, -ница – садівник (-ка́ ), садівниця.
Садовод – садівничий (-чого).
Садоводство – садівництво.
Салотопня – салга́ н (-ну).
Сальдировать – сальдува́ ти.
Сальдо – са́ льдо, ре́ шта, лишок (-шку); с. по счетам – са́ льдо (ре́ шта) на раху́ нках.
Самовольничать – самово́ лити, сваво́ лити.
Самовольный (о порубке леса) – самові́льний, сваві́льний.
Самогонщик, -щица – самого́ нник (-ка), самого́ нниця.
Самодельный (об изделии) – саморо́ бний; (о материи) – саморо́ бний, домотка́ ний.
Самодеятельность – самодіяльність (-ности).
Самозастрахование – самовбезпе́ чення.
Самоконтроль – самоконтро́ ль (-лю).
Самолично – особисто.
Самоличность (подлинность личности) – тожса́ мість (-мости) осо́ би; доказать -сть –
дове́ сти тожса́ мість осо́ би, довести, що са́ ме та осо́ ба; установить -сть – вияснити, що за
осо́ ба.
Самообложение – самооподаткува́ ння.
Самооборона – самооборо́ на.
Самообразование – самоосві́та.
Самоокупаемость – самоопла́ тність (-ности), самоопла́ та; на началах -сти – на самоопла́ ті.
Самоохрана – самоохоро́ на.
Самоправный (о поступке) – самопра́ вний.
Самостоятельность – самості́йність (-ности); (независимость) – незале́ жність (-ности).
Самостоятельный (о распоряжении) – самості́йний; (независимый, об учреждении) –
незале́ жний.
Самосуд – самосу́ д (-ду); учинять -суд – самосу́ дом чинити.
Самоубийство – самогу́ бство, самостра́ та; покончить жизнь -ством – заподі́яти собі́
смерть, позба́ вити себе́ життя, укоротити собі́ ві́ку.
Самоуплотнение – самопоті́снення.
Самоуплотняться, самоуплотниться – само́ му потіснятися, потіснитися.
Самоуправление – самоврядува́ ння.
Самоуправство – самопра́ вство.
Самоучка – самоу́ к (-ка).
Самочинно – своє́ю во́ лею, без до́ зволу, самові́льно.
Самочинный (об организации) – самові́льний.
Санатория – санато́ рій, уздоро́ вня, здоро́ вниця (Н).
Санитар, -ка – саніта́ р (-ра), саніта́ рка.
Санитария – санітарі́я.
Санитарный (о надзоре) – саніта́ рний.
Санкционировать – санкціонува́ ти.
Санкция – са́ нкція.
Сантиметр – сантиме́ тр (-тра).
Сахаровар – цукрова́ р (-ра).
Сахароварение – цукрова́ рство.
Сбавка – зме́ншення; (скидка) – знижка.
Сбавлять, -вить (уменьшать) – зме́ншувати, зменша́ ти, зме́ ншити; -лять цену – спуска́ ти,
спустити ціну́ .
Сбалансировывать, -ровать – збалянсо́ вувати, збалянсува́ ти.
Сбегать, сбежать – утіка́ ти, утекти.
Сберегатель, -ница – зберіга́ ч (-ча́ ), зберіга́ чка, оща́ джувач (-ка), оща́ джувачка, оща́ дник
(-ка), оща́ дниця.
Сберегательный (о направленной к сбережению деятельности) – зберіга́ льний,
щадничний, оща́ дний.
Сберегать, -зберечь (сохранять) – зберіга́ ти, зберегти; (економить) – (за)оща́ джувати,
ощаджа́ ти, (за)оща́ дити.
Сбережение – 1) (сбереженные деньги) – заоща́ дження, оща́ джені гро́ ші, оща́ док (-дку); 2)
(хранение) – зберіга́ ння, збере́ ження; (экономия) – (за)оща́ джування, (за)оща́ дження;
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отдать деньги на -ние – да́ ти зберегти гро́ ші, да́ ти гро́ ші на збере́ ження.
Сбивать, сбить цену – збива́ ти, збити з ціни що, збавляти, зба́ вити ціну́ на що.
Сбивчивость – плутанина, хиткість (-кости); с. показаний – плутанина в сві́дченнях.
Сбивчивый (о показаниях) – плу́ таний, хиткий.
Сбор – 1) (собирание) – збиранка, збира́ ння; с. денежный – збиранка, збира́ ння гро́ шей;
(собранная сумма) – зі́брані гро́ ші; с. добровольный – збира́ ння поже́ ртв, доброхі́тних
да́ тків; (собранное) – зі́брані поже́ ртви; с. кружечный – карна́ вкова збиранка, збира́ ння
карна́ вками; (собранное) – зі́бране карна́ вками, карна́ вкове; с. налогов – збира́ ння
пода́ тків; с. урожая хлеба – жнива́ ; производить кружечный сбор – збира́ ти карна́ вками;
2) (собрание) – збір (збо́ ру); с. лагерный – таборо́ вий збір; -ры территориальные –
територіяльні збо́ ри; учебный сбор (воинских частей) – муштро́ ві збо́ ри; 3) (налог) – по́ бір
(-бо́ ру), опла́ та, пода́ ток (-тку); с. весовой – вагове́ ; с. гербовый – гербове́ , гербова́ опла́ та;
с. за место на базаре, на ярмарочной площади – база́ рне, ярмарко́ ве; с. канцелярский –
канцелярське, канцелярський по́ бір; с. листовой – поаркуше́ ва опла́ та; -ры неокладные –
посере́ дні побо́ ри; с. нотариальный – нотаріяльне, нотаріяльний по́ бір; с. окладной –
безпосере́ дній пода́ ток; с. охотничий – мисливське, опла́ та з мисливства, з лове́ цтва; с.
патентный – пате́ нтний (патенто́ вий) по́ бір, пате́ нтне; с. питейный – чопове́ , опла́ та з
напо́ їв, винове́ ; с. поведерный – повідерко́ ве; с. почтовый – пошто́ ва опла́ та, листове́ ; с.
разовой – разове́ ; с. страховой – убезпе́ чне; с. судебный – судове́ , судова́ опла́ та; с.
таможенный – мито, митове́ ; с. уравнительный – (у)рівняльне, урівняльний побі́р; с.
целевой – цільове́ , цільова́ опла́ та, цільовий пода́ ток; с. ярмарочный – ярмарко́ ве; 4)
(сборы, приготовления) – готува́ ння, ла́ годіння, ла́ годження до чо́ го, збира́ ння; все в
сборе – усі́ зібра́ лися.
Сборище – збіго́ висько.
Сборник – збірник (-ка).
Сборный (о деньгах) – збі́рний, збираний; (о пункте) – збі́рний. Сборная (изба, комната) –
збі́рня.
Сборщик, -ца – 1) (денег) – збира́ ч (-ча́ ), збира́ чка; 2) (частей машины) – склада́ ч (-ча́ ).
Сброшюровывать, сброшюровать – брошурува́ ти, зброшурува́ ти.
Сбывать, сбыть – збува́ ти, збу́ ти; с. краденое – перево́ дити кра́ дене.
Сбыт – збут (-ту), збу́ ток (-тку); с. вялый – пові́льний збут; для сбыта – на збут (збу́ ток);
кредиты по сбыту – збу́ тові кредити; при слабом сбыте – коли малий збут; сбыт этого
товара представляет трудность – збува́ ти цей крам ва́ жко (тру́ дно); товар пользуется
хорошим спросом и сильным сбытом – на крам є до́ брий по́ пит і великий збут.
Сбытовой (об операциях) – збутовий.
Сбытчик (краденого) – переві́дник (-ка).
Сваливать, -лить (вину, ответственность) – зверта́ ти, зверну́ ти на ко́ го, склада́ ти,
скла́ сти на ко́ го.
Свалка (свалочный пункт) – смі́тничище, смітник (-ка); (скопление народа, драка) –
колотне́ ча, колотня, по́ товп (-пу).
Сведение – зве́дення; с. счетов (в бухг. книгах) – зве́дення (закінчення) раху́ нків; с.
счетов (с кем) – поквитува́ ння.
Сведение – 1) відо́ мість (-мости); (известие) – зві́стка; -ния о чем – відо́ мості за що (про що
); -ния отрывочные – уривані відо́ мості; -ния скудные – ма́ ло зві́сток, о́ бмаль зві́сток; для
-ния – до ві́дома; до всеобщего -ния – до вселюдного (зага́ льного) ві́дома; доводить до
-ния – подава́ ти, пода́ ти до ві́дома, подава́ ти ві́дати; доводить до -ния публики –
оповіща́ ти публі́чність; доставлять -ния – подава́ ти відо́ мості; дошло до нашего -ния –
ста́ ло нам відо́ мо; иметь -ния – ма́ ти відо́ мості (звістки); имеются достаточные
сведения – є до́ сить відо́ мостей; к вашему -нию – щоб Ви зна́ ли, до Ва́ шого ві́дома; к -нию
и исполнению – до ві́дома та викона́ ння; мы имеем -ния – нам відо́ мо, ми ма́ ємо відо́ мості;
по -ниям (из -ний) – з відо́ мостей; (на основании -ний) – за відо́ мостями, на підста́ ві
відо́ мостей; -ния достаточны – до́ сить відо́ мостей; -ния по ведомостям – відо́ мості з
ро́ зписів; по имеющимся у нас -ниям, по нашим -ниям – як нам відо́ мо; получать -ния –
дістава́ ти (оде́ ржувати) зві́стки; представлять (необходимые) -ния – подава́ ти (потрі́бні)
відо́ мості; принять к -нию – взяти до ві́дома, взяти до ува́ ги; с доведением до сведения –
подаючи (пода́ вши) до ві́дома, подаючи (пода́ вши) ві́дати; собирать -ния – збира́ ти
відо́ мості; 2) (знания) – знання; -ния по математике – знання з матема́ тики.
Сведущий з чем (об эксперте) – досві́дченний, що зна́ ється на чо́ му, знаючий;
(осведомленный) – обі́знаний на чо́ му; быть -щим в чем – зна́ тися, розумі́тися на чо́ му.
Свежий (о следе) – сві́жий, неда́ вній: (об известии) – оста́ нній.
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Сверка – звіряння, зві́рення; с. по книгам – звіряння з книжка́ ми (по книжка́ х).
Сверстывать, -стать (типогр.) – верста́ ти, зверста́ ти, поверста́ ти.
Свертывать, -нуть – згорта́ ти, згорну́ ти, звива́ ти, звинути; (предприятие, учреждение) –
зву́ жувати, зву́ зити, згорта́ ти, згорну́ ти.
Сверхдолжный (о работе) – надобов’язко́ вий, наднале́ жний.
Сверхзаработок – надза́ робіток (-тку).
Сверхкомплектный (об экземпляре) – надкомплекто́ вий, надкомпле́ ктний.
Сверхпредельный (о расходе) – надме́ жний, що перехо́ дить визначену но́ рму, межу́ .
Сверхсметный (о расходе) – надкошторисний; (внесметный) – позакошторисний.
Сверхсрочный (о службе) – надреченце́ вий.
Сверхурочный (о работе) – понаднормо́ вий.
Сверхштатный (о служащем) – поверхшта́ тний.
Сверять, -рить – звіряти, зві́рити, порі́внювати, порівняти.
Свидание – поба́ чення; -ние с арестованным воспрещается – ба́ читися з арешто́ ваним
заборо́ нено.
Свидетель, -ница – сві́док (-дка), сві́дчиця; с. очевидец – нао́ чний сві́док, сві́доксамовидець (р. п. – сві́дка-самовидця); быть, выступать -лем, в качестве -ля – за сві́дка
бу́ ти, става́ ти, ста́ ти; взять кого в -ли – узяти кого́ за сві́дка; выставлять -лей – ста́ вити,
поста́ вити сві́дків; отводить -лей – відсторо́ нювати, відстороняти, відсторонити сві́дків;
посредством, с помощью -лей – сві́дками; представить -лей – поста́ вити сві́дків;
призывать кого в -ли – ста́ вити кого́ за сві́дків.
Свидетельский (о подписи) – сві́дковий.
Свидетельство – 1) (документ) – свідо́ цтво; с. брачное – свідо́ цтво про шлюб; с. ввозное –
довозо́ вий лист; с. вывозное – вивозо́ вий лист; с. залоговое – заста́ вний лист; с.
медицинское – лі́карське свідо́ цтво, свідо́ цтво від лі́каря; с. метрическое – ме́ трика; с. об
оспопрививании – до́ відка про ще́ плення ві́спи; с. провозное – провізне́ свідо́ цтво,
свідо́ цтво на переві́з; с. промысловое – промисло́ ве свідо́ цтво; с. проходное – подоро́ жня
(по́ свідка); о. срочное – терміно́ ве свідо́ цтво; с. увольнительное: а) свідо́ цтво про
зві́льнення; б) (отпускное) – ка́ ртка на відпу́ стку, відпускна́ ка́ ртка; 2)
(свидетельствование) – свідкува́ ння, сві́дчення; по -ству очевидцев – як сві́дчать
самовидці.
Свидетельствовать, засвидетельствовать, посвидетельствовать – 1) (удостоверять)
– сві́дчити, засві́дчити, посві́дчити; с. подпись – сві́дчити пі́дпис; 2) (быть свидетелем) –
свідкува́ ти, бу́ ти за сві́дка.
Свидетельствовать, освидетельствовать – (осматривать) – свідува́ ти, освідува́ ти,
огляда́ ти, оглянути; (проверять) – перевіряти, переві́рити.
Свобода – во́ ля; лишить -ды – позба́ вити во́ лі.
Свободный (о времени, профессии) – ві́льний; -ный для прохода – прохідний; быть -ным
(иметь время) – ма́ ти час, бу́ ти ві́льним; вы -ны отказать или принять – вам ві́льно
відмо́ вити або прийняти.
Свод (в выражениях): с. гражданских законов – зве́ дені циві́льні зако́ ни; с. тарифов –
збі́рник тарифів.
Сводить, свести – 1) (отводить) – відво́ дити, відве́ сти, відпрова́ джувати, відпрова́ дити;
(уводить) – виво́ дити, вивести; с. вора в район – відпрова́ дити (одвести) зло́ дія до райо́ ну;
у него свели лошадей – у ньо́ го покра́ дено ко́ ні; 2) (кого с кем, что с чем) – зво́ дити,
звести кого́ з ким, що з чим; с. концы с концами – збира́ ти, позбира́ ти кінці́; с. на очную
ставку – зво́ дити на о́ чі, ста́ вити на віч; 3) (счета) – зво́ дити, звести, закі́нчувати,
закінчити; (данные) – зво́ дити, звести; 4) (счеты с кем) – квитува́ тися, поквитува́ тися; 5)
(к чему) – зво́ дити, звести до чо́ го; с. к минимуму – зме́ншувати, зме́ ншити скі́льки мо́ га,
зме́ншувати до мі́німуму.
Сводиться, свестись к чему – іти(ся) до чо́ го, бу́ ти в чо́ му; все -тся и тому – все йде́ ться
до то́ го; метод -тся к следующему – ме́ тод у тому.
Сводка – зве́ дення; с. счетов – зве́дення (підрахо́ вування, підрахува́ ння) раху́ нків; с. по
исполнению чего – зве́ дені відо́ мості про викона́ ння чого́ .
Сводный (о балансе) – зве́дений; (сборный, о команде) – збі́рний. Сводные (дети) –
зведенюки, зведенята.
Своевременно – у свій час, вча́ сно, своєча́ сно.
Своевременный (о замечании) – вча́ сний, своєча́ сний, слу́ шний.
́ ко́ шті.
Своекоштный (об учащемся) – своєко́ штний, на своїм
Свыше – над, понад, бі́льше як; не свыше пятидесяти – не бі́льше як п’ятдесят; свыше
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пятидесяти – (по)над п’ятдесят; свыше сил – над силу.
Связь – зв’язо́ к (-зку́ ), сполу́ чення; с. закономерная – закономі́рний зв’язо́ к; с.
пространственная – зв’язо́ к просторо́ вий, сполу́ чення на ві́ддалі (на ві́дстані); с.
телеграфная – телегра́ фний зв’язо́ к, телегра́ фне сполу́ чення; с. тесная – щі́льний
зв’язо́ к; -зи семейные – родинні зв’язки; вне всякой связи – без ніякого зв’язку́ .
Связываться, -заться – зв’язуватися, зв’яза́ тися, сполуча́ тися, сполучитися.
Сговариваться, -риться – умовлятися, умо́ витися, змовлятися, змо́ витися,
пого́ джуватися, пого́ дитися.
Сгружать, сгрузить – виванта́ жувати, вивантажити.
Сгрузчик – виванта́ жувач (-ча).
Сгруппировывать, -ровать – групува́ ти, згрупува́ ти, гуртува́ ти, згуртува́ ти.
Сдавать, сдать – здава́ ти, зда́ ти що кому́ ; (давать сдачу) – дава́ ти, да́ ти ре́ шту; с. в наем –
віддава́ ти в на́ йми, винайма́ ти; с. должность – склада́ ти, зложити у́ ряд, здава́ ти, зда́ ти
у́ ряд; с. отчет – дава́ ти звіт, звітува́ ти, (по)дава́ ти, пода́ ти звіт; с. экзамен – склада́ ти,
скла́ сти і́спит.
Сдаваться, сдаться – 1) здава́ тися, зда́ тися; деньги сдаются по документам – гро́ ші
здають згі́дно з докуме́ нтами; 2) (капитулировать) – здава́ тися, зда́ тися, піддава́ тися,
підда́ тися; -ться на капитуляцию – здава́ тися на капітуляцію, капітулюва́ ти.
Сдаточный (о ведомости) – здава́ льний.
Сдатчик, -чица – здава́ льник (-ка), здава́ льниця, здава́ ч (-ча́ ), здава́ чка.
Сдача – 1) (остаток денег) – ре́ шта; получить сдачу – оде́ ржати ре́ шту; 2) (действие) –
здава́ ння, зда́ ння, зда́ ча; с. в наем – віддава́ ння в на́ йми, винайма́ ння; вынуждать к сдаче
налога – приму́ шувати зда́ ти пода́ ток; имущество подлежит сдаче – майно́ нале́ жить
зда́ ти; производить сдачу чего – здава́ ти що; срок для сдачи налога – те́ рмін здава́ ти
пода́ ток.
Сделка – зла́ да, (Секц.) обору́ дка, поєдна́ ння; (односторонняя) – у́ кла́ д (-ду), правочин (-ну
); с. биржевая – біржова́ зла́ да; с. биржевая срочная – біржова́ зла́ да на те́ рмін; с.
дефективная – дефективний правочин; с. кабальная – каба́ льна зла́ да; с. комиссионная –
комісі́йна зла́ да; с. мировая – мирова́ ; с. мнимая – ніби зла́ да, неспра́ вжня зла́ да; с. на
разницу – зла́ да на різницю; с. на срок – зла́ да на те́ рмін; с. по купле-продаже – зла́ да на
купі́влюпро́ даж; с. предварительная – попере́ дня зла́ да; с. спорная – спірна́ зла́ да; с.
срочная – зла́ да на те́ рмін; с. торговая – торгове́ льна зла́ да; вовлекать в невыгодную -ку
– втяга́ ти в утра́ тну спра́ ву (зла́ ду); войти в -ку – зла́ ду взяти з ким, поєдна́ тися на чо́ му з
ким; на бирже оживленные -ки – на бі́ржі бага́ то поє́дна́ нь; совершать -ку – зла́ ду
уклада́ ти, зла́ ду робити; учинить -ку – уклада́ ти зла́ ду, уклада́ ти правочин.
Сделочный (об условии) – зла́ довий, укладо́ вий.
Сдельно – відрядно, від робо́ ти; платить -но – платити від робо́ ти (відрядно).
Сдельный (о плате, работе) – відрядний, закладний.
Сдельщик, сдельный рабочий – відрядний робітник.
Сдельщина – відрядна (закладна́ ) робо́ та, закла́ дщина.
Сдерживать, -жать (слово, обещание) – доде́ ржувати, доде́ ржати, дотримувати,
дотрима́ ти чого.
Сеанс – сеа́ нс (-су).
Себестоимость – собіва́ ртість (-тости); продавать по -ти – продава́ ти за свою ціну́ ,
продава́ ти за собіва́ ртість.
Сезон – сезо́ н (-ну); с. дачный – літнико́ вий сезо́ н; с. лесозаготовительный –
лісозагото́ вний сезо́ н; с. отопительный – па́ ливний сезо́ н.
Сезонный (о товаре, работе) – сезо́ нний, сезоно́ вий.
Сейф – сейф (-фу).
Секвестр – секве́ стр (-ру).
Секвестровать – секвеструва́ ти, сов. – засеквеструва́ ти.
Секретариат – секретаріят (-ту).
Секретарство – секрета́ рство.
Секретарский (об обязанностях) – секрета́ рський.
Секретарствовать – секретарювати.
Секретарь – секрета́ р (-ря); с. личный – особистий секрета́ р; с. непременный – неодмі́нний
секрета́ р; (несменяемый) – незмі́нний (дові́чний) секрета́ р; ученый -тарь – уче́ ний
секрета́ р; быть -рем (исполнять секретарские обязанности) – секретарюва́ ти.
Секретный (о деле, сообщении) – тає́мний, секре́ тний.
Секунда – секу́ нда.
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Секционный (о совещании) – секці́йний.
Секция – се́ кція.
Селекционер – селекціоне́ р (-ра).
Селекционный (о станции) – селекці́йний.
Селекция – селе́ кція.
Селение – се́лище.
Селить, поселить, -ся – селити, поселити, оселяти, поселити, -ся.
Село – село́ ; села окружные (села округи) – окружні́ се́ ла; в село (поехать) – на село́ ; в
селе (работать) – на (в) селі́.
Сельский (об общине) – сільський.
Сельско-хозяйственный (о работах) – сі́льсько-господа́ рчий; (о налоге) –
сільськогоспода́ рський.
Сельчанин, -нка – селянин (-на), селянка.
Семейный (о положений) – родинний, сіме́йний; он -ный – він сіме́ йний, він ма́ є родину, у
ньо́ го родина.
Семейство, семья – родина, сім’я.
Семенной (о лавке, управлении) – насінне́ вий, насінньовий, насі́нний.
Семеновод, -дна – насі́нняр (-ра́ ).
Семеноводство – насі́нництво.
Семестр – піврі́к (-ро́ ку), семе́ стр (-тру).
Семидневие – семиде́ ння, сім день, семиде́ нка; отчет представлять каждое -вие –
звітува́ ти за сім днів (що сім день).
Семилетка (школа) – семирі́чка, семилі́тка.
Семинарий, семинар – семіна́ р (-ру), семіна́ ріюм (-му); с. маленький – семіна́ рець (-рця).
Сенокос (работа и время работы) – косовиця; (угодье) – сіно́ жа́ ть.
Сентябрь – ве́ ресень (-сня).
Серебро – срі́бло; с. чистое – щире срі́бло.
Серебряный (о деньгах) – срі́бний.
Середняк, -чка – середняк (-ка́ ), середнячка.
Середняцкий (о хозяйстве) – середняцький.
Серия – се́ рія, ряд (-ду); по сериям – се́ ріями.
Сертификат – сертифіка́ т (-ту).
Сессия – се́ сія, по́ сіди (-дів).
Сестра (в выражениях): с. милосердия – сестра́ -жалібниця; с. патронажная – сестра́
патрона́ жна, сестра́ -піклува́ льниця.
Сетка, сеть – сі́тка, мере́ жа; с. тарифная – тарифна сі́тка (мере́ жа); с. учреждений – сі́тка
(мере́ жа) устано́ в.
Сжатие (кредита, рынка) – зву́ ження.
Сжатость – стислість (-лости).
Сжатый (о речи, изложении) – стислий.
Сзывать, созвать – склика́ ти, скликати.
Сигнал – га́ сло, сиґна́ л (-лу); сделать сигнал – пода́ ти га́ сло (сиґна́ л).
Сигнализация – сиґналіза́ ція; (действ.) – сиґналізува́ ння, гаслува́ ння.
Сигнализировать – подава́ ти га́ сло, гаслува́ ти, сиґналізува́ ти.
Сигналист – гаслівничий (-чого).
Сигнальный (о знаке) – гасловий, гаслівний, сиґна́ льний.
Сигнатура – 1) – зна́ чка, на́ пис (-су), сиґнату́ ра; 2) – пі́дпис (-су).
Сигнировать – 1) – значкува́ ти, зна́ чити, сиґнува́ ти; 2) – підписувати, підписа́ ти.
Сиделка – догляда́ чка (коло хво́ рого).
Сила – сила; с. движущая – руші́йна сила; с. доказательная – довідна́ сила, дові́дність (ности); с. производительная – продукці́йна сила; с. рабочая – робо́ ча сила; с.
юридическая – пра́ вна сила; бездействующая рабочая сила – ві́льна (гуляща) робо́ ча
сила; быть в силе – ма́ ти силу, в силі бу́ ти; в силе сохранить закон – залишити чинним
зако́ н; в силу закона – за силою зако́ ну, на підста́ ві зако́ ну, силою пра́ ва; в силу таких
условий – че́ рез такі́ умо́ ви; в силу этого – че́ рез це; взять силу – силу взяти, набра́ ти
сили (ваги); вооруженной силою – збро́ йно; всеми силами – з усіє́ї сили, всіма́ силами;
вступать, входить в законную силу – набува́ ти, набу́ ти пра́ вної сили; вступать, входить
в силу (о законе) – набува́ ти, набу́ ти сили, става́ ти, ста́ ти чинним, набира́ ти, набра́ ти
чинности; выбиваться из сил – знемага́ тися, знемогтися на силі; закон не имеет
обратной силы – зако́ н не ма́ є зворо́ тної сили, зако́ н назворо́ т не чинить; изо всех сил – з
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усіє́ї сили, чимду́ ж; имеющий законную силу – правосильний; истратить силу (на
работе) – виробитися з сили, втра́ тити силу; мне не по силам эта работа – ця робо́ та над
мою силу, мені́ не здола́ ти цього́ , не зробити; не в силах (быть) – не зду́ жати, не здолі́ти,
не ма́ ти сили, неспромо́ жним бу́ ти; не имеющий законной силы – неправосильний;
общими силами – спі́льно, гурто́ м; по мере сип – як посилля, в міру сили; по силам
(работа) – під силу; постановление входит в силу – постано́ ва набира́ є сили, чинности;
применять силу – ужива́ ти, ужити сили; работать через силу – працюва́ ти над силу, над
мі́ру; сверх сил – над силу, че́ рез силу; собственными силами – вла́ сними силами,
самоту́ жки; терять силу – знесилюватися; (о законе) – втрача́ ти силу, чинність;
употреблять (все) силы – доклада́ ти, докла́ сти (всіх) сил.
Симптом – симпто́ м (-му), озна́ ка; с. ясно выраженный – вира́ зна озна́ ка.
Симулировать – симулюва́ ти; (прикидываться чем) – удава́ ти кого́ , що; с. болезнь –
удава́ ти хво́ рого; с. преступление – симулюва́ ти зло́ чин.
Симулянт, -тка – симулянт (-та), симулянтка, удава́ ч (-ча́ ), удава́ чка.
Симуляция – симуляція, удава́ ння; с. болезни – симуляція хво́ рости, удава́ ння хво́ рого.
Синдикат – синдика́ т (-ту).
Синдикатщик – синдика́ тник (-ка).
Синдицировать – синдикува́ ти.
Сирота – сирота́ ; с. круглый – сирота́ безрі́дний, круго́ м сирота́ .
Сиротский (о приюте) – сирі́тський.
Сиротствующий – сирота́ , осироті́лий.
Система – систе́ ма; (систематичность) – систе́ ма, по́ лад (-ду) (Секц.); с. аккордная –
акордо́ ва систе́ ма; с. бальная – балова́ систе́ ма; с. десятичная – десятко́ ва систе́ ма; с.
марочная – ма́ ркова систе́ ма, систе́ ма ма́ рок; с. метрическая – метрична систе́ ма; с.
покровительственная – протекці́йна, захисна (охоро́ нна) систе́ ма; без -мы (в беспорядке)
– незладно́ вано, безла́ дно, невпо́ ладно (Н); в -ме подавать – по́ ладом (систе́ мою)
подава́ ти; по аккордной -ме платить – ако́ рдом платити; учебник без -мы – підру́ чник без
систе́ ми, підру́ чник, що не має систе́ ми.
Систематизация – система́ тизація, упола́ днення (Н).
Систематизировать – систематизува́ ти, упола́ днювати, упола́ днити (Н).
Систематически – систематично, раз-у-раз; -ки опаздывать – раз-у-раз запі́знюватися.
Систематический (об изложении) – систематичний.
Ситуация – ситуа́ ція, стано́ вище.
Сказываться, -заться (обнаруживаться, отражаться) – познача́ тися, позначитися;
(кем) – удава́ ти, уда́ ти кого́ ; -ться больным – сказа́ ти про себе, що хво́ рий; уда́ ти хво́ рого;
-ется влияние – познача́ ється вплив.
Скала – ска́ ля, степениця; с. восходящая – східна́ (горобі́жна) ска́ ля; с. нисходящая –
спадна́ (низобіжна) ска́ ля; по скале – за ска́ лею.
Скалывать, сколоть (бумаги) – ско́ лювати, сколо́ ти.
Скачки – скакові́ (пере)го́ ни (-нів); (ристалище) – біго́ вище.
Скидка – відба́ ва (Н); (с цены) – знижка; с. в (30%) – знижка на (30%); с. со счета – відба́ ва
з раху́ нку; за учинением условленной скидки (взыскать) – відба́ вивши, як умо́ влено,
зробивши умо́ влену знижку.
Склад (помещение) – склад (-ду), комо́ ра, склеп (-пу); с. аптечный – апте́ чний склад; с.
базисный – ба́ зовий склад; с. вещевой – речовий склад, склад на ре́ чі; с. для зерна –
зернова́ комо́ ра, шпихлі́р (-ра); с. дровяной – дровник (-ка́ ); с. книжный – книжкова́
комо́ ра; с. оптовый – гуртова́ комо́ ра; с. пищевой – харчова́ комо́ ра; с. пороховой –
пороховий склеп, порохі́вня; с. угольный – вуглярня.
Складочный (о месте) – складовий; (о деньгах) – складко́ вий, скла́ дений.
Складской (о принадлежностях склада) – складовий, скле́ повий, складський, від комо́ ри.
Складчик, -чица – склада́ ч (-ча́ ), склада́ чка.
Складчина – скла́ дка; в -чину – скла́ дкою, у скла́ дку.
Складывать, сложить – 1) – склада́ ти, скла́ сти; 2) (слагать) – склада́ ти, скла́ сти; с.
полномочия – склада́ ти повнова́ ження, зріка́ тися, зректися повнова́ жень; 3) (вину на
другого) – зверта́ ти, зверну́ ти, склада́ ти, скла́ сти на ко́ го, на що.
Склеивать, склеить – скле́ ювати, скле́ їти, злі́плювати, зліпити.
Склонять, -нить что куда – нахиляти, нахилити; (кого к чему) – намовляти, намо́ вити кого́
на що; с. на свою сторону – залуча́ ти до се́ бе, приверта́ ти, приверну́ ти до се́ бе (на свій бік
), прихиляти, прихилити.
Сколка (для бумаги) – ско́ лювач (-ча).
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Скомпрометировать – см. Компрометировать.
Скопление (нагромождение) – ску́ пчення, зава́ ла; (людей) – сто́ впище, на́ товп (-пу),
ску́ пчення; с. отписки – зава́ ла листува́ ння.
Скопляться, -питься (о деньгах) – збира́ тися, назбира́ тися; (о людях) – товпитися,
сто́ впитися.
Скопом – сто́ впищем, юрбо́ ю, на́ товпом.
Скоро (быстро) – швидко, ху́ тко; (в скорости) – незаба́ ром, ско́ ро, ху́ тко.
Скоропечатня – хуткодрука́ рня, друка́ рня.
Скоропись – 1) – хутке́ письмо́ , скоро́ пис (-су); 2) (стенография) – стеногра́ фія.
Скоро(по)спешный – сквапливий, скороспі́шний.
Скорость (движения) – швидкість (-кости), хуткість (-кости), ско́ рість (-рости); с.
предельная – кра́ йня швидкість; в -сти – незаба́ ром, неба́ вом; отправлять большой,
малой -стью – пересила́ ти великою, ма́ лою швидкістю; с наибольшей -стью (делать) –
якнайшвидче; со -стью поезда (ехать) – швидко, як по́ їзд.
Скоросшиватель – зшива́ ч (-ча́ ).
Скорый (о поезде) – швидкий; (о помощи) – нега́ йний; (близкий по времени, о приходе кого
) – ско́ рий.
Скот – худо́ ба, това́ р (-ру), скот (-ту); с. убойный – (худо́ ба) това́ р на зарі́з; скот падает –
худо́ ба гине.
Скотобойня – різниці (-ниць).
Скотовод – скота́ р (-ря).
Скотоводство – скота́ рство; с. племенное – скота́ рство на розплі́д, расове́ скота́ рство.
Скрепа (документа) – посві́дчення, стве́ рдження; (вещь) – скрі́па.
Скрепка (для бумаг) – за́ кріпка.
Скреплять, -пить (разорван. бумагу) – ско́ лювати, сколо́ ти; (документ подписью) –
сві́дчити, посві́дчувати, посві́дчити, стве́ рджувати, стве́ рдити; с. договор – стве́ рджувати
до́ говір.
Скрывательство – перехо́ ви (-вів), перехо́ вування.
́
Скрывать, скрыть – 1) (прятать) – хова́ ти, схова́ ти; 2) (держать в тайне) – таїти,
́
зата́ ювати, затаїти.
Скрываться, скрыться (исчезать) – зника́ ти, зникнути, тіка́ ти, втекти; (прятаться) –
хова́ тися, перехо́ вуватися, схова́ тися.
Скрытый (о прибыли) – зата́ єний, прихо́ ваний; (тайный, о намерении) – (по)тає́мний,
потайний.
Скудный (о сведениях) – убо́ гий, мізе́ рний, дуже малий.
Скупать, -пить – скупо́ вувати, скупити, поскупо́ вувати.
Ску́ пщик, -щица – ску́ пник (-ка), ску́ пниця.
Скученность – ску́ пченість (-ности), ску́ пчення.
Слабеть, ослабеть – сла́ бшати, ослаба́ ти, осла́ бнути; слабеет дисциплина – сла́ бшає
(ослаба́ є) дисциплі́на.
Слабость (о здоровьи) – кво́ лість (-лости); с. наблюдения – ма́ ло до́ гляду, непильний
до́ гляд.
Слабый (о кооперативе) – неміцний; (о здоровьи) – кво́ лий, неду́ жий; (о работе) –
ке́ пський, недола́ дний.
Слагать, сложить – склада́ ти, скда́ сти; с. долг, штраф – скида́ ти довг, штраф (з ко́ го),
дарува́ ти довг, штраф (кому́ ); с. с себя ответственность – зріка́ тися, зректися
відповіда́ льности; с. со счетов – скида́ ти, скинути з раху́ нків.
Слаживать, сладить – 1) (что) – ладна́ ти, зладна́ ти; 2) (справиться с работой) – дава́ ти,
да́ ти ра́ ду, управлятися, упра́ витися, справлятися, спра́ витися, упо́ ратися; 3) (придти к
соглашению с кем) – порозуміва́ тися, порозумі́тися, годитися, зго́ джуватися, згодитися з
ким.
След – слід (-ду), ві́дслід (-ду); идти, пойти по следам – слідкува́ ти, послідкува́ ти за ким,
́ слі́дом; нападать на след – натрапляти, натра́ пити (надибати) на слід; по
іти, піти чиїм
горячему следу – у сві́жу тропу́ , сві́жим слі́дом.
Следить за кем, за чем – 1) (наблюдать) – сте́ жити, слідкува́ ти за ким, за чим; следить за
ходом дела – сте́ жити, як іде́ спра́ ва; 2) (присматривать) – догляда́ ти, нагляда́ ти,
пильнува́ ти кого́ , чого́ , назира́ ти кого́ , що; 3) (выслеживать) – сте́ жити за ким, сов. –
сочити, сов. – присочити кого́ (Г), слідити, вислі́джувати, сов. – вислідити кого́ .
Следование – 1) (войск) – перехі́д (-ходу); (поездка) – прохо́ дження; 2) (чему) –
доде́ ржування чого́ ; точное -ние распоряжению – то́ чне доде́ ржування ро́ зказу.
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Следователь – слі́дчий (-чого); с. по особоважным делам – слі́дчий в особливо ва́ жних
спра́ вах.
Следовательно – о́ тже, ото́ ж, вихо́ дить.
Следовать – 1) (причитаться коми) – нале́ жати, нале́ жатись, припада́ ти; как следует – як
слід, як нале́ жить, як годиться; 2) (из чего) – вихо́ дити, виплива́ ти; из этого следует – з
цьо́ го вихо́ дить (виплива́ є).
́
́
Следовать, проследовать – іти, піти, прохо́ дити, пройти, їхати,
проїхати;
бумаги следуют
́
с поездом – папе́ ри йду́ ть із по́ їздом; делегация следовала с курьерским – делеґа́ ція їхала
кур’єрським.
́ слі́дом;
Следовать, последовать – 1) (идти за кем) – іти, піти слі́дом за ким, іти, піти чиїм
(за чем) – іти, піти слі́дом за чим; 2) (чему) – доде́ ржувати чого́ , іти, піти за чим; следуя
инструкции – доде́ ржуючи інстру́ кції; следуя примеру – ідучи за прикладом; следуя
совету – слу́ хаючись пора́ ди, прийма́ ючи пора́ ду, доде́ ржуючи пора́ ди; 3) (после чего) –
бу́ ти пі́сля чо́ го, іти пі́сля чо́ го; после этого последовало – по цьо́ му було́ ; что за этим
следует – що йде по цьо́ му.
Следственный (о власти, о комиссии) – слі́дчий.
Следствие – 1) (судебное) – слі́дство; с. предварительное – попере́ днє слі́дство,
передсудо́ ве слі́дство; вести, производить -вие – чинити, робити, прова́ дити слі́дство;
назначать -вие – признача́ ти слі́дство; прекращать -вие – закрива́ ти (прикі́нчувати)
слі́дство; состоящий под -вием – підслі́дний; 2) (результат) – на́ слідок (-дку); как -вие
этого – як на́ слідок цього́ , на́ слідком цього́ ; 3) (вывод) – висновок (-вку); выводить -вие –
робити висновок.
Следуемое – нале́ жне, нале́ жність (-ности), що нале́ жить; получать -мое – дістава́ ти
нале́ жне; сверх -мого – понаднале́ жність, понаднале́ жне.
Следующий – 1) (в пространстве, в доме) – да́ льший; 2) (во времени), о заседании –
насту́ пний, да́ льший; на -щий день – дру́ гого дня; на -щей неделе – на цім тижні; на, в
-щий раз – дру́ гого ра́ зу; 3) (перед перечислением, пояснением) – такий, таке́ , ось що;
-щим образом – таким спо́ собом, так; оратором предложено -щее – промо́ вець
запропонува́ в ось що.
Сливать, слить (учреждения) – злива́ ти, злити.
Сличать, -чить – рівняти, порі́внювати, порівняти, звіряти, зві́рити.
Сличительный (о ведомости) – порівняльний, на порі́внення, звіряльний.
Слобода – слобода́ .
Слободской – слобі́дський, слобожа́ нський (Г).
Словарный (о работе, материале) – словнико́ вий.
Словарь – словник (-ка́ ).
Словесный (о заявлении) – слове́ сний, у́ сний; на слова́ х.
Слово – сло́ во; с. вступительное – вступне́ сло́ во; с. заключительное – (при)кінце́ ве сло́ во;
с. надгробное – сло́ во над домовиною; с. окончательное, решительное – оста́ ннє сло́ во; с.
ответное – сло́ во на ві́дповідь, відпові́сне відповідне́ сло́ во; с. предварительное –
попере́ днє сло́ во; с. приветственное – привіта́ льне сло́ во, промо́ ва на (при)віта́ ння; с.
прощальное – проща́ льне сло́ во; с. честное – сло́ во че́ сти; брать назад слово – зріка́ тися,
зректися сло́ ва; в двух словах – двома́ слова́ ми; в немногих словах – небагатьома́ слова́ ми;
дать на слово – да́ ти на ві́ру; держать, сдержать слово – доде́ ржувати, доде́ ржати сло́ ва,
ста́ ти на сло́ ві (Г); исполнить слово – спра́ вдити, доде́ ржати сло́ ва, ста́ ти на сло́ ві; к слову
– до ре́ чі; лишать слова – позбавляти, позба́ вити сло́ ва; нарушить слово – злама́ ти сло́ во,
не доде́ ржати сло́ ва; не устоять в слове – не доде́ ржати сло́ ва; одним словом – одно́
сло́ во; по его словам – з його́ слів; слово в слово – сло́ во до сло́ ва; при первом слове – з
пе́ ршого сло́ ва, на пе́ ршому сло́ ві; слово предоставляется – сло́ во нале́ жить; слово
предоставлять – дава́ ти, да́ ти сло́ во кому́ ; точные слова (приводить) – досто́ тні слова́ .
Словопрение – дискусія, змага́ ння, слове́ сне спереча́ ння.
Слог – склад (-ду); с. возвышенный – висо́ кий склад.
Сложение – 1) (должности с себя) – зре́ чення поса́ ди; (кого с должности) – зві́льнення з
у́ ряду (з поса́ ди); 2) (налогов, недоимок) – дарува́ ння (пода́ тків, недо́ плат) кому́ ; 3)
(математ.) – додава́ ння.
Сложность – скла́ дність (-ности); в общей -сти – в ці́ло́ му, загало́ м, загало́ м беручи; по
-сти дела (затруднительн.) – бо складна́ спра́ ва, тому що складна́ спра́ ва; по (своей) -ти –
(своє́ю) скла́ дністю, че́ рез свою скла́ дність.
Сложный (о процессе) – складний.
Слом чего (постройки) – розкида́ ння, ро́ зкид (-ду); на слом (продать) – щоб розкидати, на
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ро́ зкид.
Слуга, служанка – слуга́ , служник (-ка́ ), служниця.
Служащий, -щая (сущ.) (в госуд. учрежд.) – урядо́ вець (-вця), службо́ вець (-вця); -щий
банковый – банковик (-ка́ ), урядо́ вець ба́ нку; -щи й в сахарном производстве – цукровик (ка́ ); -щий государственный – урядо́ вець (-вця); -щий железнодорожный – залізничник (ка); -щий квалифицированный – кваліфіко́ ваний службо́ вець; -щий конторский –
конто́ рський працівник; -щий таможенный – митник (-ка), митний урядо́ вець; -щий
трамвайный – трамва́ йник (-ка).
Служба – пра́ ця на поса́ ді, слу́ жба; (должность) – у́ ряд (-ду), поса́ да; (услужение) –
слу́ жба, на́ йми (-мів); с. военная, действительная – військо́ ва́ чинна слу́ жба; с.
государственная – у́ ряд (-ду), урядо́ ва пра́ ця, держа́ вна поса́ да, держа́ вна слу́ жба; с.
движения – слу́ жба ру́ ху; с. живой связи – ві́дділ живо́ го зв’язку́ ; с. материальная –
матеріяльна слу́ жба; с. наемная – на́ йми (-мів); с. наружная – зокі́льна слу́ жба; с. пути –
слу́ жба ко́ лії; с. связи – слу́ жба зв’язку́ ; с. тяги – возова́ слу́ жба; быть, находиться на
службе: а) (иметь должность) – працюва́ ти (на у́ ряді) де, бу́ ти на поса́ ді, ма́ ти поса́ ду; б)
(работать в учреждении в служебные часы) – бу́ ти на у́ ряді, урядува́ ти, бу́ ти на пра́ ці;
годный к -бе (о лице) – зда́ тний до пра́ ці (до слу́ жби), зда́ тний працюва́ ти;
злоупотребление по -бе – урядо́ ве зловжива́ ння, зловжива́ ння на у́ ряді; на -бе обществу
– на грома́ дській робо́ ті; обязанности по -бе – урядо́ ві (службо́ ві) обов’язки; оставлять
-бу – кидати, кинути (залиша́ ти, залишити) пра́ цю (поса́ ду), кидати, кинути працюва́ ти
(служити); по долгу, по обязанностям -бы – з урядо́ вої повинности, з урядо́ вого
обов’язку; поступить на -бу – ста́ ти на у́ ряд, взяти поса́ ду, ста́ ти на слу́ жбу;
преступление по -бе – зло́ чин урядо́ вця, урядо́ вий зло́ чин, службо́ вий зло́ чин;
продвигаться, продвинуться по -бе – підвищуватися, підвищитися, підвиситися на у́ ряді;
проходить -бу – перебува́ ти на у́ ряді (на слу́ жбі); прохождение -бы – урядо́ ва пра́ ця;
сокращенный по (на) -бе – зві́льнений, бо зме́ ншено штат, че́ рез зме́ ншення штату;
упущение по -бе – службо́ вий недо́ гляд; являться на -бу – прихо́ дити урядува́ ти,
прихо́ дити на пра́ цю (на слу́ жбу); его нет дома, он на -бе – його́ нема́ до́ ма; він на у́ ряді
(уряду́ є, на пра́ ці).
Служебный (о часе) – урядо́ вий, службо́ вий; (вспомогательный, о значении) – помічний.
Служитель, -ница – 1) (прислуга) – (при)слу́ жник (-ка), (при)слу́ жниця; 2) (культа) –
служитель (-ля), служителька.
Служительский (о комнате) – служницький.
Служить (быть на службе) – служити, працюва́ ти де, ма́ ти пра́ цю (поса́ ду) де; (быть в
услужении) – служити кому́ , в ко́ го, де; с. бухгалтером – працюва́ ти як бухга́ льтер,
служити за бухга́ льтера; с. по найму – працюва́ ти найнявшись.
Служить, послужить – 1) (чем) – бу́ ти, бу́ ти за що, пра́ вити за що, ста́ ти за що;
(пригодиться) – придава́ тися, прида́ тися на що; с. препятствием к чему – бу́ ти на зава́ ді,
става́ ти на зава́ ді, бу́ ти, става́ ти на перешко́ ді до чо́ го, перешкоджа́ ти чому́ ; с. причиной –
бу́ ти за причину, спричиняти що, спричинитися до чо́ го; это служит доказательством
того – це є до́ від за те; это может послужить нам в пользу – це мо́ же вийти нам на
користь; это послужило началом – це ста́ ло (було́ ) за поча́ ток; 2) (к чему, для чего) – бу́ ти
на що, вжива́ тися, вжитися на що.
Слух (молва) – чу́ тка, по́ голос (-су), поголо́ ска; распространение ложных слухов
преследуется законом – за поширення неправдивих чуто́ к кара́ ють згі́дно з зако́ ном.
Случай – випа́ док (-дку); (удобный) – наго́ да; (происшествие) – приго́ да; с. несчастный –
нещасливий випа́ док, нещаслива приго́ да; с. смертный – сме́ ртний випа́ док; с. страховой
– убезпе́ чний випа́ док; с. удобный, благоприятный – (до́ бра) наго́ да, (слу́ шна) ока́ зія; с.
частный – окре́ мий випа́ док; в большинстве -ев – здебі́льшого, здебі́льша; в каждом с-е –
щора́ зу́ , ко́ жного ра́ зу́ ; в крайнем с-е – в кра́ йньому ра́ зі; в настоящем с-е – на цей раз,
цього́ ра́ зу́ ; в некоторых -ях – і́нколи, в де́ яких випа́ дках; в немногих -ях – у небагатьо́ х
випа́ дках; в подлежащих -ях – в нале́ жних (відпові́дних) випа́ дках; в противном -ае –
іна́ кше, а коли ні; в с-е нахождения – якщо (з)на́ йдуть, якщо (з)на́ йдеться, якщо (з)
на́ йдене бу́ де; в с-е необходимости – якщо є, якщо бу́ де, коли є, коли (ті́льки) бу́ де ко́ нча
потре́ ба; в -ае неявки – якщо не з’являться; в -ае появлений заболеваний – якщо
почну́ ться захорува́ ння; в отрицательном с-е – коли ні, якщо ні; в положительном с-е –
коли так, якщо так; в последнем с-е – в оста́ нньому ра́ зі; в сходных -чаях – в поді́бних
випа́ дках; в таком с-е – коли так, у тако́ му ра́ зі, тоді́ ; в с-е чего – якщо, на випа́ док чого́ ; в
этом с-е – у цьо́ му ра́ зі; во всех -ях – за́ вжди, коли; во всяком с-е – у всякім ра́ зі, в
ко́ жному ра́ зі; искать с-я – шука́ ти наго́ ди; на всякий -ай – на всякий випа́ док, про
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(всякий) випа́ док; на -ай чего – на той випа́ док, коли б; не редки -аи – ча́ сто трапляється,
ча́ сті (непоодино́ кі) випа́ дки, не так рі́дко бува́ ють випа́ дки; по -аю (войны) – з причини
(війни); по с-ю годовщины – з наго́ ди роковин; по с-ю (купить) – при наго́ ді (купити), з
наго́ ди (купити), з ока́ зії (купити); по с-ю послать – при ока́ зії (з ока́ зією) посла́ ти; по с-ю
(продается) – випадко́ во, випа́ дком (продають); по с-ю отъезда (продается) – з причини
́
від’їзду
(продають); по с-ю чего – з причини, з наго́ ди; покупка по с-ю – принагі́дна
купі́вля, купі́вля при наго́ ді; представился -ай – тра́ пилася наго́ да; при (удобном,
благоприятном) с-е – при (до́ брій) наго́ ді, принагі́дно, при ока́ зії, за наго́ ди, (з) наго́ дою;
при первом удобном -ае – (з)пе́ ршою наго́ дою; с подходящим -ем – принагі́дно; упустить
-чай – не скориста́ тися з наго́ ди, промину́ ти, пропустити наго́ ду.
Случайно – випа́ дком, випадко́ во.
Случайность – випадко́ вість (-вости); (случай) – випа́ док (-дку); (неожиданность) –
несподі́ваність (-ности).
Случайный (о заработке) – випадко́ вий.
Случаться, -читься – 1) (приключаться) – траплятися, тра́ питися, випада́ ти, випасти,
припада́ ти, припа́ сти; 2) (бывать) – траплятися, тра́ питися, става́ ти, ста́ тися; (о плохом) –
ко́ їтися, ско́ їтися; случилась потеря – шко́ да ста́ лася; 3) (случайно прибыть) –
нагодитися; случился как раз представитель фирмы – са́ ме нагодився відпору́ чник
фі́рми.
Слушатель, -ница – слуха́ ч (-ча́ ), слуха́ чка.
Слушать, заслушать – слу́ хати, вислухати; заслушать протокол – вислухати протоко́ л.
Слушать дело – розгляда́ ти, розглянути спра́ ву.
Слушаться – 1) (команды) – слу́ хатися; 2) (о деле) – розгляда́ тися; дело -лось в суде –
спра́ ву розгляда́ ли в суді́.
Смежность – сумі́жність (-ности); в -сти (находиться) – сумі́жно.
Смежный (об участке) – сумі́жний.
Смелость – смі́ливість (-вости); брать, взять на себя смелость – зва́ жуватися, зва́ житися.
Смена – змі́на, заступа́ ння; на смену – щоб змінити.
Сменный (сменяемый, о работнике) – змі́ннний; (заступающий, о работнике) –
засту́ пний.
Сменяемость – змі́нність (-ности).
Сменять, сменить – 1) – зміняти, змінити; 2) (кого в работе) – зміняти, змінити,
заступа́ ти, заступити; 3) (смещать) – скида́ ти, скинути, звільняти, звільнити.
Смертность – сме́ ртність (-ности).
Смертный (о приговоре) – сме́ ртний; (об умирающем) – смерте́ льний, на сме́ рті.
Смерть – смерть (-ти); с. внезапная – на́ гла смерть; с. гражданская – політична смерть; с.
мнимая (притворная) – завмертя, уда́ вана смерть; с. насильственная – ґвалто́ вна смерть;
с. неестественная – неприро́ дна смерть, не своя смерть; с. от отравления – смерть від
отру́ ти; с. скороспостижная – на́ гла смерть; быть при -ти – бу́ ти на сме́ рті, бу́ ти
смерте́ льним; врачи приговорили его к -ти – лікарі́ вирішили, що він помре́ , лікарі́
прирекли йому́ смерть; за смертью (кого) – че́ рез смерть; осудить на смерть (на
смертную казнь) – засудити на стра́ ту, засудити на смерть; при -ти (больной) – на сме́ рті,
смерте́ льний; причинять смерть – заподі́яти смерть.
Смесь – су́ мішка, мішанина; (отдел в газете) – рі́зне, всячина.
Смета – кошто́ рис (-су); с. дополнительная – кошто́ рис додатко́ вий; с. исполнительная –
викона́ вчий кошто́ рис; с. материальная – матеріяльний кошто́ рис; с. предварительная –
попере́ дній кошто́ рис; с. приходная – прибутко́ вий кошто́ рис, кошто́ рис прибу́ тків; с.
расходная – вибутко́ вий кошто́ рис; (смета издержек) – кошто́ рис на витрати, витратний
кошторис; назначено по смете – призна́ чено за кошто́ рисом, згі́дно з кошто́ рисом;
перерасход по смете – перевитра́ ти про́ ти кошто́ рису; согласно представленной смете –
згі́дно з по́ даним кошто́ рисом; сравнительно со сметой – про́ ти кошто́ рису.
Сметный (об исчислениях, о назначении) – кошто́ рисний; в -ном порядке – кошто́ рисним
порядком.
Смещать, -стить (с должности) – відстановляти, відстановити від у́ ряду, скида́ ти,
скинути, звільняти, звільнити з у́ ряду.
Смещение – відстано́ ва, відстано́ влення від у́ ряду, зві́льнення з у́ ряду.
Смотр – о́ гляд (-ду).
Смотреть, присмотреть за кем, за чем – догляда́ ти, доглянути, гляді́ти, нагляда́ ти,
наглянути, пильнува́ ти, допильнува́ ти кого́ , чого́ ; с. за работой – догляда́ ти робо́ ти.
Смотритель, -ница – догляда́ ч (-ча́ ), догляда́ чка; с. базарный – база́ рний доглядач,
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база́ рний (-ного).
Смотря по чему – як до чо́ го, зважа́ ючи на що, з о́ глядом на що.
Смысл – 1) ро́ зум (-му); (понимание) – розумі́ння; (значение) – розумі́ння, зна́ чення;
(основание) – ра́ ція; с. природный – про́ стий ро́ зум; с. прямой, собственный – властиве
розумі́ння, зна́ чення; в буквальном смысле (понимать) – буква́ льно; в отрицательном
смысле (высказываться) – неґативно; в положительном смысле (высказываться) –
позитивно; в прямом смысле (принимать) – у про́ стім, безпосередні́м зна́ ченні (розумі́нні
); в тесном смысле – ву́ зько розумі́ючи; в смысле (чего) – в зна́ ченні (розумі́нні) чого́ ; в
широком смысле – широко розумі́ючи; в точном смысле – в досто́ тному розумі́нні; в этом
смысле – в цьо́ му розумі́нні; добраться до смысла – дорозумі́тися; есть смысл (так
поступить) – є ра́ ція; нет смысла (так поступить) – нема́ ра́ ції; 2) (содержание) – зміст
(-ту); с. закона – зміст зако́ ну; по смыслу закона – відпові́дно до змісту зако́ ну, за змі́стом
зако́ ну; приобретать особый смысл – набува́ ти, набу́ ти особливого змісту.
Смыслить (в чем) – розумі́тися на чо́ му, зна́ тися на чо́ му.
Смычка – єдна́ ння; с. города с селом – єдна́ ння мі́ста з село́ м.
Смягчать, -чить (нужду, кризис) – зме́ншувати, зменшити; (режим, приговор) –
поле́ гшувати, полегша́ ти, полегшити.
Снабжатель, -ница – постача́ льник (-ка), постача́ льниця.
Снабжать, -бдить кого чем – 1) (доставлять) – постача́ ти, поста́ чити кому́ що; с. фабрику
сырьем – постача́ ти фа́ бриці сировину́ ; 2) (наделять) – дава́ ти, да́ ти; с. кого адресом –
дава́ ти кому́ адре́ су; с. кого доверенностью – да́ ти кому́ уповнова́ ження, уповнова́ жити
кого́ на що.
Снабжение – постача́ ння; с. дровяное – постача́ ння дров; для -ния товаром – щоб
постача́ ти крам, щоб наста́ чити кра́ му.
Снабженческий (об аппарате) – постача́ льницький.
Снаряжать, -рядить – 1) (устраивать) – споряджа́ ти, спорядити, лаштува́ ти, влаштува́ ти,
облаштува́ ти; с. войско обозом – споряджа́ ти ві́йськові обо́ з; 2) (в путь) – виряджа́ ти,
вирядити, ладна́ ти, зладна́ ти, рихтува́ ти, вирихтувати.
Снаряжение – 1) (о предмете) – спорядження; с. военное – військо́ ве́ спорядження
(озбро́ єння); 2) (действие) – споряджа́ ння, спорядження, лаштува́ ння, облаштува́ ння; (в
путь) – виряджа́ ння, вирядження, ладна́ ння, рихтува́ ння, вирихтування.
Снижать, снизить (цены, плату) – зме́ншувати, зме́ ншити.
Снимать, снять – 1) здійма́ ти, здійняти; (запрещение) – касува́ ти, скасо́ вувати, скасува́ ти;
с. арест с имущества – звільняти, звільнити майно́ з-під заборо́ ни; касува́ ти, скасува́ ти
заборо́ ну на майно́ ; с. мерку – бра́ ти, взяти мі́ру; с. план – робити, зробити плян; с.
предложение – бра́ ти наза́ д пропозицію; с. протест – зріка́ тися проте́ сту, відмовлятися
від проте́ сту; с. с учета – списувати, списа́ ти з о́ бліку; с. фотографию – фотографува́ ти,
зфотографува́ ти, робити, зробити світлину; 2) (с работы) – відстановляти, відстановити; 3)
(квартиру) – найма́ ти, найняти.
Снимок (фотографический) – світлина.
Снискивать, -скать – здобува́ ти, здобу́ ти, заробляти, заробити; с. расположение –
заробляти, заробити (запобіга́ ти, запобі́гти) ла́ ски в ко́ го.
Снисходительный (милостивый) – ласка́ вий, милостивий, виба́ чливий; -ный приговор –
милостивий вирок; 2) (пренебрежительный) – згі́рдливий, знева́ жливий, гордовитий.
Снисхождение (льгота) – поле́ гкість (-кости) по́ легша, пі́льга, ла́ ска; без всякого -ния –
без ніякої по́ легші (милости), не зглянувшись, ніяк не зласка́ вившись, суво́ ро; оказывать
-ние кому – дава́ ти, да́ ти поле́ гкість кому́ , згляда́ тися, зглянутися на ко́ го; он был наказан
без -ний – його́ суво́ ро покара́ ли; просить о -нии – просити про поле́ гкість (про милість),
просити полегшити, просити зглянутися.
Снос (строения) в выражении: на снос – на забра́ ння, (щоб) забра́ ти, (щоб) забра́ ли.
Сносить, снести – 1) (в расход) – записувати, записа́ ти (на вибу́ ток), списа́ ти (на вибу́ ток);
с. со счета – списа́ ти з раху́ нку; 2) (постройку) – забира́ ти, забра́ ти.
Сноситься, снестись с кем – ма́ ти зв’язки, стосу́ нки, зсила́ тися (Уманець), зісла́ тися
(Секц.), порозуміва́ тися, порозумі́тися з ким; (письменно) – листува́ тися з ким, посила́ ти
листи, посла́ ти листа́ кому́ , до кого́ ; -ться непосредственно – ма́ ти безпосере́ дні зв’язки,
зсила́ тися безпосере́ дньо; -ться по почте – листува́ тися по́ штою, посила́ ти листи
по́ штою; -ться по телеграфу – телегра́ фно порозуміва́ тися, листува́ тися телегра́ фно.
зсила́ тися телегра́ фом; -ться по телефону – порозуміва́ тися, порозумі́тися телефо́ ном;
-тись с кем по делу – порозумі́тися з ким у спра́ ві.
Сноска – виноска.
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Сношения (в смысле общения между кем) – стосу́ нки (-ків), зв’язки (-ків); (письменные) –
листува́ ння; (в смысле связи железнодорожной, почтовой) – сполу́ чення, зв’язо́ к (-зку́ );
-ния внешние – поміждержа́ вні стосу́ нки; -ния междуведомственные – стосу́ нки між
за́ рядами, межизарядо́ ві́ стосу́ нки; с. междугородные – межиміські́ стосу́ нки; вести -ния
– ма́ ти стосу́ нки; вступать в -ния – захо́ дити в стосу́ нки; завязывать торговые -ния –
нав’язувати, нав’яза́ ти торгове́ льні стосу́ нки, захо́ дити в торгове́ льні стосу́ нки; -ния
затруднены – ма́ ти зв’язки ва́ жко; -ния прерваны вследствие перемен в отношениях –
через змі́ни у взає́минах припинено (припинилися) стосу́ нки; налаживать -ния –
нав’язувати зв’язки (стосу́ нки); находиться в -ниях – бу́ ти в стосу́ нках; связь налажена,
но сношения еще не возобновлены – сполу́ чення нала́ годжене, але стосу́ нків ще не
відно́ влено.
Снуровать, поснуровать – шнурува́ ти, пошнурува́ ти.
Соарендатор – співоренда́ р (-ря).
Собирать, собрать – збира́ ти, зібра́ ти, позбира́ ти; (кого в путь) – ла́ годити, зла́ годити;
(машину) – склада́ ти, скла́ сти; с. совет – склика́ ти ра́ ду.
Соблаговолять, -лить – бу́ ти ласка́ вим, зволяти, зво́ лити; соблаговолите ответить –
бу́ дьте ласка́ ві відповісти.
Соблюдать, -блюсти – доде́ ржувати, доде́ ржати; (сохранять) – берегти, зберіга́ ти,
зберегти; с. в неприкосновенности – зберіга́ ти неза́ йманим (зо́ всі́м ці́лим); с. приличие –
доде́ ржувати че́ мности (присто́ йности).
Собрание – 1) – збір (збо́ ру) (Г), зібра́ ння; с. делегатское – делеґа́ тський збір, збір
делеґа́ тів; с. общее – зага́ льний збір; с. предвыборное – передвибо́ рчий збір; с.
учредительное (кооператива) – устано́ вчий збір; с. чрезвычайное – надзвича́ йний збір;
вести -ние – керува́ ти збір; на всех состоявшихся -ниях – на всіх збо́ рах, що відбулися,
на всіх відбу́ тих збо́ рах; обращаюсь к достопочтенному собранию – вдаюся до че́ сної
(зі́браної) громади; открывать -ние – розпочина́ ти ра́ ду; 2) (сочинений, законов) –
збі́рник (-ка), збі́рка.
Собственник, -ница – вла́ сник (-ка́ ), вла́ сниця.
Собственнический (об имуществе) – вла́ сницький.
Собственно говоря – вла́ сне.
Собственноручно – власнору́ чно, руко́ ю вла́ сною, власно́ руч, своє́ю руко́ ю.
Собственноручный (о подписи) – вла́ сний, власнору́ чний.
Собственность – вла́ сність (-ности); с. общая – співвла́ сність (-ности), спі́льна вла́ сність; в
пожизненную -ность – у вла́ сність (на вла́ сність) до життя; лишать -сти – вивла́ снювати,
вивласнити; поступать в чью -ность – ста́ ти чиє́ю вла́ сністю; право -сти – пра́ во
вла́ сности; приобретать в -ность – набува́ ти у (на) вла́ сність.
Собственный (о выборе) – вла́ сний; (о весе) – чистий.
Событие – поді́я.
Совершать, совершить, -ся – робити, зробити, чинити, вчинити, -ся; (исполнять) –
вико́ нувати, виконати; (акты, договор, сделку) – уклада́ ти, укла́ сти; с. преступление –
заподі́ювати, заподі́яти зло́ чин, чинити, вчинити зло́ чин.
Совершенно – 1) (окончательно) – цілко́ м, зо́ всім, до ре́ шти, вкрай; 2) (в совершенстве) –
доскона́ льно.
Совершеннолетие – по́ вні літа́ , повнолі́ття; достичь -тия – дійти по́ вних літ, на стану́
ста́ ти; по достижения -тия – дійшо́ ши повних літ, коли по́ вні літа́ вийдуть.
Совершеннолетний (о гражданине) – повнолі́тній, станівкий.
Совершенный – 1) (о профане) – цілковитий; 2) (доскональный, законченный, об
исполнении работы) – доскона́ лий, заве́ ршений.
Совершенство – доскона́ лість (-лости), заве́ ршеність (-ности); верх -тва – найбі́льша
дове́ ршеність, заве́ ршена доскона́ лість; владеть в -ве языком – доскона́ ло ору́ дувати
мо́ вою; достигнуть в чем -ва – досягну́ ти (дійти) заве́ ршености, дійти ве́ рху; знать в -ве
– зна́ ти доскона́ ло, зна́ ти якнайкра́ ще.
Совершенствовать, усовершенствовать – доскона́ лити, удоскона́ лювати, удоскона́ лити;
(завершать) – дове́ ршувати, довершити.
Совершенствоваться, усовершенствоваться – удоскона́ люватися, удоскона́ литися.
Совершитель, -ница – 1) (исполнитель) – викона́ вець (-вця), викона́ виця; 2) (виновник) –
винува́ тець (-тця), хто зробив (учинив).
Совет – 1) – (орган) ра́ да; с. городской – міська́ ра́ да; с. медицинский (учреждение) –
лі́карська ра́ да; с. народных комиссаров – ра́ да наро́ дніх комісарів; с. попечительный –
піклува́ льна ра́ да, рада опікува́ ння; с. распорядительный – розпорядча рада; с. держать –
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ра́ ду ра́ дити, ра́ дитися; поставить на -те – ура́ дити, ухвалити на ра́ ді; собирать с-т –
склика́ ти ра́ ду; 2) (наставление) – ра́ да, пора́ да; с. дельный – дола́ дна (по)ра́ да, до́ бра (по)
ра́ да; с. медицинский (помощь) – лі́карська пора́ да; обратиться за -том к кому – уда́ тися
до ко́ го по ра́ ду; по -ту кого (поступить) – на ра́ ду, за пора́ дою, з пора́ ди кого; с-т
получить – діста́ ти, ма́ ти пора́ ду; последовать чьему -ту – піти за чиє́ю пора́ дою;
спрашивать -та – пита́ ти (просити) пора́ ди, ра́ дитися.
Советизировать – радянізува́ ти.
Советник, -ница (член совета) – ра́ дник (-ка), ра́ дниця, дора́ дник (-ка), дора́ дниця;
(советчик) – пора́ дник (-ка), пора́ дниця, дора́ дник (-ка), до́ ра́ дниця.
Советовать, посоветовать – 1) (кому, в чем) – ра́ дити, пора́ дити, ра́ яти, пора́ яти (кого,
кому); пора́ ду дава́ ти, дати кому́ в чо́ му; давать кому совет – ра́ дити, пора́ дити кого́ ,
пора́ ду дава́ ти, да́ ти кому́ ; 2) (кому, кого, что) – ра́ дити, пора́ дити, ра́ яти, нара́ яти кому́
кого́ , що; посоветуйте мне (хорошую книгу) – пора́ дьте мені́.
Советоваться, посоветоваться (на счет чего) – ра́ дитися; пора́ дитися про що; (заседать
) – ра́ дити, радува́ ти (Г).
Советский (о строе) – радянський.
Советчик, -чица – пора́ дник (-ка), пора́ дниця, дора́ дниця, дора́ дник (-ка), дора́ дниця.
Совещание – нара́ да; с. по расмотрению – нара́ да для ро́ згляду; с. секционное – секці́йна
нара́ да; в -ниях – на нара́ дах; на состоявшемся -нии – на нара́ ді, що відбула́ ся, на
відбу́ тій нара́ ді; -ние состоялось – нара́ да відбу́ ла́ ся; суд ушел на -ние – суд пішо́ в
ра́ дитись, суд пішо́ в на нара́ ду.
Совещательный (о голосе) – дора́ дчий; (совещательский, о комнате) – нара́ дчий, ра́ дний.
Совещаться – ра́ дитися, ма́ ти нара́ ду; (заседать) – ра́ дити, радува́ ти (Г).
Совладелец, -лица – співвла́ сник (-ка), співвла́ сниця.
Совладение – співволоді́ння.
Совместимый (об обязанностях) – сполу́ чний.
Совместитель, -ница – сполу́ чник (-ка), сполу́ чниця, сполу́ чувач (-ча), сполу́ чувачка.
Совместительство – сполу́ чення (поса́ д); иметь -во – ма́ ти кі́лька поса́ д, працюва́ ти на
кілько́ х поса́ дах, сполуча́ ти поса́ ди; по -ву – сполуча́ ючи поса́ ди, сполу́ чуючи поса́ ди;
получать зарплату по -ству – оде́ ржувати зарплатню за сполу́ ченням; работать по -тву
– працюва́ ти на скілько́ х поса́ дах.
Совместность – спі́льність (-нІости), сумі́сність (-ности); с. владения – спі́льність
володі́ння; с. жительства – спі́льне (сумі́сне) життя.
Совместный (о квартире) – спі́льний, сумі́сний.
Совмещать, -местить – сполуча́ ти, сполучити; с. должности – сполуча́ ти, сполучити
поса́ ди, ма́ ти кі́лька поса́ д.
Совокупно – спі́льно, ра́ зом, уку́ пі, суку́ пно.
Совокупность – суку́ пність (-ности), цілоку́ пність (-ности); все в -сти – се загало́ м; по -сти
– за все в ціло́ му; по -сти доходов (налог) – з усі́х у ціло́ му добу́ тків; по -сти преступлений
– ра́ зом за всі зло́ чини.
Совокупный – спі́льний, суку́ пний.
Совпадать, -впасть – збіга́ тися, збі́гтися, схо́ дитися, зійтися; (с чем) – припада́ ти,
припа́ сти на що; дни совпадают – дні збіга́ ються, дні схо́ дяться; срок векселя совпадает с
праздничным днем – те́ рмін ве́ кселя припада́ є на святний день; часы совпали – години
зійшлися.
Совпадение – збіг (-гу), збі́жність (-ности); с. должника и кредитора – збі́жність винува́ тця
й кредито́ ра; с. обстоятельств – збіг (збі́жність) обста́ вин.
Современный (теперешний, о течениях) – суча́ сний, сьогоча́ сний; (тогдашний) –
тогоча́ сний.
Согласие – 1) зго́ да; в случае -сия (сообщите) – якщо зго́ да; изъявлять -сие – дава́ ти,
да́ ти зго́ ду, зго́ джуватися, зго́ дитися; по взаимному, обоюдному -сию (действовать) – за
обопі́льною зго́ дою; по из явлении вашего согласия – як ви дали (дасте́ ) зго́ ду; приходить
ко взаимному -сию – обопі́льно пого́ джуватися, пого́ дитися; с вашего -сия – за ва́ шою
зго́ дою, з ва́ шої зго́ ди; 2) (мир, лад) – зго́ да, зла́ года.
Согласительный (о комиссии) – (по)єдна́ льний, поєдна́ вчий.
Согласно – 1) (чего, чему) – згі́дно з чим; с. распоряжения – згі́дно з ро́ зказом; 2) (жить
согласно) – жити в зго́ ді, в зла́ годі жити.
Согласный, согласен с чем – згі́дний, зго́ ден з чим; (соответствующий) – відпові́дний до
чо́ го; быть -ным с чем (с образцами) – відповіда́ ти чому́ ; быть -ным на что –
пристава́ ти, приста́ ти, да́ ти зго́ ду на що; быть -ным с кем – пристава́ ти, приста́ ти, да́ ти
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зго́ ду на що, на чию ду́ мку, ма́ ти таку́ са́ му ду́ мку, як хто, прийма́ ти чию ду́ мку; согласен –
зго́ ден, зго́ да.
Согласованность – пого́ дженість (-ности).
Согласовывать, согласовать, -ся – пого́ джувати, пого́ дити, -ся; с. с местными
условиями – пристосо́ вувати до місце́ вих умо́ в.
Соглашать, -гласить – 1) (что с чем) – пого́ джувати, пого́ дити; 2) (мирить кого с кем) –
поє́днувати, поєдна́ ти, мирити; 3) (склонять к чему) – намовляти, намо́ вити до чо́ го.
Соглашаться, -гласиться – зго́ джуватися, зго́ дитися, пого́ джуватися, пого́ дитися,
пристава́ ти, приста́ ти на що; с. между собою – пого́ джуватися, пого́ дитися, поє́днуватися,
поєдна́ тися, порозуміва́ тися, порозумі́тися; с. с чьим мнением – пристава́ ти (приста́ ти) на
чию ду́ мку, зго́ джуватися з чиє́ю ду́ мкою.
Соглашение – уго́ да, поєдна́ ння; (согласие) – зго́ да; с. обоюдное – обопі́льна зго́ да; о.
предварительное – попере́ дня уго́ да; с. тарифное – тарифна уго́ да; входить с кем в -ние –
уклада́ ти, укла́ сти уго́ ду з ким, порозуміва́ тися, порозумі́тися, пого́ джуватися, пого́ дитися
з ким; достичь -ния – дійти зго́ ди; по особым -ниям (пользоваться) – на підста́ ві окре́ мих
уго́ д; по соглашению с кем – порозумі́вшись з ким, у зго́ ді з ким; приходить, прийти к
-нию – пого́ джуватися, погодитися, порозуміва́ тися, порозумі́тися на чо́ му, про що.
Содействие (помощь) – допомо́ га; (благоприятствование) – сприяння; оказывать -вие: а)
(помогать) – дава́ ти допомо́ гу, допомага́ ти, допомогти; б) (благоприятствовать) –
сприяти, посприяти кому́ ; при -вии – з допомо́ гою; выражаем благодарность за
оказанное вами -вие – висло́ влюємо подяку вам, що допомогли.
Содействовать, посодействовать кому – допома́ га́ ти, допомогти; (благоприятствовать)
– сприяти, посприяти кому́ .
Содержание – 1) (выдаваемые или получаемые средства к существованию) – утримання,
уде́ ржання; (жалованье) – платня, утримання; с. основное – основна́ платня; с.
ремонтное – гро́ ші на ремо́ нт; быть на -нии у кого – бу́ ти у ко́ го на утриманні, бу́ ти на
́ ко́ шті; иметь на -нии кого – утримувати, держа́ ти кого́ ; -ние кого производится кем
чиїм
– утримує кого́ хто; состоящий, -щая на -нии – утриманець (-нця), утриманка; 2)
(действие) – де́ ржа́ ння, трима́ ння, уде́ ржування, утримування; с. арендное – де́ ржання в
оре́ нді; с. хозяйства – уде́ ржування господа́ рства; 3) (издержки) – кошт (-ту), ко́ шти (-тів);
́ ко́ штом; 4)
с. конторы – ко́ шти на конто́ ру; на своем -нии – на своїх́ ко́ штах, своїм
(доклада, протокола) – зміст (-ту); относящийся к -нию – змістовий.
Содержатель, -ница – госпо́ дар (-ря), господиня, де́ ржець (-жця), де́ ржиця; с. постоялого
двора – госпо́ дар за́ їзду.
Содержательность – змісто́ вність (-ности).
Содержательный (о докладе) – змісто́ вний.
Содержать – 1) – утримувати, держа́ ти; с. на пищевом довольствии – харчува́ ти, харчити
кого́ , годува́ ти; 2) (где кого, что) – трима́ ти, держа́ ти; с. в аренде – ма́ ти на оре́ нді; с. в
чистоте, порядке – держа́ ти чисто в порядку (порядком); с. в чистоте (дом) – держа́ ти,
трима́ ти порядком; с. под арестом – держа́ ти під аре́ штом; 3) (содержать в себе) –
містити в собі́, ма́ ти в собі́.
Содержаться – бу́ ти де; в камере содержится 5 заключенных – у ка́ мері є 5 в’язнів;
заключенные содержатся в строгой изоляции – в’язнів де́ ржать ці́лком ізольо́ ваних.
Содержимое – у́ міст (-ту) (Н); -мое ящика – у́ міст скриньки; те, що є в скринці.
Содокладчик, -чица – співдоповіда́ ч (-ча́ ), співдоповіда́ чка.
Соединять, -нить – сполуча́ ти, сполучити, з’є́днувати, з’єдна́ ти; с. кого с кем (по
телефону) – сполуча́ ти кого́ з ким.
Сожаление – жаль (-лю); выразить -ние – висловити жаль; к крайнему -нию – на
превеликий жаль.
Сожитель, -ница (вместе живущий) – спожите́ ць (-тця), спожитиця.
Сожительство – спі́льне життя, сужиття, співжиття, життя вку́ пі; с. супружеское –
спі́льне життя подру́ жжя.
Сожительствовать – жити з ким; (в одном помещении) – ма́ ти співжиття з ким (уку́ пі),
жити спі́льно з ким.
Создавать, создать, -ся – 1) – творити, ство́ рювати, створити, утво́ рювати, утворити, -ся;
создается впечатление – ство́ рюється (склада́ ється) вражі́ння (вра́ ження); 2)
(сооружаться) – споруджа́ ти, спорудити, будува́ ти, збудува́ ти, -ся.
Создание – 1) (произведение) – твір (тво́ ру), у́ твір (утво́ ру); 2) (действие) – утво́ рення,
ство́ рювання, ство́ рення.
Созидать, создать – творити, утво́ рювати, утворити; (сооружать) – споруджа́ ти,
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спорудити.
Сознавать, -знать – 1) (понижать) – розумі́ти, зрозумі́ти, тямити, утямити,
усвідо́ млювати, усвідо́ мити що; 2) (признавать) – визнава́ ти, визнати; с. свою вину –
визнава́ ти свою провину.
Сознаваться, -знаться в чем – признава́ тися, призна́ тися до чо́ го, винитися,
повинува́ титися, повинитися в чо́ му; -ться в вине – повинитися, призна́ тися до вини.
Сознание – 1) (вины, ошибки) – визнава́ ння, визна́ ння, розумі́ння чого́ ; (признание) –
призна́ ння; (виновности) – повинення; 2) (псих.) – свідо́ мість (-мости); (сохранение
сознания и чувств) – прито́ мність (-ности); свідо́ мість (-мости); с. долга – свідо́ мість
обов’язку; быть при -нии – прито́ мним, при ро́ зумі бу́ ти; в -нии – свідо́ мо; потерять -ние
– знеприто́ мніти, впа́ сти в неприто́ мність; прийти в -ние – оприто́ мніти.
Сознательный (о части общества) – свідо́ мий.
Созыв – склик (-ку), склика́ ння.
Созывать, созвать – склика́ ти, скликати; (о мног.) – посклика́ ти.
Соизволять, соизволить – зволяти, зво́ лити; соизвольте ответить – бу́ дьте ласка́ ві
відповісти.
Соименник – однойме́ нник (-ка), однойме́ нниця, з таким са́ мим ім’ям.
Соискание – ко́ нкурс (-су), змага́ ння; с. на премию – ко́ нкурс на пре́ мію.
Сокращать, -кратить (дорогу, срок) – скоро́ чувати, скоротити; (производство, штаты,
расходы) – зме́ ншувати, зме́ншити; сокращать служащих – зме́ншувати, зме́ ншити число́
урядо́ вців.
Сокращаться, -кратиться (в расходах, потребностях) – зме́ ншувати, зме́ншити свої ́
витра́ ти, потре́ би.
Сокращенно – скоро́ чено, ко́ ротко.
Сокредитор – співкредито́ р (-ра).
Сокрытие – ута́ єння, зата́ єння.
Солдат – салда́ т (-та), вояк (-ка́ ); с. билетный – біле́ тний салда́ т; с. отслужившийся,
отставной – вислужений салда́ т; с. рядовой – рядовий салда́ т, рядовик (-ка); брать в
солдаты – бра́ ти, узяти до ві́йська.
Солевар – соляр (-ра́ ).
Солеварня – солярня.
Солидный (о работнике, об учреждении, фирме) – пова́ жний, солі́дний; (степенный, о
лице) – стате́ чний; (изрядный, о стаже, сумме) – чима́ лий.
Сомнение – су́ мнів (-ву); без -ния – без су́ мніву, безпере́ чно, нема́ су́ мніву, що…; вне
всяких -ний – нема́ є ніякого су́ мніву, що…, без ніякого су́ мніву, по́ над усякі су́ мніви;
возбуждать -ния – виклика́ ти су́ мнів; его взяло -ние – його́ взяв су́ мнів, він поча́ в
вага́ тися; не подлежит -нию – не мо́ жна сумнитися, не мо́ жна ма́ ти су́ мніву;
подвергаться -нию – підпада́ ти під су́ мнів; подвергнуть -нию – підда́ ти су́ мніву; это
подлежит -нию – це річ сумні́вна (непе́ вна); является -ние – бере́ су́ мнів.
Сомнительность – непе́ вність (-ности), сумні́вність (-ности).
Сомнительный (о документе) – непе́ вний, сумні́вний; (только о челов.) – непе́ вний.
Сонаниматель, -ница – співнайма́ ч (-ча́ ), співнайма́ чка.
Сонаследник, -ница – співспадкоємець (-є́мця), співспадкоє́миця.
Соображать, сообразить – 1) (размышлять) – міркува́ ти, зміркува́ ти, розмірко́ вувати,
розміркува́ ти; 2) (разбираться в чем, понимать что) – тямити, розумі́тися на чо́ му.
Соображаться с чем – уважа́ ти на що.
Соображение – міркува́ ння; с. обстоятельств дела – обміркува́ ння спра́ ви; -ния
предположительные – здо́ гадні міркува́ ння, міркува́ ння наздо́ гад; без -ния – не
поміркува́ вши, не зва́ живши; по -нии всех обстоятельств – розміркува́ вши (зва́ живши)
всі обста́ вини; по тактическим -ниям – з тактичних міркува́ нь, з міркува́ нь та́ ктики; по
этим -ниям – з цих міркува́ нь, че́ рез ці міркува́ ння; принять в -ние – бра́ ти, взяти під
ува́ гу що, уважа́ ти на що́ , зва́ жити (на) що; руководствуясь -ниями – зважа́ ючи на те,
що…
Сообразно с чем – відпові́дно до чо́ го, стосо́ вно до чо́ го.
Сообразовывать, -зовать что с чем – пого́ джувати, пого́ дити, стосува́ ти, пристосо́ вувати,
пристосува́ ти що до чо́ го; с. действия с инструкцией – пого́ джувати діяльність з
інстру́ кцією; с. с местными условиями – пристосо́ вувати до місце́ вих умов, зважа́ ти на
місце́ ві умо́ ви.
Сообразовываться, -зоваться с чем – уважа́ ти, зважа́ ти, зва́ жити на що, зважа́ ти,
зва́ жити що.
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Сообща – спі́льно, гурто́ м.
Сообщать, -щить – 1) – сповіща́ ти, сповістити кого́ про що, подава́ ти, пода́ ти до ві́дома
кому́ ; с. на словах – перека́ зувати, переказа́ ти; с. письменно (в письменной форме) –
писа́ ти, написа́ ти, сповіща́ ти, сповістити на письмі́; (письмом) – сповіща́ ти листо́ вно
(листо́ м); с. сведения – дава́ ти (подава́ ти) відо́ мості; сообщите о принятых мерах –
сповісті́ть, яких захо́ дів ужито; по -нию (агента) – як сповіща́ є (агент); 2) (придавать) –
надава́ ти, нада́ ти чого́ ; 3) (заразу кому, чему) – заража́ ти, заразити кого́ , що.
Сообщаться – 1) (иметь сообщение, связь) – сполуча́ тися, ма́ ти зв’язок; (сноситься) –
ма́ ти стосу́ нки; (письменно) – листува́ тися; 2) (сообщается, сообщалось, будет
сообщаться): как уже -лось – як уже повідомляли, як уже́ повідо́ млювано; настоящим
-ется – цим повідомляємо.
Сообщение – 1) (связь) – сполу́ чення, зв’язо́ к (-ку́ ); с. воздушное – повітр’яне сполу́ чення;
с. почтовое – пошто́ ве сполу́ чення, пошто́ вий зв’язо́ к; с. пригородное – приміське́
сполу́ чення; с. телефонное – телефо́ нне сполу́ чення; иметь -ние – ма́ ти зв’язо́ к,
сполу́ чення з ким; по водным путям -ния (отправлять) – водяними шляха́ ми, водо́ ю;
пути -ния – шляхи, шляхи сполу́ чення; -ние прервалось – зв’язо́ к урва́ вся, припинився; 2)
(известие) – зві́стка, повідо́ млення, спові́щення; с. конфиденциальное – конфіденці́йне
повідо́ млення; с. корреспондентское – до́ пис (-су); с. оффициальное – офіці́йне
повідо́ млення; с. правительственное – урядо́ ве повідо́ млення; 3) (действ.) –
повідомляння, повідо́ млення, сповіща́ ння, спові́щення; с. почтовое (извещение по почте)
– спові́щення по́ штою; 4) (передача) – передава́ ння, переда́ ння; с. болезни – передава́ ння
хворо́ би.
Сообщество (компания) – товариство, спі́лка, компа́ нія; с. преступное – злочинна спі́лка;
в -стве – в товаристві.
Сообщник, -ница – спі́льник (-ка), спі́льниця, співуча́ сник (-ка), співуча́ сниця; быть -ком
в преступлении – бра́ ти у́ часть у зло́ чині, бу́ ти за спі́льника в зло́ чині, спілкува́ ти (бра́ ти
у́ діл) у зло́ чині.
Сообщничество – спі́льництво, співу́ часть (-сти).
Соопекун, -ша – співопіку́ н (-на́ ), співопіку́ нка.
Соорудитель, -ница – спору́ дник (-ка), спору́ дниця.
Сооружать, -рудить – споруджа́ ти, спору́ джувати, спорудити, будува́ ти, збудо́ вувати,
збудува́ ти; с. здание – ста́ вити, поста́ вити будинок, споруджа́ ти будинок.
Сооружение – спору́ да, буді́вля; (действие) – спору́ джування, спору́ дження, буду-ва́ ння,
збудува́ ння; -ние недвижимостей – будува́ ння спору́ д.
Соответвенный, соответствующий чему (о распоряжениях, мероприятиях) –
відпові́дний до чо́ го.
Соответствие с чем – відпові́дність (-ности) до чо́ го; в -вии с чем – відпові́дно до чо́ го;
приводить в -вие с чем – увідпові́днювати, увідпові́днити що чому́ , робити; зробити
відпові́дним до чо́ го.
Соответствовать чему – відповіда́ ти чому́ , бу́ ти відпові́дним до чо́ го.
Соответчик, -чица – співвідповіда́ ч (-ча́ ), співвідповіда́ чка, співпозиваний (-ного),
співпозиванець (-нця) (Н), співпозиванка (Н).
Соотношение – взаємостосу́ нок (-нку), кореляція, обопі́льна реляція; (связь) –
взаємозв’язо́ к (-зку).
Соперничать с кем – конкурува́ ти, змага́ тися.
Соперничество – конкуре́ нція, змага́ ння.
Сопоручитель, -ница – співпору́ чник (-ка), співпору́ чниця.
Сопоставление – зіста́ влення, зіста́ ва (Н); (сравнение) – рівняння, порі́внювання,
порівняння; делать, сделать -ние – рівняти, порі́внювати, порівняти.
Сопоставлять, -вить – рівняти до чо́ го, порі́внювати, порівняти що з чим.
Соправление – спі́льне урядува́ ння, співурядува́ ння.
Соприкасаться, -коснуться – сто́ ркуватися, торка́ тися, сторкну́ тися з чим; (упираться
друг в друга) – стика́ тися, зіткну́ тися; (иметь дело) – ма́ ти ді́ло з ким; (граничить) –
суме́ жити, межува́ ти.
Соприкосновение с кем, с чем – стика́ ння, до́ тик (-ку); (переносно) – дочинення до ко́ го,
до чо́ го, зв’язо́ к (-зку́ ) з ким, з чим; иметь -ние – стика́ тися, зіткну́ тися; (о людях) – ма́ ти
ді́ло з ким; (о предметах) – торка́ тися чого́ , дото́ ркуватися до чо́ го; имеющий -ние с
плательщиками – що має дочинення до пла́ тників.
Соприкосновенность – дотичність (-ности); (смежность) – сумі́жність (-ности) з чим;
(причастность) – приче́ тність (-ности) до чо́ го.
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Соприкосновенный (о материале, относящемся к делу) – дотичний; (смежный, о
постройке) – сумі́жний; (к делу, о лицах) – приче́ тний.
Сопричастность – приче́ тність (-ности).
Сопричастный (о замешанном в деле лице) – приче́ тний; (об адресе, бумаге) –
супрові́дний.
Сопровождать, -водить – супрово́ дити, супроводити, іти, піти з ким; с. арестанта – ве́ сти
арешта́ нта.
Сопровождаться чем – ве́ сти за собо́ ю що, спричиняти що; (идти в сопровождении) – іти
в су́ проводі кого́ , чого́ .
Сопровождающий – 1) (об обстоятельстве) – супрові́дний; 2) (о человеке) – супрові́дник
(-ка).
Сопровождение – (су)про́ від (-воду); в -нии – в су́ проводі, ра́ зом з ким; в -нии конвоя – під
конво́ єм, з конво́ єм; явиться в -нии кого – прибу́ ти з ким.
Сопротивление – о́ пір (опору); с. вооруженное – збро́ йний о́ пір; без -ния – не опира́ ючись;
оказать -ние – о́ пір чинити, става́ ти, ста́ ти о́ пір.
Сопротивляться, -виться кому (действием) – опира́ тися, опе́ ртися, о́ пір става́ ти, ста́ ти,
противитися кому; (словами) – спереча́ тися, змага́ тися проти чо́ го, з ким.
Сопряжено (в выражениях): -но с затруднениями – річ трудно́ тна, не ле́ гка, трудно́ тно,
не ле́ гко; -но с опасностью – небезпе́ чно, річ небезпе́ чна; -но с расходами – потребу́ є
витра́ т; (убыточно) – утра́ тно, річ утра́ тна; взыскание будет -но с затруднениями –
виправити (стягну́ ти) бу́ де тру́ дно, не ле́ гко, ва́ жко.
Сопутствовать – супрово́ дити, іти ра́ зом, і́хати ра́ зом, подорожува́ ти ра́ зо́ м; (чему) – іти
ра́ зо́ м з чим.
Соразмерно – домі́рно, помі́рно, до мі́ри, відпові́дно до чо́ го; -но жалованью – відпові́дно
до платні́.
Соразмерность – домі́рність (-ности), помі́рність (-ности), відпові́дність (-ности).
Соразмерный (о требованиях) – домі́рний, помі́рний.
Соразмерять, -рить что с чем – домі́рювати, доміряти, домі́рити що чому́ ; (взвешивать) –
зва́ жувати, зва́ жити; с. расход с приходом – витра́ ти доміряти прибу́ тками, робити витра́ ти
відпові́дно до прибу́ тків; с. силы – зва́ жувати, зва́ жити сили.
Сорганизовывать, -зовать – організува́ ти, зорганізо́ вувати, зорганізува́ ти.
Соревнование – змага́ ння; с. социалистическое – соціялістичне змага́ ння.
Соревнователь, -ница – змага́ льник (-ка), змага́ льниця; член-соревнователь – уча́ сникспівстара́ нець (Н).
Сорить, насорить – смітити, насмітити; с. воспрещается – смітити заборо́ нено.
Сорт – сорт (-ту), ґату́ нок (-нку); превосходить по сорту – бу́ ти кра́ щого со́ рту (ґату́ нку);
этот товар превосходит по сорту ранее присланный – цей крам кра́ щого со́ рту, ніж
рані́ше присланий.
Сортировать, посортировать, рассортировать – сортува́ ти, посортува́ ти.
Сортировка (действ.) – сортува́ ння; производить сортировку – сортува́ ти, посортува́ ти.
Сортировщик, -щица – сортува́ ч (-ча́ ), сортува́ чка, сортува́ льник (-ка), сортува́ льниця,
супрацівник (-ка́ ) (Н), співпрацівниця (Н).
Сортовой (о товаре) – сортовий.
Сословие – стан (-ну); бывшее -вие – колишній стан.
Сослуживец, -вица – співробі́тник (-ка), співробі́тниця; супраці́вник (-ка́ ) (Н), супрацівниця
(Н).
Сосредоточивать, сосредоточить, -ся – зосере́джувати, зосере́ дити, -ся.
Состав – склад (-ду); с. личный – особо́ вий (персона́ льний) склад; с. наличный (жильцов) –
на́ вічний склад, на́ віч є; с. начальствующий (воен.) – нача́ льники, старшина́ ,
нача́ льницький, старшинський склад; с. переменный – перемі́нний (змі́нний) склад; с.
подвижной – возовий склад, возовина́ ; с. поезда – ва́ лка; с. постоянный – пості́йний
склад; с. преступления – склад зло́ чину; с. численный – число́ душ, числовий склад; в с-в
войти – до скла́ ду ввійти; в -ве находиться – у скла́ ді бу́ ти, до скла́ ду нале́ жати; в с-в
отдела входят следующие части – ві́дділ склада́ ється з таких частин; в полном -ве – в
ціло́ му скла́ ді; войти в с-в комиссии – увійти до (скла́ ду) комі́сії; комиссия в полном -ве –
комі́сія в повному скла́ ді, вся комі́сія в ціло́ му, ціла́ комі́сія; комисия в -ве пяти – комі́сія з
п’ятьо́ х; по -ву – скла́ дом; стол личного -ва – особо́ ва частина; текучесть -ва (служащих
) – мінливість скла́ ду.
Составитель, -ница – уклада́ ч (-ча́ ), уклада́ чка, упорядник (-ка), упорядниця.
Составлять, -вить – 1) (опись, протокол, проект) – уклада́ ти, укла́ сти; (сборник) –
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упорядко́ вувати, упорядкува́ ти; 2) (образовывать собою что, большинство, исключение)
– становити що; с. часть чего – становити частину чого́ , бу́ ти частиною чого́ ; актив
составляет – актив стано́ вить; сколько это составит – скі́льки це бу́ де, скі́льки це
становитиме, скі́льки це винесе; это не составит труда – це не бу́ де ва́ жко (тру́ дно); это
-вит большую сумму – це стано́ витиме, це дасть велику су́ му; 3) (с. из частей) – склада́ ти,
скла́ сти; с. кадр хороших работников – добира́ ти, дібра́ ти кадр до́ брих робітникі́в ; с. себе
имя – усла́ влюватися, усла́ витися, здобува́ ти, здобу́ ти сла́ ви, зазнава́ ти, зазна́ ти сла́ ви,
зажива́ ти, зажити сла́ ви; с. себе состояние – склада́ ти, збива́ ти, збити собі́ має́ток.
Составной – 1) (составленный из отдельных частей, о приборе) – скла́ дений, зло́ жений;
(разборный) – склада́ ний; 2) (о составляющей часть целого) – складовий.
Состояние – 1) (положение) – стан; с. возбуждения – за́ пал (-лу), звору́ шення; с.
денежных средств – грошо́ вий стан; с. гражданское – циві́льний стан, громадянський
́
стан; с. упадка – стан зане́ паду, зане́ пад (-ду); в -ни и разрушения быть – бу́ ти в руїні,
зруйно́ ваним бу́ ти; впасть в обморочное -ние – зомлі́ти; по -нию здоровья – ста́ ном
здоро́ в’я, здоро́ в’ям; при таком -нии – за тако́ го ста́ ну, в тако́ му ста́ ні; приводить в
образцовое -ние – дово́ дити до зразко́ вого ста́ ну; прийти в негодное -ние – ста́ ти
неприда́ тним, ста́ ти негодящим; прийти в -ние упадка – підупада́ ти, підупа́ сти,
занепада́ ти, занепа́ сти; 2) (имущество) – доста́ ток (-тку), має́тність (-ности); с.
имущественное – доста́ ток (-тку); вложить -ние во что – вкла́ сти доста́ ток у що; иметь
малое -ние – ма́ ти невеликий (до)ста́ ток (невелику має́тність); составить большое -ние –
скла́ сти собі́ великий має́ток (велику має́тність); 3) (возможность) – змо́ га, спромо́ га,
сила; быть в -нии – в силі бу́ ти, ма́ ти силу, спромо́ гу, здола́ ти, бу́ ти в спромо́ зі, бу́ ти
спромо́ жному; я не в -нии – не моя сила, я не мо́ жу, не ма́ ю спромо́ ги, я не здола́ ю.
Состоятельность – 1) (материальная) – замо́ жність (-ности), засі́бність (-ности); 2)
(плательщика) – виплатність (-ности), спромо́ жність платити; 3) (доводов и т. п.) –
дові́дність (-ности); с. гипотезы – дові́дність гіпо́ тези.
Состоятельный (материально, о предпринимателе) – замо́ жний, засі́бний;
(платежеспособный, о плательщике) – виплатний, спромо́ жний платити;
(доказательный, о доводе) – дові́дний.
Состоять – 1) (из чего) – склада́ тися з чо́ го; 2) (заключаться) – бу́ ти в чо́ му; дело состоит
в том… – спра́ ва така́ …; работа состоит в том… – робо́ та є в то́ му, робо́ та така́ …; 3)
(кем-либо) – бу́ ти, працюва́ ти, служити; за ко́го; с. бухгалтером – бу́ ти за бухга́ льтера; с. в
должности (учителя) – бу́ ти на поса́ ді, ма́ ти поса́ ду, бу́ ти за…; с. на военной службе –
бу́ ти (служити) в ві́йську; 4) (находиться) – бу́ ти, перебува́ ти; с. в ведении – бу́ ти
підпорядко́ ваним; с. при Совнаркоме – бу́ ти при Раднарко́ мі.
Состояться – бу́ ти, відбува́ тися, відбу́ тися; -лось постановление – ста́ лася постано́ ва
(ухва́ ла); собрание не -лось – збір не відбу́ вся.
Состязание – змага́ ння; с. в беге – бігові (пере)го́ ни (-нів); с. сторон – змага́ ння сторін.
Состязающийся (о стороне) – змага́ льний. Состязающиеся – змага́ льники.
Сосчитывать, сосчитать, -ся – рахува́ ти, порахува́ ти, лічити, полічити, -ся; -ться с кем
(сводить счеты) – квотува́ тися, поквитува́ тися, рахува́ тися, порахува́ тися з ким; -вается
легко, трудно – порахува́ ти ле́ гко, тру́ дно.
Сотоварищество – товариство, спі́лка.
Сотрудник, -ница – співробі́тник (-ка), співробі́тниця; (помощник) – помічник (-ка́ ),
помічниця; с. секретный – секре́ тний, тає́мний співробі́тник; с. ученый – науко́ вий
співробі́тник.
Сотрудничать – працюва́ ти, служити, співробі́тничати; (помогать) – помага́ ти.
Сотрудничество – співробі́тництво, спі́льна робо́ та, спі́льна пра́ ця (слу́ жба).
Соумышленник, -ница – спі́льник у зло́ чині, спі́льниця у зло́ чині, змо́ вник (-ка),
змо́ вниця.
Соучаствовать с кем – бра́ ти у́ часть ра́ зом (з ким), бу́ ти в спі́лці (з ким).
Соучастие – співу́ діл (-лу), співу́ часть (-сти), спі́льництво.
Соучастник, -ница – спі́льник (-ка), спі́льниця, співуча́ сник (-ка), співуча́ сниця.
Сохозяин – співгоспо́ дар (-ря).
Сохранение – 1) (оставление в неприкосновенности) – збере́ ження; (соблюдение) –
доде́ ржання; с. особенностей текста – збере́ ження особливостей те́ ксту; с. порядка –
доде́ ржання порядку; дать отпуск с -нием содержания – да́ ти відпу́ стку, не позбавляючи
платні́, залиша́ ючи (відпуснико́ ві) платню; 2) (о сохранении вещей) – схо́ в (-ву), за́ хов (-ву),
схо́ вок (-ку); отдать на -ние – відда́ ти (до схо́ ву), на схо́ вок, на схов.
Сохранно – в ці́лості, непору́ шно.
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Сохранность – збере́ женість (-ности), ці́лість (-лости); быть в -сти – а) бу́ ти на схо́ ві; б)
бу́ ти ці́лим; вещи в -сти – ре́ чі ці́лі.
Сохранный – 1) (о расписке) – схо́ вний; (о месте) – закритний; (безопасный) – безпе́ чний;
2) (о вещи, в сохранности) – збере́ жений, ці́лий.
Сохранять, -нить что (беречь) – зберіга́ ти, зберегти; (соблюдать) – доде́ ржувати,
доде́ ржати чого́ ; с. в целости – зберіга́ ти ці́лим; с. доверие – зберегти дові́ру; с. мир –
доде́ ржувати миру, пильнува́ ти миру, охороняти мир; с. свою силу – зберіга́ ти силу,
зостава́ тися при силі, ма́ ти силу; документы -нены – доку́ менти збере́ жено; закон -ет
свою силу – зако́ н залиша́ ється в силі, залиша́ ється чинним.
Сохраняется, сохраниться – зберіга́ тися, зберегтися; (уцелеть) – залиша́ тися,
залишитися цілим, зацілі́ти.
Социализация – соціяліза́ ція.
Социализировать – соціялізува́ ти.
Социалистический (о строе) – соціялістичний.
Социальный (о положении) – соціяльний, суспі́льний.
Сочетание – сполу́ чення, сполу́ ка.
Сочетаться браком – побра́ тися, одружитися.
Сочинение – 1) (произведение) – твір (-тво́ ру), писа́ ння; 2) (действие) – склада́ ння,
тво́ рення.
Сочинитель, -ница – склада́ ч (-ча́ ),склада́ чка, а́ втор (-ра), а́ вторка.
Сочлен – співуча́ сник (-ка).
Сочувствие – співчуття, спочуття; с. выражать – висло́ влювати співчуття.
Сочувствующий (сторонник) – прихильний, прихильник (-ка).
Союз – 1) (государств) – союз (-зу); заключать союз – уклада́ ти, укла́ сти союз. Союз
Советских Социалистических Республик – Союз Радянських Соціялістичних Респу́ блік; 2)
(ассоциация) – спі́лка; с. профессиональный – професі́йна спі́лка; быть в союзе с кем –
спілкува́ ти з ким; вступать в союз – вхо́ дити в спі́лку, пристава́ ти до спі́лки; член
профсоюза – спілча́ нин (-на), спілча́ нка; 3) (с. брачный) – шлюб (-бу); заключать брачный
союз (с кем) – шлюб бра́ ти, взяти з ким.
Союзник, -ница – союзник (-ка), союзниця, спі́льник (-ка), спі́льниця.
Союзный (о книжке, об органах) – союзний, спілча́ нський.
Спаковывать, -ковать – спако́ вувати, спакува́ ти.
Спальный (о месте, вагоне) – спа́ льний; (о принадлежностях) – ліжко́ вий.
Спасательный (о лодке, станции) – рятува́ льний, рятунко́ вий.
Спасать, спасти, -ся – рятува́ ти, врятува́ ти, вирятувати, -ся; с. положение – рятува́ ти
справу.
Спектакль – виста́ ва, спекта́ кль (-лю); зал для -лей – за́ ля на виста́ ви, до виста́ в.
Спекулировать – спекулюва́ ти.
Спекулянт, -ка – спекулянт (-та), спекулянтка.
Спекулятивный (о цели) – спекуляці́йний.
Спекуляция – спекуляція.
Спех – спіх (-ху), по́ спіх (-ху); дело не к -ху – спра́ ва не нага́ льна, не пильна спра́ ва; к -ху
(делать) – по́ спіхом, притьмо́ м; мне не к -ху – мені́ не пильно; эта работа не к -ху – це не
нага́ льна робо́ та.
Специализация – спеціяліза́ ція.
Специализироваться – спеціялізува́ тися, дохо́ дити фаху́ , дійти фаху́ .
Специалист, -тка – фахіве́ ць (-вця), спеціялі́ст (-ста), спеціялі́стка в чо́ му; с. по
внутренним болезням – спеціялі́ст вну́ трішніх неду́ г; с. по товароведению – спеціялі́ст
(фахіве́ ць) у крамозна́ встві, спеціялі́ст крамозна́ вства; с. по части чего, в области чего –
фахіве́ ць у чо́ му.
Специально – спеціяльно, зосі́бна, зокре́ ма.
Специальность – фах (-ху́ ), спеціяльність (-ности).
Специальный (в смысле профессий, о знаниях, о занятии) – фаховий, спеціяльний;
(исключительный, особый, об оговорке) – спеціяльний, особливий, окре́ мий.
Спецификация – специфіка́ ція.
Специфический – специфі́чний; (свойственный) – властивий.
Спешить, поспешить – спішити, поспіша́ ти, поспішити, -ся; (торопиться) – ква́ питися,
поква́ питися; с. исполнением – спішити (-ся), поспіша́ ти (-ся) виконати.
Спешка – поспіша́ ння; (торопливость) – поква́ пність (-ности), сква́ пливість (-вости),
по́ квап (-пу), хапливість (-вости).
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Спешно – по́ спіхом, швидко; (немедленно) – нега́ йно; -но делать что – по́ спіхом робити
що; -но послать – нега́ йно посла́ ти.
Спешность – 1) (быстрота) – швидкість (-кости), ху́ ткість (-кости), поспі́шність (-ности); 2)
(неотложность) – нега́ йність (-ности), пильність (-ности), нага́ льність (-ности); в случаях
-сти – коли нега́ йно треба.
Спешный – 1) (скорый, о почте, письме) – швидкий, ху́ ткий, поспі́шний; 2) (неотложный,
о деле) – нега́ йний, пильний, нага́ льний.
Спиртный, спиртовый (о продаже, о напитках) – спирто́ вий.
Список – список (-ска), реє́стр (-тру); с. инвентарный – інвента́ рний реє́стр, реє́стр на
інвента́ р, реє́стр інвентарю; с. кандидатский – список кандида́ тів; с. кондуитный –
контро́ льний реє́стр; с. наградной – список нагоро́ д; с. оценочный – оці́нний реє́стр; с.
поименный – поіме́ нний список (реє́стр); с. посемейный – родинний (сіме́ йний) список,
список родини; с. послужной – за́ пис слу́ жби, урядний лист, лист про слу́ жбу; с.
служащих – реє́стр службо́ вців; с. статейный – статі́йний список, лист; с. формулярный –
службо́ вий список, формуляр (-ра); заводить, вносить в список – заво́ дити до списку,
записувати, записа́ ти в реє́стр (до реє́стру); исключать из -ка – викреслити, виписати з
списку (з реє́стру); по -ку – за списком (за реє́стром); по -ку не значится – в списку
нема́ є; с занесением в трудовой список – записа́ вши до трудово́ го списку; составить
список чего – скла́ сти список на що.
Списыватель (переписчик) – списувач (-ча).
Списывать, -сать – списувати, списа́ ти, переписувати, переписа́ ти; (копировать) –
копіюва́ ти, скопіюва́ ти.
Списываться, -саться с кем – листува́ тися, полистува́ тися з ким, писа́ ти, написа́ ти до
ко́ го.
Сплавщик (леса): а) (рабочий) – осна́ ч (-ча́ ) (Г), плота́ р (-ря) (Г); б) (предприниматель) –
спла́ вник (-ка) (Секц.).
Сплошной (о проверке) – по́ спільний; (о массе) – суці́льний; (о небрежности) – цілковитий.
Спокойствие – спо́ кій (-ко́ ю); за нарушение общественного спокойствия – що пору́ шено
спокі́й у громадянстві (громадянства).
Сполна – цілко́ м; получить -на всю сумму – оде́ ржати цілко́ м усю су́ му.
Спольщик – спі́лник (-ка), половинник (-ка).
Спор – 1) – супере́ чка, спі́р (спо́ ру), спереча́ ння, змага́ ння; -ры земельные – супере́ чки за
зе́ млю; с. против документов – запере́ чення доку́ ментів; вступать в спор – почина́ ти
спереча́ тися, почина́ ти супере́ чку, змага́ тися; вступить в спор – зазмага́ тися; поднимать
спор – почина́ ти, поча́ ти супере́ чку; спор по вопросам – супере́ чка в спра́ вах; -ры
разрешаются в судебном порядке – супере́ чки розв’язує суд; 2) (тяжба) – по́ зов (-зву,
-зову); 3) (нелады, ссора) – сва́ рка, незго́ да.
Спорить, поспорить (о чем) – спо́ ритися, спереча́ тися, заспереча́ тися, змага́ тися,
зазмага́ тися за що.
Спорный (о вопросе) – спі́рний, супере́ чний.
Спорт – спорт (-ту).
Спортивный (о состязаниях, о кружке) – спорто́ вий.
Спорщик, -щица – супере́ чник (-ка), супере́ чниця.
Спорящий – супере́ чник (-ка), супере́ чниця; -щие (спорящие стороны) – супротивні
сто́ рони.
Способ – спо́ сіб (-собу); с. ведения книг – спо́ сіб вести книги; с. исправления – спо́ сіб
поправляти; изыскивать, находить с-б – добира́ ти, прибира́ ти спо́ собу; каким -бом – як,
яким ро́ бом, яким спо́ собом, яким чином; по -бу (изготовлять) – спо́ собом; подрядным
-бом – підрядним спо́ собом, підрядно, підрядом.
Способность – 1) (пригодность) – зда́ тність (-ности) на що, до чо́ го; (сила) – спромо́ жність
(-ности), сила; с. к работе – зда́ тність до пра́ ці, зда́ тність працюва́ ти; с. платежная
(платежеспособность) – спромо́ жність платити, виплатність (-ности); с. покупательная –
купіве́ льна спромо́ жність, спромо́ жність купува́ ти; с. пропускная – перепускна́ (пропускна́
) спромо́ жність, спромо́ жність перепуска́ ти (пропуска́ ти); 2) (способность, одаренность) –
хист (-сту), зді́бність (-ности) до чо́ го; иметь -сти к чему – ма́ ти хист (зді́бність) до чо́ го.
Способный (пригодный) – зда́ тний до чо́ го; (одаренный) – зді́бний до чого.
Способствовать, поспособствовать – допомага́ ти, допомогти кому́ в чо́ му;
(благоприятствовать) – сприяти, посприяти.
Справедливо – 1) (по правде) – по пра́ вді, правдиво, справедливо; -во судить – по пра́ вді
судити; 2) (верно, правильно) – ві́рно, слу́ шно; -во заметить – слу́ шно заува́ жити;
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насколько это -во – яка́ цьому́ пра́ вда.
Справедливость (правда) – пра́ вда, справедливість (-вости); (правдивость) – правдивість (вости); (правильность) – вірність (-ности), слу́ шність (-ности); отдавать кому -вость –
признава́ ти, призна́ ти кому́ справедливість.
Справедливый (о решении) – справедливий; (о замечании) – ві́рний, слу́ шний.
Справка – до́ відка; (удостоверение) – по́ свідка, до́ відка; с. немая – німа́ до́ відка; с.
перекрестная – перехре́ сна до́ відка; брать, взять -ну – бра́ ти, взяти до́ відку; наводить
-ки – збира́ ти, зібра́ ти відо́ мості, дові́дуватися, дові́датися про ко́ го, про що; по
наведенным -кам оказывается – з до́ відок вихо́ дить.
Справляться, -виться – 1) (осведомляться) – дові́дуватися, дові́датися, розві́дувати,
розві́дати; -ться о цене – дові́датися за ціну́ , яка́ ціна́ ; -ться с подлинником – дові́датися в
ориґіналі; 2) (с делом) – справлятися, спра́ витися, управлятися, упра́ витися, упо́ ратися з
чим, дава́ ти, да́ ти ра́ ду чому́ , поду́ жувати, поду́ жати що.
Справочник – дові́дник (-ка); (спутник) – пора́ дник (-ка); с. железнодорожный –
залізничний дові́дник; с. фининспектора – пора́ дник фінінспе́ кторові.
Справочный (о бюро) – довідко́ вий; (о цене) – довідко́ вий, торго́ вли; (о типогр. листе) –
попра́ вний.
Справщик – поправляч (-ча́ ), коре́ктор (-ра).
Спрашивать, спросить, -ся – 1) (кого, что, у кого, о ком, о чем) – пита́ ти, спита́ ти, -ся
кого́ чого́ , запитувати, запита́ ти кого́ , у ко́ го про ко́ го, про що; с. позволения – пита́ ти(ся),
спита́ ти (-ся) до́ зволу, просити, попросити дозво́ лити; дозволятися, дозво́ литися; с. товар
– пита́ ти кра́ му; 2) (с кого) – вимага́ ти від ко́ го, вимогти від ко́ го, пра́ вити, спра́ вити з ко́ го.
Спрос – 1) – по́ пит (-ту); с. и предложение – по́ пит і подава́ ння; с. на товар – по́ пит на
крам; с. ничтожный – мізе́ рний (зо́ всім малий) по́ пит; с. усиленый – збі́льшений по́ пит; в
виду малого спроса – що малий по́ пит, че́ рез малий по́ пит, бо малий по́ пит; товар в
спросе – крам у по́ питі, великий по́ пит на крам; товар, имеющий спрос – попитний крам;
2) (вопрос) – за́ пит (-ту), запита́ ння; без спросу – не спита́ вши.
Спуск (для проезда, прохода) – узві́з(узво́ зу).
Сравнение – порівняння; вне -ний – поза порі́вненням, над порівняння, над усе́ ; по -нию с
чем – як порівняти з чим, рівняючи до чо́ го, про́ ти чо́ го; при -нии обнаружено –
порі́внювавши, виявлено (виявили).
Сравнивать, -нить кого, что с кем, с чем – порі́внювати, порівняти до чо́ го, зрі́внювати,
зрівняти що з чим.
Сравнительно с кем, с чем – порі́внюючи до за ко́ го, чо́ го, про́ ти ко́ го, чо́ го, як порівняти
до чо́ го (до ко́ го), про́ ти ко́ го, чо́ го; -но небольшая сумма – як порівняти -невелика су́ ма;
-но с прошлым годом – про́ ти мину́ лого ро́ ку (як порівняти).
Сравнительный (об оценке) – порівняльний.
Среда – 1) (день) – середа́ ; 2) (окружение) – ото́ чення; с. окружающая – ото́ чення; в среде
кого – посере́ д ко́ го; в такой среде – в тако́ му ото́ ченні, посере́ д тако́ го ото́ чення; из своей
среды (избрать) – з сво́ го́ гу́ рту, -ме́ жи се́ бе, -помі́ж се́ бе.
Средний (о размере) – сере́ дній; (умеренный, о требованиях, ценах) – помі́рний;
(математ.) – пересі́чний; в -нем – пересі́чно.
Средство – 1) – за́ сіб (-собу); -ва передвижения (о транспорте) – перевозо́ ві за́ соби,
́
тра́ нспорт (-ту); транспорто́ ві за́ соби, за́ соби (до) перево́ зу (до) переї зду;
-во питательное
– живнощі (-щів); -ва производства (продукции) – за́ соби виробу, проду́ кції; (орудия
производства) – за́ соби виробництва; -во распространения – за́ сіб поширювати,
пошимрити; -ва сообщения – за́ соби сполу́ чення; -ва сторонние – побі́чні за́ соби; -ва
транспортные – перевозо́ ві за́ соби, тра́ нспорт (-ту); изыскивать -во – добира́ ти, дібра́ ти
спо́ собу; употреблять всевозможные -ва – ужива́ ти, ужити всіх можливих за́ ходів,
бра́ тися всяких способів; употреблялись всевозможные средства – усякого було́ там
спо́ собу, на всякі спо́ соби вдава́ лись (бра́ лись); 2) (денежные) – (грошові́) за́ соби, гро́ ші (шей); (иждивение) – кошт (-ту); с. платежные – платі́жні за́ соби, за́ соби платити; с.
свободные – ві́льні гро́ ші; с. скудные – ма́ ло гро́ шей, о́ бмаль гро́ шей; быть при -вах – ма́ ти
грошові́ за́ соби. ма́ ти гро́ ші, замо́ жним бу́ ти; заемные -ва краткосрочного характера –
позичені на малий час гро́ ші; изыскивать, находить -ва – вишу́ кувати за́ собів, за́ соби,
вишукати за́ соби; иметь -ва к жизни – ма́ ти з чо́ го жити; как позволяют -ва – як
спромо́ га; на (свои) -ва (содержать) – своїм ко́ штом утримувати; найти -ва на покрытие
расходов – винайти покриття на витра́ ти; не иметь с-в к существованию – не ма́ ти з чо́ го
жити, не мати за́ собів на прожиття; по недостатку с-в (денежных) – через брак грошових
за́ собів, гро́ шей, бо браку́ є гро́ шей; по -вам жить – відпові́дно до за́ собів жити; при
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наличии с-в – як є за́ соби; при ограниченных -вах – з малими за́ собами; при отсутствии
с-в – як нема́ за́ собів; при хороших -вах – з до́ брими за́ собами, з до́ брими грошима;
располагать -вами – ма́ ти за́ соби; употребить все -ва (денежные) – витратити всі
за́ соби, всі гро́ ші; 3) (медиц.) – лі́ки (-ків) на що; с. лечебное – лі́ки (-ків) на що.
Срок – 1) (период времени) – речене́ ць (-нця), час (-су́ ); с. годичный – рік (ча́ су), рі́чний
речене́ ць; с. давностный – речене́ ць зада́ внення (переда́ внення); с. действия – речене́ ць
ді́яння (чинности); с. договорный – догові́рний речене́ ць, умо́ влений речене́ ць; с.
льготный – пільговий речене́ ць; с. месячный – мі́сяць (ча́ су), мі́сячний речене́ ць; с.
определенный – визначений речене́ ць (час), пе́ вний речене́ ць (час); с. суточный – доба́ ; в
срок – у свій час, своєча́ сно, вча́ сно; в возможно скорый срок – в щонайме́ нший час, в
якнайме́нший час, можливо швидче, якнайшвидше; в двухмесячный срок – у два мі́сяці, у
двохмі́сячний речене́ ць, про́ тягом двох мі́сяців; в. истекший срок – мину́ лий речене́ ць; в
кратчайщий срок – в якнайме́ нший час (речене́ ць); в четырехдневный срок – у чотири
дні, про́ тягом чотирьо́ х день; дать на определенный срок – да́ ти на пе́ вний речене́ ць (час);
сроком до завтра – на час до за́ втра; на короткий срок – на малий речене́ ць (час); срок,
назначенный для составления отчета, истек – речене́ ць (час), визначений на уклада́ ння
зві́ту, вийшов (мину́ в); нанимать на срок – найма́ ти на пе́ вий речене́ ць (час); оканчивать
срок службы – добува́ ти слу́ жби, дослу́ жувати; отпуск -ком на месяц – відпу́ стка на
мі́сяць; 2) (точно указанный предел времени) – те́ рмін (-ну); с. возврата – те́ рмін, щоб
поверну́ ти; с. крайний – кінце́ вий те́ рмін; с. определенный – визначений те́ рмін; с.
первого, последнего платежа – те́ рмін пе́ ршої, оста́ нньої виплати; с. платежа – те́ рмін
платити; с. платежа по предъявленню – те́ рмін платити, коли подаду́ ть; с. предельный –
оста́ нній (кра́ йній) те́ рмін; в определенные -ки – пе́ вними те́ рмінами; заплатить до
истечения -ка – заплатити до те́ рміну; истечение -ка – те́ рмін (-ну); к -ку – на те́ рмін; к
определенному -ку – на пе́ вний (на визначений) те́ рмін; к тому -ку – на той те́ рмін;
сделать на определенный срок – зробити на пе́ вний те́ рмін; срок, назначенный для
представления отчета, истек – те́ рмін, визначений на пода́ ння зві́ту (щоб пода́ ти звіт),
мину́ в; наступает срок – настає́ (надхо́ дить) те́ рмін; по наступлении -ка – як наді́йде
те́ рмін; -ком по предъявленню – на те́ рмін, коли подаду́ ть; платеж -ком 5 числа –
платити 5 числа́ ; служить до определенного -ка – працюва́ ти до пе́ вного те́ рміну.
Срочно (немедленно) – нега́ йно; -но представить – нега́ йно надісла́ ти.
Срочность – терміно́ вість (-вости); (незамедлительность, спешность) – нега́ йність (-ности
).
Срочный – 1) (на определенный период времени, об обязательстве) – на (пе́ вний)
речене́ ць (час), реченце́ вий; (к определенному пределу времени, о взносе, векселе) –
терміно́ вий, терміно́ ваний, до (пе́ вного) те́ рміну, на те́ рмін; 2) (спешный, о деле) –
нега́ йний, спі́шний; (о пакете) – спі́шний; в -ном порядке – нега́ йно.
Срубка – зруб (-бу), зру́ бань (Г), зру́ бування; годный на -ку – зрубний; на -ку – на зруб, на
зру́ бань.
Срыв – зірва́ ння, зрива́ ння.
Срывать, сорвать – зрива́ ти, зірва́ ти; с. собрание – зрива́ ти збір.
Ссуда – по́ зика, по́ зичка; с. безвозвратная – безповоро́ тна по́ зика; с. под груз – по́ зичка під
заста́ ву вантажу́ ; с. производственная – по́ зика на виробництво; с. срочная – до (пе́ вного)
те́ рміну, термно́ ва (терміно́ вана) по́ зика; -ды целевые – цільові́ по́ зики; брать в -ду –
бра́ ти в по́ зику, позича́ ти в ко́ го; в порядке -ды – як по́ зика, по́ зикою, в по́ зику, на по́ зику;
давать -ду – дава́ ти в по́ зику, позича́ ти кому́ ; дебитор по -де – дебіто́ р на по́ зику; долги
по -дам – довги на по́ зиках. Ссудный (о кассе) – позичко́ вий.
Ссудодатель – позикода́ вець (-вця).
Ссудоприниматель – позикоє́мець (-є́мця).
Ссудо-сберегательный (о кассе) – позичко́ во-щадничий.
Ссудчик, -чица – позича́ льник (-ка), позича́ льниця.
Ссужать, ссудить – позича́ ти, позичити кому́ .
Ссылать, сослать – засила́ ти, засла́ ти, висила́ ти, вислати.
Ссылаться, сослаться (на кого, на что) – поклика́ тися, покликатися, посила́ тися,
посла́ тися; -ться на свидетелей – поклика́ тися на сві́дків, посила́ тися на сві́дків.
Ссылаясь на – поклика́ ючись (посила́ ючись) на…
Ссылка – 1) засла́ ння; (действ.) – засила́ ння; место -ки – засла́ ння; находиться в -ке –
перебува́ ти на засла́ нні; 2) (на что) – поклик(ув)а́ ння, посила́ ння; с ссылкой на что –
поклика́ ючись, посила́ ючись на що.
Ссыльно-поселенец – за́ сланий посе́ленець.
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Ссыльный, -ная, ссылочный, -ница – за́ сла́ нець (-нця), за́ сла́ ниця, за́ сланий (-ного).
Ссыпка (хлеба; место ссыпки) – зсипище; (действ.) – зсипа́ ння, зсипання.
Ссыпной (о пункте) – зсипний.
Стабилизация – стабіліза́ ція.
Стабилизировать – стабілізува́ ти.
́
Ставать, стать – 1) (становиться где) – става́ ти, ста́ ти; с. на чью сторону – ста́ ти на чиїм
бо́ ці, потягти ру́ ку за ким; с. под ружье – ста́ ти до збро́ ї; 2) (делаться) – става́ ти, ста́ ти; с.
причиной чего – спричинятися, спричинитися до чо́ го, ста́ тися причиною чому́ ; с. чем –
ста́ ти за ко́ го, за що, зробитися ким, чим; с. сиротой – осироті́ти; 3) (останавливаться) –
става́ ти, ста́ ти, зупинятися, зупинитися, спинятися, спинитися; часы стали – годинник
став (спинився); 4) (начинать) – почина́ ти, поча́ ти, захо́ джуватися, заходитися, бра́ тися,
взятися робити що; 5) (быть достаточным, хватать) – вистача́ ти, вистачити.
Ставить, поставить – 1) (вопрос, требование) – ста́ вити, поста́ вити, становити,
постановити; с. в вину – ста́ вити за провину, привинювати, привинити ко́ му що; с. в
известность кого – дава́ ти, да́ ти до ві́дома кому́ , повідомляти, повідо́ мити кого́ , дово́ дити
до чийо́ го ві́дома, дава́ ти, да́ ти, ві́дати кому́ ; с. в необходимость – зму́ шувати, зму́ сити
кого́ на що, до чо́ го; с. в обязанность кому – зобов’язувати, зобов’яза́ ти кого́ , поклада́ ти,
покла́ сти на обов’язок чий; с. в счет – залі́чувати, залічити, зарахо́ вувати, зарахува́ ти,
записувати, записа́ ти на раху́ нок; с. дело – нала́ годжувати, нала́ годити спра́ ву; с. кому в
счет – записувати, записа́ ти, кла́ сти, покла́ сти на чий раху́ нок, зарахо́ вувати на ко́ го; с.
кому на вид – робити завва́ ження кому́ , завважа́ ти, завва́ жити, да́ ти кому́ на ува́ гу (на
за́ мітку), зверта́ ти чию ува́ гу; с. на счет – кла́ сти (кому́ ) на раху́ нок; с. препятствия –
чинити тру́ днощі, перешко́ ди; с. пьесу – виставляти, виставити п’єсу; с. ребром – ру́ ба
ста́ вити; с. себе в обязанность – бра́ ти, взяти собі́ за повинність; с. себе задачей – ста́ вити
собі́ за ціль; с. цены – визнача́ ти, визначити ці́ни.
Ставка – 1) (размер жалованья) – ста́ вка, платня; с. предельная – кра́ йня ста́ вка (платня),
найбі́льша ста́ вка (платня); 2) (очная) – зво́ ди (-дів), зве́ дення на о́ чі; давать очную -ку
кому (ставить на очную ставку кого с кем) – зво́ ди зво́ дити, зво́ дити, зве́ сти віч-на-віч,
ста́ вити, поста́ вити на очі кого́ з ким.
Ставленик, -ница – настано́ вленець (-нця), настано́ влениця, протеґо́ ваний (-ного).
протеґо́ ванець (-нця), протеґо́ ваниця.
Стадия – ста́ дія; дело в такой -дии – спра́ ва в такі́й ста́ дії.
Стаж – стаж (-жу); иметь солидный стаж – ма́ ти чима́ лий стаж; проходить стаж –
стажува́ ти; проходящий, -щая стаж – стажист (-ста). стажистка.
Стажер, -рка – стаже́ р (-ра), стаже́ рка.
Стажировать – стажува́ ти.
Стажист, -стка – стажист (-ста), стажистка.
Сталкиваться, столкнуться – стика́ тися, зіткну́ тися; -ться с фактом – подибувати факт,
натрапляти, натра́ пити на факт; интересы -ются – інтере́ си стика́ ються.
Стандартизация – стандартиза́ ція.
Стандартизировать – стандартизува́ ти.
Стандартный – станда́ ртний.
Станица – станиця.
Становиться, стать – става́ ти, ста́ ти; (делаться) – става́ ти, ста́ ти, робитися, зробитися;
(стоить) – ста́ ти, ко́ штувати; -ться дешевле – деше́ вшати, става́ ти деше́ вшим; -ться
лучше, хуже и т. п. – кра́ щати, гі́ршати й т. ін.; положение -тся тяжелее – стан ва́ жчає,
стає́ ва́ жчий; это дорого станет – це бага́ то ко́ штуватиме.
Станционный – стаці́йний.
Станция – 1) (место остановки) – ста́ ція; с. иногородная телефонная – ста́ ція позаміських
телефо́ нів; с. конечная – кінце́ ва ста́ ція; с. междугородная – межиміська́ ста́ ція; с.
метеорологическая – метеорологі́чна ста́ ція; с. назначения – ста́ ція призна́ чення; с.
опытная – дослі́дна ста́ ція; с. перегрузочная – переванта́ жна ста́ ція; с. спасательная –
рятівна́ ста́ ція, рятува́ льня (Н); с. товарная – ванта́ жна ста́ ція, ванта́ жня (Н); с. узловая –
вузлова́ ста́ ція; 2) (остановка) – посто́ янка.
Старание – стара́ ння, дба́ ння; прилагать -ние – доклада́ ти, докла́ сти рук; потреблять
всевозможные -ния – бра́ тися всяких спо́ собів, бра́ тися на всякі спо́ соби.
Старательно – стара́ нно, дба́ йливо, пильно.
Стараться, постараться (радеть) – стара́ тися, постара́ тися, дба́ ти, подба́ ти про ко́ го, про
що, пильнува́ ти кого́ , що, клопота́ тися, поклопота́ тися про що; (стремиться) –
намага́ тися; постарайтесь исполнить – подба́ йте, (щоб) виконати; стараться
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раздобыть что (деньги) – стара́ тися чого́ (гро́ шей).
Старожил – старожитець (-тця).
Староста – ста́ роста; быть -той – бу́ ти ста́ ростою, старостува́ ти.
Старость – ста́ рість (-рости); (о старости человека) – ста́ рість (-рости), ста́ рощі (-щів); за
-тью – з причин ста́ рости, че́ рез ста́ рість; по -сти лет (отставка) – че́ рез ста́ рість.
Старший (на службе) – ста́ рший: (главный) – головний.
Старшинство (бумаг по времени) – да́ внішність (-ности).
Статейный (о списке) – статі́йний.
Статист, -стка – статист (-ста), статистка.
Статистик – статистик (-стка); (женщ.) статистиця.
Статистика – статистика; по -ке – за статистикою.
Статистический (о сведениях) – статистичний.
Статский (об одежде) – циві́льний.
Статут – стату́ т (-ту).
Статья – 1) (газетная, журнальная) – артикул (-лу), стаття; (ученое исследование) –
розпра́ ва, ро́ звідка; с. вводная – вступна́ стаття; с. руководящая – провідна́ (керівна́ )
стаття; 2) (закона) – артикул (-лу); по -тье пятой – згі́дно з артикулом п’ятим; подведение
под статью кого, чего – застосува́ ння кому́ , до чо́ го артикулу; статья закона гласит – в
артикулі зако́ ну ска́ зано; 3) (в договоре) – артикул (-лу), пункт (-кту); с. подлежащая
включению – артикул, що тре́ ба долучити (запрова́ дити); ссылаться на надлежащую
статью (закона) – поклика́ тися на відпові́дний артикул; 4) (дохода) – артикул (-лу);
изыскивать надлежащие статьи – вишу́ кувати нале́ жні (відпові́дні) артикули.
Стачечный (о комитете, фонде) – страйко́ вий.
Стачка – 1) страйк (-ку); начать -ку – застрайкува́ ти; 2) (на торгах) – змо́ ва.
Стенновка – стінні́вка, стінна́ , насті́нна газе́ та.
Стенной (о газете) – стінний, насті́нний.
Стенограмма – стеногра́ ма.
Стенограф, -фистка – стено́ граф (-фа), стенографі́стка.
Стенографировать – стенографува́ ти.
Стенографический (о записи) – стенографі́чний.
Степень – 1) ступі́нь (-пеня), мі́ра; (уровень) – ступі́нь (-пеня), рі́вень (-вня), щабе́ль (-бля);
с. выполнения – мі́ра викона́ ння; с. культурности – сту́ пінь (рі́вень) культу́ ри, культу́ рний
рі́вень; с. нуждаемости – мі́ра потре́ би, яко́ ю мі́рою потрі́бно; с. опасности – мі́ра
небезпе́ки; в большой -ни – великою мі́рою, у великій мі́рі, ду́ же; в гораздо большей -ни –
дале́ ко бі́льше, в дале́ ко бі́льшій мі́рі, дале́ ко бі́льшою мі́рою; в значительной -ни –
чима́ ло́ ю мі́рою; в известной -ни – до пе́ вної мі́ри; в какой -ни исполняется – яко́ ю мі́рою
вико́ нують; в наибольшей -ни – найбі́льше, найбі́льшою мі́рою, в найбі́льшій мі́рі; в
одинаковой -ни – одна́ ково, рі́вною мі́рою, в рі́вній мі́рі; группы по -ни чего
(инвалидности, состоятельности) – гру́ пи відпові́дно до рі́вня (інвалі́дности, замо́ жности
); до некоторой -ни – до де́ якої мі́ри, більш-менш; ни в какой степени не (желательно)…
– а́ ні тро́ хи не…; 2) (ранг) – сту́ пі́нь (-пеня), ра́ нґа; ученая степень – науко́ вий сту́ пінь,
науко́ ва ра́ нґа; 3) (степень родства) – колі́но.
Стереотип – стереотип (-пу).
Стеречь кого, что – стерегти, пильнува́ ти, гляді́ти кого, чого; (стоять на страже) –
вартува́ ти.
Стеснение в чем – 1) (в деньгах, товаре, заработках) – неста́ ча, о́ бмаль (-лі) чого; (более
резкая степень -ния) – скру́ та; испытывать -ние в чем – ма́ ти о́ бмаль чого́ ; 2)
(неудобство) – невиго́ да; 3) (в правах) – вкоро́ чення прав.
Стеснительный (о положении) – скрутний, ті́сний; (неудобный) – невигідний; (об условии)
– тяжкий.
Стеснять, -нить (затруднять) – на зава́ ді, на перешко́ ді става́ ти, ста́ ти; (мешать) –
́
заваджа́ ти, зава́ дити; с. кого своими предложениями – утруднити кого́ своїми
пропозиціями; вы меня не -ете – ви мені́ не заваджа́ єте.
Стечение (народа) – сто́ впище, здвиг (-гу); (обстоятельств) – збіг обста́ вин; такое уж
стечение обстоятельств – так уже скла́ лися, збі́глись обста́ вини, так уже скла́ лось.
Стиль – стиль (-лю).
Стимул – стимул (-лу), спону́ ка.
Стипендиат, -тка – стипендіят (-та), стипендіятка.
Стипендия – стипе́ ндія.
Стирка – прання.
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Стоимость – ва́ ртість (-тости); с. вероятная – приблизна ва́ ртість; с. заготовительная –
загото́ вна ва́ ртість; с. меновая – вимі́нна ва́ ртість; с. нарицательная – на́ звана ва́ ртість; с.
настоящая – спра́ вжня ва́ ртість; с. номинальная – номіна́ льна ва́ ртість; с. оценочная –
ціна́ , оці́нна ва́ ртість; с. покупная – купіве́ льна ва́ ртість; с. предельная – гранична ва́ ртість;
выше своей -сти – над свою ва́ ртість; иметь -сть (быть ценным) – ма́ ти ва́ ртість, бага́ то
ко́ штувати; иметь небольшую -сть – ма́ ти невелику ва́ ртість, небага́ то ко́ штувати; -сть не
превышает (чего) – ва́ ртість не бі́льша, як (за, ніж) що, (від чо́ го); определить денежную
-сть – визначити грошову́ ва́ ртість; платить по (действительной) -сти – платити,
скі́льки (спра́ вді) ва́ рт(е), скі́льки (спра́ вді) ко́ штує; составлять -сть – становити ва́ ртість.
Стоить – 1) (иметь стоимость) – ко́ штувати; (обходиться во что) – става́ ти, ста́ ти; стоит
– ко́ штує; (требует) – забира́ є; стоило больших усилий – ста́ ло труда́ великого, забра́ ло
бага́ то зусиль; облигации займа стоят выше нарицательной стоимости – ціна́ на
обліґа́ ції по́ зики бі́льша за номіна́ льну ва́ ртість; по чем стоит метр – скі́льки метр
ко́ штує; это мне ничего не стоит сделать – це мені́ зо́ всім не ва́ жко зробити; 2)
(заслуживать) – ва́ ртим бу́ ти, заслуго́ вувати на що.
Стоит – варт, ва́ ртий; (есть смысл) – ва́ рто; не стоит – не варт, не ва́ ртий; (нет смысла) –
не ва́ рто; не стоит благодарности – нема́ за що дякувати; стоит только захотеть –
тре́ ба ті́льки захоті́ти.
Стойка (в магазине) – прила́ вок (-вку) (Г). (Секц.).
Стол – 1) стіл (стола́ ); с. адресный – адресо́ ве бюро́ ; с. личного состава – стіл особово́ го
скла́ ду; с. письменный – письмо́ вий стіл, стіл до писа́ ння; 2) (еда) – харч (-чу, -чі), харчі́ (́
чі́в), їжа;
с. общий – спі́льне харчува́ ння, спі́льний обі́д (вече́ ря, сніда́ нок); с. хороший –
́
до́ брий харч; квартира со столом – квартира з харча́ ми (з їжею);
со своим столом – на
́
своїх́ харча́ х, з своє́ю їжею.
Столбец – стовпе́ ць (-пця); (в газете) шпа́ льти.
Столетие – столі́ття, сторі́ччя.
Столица – столиця, столичне мі́сто.
Столкновение – су́ тичка, спо́ тичка (Г), бій (р. бо́ ю); (поездов) – су́ тичка.
Столковываться, -коваться – порозуміва́ тися, порозумі́тися з ким, згово́ рюватися,
зговоритися з ким, дохо́ дити спра́ ви з ким.
Столовать, -ся – харчува́ ти, -ся.
Столовая, столовка – їда́ льня.
Столовник, -ница – харчівник (-ка́ ), харчівниця; быть -ком – харчува́ тися в ко́ го;
держать -ков – ма́ ти харчівникі́в.
Столовый (о деньгах) – столо́ вий, харчовий; (о приборе) – обі́дній, столо́ вий.
Стопа (бумаги) – рі́за.
Сторож, -жиха – сто́ рож (-жа), сторожиха, вартовий (-во́ го), вартовик (-ка́ ); (в поле) –
лановий (-во́ го); (лесной) – побере́ жник (-ка); (привратник) – ворота́ р (-ря); с. линейный –
сто́ рож на ко́ лії; с. ночной – нічний сто́ рож, ночі́вник (-ка́ ); быть -жем – сторожува́ ти.
Сторожевой (о пункте) – сторожовий.
Сторожить – сторожити, сторожува́ ти, вартува́ ти, стерегти чого́ ; с. случай – вижида́ ти,
вичі́кувати наго́ ди.
Сторожка – сторожі́вня.
Сторона – 1) (направление) – сторона́ , бік (бо́ ку); с. дела отрицательная – недо́ бре (ує́мне,
неґативне) в спра́ ві; с. дела положительная – позитивне в спра́ ві; с. левая – лівору́ ччя,
лі́вий бік; с. окрестная – око́ лиця; с. правая – правору́ ччя, пра́ вий бік; брать чью-либо
сторону – става́ ти, ста́ ти на чиє́му бо́ ці (на чий бік), тягти, потягну́ ти ру́ ку (руч) за ко́ го
(за ким), става́ ти, ста́ ти за ким; в -не (проходить) – о́ сторонь, стороно́ ю; в сн-е
держаться – бу́ ти о́ сторонь; искать на -не – шука́ ти в і́ншому мі́сці, в і́нших місцях, по
людях шука́ ти; итти на заработки на -ну – іти на заробі́тки; оставлять в -не что –
полиша́ ти без ува́ г, мина́ ти, обмина́ ти що; переходить на чью -ну (в смысле перебежки,
измены) – перекида́ тися, перекинутися до ко́ го; по левую -ну – ліво́ руч; по правую -ну –
право́ руч; принимать, брать, держать чью-либо -ну – обстава́ ти, обста́ ти за ким, тягти
за ко́ го, тягти, потягти ру́ ку за ким, озива́ тися, озва́ тися за ко́ го, стояти за ким, за ко́ го; с
левой -ны – ліво́ руч, в лі́вій руці́; с нашей -ны нет препятствий – від нас нема́ перешко́ д,
ми не чинимо перешко́ д, ми не запере́ чуємо; с обеих с-н – оба́ біч, по оба́ біч; с правой -ны
– право́ руч, в пра́ вій руці; склонять на свою -ну – залуча́ ти, приверта́ ти на свій бік; со
всех с-н – звідусі́ль; со -ны отца (родство) – по ба́ тькові; со своей -ны – від се́ бе, і собі́, з
своє́ї руки; стоять на чьей -не – тягти ру́ ку за ким, тягти за ко́ го; узнать -ной – від
люде́ й дізна́ тися, стороно́ ю дізна́ тися; уклоняться в -ну – збо́ чувати, збо́ чити; 2)
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(поверхность предмета) – бік (бо́ ку); с. задняя – тил (-лу), затильний бік, затильна
сторона́ , спинка; с. лицевая документа – (з)ве́ рхній бік доку́ менту, лице́ доку́ менту; с.
лицевая дома – чоло́ будинку; с. обратная – зворо́ т (-ту); (изнанка) – виворот (-ту); с.
передняя – пе́ ред (-ду), чоло́ ; имеющий обе лицевые -ны – личковий (напр., личкове́ сукно́
); на обратной -не – на зворо́ ті; 3) (страна) – сторона́ , край (р. кра́ ю); с. родная – рі́дний
край; с. чужая – чужина́ , чужий край; на чужой -не – на чужині́; 4) (в судебн. процессе) –
сторона́ ; -ны договаривающиеся – догові́рні сто́ рони; с. заинтересованная –
заінтересо́ вана (в спра́ ві) сторона́ ; с. истцовая (возбудившая дело) – позива́ ч (-ча́ ),
позивачі́, позовна́ сторона́ , позовник (-ка́ ); с. ответная – позивана сторона́ , позиванець (нця); с. противная – супротивна сторона́ , супротивник (-ка); с. тяжущаяся – позива́ льник
(-ка), позовна́ сторона́ , процесо́ ва сторона́ ; с. явившаяся – сторона́ , що прибула́ , прибу́ ла
сторона́ .
Сторонник, -ница – прихильник (-ка), прихильниця, прибі́чник (-ка), прибі́чниця.
Стоянка – посто́ янка (Г) (Секц.); -ка извозчиков – посто́ янка візникі́в, візницький пункт.
Стоять, стать – стояти, ста́ ти, ста́ нути; с. за кого – обстава́ ти кого́ , обстава́ ти за ким,
обсто́ ювати кого́ , що; с. на своем – пра́ вити своє́, стояти, ста́ ти на своє́му; (упорно) –
упе́ ртися на чо́ му; с., ожидая очереди – засто́ ювати черги; на повестке дня стоит – на
порядку де́нному є; спрос стоит – по́ пит трива́ є.
Стража – сторо́ жа, ва́ рта; с. лесная – лісова́ сторо́ жа; с. пограничная – прикордо́ нна
сторо́ жа (ва́ рта); на -же (быть) – на сторо́ жі, на ва́ рті; под -жей (привести) – з вартовими.
́
́
Страна – країна,
край, сторона́ ; с. окрестная – околичня країна,
око́ лиця.
Страница – сторі́нка; на обратной -це – на дру́ гому бо́ ці, на зворо́ ті; страницы
обозначать – сторінки познача́ ти, сторінкува́ ти що.
Страничный (об итоге) – сторінко́ вий.
Стратегический (о ж. ветви) – стратегі́чний, військо́ во́ го зна́ чення.
Страх (ответственность) – відповіда́ льність (-ности); (угроза) – загро́ за; (страхование) –
убезпе́ чення; взять на свой страх – взяти на свою відповіда́ льність; под страхом
наказания – під загро́ зою ка́ ри.
Страхование от чего – убезпе́ чення на що; с. взаимное – взає́мне, обопі́льне убезпе́ чення;
с. жизни – убезпе́ чення життя; с. имущества – убезпе́ чення майна́ ; с. от огня –
убезпе́ чення на поже́ жу; с. личное – убезпе́ чення осо́ би; с. обязательное – обов’язко́ ве
убезпе́ чення; с. от несчастных случаев – убезпе́ чення на нещасливі випа́ дки; с.
социальное – соціяльне убезпе́ чення; объект -ния – об’є́кт убезпе́ чення.
Страхователь, -ница – убезпе́ чувач (-ча), убезпе́ чувачка.
Страховать, застраховать – убезпе́ чувати, убезпеча́ ти, убезпе́ чити.
Страховка – 1) – убезпе́ ка; 2) (страховой договор) – убезпе́ чна (-ної), убезпе́ чна рядна;
заключать -ку (страх. договор) – уклада́ ти, укла́ сти убезпе́ ку.
Страховой (о вознаграждении, премии, случае) – убезпе́ чний.
Страховщик, -щица – убезпе́ чник (-ка), убезпе́ чниця.
Стрелочник – виличник (-ка).
Стрельба – стрільба́ , стріляння; обучение -бе – навча́ ння стріляти; сегодня состоится
пробная -ба – сього́ дні бу́ де про́ бне стріляння.
Стремиться к чему – пра́ гнути чого́ , змага́ тися, порива́ тися до чого.
Стремление к чему – пра́ гнення чого́ , змага́ ння, прямува́ ння, порива́ ння до чо́ го;
(влечение) – по́ тяг (-гу) до чо́ го; в -нии облегчить – намага́ ючись полегшити.
Строгий (о мерах) – твердий; (о выговоре, замечании) – го́ стрий, суво́ рий; (об изоляции) –
цілковитий; (о наблюдении, учете) – пильний.
Строго – го́ стро, тве́ рдо, суво́ ро; -го запрещается – зо́ всім, го́ стро заборо́ нено; -го
следить – пильно догляда́ ти.
Строгость – тве́ рдість (-дости), суво́ рість (-рости); меры -сти – тверді́ за́ ходи.
Строевой – 1) (о матералах) – будіве́ льний; 2) (в войске) – шерего́ вий.
Строение – 1) (постройка) – буді́вля, будинок (-нку); с. холодное – надві́рня буді́вля; 2)
(действие) – будува́ ння; 3) (структура) – будо́ ва.
Строитель, -ница – будівник (-ка́ ), будівниця; (исполнитель работ) – будівничий (-чого).
Строительный (относящ. к строению) – будіве́ льний, будівний; (строющий) – будівничий
(-чого).
Строительство – будівництво.
Строить, построить – 1) будува́ ти, збудува́ ти; (из камня) – мурува́ ти, змурува́ ти; с. дом –
ста́ вити будинок; с. в ряды (напр., солдат) – шикува́ ти, ушикува́ ти.
Строй – лад (-ду́ ); с. республиканский – республіка́ нський лад; при существующем строе –
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за тепе́ рішнього ладу́ .
Строка (в письме) – рядо́ к (-дка́ ); с. красная – новий рядо́ к.
Строчная буква – мала́ бу́ ква (лі́тера).
Структура – структу́ ра, будо́ ва.
Структурный – структу́ рний.
Студент – студе́нт (-нта), студе́ нтка.
Студенческий (о столовой) – студе́нтський.
Субботник – субі́тник (-ка).
Субвенировать – субвенува́ ти.
Субвенционный – субвенці́йний.
Субординация – субордина́ ція, підпорядко́ ваність (-ности).
Субсидировать – субсидува́ ти, дава́ ти субсидію, допомага́ ти грі́шми.
Субъагент – субаґе́ нт (-нта).
Субъаренда – підоре́ нда, суборе́ нда.
Субъарендатор – підоренда́ р (-ря), суборенда́ р (-ря).
Субъект – суб’є́кт (-кта).
Суд – суд (-ду); с. верховный – найвищий суд; с. военно-полевой – військо́ во-польовий суд; с.
гражданский – циві́льний суд; с. кассационный – касаці́йний суд; с. народный – наро́ дній
суд; с. полевой – польовий суд; с. присяжных – суд присяжних; с. третейский –
єдна́ льний суд, мировий суд; с. уголовный – криміна́ льний суд; без суда и права – без суда́
й пра́ ва; ведаться судом с кем – позива́ тися з ким; вести суд с кем – позива́ тися з ким;
вне суда – поза су́ дом; добиваться судом – дохо́ дити, дійти судо́ м; обращаться,
прибегать к суду – вдава́ тися, вда́ тися до су́ ду; отвечать по суду – відповіда́ ти пе́ ред
судо́ м; отдавать под суд, предавать суду – віддава́ ти, відда́ ти під суд; по суду – судо́ м;
подвергать, предавать суду – притяга́ ти, притягти до пра́ ва, віддава́ ти, відда́ ти під суд;
подвергаться суду – підпада́ ти су́ дові (під суд); потребовать на суд – покликати на суд,
до су́ ду; привлекать, привлечь к суду кого – подава́ ти, пода́ ти в суд на ко́ го, позива́ ти,
запозива́ ти кого́ , притяга́ ти, притягти до пра́ ва кого́ ; принести жалобу в суд – закла́ сти
по́ зов на ко́ го, подава́ ти до су́ ду на ко́ го; состоять под судом – бу́ ти (перебува́ ти) під
судо́ м; состоящий под судом – підсу́ дній (Г); ходить по судам – тяга́ тися по суда́ х;
являться, явиться в суд – прихо́ дити, прийти на суд, ста́ витися, поста́ витися пе́ ред суд.
Судебный (об исполнителе) – судо́ вий.
Судеец – судовик (-ка́ ).
Судейский – 1) (об опыте) – суде́ йский; 2) (сотрудник суд. учреждения) – судовик (-ка),
суде́ йський (-кого).
Судимость – всу́ дність (-ности); (состояние под судом) – су́ дженість (-ности); справка о
-сти – до́ відка про су́ дженість, до́ відка, чи (що) був під судо́ м.
Судить – 1) (совершать суд) – судити; 2) (думать) – ду́ мати, гада́ ти, міркува́ ти.
Судиться – позива́ тися, судитися, правува́ тися.
Судно – судно́ ; (мн. ч. – су́ дна).
Судный (о деле) – судо́ вий.
Судовый (о порядке на судне) – судно́ вий.
Судоговорение – судоговорі́ння, судо́ ві промо́ ви, судопереспра́ ви (-спра́ в), судочинство
слове́ сне.
Судомойка – посудомийниця, перемива́ льниця по́ суду.
Судопроизводственный (о порядке, о бумагах) – судо́ вий, судочинний.
Судопроизводство – судочинство, судівництво, проце́ с судовий.
Судостроительный (о предприятии) – суднобудівний.
Судостройство – судо́ вий лад, судове́ ула́ дження.
Судоходный (о реке) – суднопла́ вний.
Судоходство – суднопла́ вство.
Судья – суддя; с. народный – наро́ дній суддя; с. третейский – єдна́ льний суддя, мировий
суддя; быть -ей в деле – бу́ ти за суддю в справі.
Суждение – 1) (размышление) – міркування; 2) (мнение) – ду́ мка, га́ дка, (ро́ з)суд (-ду); с.
основательное – слу́ шна ду́ мка; представлять на чье -ние – здава́ тися, зда́ тися на чий
(ро́ з)суд.
Суживать, сузить – зву́ жувати, зву́ зити; с. план работы – зву́ жувати план робо́ ти.
Сумма – 1) су́ ма; (итог) – пі́дсумок (-мку); с. валовая – гуртова́ су́ ма; с. круглая – окру́ гла
су́ ма; с. общая – зага́ льна (ці́ла) су́ ма; с. остаточная – остатко́ ва су́ ма; с. переходящая –
перехідна́ су́ ма; с. подотчетная – підзві́тна су́ ма; с. полная – ці́ла су́ ма; с. поступающая,
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приходящая – надхідна́ су́ ма, сума, що надхо́ дить; о. поступившая – наді́йшла су́ ма, су́ ма,
що надійшла́ ; с. установленная – визначена сума; с. причитающаяся – нале́ жна сума; с.
частная – частко́ ва су́ ма; суммы невостребованные – невзяті су́ ми; в -ме – на су́ му; в
общей -ме – зага́ льною су́ мою, зага́ льним пі́дсумком; в -ме составляет – в пі́дсумку
стано́ вить; в сумме это составляет – загало́ м, зага́ льного су́ мою це стано́ вить; на -му –
су́ мою; замечаем превышение первой суммы над второй – ба́ чимо, що пе́ рша су́ ма бі́льша
за дру́ гу; 2) гро́ ші (-шей), су́ ма: -ма предназначаемая для чего-либо – гро́ ші, призна́ чені на
що; -ма, причитающаяся кому-либо – нале́ жна кому́ су́ ма; -ма, следуемая к выплате –
су́ ма (гро́ ші), що тре́ ба виплатити, нале́ жна до виплати су́ ма, нале́ жні до виплати гро́ ші.
Суммировать, ссуммировать – підсумо́ вувати, підсумува́ ти.
Супруг – дружина (ж. р.), чолові́к (-ка).
Супруга – дружина, жі́нка.
Супруги – подру́ жжя, чолові́к та жі́нка.
Супружество; 1) (брак) – шлюб (-бу); вступить в -ство – одружитися, побра́ тися; 2) (муж
и жена) – подру́ жжя, чолові́к та жі́нка.
Сургуч – смі́лка (печа́ тна), сургу́ ч (-чу́ ).
Суррогат – суроґа́ т (-ту).
Сутки – доба́ ; в сутки – на добу́ ; круглые сутки – ці́лу добу́ , че́ рез ці́лу добу́ .
Суточный (о довольствии) – добовий, на добу́ .
Суть – суть, суття; говорить по сути дела – говорити (в су́ ті); до суття спра́ ви.
Сутяга – позива́ ка.
Сутяжничество – позива́ льництво, по́ зви (по́ звів).
Суфлер – суфле́ р (-ра).
Сухопутный (о войне) – суході́льний, сухозе́ мний.
Существенный – 1) (касающийся сути, об обстоятельстве) – су́ тній, посу́ тній, суттє́вий,
істо́ тний; -ные обстоятельства дела – посу́ тнє в спра́ ві; 2) (значительный, об
изменении) – ґрунто́ вний, великий, чима́ лий.
Существо (суть) – суття, суть (-ті); с. дела – суття спра́ ви; высказываться по -ству (дела) –
висло́ влюватися до суття, до су́ ті; отчетность по -ву – посу́ тня зві́тність; решение по -ву
– вирок у сутті́ (у су́ ті) спра́ ви.
Существование – існува́ ння, буття; с начала -ния – з поча́ тку існува́ ння, відко́ ли є, відко́ ли
існу́ є; с начала -ния города – з ча́ су заснува́ ння мі́ста, відко́ ли мі́сто стоїть.
Существовать – існува́ ти, бу́ ти; с. чем – жити з чо́ го.
Существующий (о законе) – чинний (тепе́ р); (о штате) – тепе́ рішній; -щие на этот счет
предположения – міркува́ ння про це; -щее положение дел – сього́ днішнє, тепе́ рішнє,
нинішнє стано́ вище.
Сущность – суть, суття; в -сти говоря – вла́ сне ка́ жучи; в -сти дела лежит ошибка – в
самі́й су́ ті спра́ ви є помилка.
Сфера (компетенции) – 1) – сфе́ ра, о́ бсяг (-гу); с. деятельности – о́ бсяг (сфе́ ра)
діяльности; это не моя сфера – це не моя сфе́ ра, це не моя компете́ нція; 2) (обстановка) –
ото́ чення.
Схема – схе́ ма, за́ рис (-су).
Схематический (об обзоре) – схематичний.
Сходиться, сойтись – 1) схо́ дитися, зійтися; (о мног.) – посхо́ дитися; 2) (соглашаться) –
схо́ дитися, зійтися, єдна́ тися, поєдна́ тися, годитися, пого́ джуватися, пого́ дитися; -ться в
условиях – пого́ джуватися на умо́ ви; -ться в цене – пого́ джуватися на ціні́; мнения -тся –
думки схо́ дяться, думки одна́ кові.
Сходка – схо́ дини (-дин), збір (збо́ ру) (Г); с. мирская – сільський збір.
Сходный – 1) (приемлемый, об условиях) – прийнятний; -ний по цене – поці́нний,
недорогий; 2) (аналогичный) – поді́бний; -ный с оригиналом – з ориґіна́ лом згі́дний.
Сходство с кем, чем – схо́ жість (-жости) з ким, з чим, поді́бність (-ности) до ко́ го, до чо́ го.
Сцепка (для скрепл. бумаг) – за́ кріпка.
Счет – 1) (подсчитывание) – лічба́ , рахува́ ня; (число) – лік (-ку); -том – ліком, лічма́ , за
лі́ком; без -та – не лічивши, без лічби; (несчетно), бе́ зліч, без лі́ку; в окончательном
счете мы… – а) остато́ чно підрахо́ вуючи, підрахува́ вши, ми…; б) (в конце концов) – кіне́ цькінце́ м ми…; в счет чего – на раху́ нок чого́ ; круглым счетом – загало́ м беручи; -том
выдавать – лічма́ , лі́ком, за лі́ком видава́ ти; ошибиться в -те – помилитися в лічбі́,
лічивши помилитися; по -ту первый, второй и т. д. – число́ м пе́ рший, дру́ гий і т. ін.; по
-ту принимать, сдавать – прийма́ ти, здава́ ти лічбо́ ю, під лік; принимать без -та – бра́ ти
не лічивши (не лі́чачи); 2) (бухгалт.) – раху́ нок (-ку); с. вводный – упрові́дний раху́ нок; с.
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внебалансовый – раху́ нок небалянсо́ ваний (небалянсовий); с. забалансовый – раху́ нок поза
балянсом, позабалянсовий раху́ нок; с. заграфный – раху́ нок позагра́ фний; с. лицевой –
іменний раху́ нок; с. личный – особо́ вий раху́ нок; с. открытый – відкритий раху́ нок; с.
парный – двійковий (Н) раху́ нок; с. переходной – перехідний раху́ нок; с. покупной –
раху́ нок купі́влі, купіве́ льний раху́ нок; с. примерный – примі́рний раху́ нок; с. ровный –
кру́ глий раху́ нок; с. специальный текущий – спеціяльний пото́ чний раху́ нок; с. текущий –
пото́ чний раху́ нок; с. частный – окре́ мий раху́ нок; ава́нс в счет зарплаты – ава́ нс на
раху́ нок, з раху́ нку зарпла́ ти; брать в счет работы – на відробі́ток; в счет будущих
платежей – у платі́ж нада́ лі; в ваш счет – на ваш раху́ нок; в счет чего – раху́ нком чого́ ;
держать счет – ма́ ти під раху́ нком; заключать счет – закі́нчувати раху́ нок; заплатить
по -ту – оплатити раху́ нок; значиться в счете – бу́ ти на раху́ нку; не в счет жалованья –
поза платне́ ю; открывать счет – відкрива́ ти (почина́ ти) раху́ нок; относить за чей счет –
прикида́ ти кому́ на раху́ нок, залічити на чий раху́ лок; подведение счетов –
підрахо́ вування, підрахува́ ння; по -ту получать – оде́ ржувати на раху́ нок, згі́дно з
раху́ нком; по -ту проводить – прово́ дити, провести раху́ нком; поставить в счет –
залічити, записа́ ти в раху́ нок; сводить -та – зво́ дити раху́ нки; сводить -ты с нем –
рахува́ тися, порахува́ тися, квитува́ тися, поквитува́ тися з ким, облічитися з ким; сложить
со -тов – списа́ ти з рахунків; уплатить счет (по счету) – оплатити раху́ нок; ускользнуть
от -та – не ввійти до раху́ нку; 3) (иждивение, средства) – кошт (-ту); за счет кого, на
́ на казенный счет – ко́ штом держа́ ви, держа́ вним ко́ штом; на
счет чего – ко́ штом чиїм;
́ ко́ штом, на свої ́ гро́ ші; принимать на свой счет – взяти на свій кошт,
свой счет – своїм
взяти (ко́ шти) на се́ бе; 4) (за счет в выражениях): пополнить кадр за счет резервов –
попо́ внити кадр з резе́ рву; увеличить кадр за счет уменьшения резервов – побі́льшити
кадр, зменшивши резе́ рв; увеличение сети на окраинах идет за счет центра – сі́тка на
око́ лицях поширюється за́ мість це́ нтру; 5) (на счет, в выражении) «на счет чего» – про
що, за що; на счет срока – про те́ рмін.
Счетный – 1) (относящ. к счетам, о книге, об отделении) – рахунко́ вий, рахівний; 2)
(относящ. к счетоводству, о персонале) – рахівничий, рахівний; 3) (о машине для счета)
– лічильний, рахівний, рахува́ льний.
Счетовод, -ка – рахівник (-ка́ ), рахівничка.
Счетоводный (об отделении) – рахівничий.
Счетоводство – рахівництво; с. двойное – рахівництво подві́йне; с. инвентарное –
рахівництво інвента́ рне; с. отчетное – рахівництво зві́тне; с. по специальным средствам –
рахівництво спеціяльних за́ собів (грошових), гро́ шей; с. текущее – пото́ чне рахівництво; с.
учетное – рахівництво облі́чне, обліко́ ве.
Счетчик, -ца – лічильник (-ка), лічильниця.
Счеты – 1) (прибор) – рахівниця; класть на -ты – кидати на рахівницю; 2) (в выражении):
сводить счеты с кем – квитува́ тися, поквитува́ тися з ким.
Счисление – числення.
Считать – 1) – лічити, злічити, полічити, рахува́ ти, порахува́ ти; с. по порядку – лічити з
ряду, від ряду; 2) (полагать) – уважа́ ти, гада́ ти; с. излишним – уважа́ ти, що за́ йве, вважа́ ти
за за́ йве; с. кого кем – вважа́ ти за ко́ го, за що, ма́ ти за ко́ го, за що; с. необходимым –
вважа́ ти за потрі́бне; с. себя вправе – гада́ ти, що ма́ єш пра́ во; повестку -тать врученной –
вважа́ ти, що по́ вістку вру́ чено, опо́ вістку вважа́ ти за вру́ чену, за да́ ну до рук; считаю
своим долгом – вважа́ ю за свою повинність.
Считаться, посчитаться – 1) (сводить счета с кем) – рахува́ тися, порахува́ тися з ким; 2)
(принимать в соображение) – вважа́ ти на ко́ го, на що, зважа́ ти на ко́ го, на що;
необходимо -ться с особенностями работы – тре́ ба вважа́ ти на особливості в робо́ ті; 3)
(почитаться чем) – уважа́ тися за що; -ться авторитетом – уважа́ тися за авторитет.
Сшиватель – зшива́ ч (-ча́ ).
Сшивать, сшить – зшива́ ти, зшити.
Съезд – з’їзд (-ду).
Съем – найма́ ння; с. помещения – найма́ ння примі́щення.
Съемка – 1) здійма́ ння, зняття; с. плана – зняття пляну; 2) (в аренду) – найма́ ння.
Съемщик, -щица – 1) (плана) – здійма́ ч (-ча́ ), здійма́ чка; 2) (квартиры) – найма́ ч (-ча́ ),
найма́ чка.
Сырец (сырье) – сировина́ .
Сыровар – сирова́ р (-ра).
Сыроварня – сирова́ рня.
Сырой – 1) (необработанный, о материале) – сировий; 2) (влажный, о помещении) –
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во́ гкий, воло́ гий, вільго́ тний; 3) (несваренный, о пище) – сирий.
Сырье – сировина́ .
Сырьевой (о материале) – сировинний.
Сыск – ро́ зшук (-ку); с. уголовный – ка́ рний ро́ зшук.
Сыскной (о милиции) – розшуко́ вий, розшукний.
Сыщик – сліде́ ць (-дця).
Сыщицкий (о способностях, приемах) – сліде́ цький.
Табаковод – тютюнник (-ка).
Табачный (о лавке) – тютюно́ вий.
Табель чего – та́ беля на що, чому́ ; т. срочных донесений – та́ беля терміно́ вим доне́ сенням.
Табельный (о росписи) – та́ бельний.
Табельщик – та́ бельник (-ка).
Таблица – таблиця; отчет в -цах – табличний звіт, звіт таблицями.
Табличный (о системе) – табличний.
Таврить, потаврить – таврува́ ти, потаврува́ ти.
Тавро – тавро́ .
́
́
́
Таить, затаить – таїти,
потаїти,
зата́ ювати, затаїти.
Тайна – таємниця, та́ йна; т. служебная – службо́ ва таємниця; в тайне – тає́мно; держать
́
в тайне – таїти;
оставить что в тайне – полишити щось тає́мним; под строжайшей
тайной – ду́ же тає́мно; сохранять -ну – доде́ ржувати таємниці.
Тайный (об обстоятельстве) – тає́мний; (скрытный) – потайний.
Такса – 1) поставна́ ціна́ , та́ кса; назначать таксу – таксува́ ти, отаксува́ ти, визнача́ ти,
визначити та́ ксу; 2) (прейскурант) – ці́нник (-ка).
Таксатор, -рша – такса́ тор (-ра), такса́ торка.
Таксационный (об отделе) – таксаці́йний, цінува́ льний.
Таксация – такса́ ція, цінува́ ння.
Таксировать – таксува́ ти, сов. – потаксува́ ти цінува́ ти, поцінува́ ти, оцінити.
Тактика – та́ ктика.
Тактический (о соображениях) – тактичний.
Тактичность – такто́ вність (-ности).
Тактичный (об обращении) – такто́ вний.
Талон – тало́ н (-на); т. ассигновки – тало́ н до асиґна́ ти.
Талонный (о книжке) – тало́ нний.
Таможенник – митник (-ка).
Таможенный (о тарифе) – митний.
Таможня – митниця.
Тантьема – тантьє́ма.
Тара – та́ ра.
Тариф – тариф (-фу); т. действующий – чинний тариф; т. классовый – клясовий тариф;
-фы по коммунальным услугам – тарифи на комуна́ льні виго́ ди; т. поясный, по поясам –
посмуго́ вий тариф; т. по торговым поясам – тариф відпові́дно до торгове́ льних смуг,
тариф торгове́ льних смуг; т. таможенный – митний тариф; т. товарный – крамо́ вий
тариф; т. удешевленный – здеше́ влений тариф; т. фрахтовый – тариф фра́ хту, фра́ хтовий
тариф; т. хлебный – хлі́бний тариф.
Тарификация – тарифіка́ ція.
Тарифицировать – тарифікува́ ти.
Тарифный (о сети) – тарифний, тарифовий.
Тарифовец – тарифозна́ вець (-вця).
Твердый (о валюте) – твердий, станівкий; (о линии) – непохитний; (о положении) – міцний.
Театр – теа́ тр (-ру); т. государственный – держа́ вний теа́ тр; т. драматический –
драматичний теа́ тр; т. оперный – оперо́ вий теа́ тр; т. передвижка, передвижной,
странствующий – мандрі́вний теа́ тр.
Театральный (о сезоне) – театра́ льний.
Тезис – те́ за; -сы по докладу – те́ зи на до́ повідь.
Текст – текст (-ту); т. рукописный – ручне́ письмо́ .
Текстильный (о промышленности) – текстильний.
Текстильщик – текстильник (-ка).
Телеграмма – телегра́ ма; т. с нарочным – телегра́ ма з посланце́ м; т. с оплаченным
ответом – телегра́ ма з опла́ ченою ві́дповіддю; т. срочная – нега́ йна телегра́ ма; т.
шифрованная – шифро́ вана телегра́ ма.
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Телеграф – телегра́ ф (-фу); по -фу (передавать) – телегра́ фом.
Телеграфировать – телеграфува́ ти.
Телеграфист, -тка – телеграфі́ст (-ста), телеграфі́стка.
Телеграфный (о сообщении) – телегра́ фний.
Телефон – телефо́ н (-ну); ( отдельный аппарат) – телефо́ н (-на); т. действует, работает
– телефо́ н працює (сполуча́ є); по -ну (передать) – телефо́ ном; слышимость -на – чу́ тність
телефо́ ну; я у -на – я слу́ хаю, я ко́ ло телефо́ ну.
Телефонировать – телефонува́ ти.
Телефонист, -ка – телефоні́ст (-ста), телефоні́стка.
Телефонный (о сообщении) – телефо́ нний.
Телефонограмма – телефоногра́ ма.
Тема – те́ ма.
Темп – темп (-пу); замедлять темп (работы) – повільняти, повільнити темп; усиливать
темп – приско́ рювати, приско́ рити темп.
Температура – температу́ ра.
Тенденция – тенде́ нція; т. повышательная – тенде́нція збі́льшувати, підвищувати.
Теоретический (о части доклада) – теоретичний.
Термин – те́ рмін (-на); т. сложный, составной – зло́ жений те́ рмін.
Терминология – терміноло́ гія; по его -гии (это означает) – за його́ терміноло́ гією, за його́
висловом.
Термометр – термо́ ме́ тр (-тра), тепломі́р (-ра).
Терпеть, потерпеть – 1) – терпі́ти, поте́ рпіти; 2) (переносить) – зно́ сити, знести; 3)
(иметь убыток) – зазнава́ ти, зазна́ ти втра́ ти; п. крушение – розбитися.
Территориальный (о сборе) – територіяльний.
Территория – терито́ рія, тере́ н (-ну).
Терроризовать – тероризува́ ти.
Терять, потерять – 1) (вещь, документы) – губити, згубити; 2) (право, возможность и т.
д.) – тра́ тити, утрача́ ти, втра́ тити; т. доверие к кому – звірятися, зві́ритися в ко́ му, в чо́ му,
тра́ тити, утра́ тити дові́ру до ко́ го; т. на продаже – утрача́ ти, утра́ тити на про́ дажу; 3)
(лишаться) – збува́ тися, (по)збу́ тися чого́ ; 4) (напрасно т. время) – марнува́ ти,
змарнува́ ти час, га́ яти, зага́ яти час.
Тесный (о помещении) – тісний; (о связи) – щі́льний.
Тетрадь – зшиток (-тка), зо́ шит (-та).
Техник – те́ хнік (-ка).
Техника – те́ хніка.
Технический (о работнике) – техні́чний.
Течение – 1) (реки) – течія; по -нию – за водо́ ю; против -ния – про́ ти води, про́ ти течії; 2)
(направление) – течія, на́ прям (-му); подлежащее -ние дела – нале́ жний на́ прям; 3) (о
времени) – про́ тяг (-гу); в -ние всего времени – че́ рез уве́ сь час, про́ тягом усього́ ча́ су,
уве́ сь час, за ввесь час; в -ние года – про́ тягом ро́ ку, че́ рез цілий рік, за рік; с -нием
времени – з ча́ сом; 4) (протекание) – хід (хо́ ду), пере́ біг (-гу); т. операций – хід опера́ цій;
т. событий – хід поді́й, пере́ біг поді́й; остановить -ние дела – припинити спра́ ву.
Течь – 1) (о времени) – мина́ ти, про́ ходити; 2) (о посуде) – протіка́ ти, текти; болезнь
протекает нормально – х(в)оро́ ба йде́ норма́ льно.
Тип – тип (-пу), перво́ стать (-ті).
Типизация – типіза́ ція.
Типичность – типо́ вість (-вости).
Типичный, типический (о случае, признаке) – типо́ вий.
Типограф(щик) – друка́ р (-ря), друка́ рка.
Типография – друка́ рня.
Типографский (о листе) – друка́ рський.
Тираж – 1) (облигаций) – тира́ ж (-жу); т. погашения – тира́ ж на спла́ ту, тира́ ж спла́ ти;
выходить, выйти в т-ж – вийти в тира́ ж, тиражува́ тися, стиражува́ тися; 2) (колич. напеч.
книг, газет) – на́ клад (-ду) тира́ ж (-жу́ ); в 10-ти тысячном -же – на́ кладом у 10 тис.,
тираже́ м у 10 тисяч.
Тиснение (печатание) – друкува́ ння, друк (-ку); т. по металлу – вибива́ ння на мета́ лі.
Титульный (заглавный, о странице) – заголо́ вний, титу́ льний.
Тишина – тиша; нарушение -ны – недоде́ ржання, пору́ шення тиші; за несоблюдение
общественной -ны и спокойствия – що пору́ шено тишу та спо́ кій у громадянстві
(громадянську тишу та спо́ кій); соблюдать -ну – доде́ ржувати тиші.
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Товар – крам (-му); (как экономич. категория) – това́ р (-ру); т. бакалейный – бакалі́я; т.
ввозной – довізний товар, крам; т. вывозной – вивізний товар, крам; т. галантерейный –
ґалянтері́я; т. кожевенный – шкіряний крам; т. колониальный – крам колоніяльний; т.
контрабандный – крам пачка́ рський, контраба́ нда, крам пачково́ зний; т. лежалый –
ле́ глий крам; т. мануфактурный – крам мануфакту́ рний, мануфакту́ ра; т. мелкий,
мелочный – крам дрібний; т. меновой – вимі́нний крам; т. наличный – гото́ вий крам, крам
що є на́ віч; т. плохой – лихий (недо́ брий) крам; т. показной – виставний, показний крам;
т. пробный – зразко́ вий (про́ бний) крам, крам на зразо́ к ; т. расхожий – попитний крам;
т. розничный – роздрібний крам; т. сезонный – сезо́ нний крам; т. сортовой – сортовий
крам; т. ходкий – збутний (попитний) крам; в -рах – кра́ мом; найти подходящий товар –
знайти годящий, прида́ тний крам; т-р всегда имеется – крам за́ вжди є, кра́ му не збува́ є;
т-р с неподходящей ценой – непоці́нний крам; -ры разные – рі́зний (усякий) крам.
Товарищ, товарка – 1) това́ риш (-ша), това́ ришка; (товарищи, в собир. см.) – товариші́,
товариство; т. по военной службе – това́ риш із (часі́в) військо́ вої слу́ жби; т. по
несчастью – това́ риш у неща́ сті; т. по профессии – това́ риш профе́ сією; т. по службе –
поса́ дою това́ риш; т. по школе – това́ риш із шко́ ли; шкільний това́ риш; 2) (соучастник,
-ца) – спі́льник (-ка), спі́льниця; 3) засту́ пник (-ка); т. председателя – засту́ пник голови.
Товарищеский (о суде) – товариський.
Товарищество – товариство; т. акционерное – товариство акці́йне; т. кредитное –
товариство кредито́ ве; т. на вере – товариство на ві́рі; т. на паях – товариство на паях,
пайове́ товариство; т. неполное – непо́ вне товариство; т. потребительское – споживче
товариство; т. производственное – товариство виробниче; т. сельско-хозяйственное –
товариство сільсько-господа́ рче; т. ссудо-сберегательное – товариство позичко́ вощадниче; вступить в -во, заплатив вступительный взнос – вкупа́ тися, вкупитися в
товариство.
Товарность – това́ рність (-ности).
Товарный – 1) (об отделе, книге и т. п.) – крамо́ вий; 2) (о поезде, станции) – ванта́ жний.
Товароведение – крамозна́ вство.
Товарообмен – товаровимі́на, товарообмі́н.
Товарооборот – оборо́ т (-ту) това́ рів, товарооборо́ т.
Товарообращение – о́ біг това́ рів, това́ роо́ біг, циркуляція това́ рів.
Товароотправитель – посила́ ч кра́ му, това́ ру.
Товарополучатель – відбира́ ч кра́ му, това́ ру, оде́ ржувач кра́ му, това́ ру.
Тождественный (о случае) – тото́ жній.
Толкач – підгі́нчий (-чого).
Толкование – тлума́ чення, витлумачення, пояснення, з’ясува́ ння; т.
распространительное – поширене (широ́ ке) тлума́ чення; давать свое -ние – тлума́ чити
по-сво́ єму.
Толковать, истолковать – 1) (объяснять) – тлума́ чити, витлумачити, поясняти, пояснити;
2) (беседовать) – розмовляти, говорити; т. о деле – розмовляти, порозмовляти про
спра́ ву.
Толково – до ді́ла, до пуття, дола́ дно; -во изложить – до пуття викласти (доповісти).
Толковый – 1) (о человеке) – тямкий, тяму́ щий, тяму́ чий; 2) (дельный, о суждении) –
дола́ дний, пу́ тній, до ді́ла; 3) (о словаре) – тлума́ чний.
Толкучка (рынок) – точо́ к (-чка́ ).
Толмач – перекла́ дач (-ча), тлума́ ч (-ча́ ), товма́ ч (-ча́ ).
Толпа – юрба́ , на́ товп (-пу), сто́ впище.
Толпиться, столпиться – товпитися, стовпитися, юрмитися, з’юрмитися; (в помещении) –
тиснутися, натиснутися.
Толчок (побуждение) – спону́ ка, спонука́ ння; давать, дать толчок делу – зру́ шувати,
зру́ шити спра́ ву; служить -ком – спону́ кувати.
Том – том (-му); в трех томах (издание) – на три то́ ми.
Тон – тон (-ну); т. выдержанный – доде́ ржаний тон; (в смысле сдержанный) – витриманий
тон.
Тонна – то́ нна; судно в тысячу тонн – судно́ на тисячу тонн.
Топить (печи) – палити (в гру́ бах).
Топка – 1) (печь) – гру́ ба; (в паровозе) паливня; в квартире пять топок – у квартирі п’ять
груб; 2) (действие) – палі́ння в чо́ му, о́ пал (-лу), опа́ лення чого́ .
Топливо – па́ ливо.
Топограф – топо́ граф (-фа).
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Топографический (о карте) – топографі́чний.
Торг – 1) торг (-гу); без торгу – без то́ ргу, не торгу́ ючись; вести торг из-за цены –
торгува́ тися за ціну́ ; 2) (торговля) – торгі́вля, торг (-гу); т. розничный – роздрібний торг,
торг на ро́ здріб; 3) (рынок) – торг (-гу), ринок (-ку).
Торги (продажа с молотка) – торги (-гів), ліцита́ ція; т. несостоявшиеся – невідбу́ ті торги;
т. публичные – прилюдні торги, ліцита́ ція; продавать с -гов – продава́ ти з торгі́в.
Торговать – 1) (чем) – торгува́ ти чим; (вести торговлю) – ма́ ти, прова́ дити торгі́влю; т. в
розницу – торгува́ ти на ро́ здріб; т. на базаре – торгува́ ти на база́ рі, базарюва́ ти; т. на
ярмарке – торгува́ ти на ярмарку, ярмаркува́ ти; т. оптом – торгува́ ти на гурт; т. по
понедельникам воспрещено – торгува́ ти в понеді́лки, понеді́лками неві́льно; 2) (быть
торговцем) – крамарюва́ ти; он -ет – він крамарює; 3) (что) – торгува́ ти що.
Торговаться, сторговаться – торгува́ тися, сторгува́ тися, приторгува́ тися.
Торговец (промышляющий торговлей) – торгове́ ць (-вця); (лавочник) кра́ ма́ р (-ря); т.
бакалейными товарами – бакалі́йник (-ка); т. мануфактурой – мануфакту́ рник (-ка); т.
мелкий, мелочный – дрібний кра́ ма́ р, дрібний торгове́ ць; т. оптовый – гуртовий кра́ ма́ р,
торгове́ цьгуртовик; т. подержаными вещами – староре́ чник (-ка), тандитник (-ка); т.
розничный – роздрібний кра́ ма́ р, крама́ -роздрі́бник; т. рыбный – рибник (-ка); т.
частный – прива́ тний кра́ ма́ р, прива́ тник (-ка).
Торговка – пере́ купка; т. бакалейными товарами – бакалі́йниця; т. зеленью – зеленярка;
т. печеным хлебом – перепіча́ йка; т. постным маслом – олі́йниця; т. рыбой – рибниця.
Торговля – торгі́вля, торг (-гу); (занятие) – крамарюва́ ння; т. ввозная – довозо́ ва торгі́вля;
т. внешняя – зо́ кі́льна, закордо́ нна торгі́вля; т. внутренняя – вну́ трішня, середо́ ва
торгі́вля; т. в раздробь – торгі́вля на ро́ здріб; т. вывозная – вивозо́ вий торг, торгі́вля на
вивіз, вивозо́ ва; т. мануфактурой – мануфакту́ рна торгі́вля; т. мелочная – торгі́вля (торг)
дрібним кра́ мом, дрібна́ торгі́вля, про́ даж дрібно́ го кра́ му, дрібний про́ даж чого́ ; т.
меновая – мінова́ торгі́вля; т. оптовая – гуртова́ торгі́вля; т. отпускная – торгі́вля
видавна́ ; т. розничная – роздрібна́ торгі́вля, торгі́вля на ро́ здріб; т. частная – прива́ тна
торгі́вля; вести -лю – торгува́ ти чим, прова́ дити, ма́ ти торгі́влю; для производства -ли –
на торг, на торгі́влю, щоб торгува́ ти; заниматься -лей – жити з торгі́влі, за приділ ма́ ти
торгі́влю (Н), торгува́ ти, крамарюва́ ти; оставить -лю – залишити торгі́влю, покинути
торгува́ ти; производить -лю – торгува́ ти, прова́ дити торгі́влю.
Торговопромышленный (о предприятии) – торгове́ льно-промисло́ вий,
торговопромисло́ вий.
Торговый (о дне) – торгове́ льний, торго́ вий.
Торжественный (о заседании) – урочистий.
Торжество – 1) (празднование) – (урочисте) свято; (торжественность) – урочистість (стости); 2) (победа) – перемо́ га; (триумф) – тріюмф.
Торжествовать – 1) урочисто святкува́ ти; (-вать победу) – святкува́ ти перемо́ гу,
тріюмфува́ ти; 2) (торжествовать, восторжествовать над кем) – перемага́ ти,
перемогти кого́ .
Торжище – торг (-гу), торго́ виця.
Тормозить, затормозить – гальмува́ ти, загальмува́ ти; т. дело – гальмува́ ти спра́ ву.
Торопить, поторопить – приско́ рювати, приско́ рити.
Торопиться, поторопиться – поспіша́ ти, поспішити, -ся, ква́ питися, поква́ питися.
Точка (матем.) – то́ чка; (грам.) – кра́ пка; т. зрения – по́ гляд (-ду); т. исходная – вихідна́
то́ чка; с -ки зрения – з по́ гляду; с комерческой -ки зрения – з комерці́йного по́ гляду.
Точно – то́ чно, досто́ тно; (аккуратно) – акура́ тно, пунктуа́ льно; (как-будто) – на́ чебто,
на́ че; точно в пять часов – рі́вно о п’ятій годині, пунктуа́ льно о п’ятій годині, са́ ме о
п’ятій годині, о п’ятій годині пунктуа́ льно; он точно болен – а) він на́ че хво́ рий; б) він
спра́ вді хво́ рий; точно так – спра́ вді так, так є; точно такой же – достеме́ нно такий,
достемні́сінький, досто́ тно, досто́ ту такий; часы идут точно – годинник іде́ то́ чно.
Точность – то́ чність (-ности), досто́ тність (-ности); (аккуратность) – пунктуа́ льність (-ности
); в -сти – то́ чно, досто́ ту, досто́ тно, так са́ ме; в -си не знаю – досто́ ту не зна́ ю; в -сти
исполнить – то́ чно виконати.
Точный – 1) (о словах) – то́ чний, досто́ тний; (о часах) – ві́рний, то́ чний; 2) (аккуратный, о
человеке) – пунктуа́ льний, акура́ тний.
Трактир – трактир (-ру), шино́ к (-нку), корчма́ .
Трактирный (о промысле) – трактирний, шинковий, корче́ мний.
Трактирщик, -щица – трактирник (-ка), трактирниця, шинка́ р (-ря), корчма́ р (-ря),
корчма́ рка.
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Тракторизация – тракториза́ ція.
́
Трамвай – трамва́ й (-ва́ ю); ехать в -вае – їхати
трамва́ єм.
Трамвайный (о парке) – трамва́ йний.
Транзит – транзит (-ту).
Транзитный (о торговле) – транзитний.
Транспарант – ра́ штра.
Транспорт – 1) (способ перевозки) – тра́ нспорт (-ту), перевозо́ ві засо́ би; т. водный –
водяний тра́ нспорт; т. воздушный – пові́тряний тра́ нспорт; т. гужевой – возовий
тра́ нспорт; т., железнодорожный – залізничний тра́ нспорт; т. морской – морський
тра́ нспорт; т. речной – річковий тра́ нспорт; 2) (транспортирование, перевозка) –
транспортува́ ння, переві́з (-во́ зу); т. хлеба по железной дороге – транспортува́ ння
(переві́з) хлі́ба залізницею; 3) (обоз) – ва́ лка; большой т. хлеба – велика ва́ лка хлі́ба; 4)
(бухгал.) – перене́ сення, тра́ нспорт (-ту).
Транспортировать – транспортува́ ти.
Транспортник – тра́ нспортник (-ка).
Транспортный (о средствах) – перевозо́ вий, тра́ нспортний, транспорто́ вий.
Трассант – траса́ нт (-та).
Трассат – траса́ т (-та).
Трассировать – трасува́ ти.
Трата – витра́ ти; (действ.) – витрача́ ння; т. напрасная – ма́ рна тра́ та, марнотра́ тство;
непроизводительная трата времени – марнува́ ння ча́ су́ , ма́ рна тра́ та часу́ .
Тратить, потратить – тра́ тити, витрача́ ти, робити, зробити витра́ ти; т. время – га́ яти час;
т. напрасно – марнува́ ти.
Траур – жало́ ба; в знак -ра – на жа́ лобу, як жало́ ба.
Траурный (о шествии) – жалібний.
Трафарет – трафаре́ т (-ту).
Требование чего – вимо́ га, доку́ мент на що; (действ.) – вимага́ ння; пра́ влення чого́ ;
(нужда в чем) – потре́ ба на що; т. времени – потре́ би ча́ су; т. исковое – праві́ж (-вежу́ );
т. настоятельное (настойчивое) – домага́ ння; т. незаконное – непра́ вна вимо́ га; т. по
суду – пра́ влення судо́ м; т. придаточное – побічна́ вимо́ га; в случае их о том -ния – якщо
вони того́ вимага́ тимуть; отвечать -ниям – відповіда́ ти вимо́ гам; по -нию (представить)
– на вимо́ гу; по всем -ниям (науки, закона) – відпові́дно до всіх вимо́ г, за всіма́ вимо́ гами;
по -ниям и нарядам (отпускать) – на вимо́ ги та на виряди; предъявлять по первому
-нию – пока́ зувати, подава́ ти на пе́ ршу вимо́ гу; предъявлять -ние – ста́ вити, поста́ вити
вимо́ гу; при -нии – коли вимага́ ють (вимага́ ли, вимага́ тимуть); -ние увеличения платы –
вимо́ га збільшити платню.
Требователь, -ница – вимага́ ч (-ча), вимага́ чка.
Требовательность – вимогливість (-вости), вимо́ жність (-ности).
Требовательный – 1) (о документе) – вимого́ вий; 2) (о человеке) – вимогливий;
(капризный) – виба́ гливий.
Требовать, потребовать – 1) (что от кого) – вимага́ ти, поча́ ти вимага́ ти, поста́ вити
вимо́ гу, допомина́ тися, доправлятися чого́ від ко́ го, пра́ вити що з ко́ го; (чего) –
домага́ тися, вимага́ ти чого́ ; т. долги – пра́ вити (справляти, виправляти) довги;
потребовать долг – (поча́ ти) пра́ вити довг; потребовать зарплату – (поча́ ти) вимага́ ти
платню; т. исполнения – вимага́ ти виконати, вимага́ ти, щоб виконали; потребовать
исполнения – зажада́ ти, щоб виконали; т. настойчиво – домага́ тися, допомина́ тися,
упе́ рто вимага́ ти; потребовать настойчиво – (поча́ ти) упе́ рто вимага́ ти, домага́ тися; т.
объяснений – вимага́ ти пояснень, вимага́ ти пояснити; потребовать объяснений –
зажада́ ти пояснень; т. по суду – пра́ вити, виправляти судо́ м; потребовать прав – заявити
вимо́ гу, щоб дали прав; 2) (нуждаться в чем) – потребува́ ти чого́ ; дом -ет капитального
ремонта – будинок тре́ ба ґрунто́ вно попра́ вити, будинок потребу́ є ґрунто́ вної попра́ ви,
будинкові потрі́бна ґрунто́ вна попра́ ва; дело -ет рассмотрения – спра́ ву тре́ ба
розглянути; по делу -ются письменные доказательства – спра́ ва потребу́ є до́ водів на
письмі́ (письмо́ вих до́ водів); это -ет много времени – на це тре́ ба бага́ то ча́ су́ , це забира́ є
бага́ то часу́ ; это потребует много времени – це ві́зьме бага́ то ча́ су́ , на це тре́ ба бу́ де
бага́ то ча́ су; это потребует много средств – це ду́ же до́ рого ста́ не, це потребува́ тиме
бага́ то гро́ шей, на це тре́ ба бу́ де бага́ то гро́ шей; 3) (вызывать, вызвать кого) – кликати,
покликати, виклика́ ти, викликати кого́ ; т. к суду – кликати до суду́ , тягти до су́ ду́ ,
позива́ ти; его -ют в Харьков – його кличуть, виклика́ ють до Ха́ ркова; по делу -ют в суд
свидетелей – у спра́ ві виклика́ ють до су́ ду́ сві́дків.
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Требоваться, потребоваться – 1) (быть нужным) – бу́ ти потрі́бним, ста́ ти потрі́бним;
здесь не -тся стажа – тут не потрі́бен стаж, тут не тре́ ба ста́ жу; здесь -ется опыт – тут
тре́ ба до́ свіду, потрі́бен до́ свід; -ся комната – потрі́бна кімна́ та; -ются опытные
бухгалтера – потрі́бні досві́дчені бухга́ льтери; 2) (быть затребованным, потребованным)
– вимага́ тися, жада́ тися; потребован долг – пра́ влять довг; требуется инспектурой
отчет – інспекту́ ра вимага́ є зві́ту; требуется отчет – вимага́ ють зві́ту.
Тревога (смятение и призывы, знак при опасн.) – триво́ га; т. поднимать – бити, вда́ рити
на спо́ лох (на ґвалт), здійма́ ти, зняти ґвалт.
Тревожить, потревожить – турбува́ ти, потурбува́ ти, непоко́ їти, триво́ жити, стриво́ жити.
Трение – тертя; (несогласие) – нез(ла́ )го́ да, супере́ чки; возникли -ния – зайшла́ незла́ года.
Трест – трест (-ту).
Третейский (о суде) – єдна́ льний, мировий; -кий суд – єдна́ льний (мировий) суд.
Третной (о жалованьи, прибавке) – тре́ тний.
Треть – третина; по третям – тре́ тно, третинами.
Трехлетие – трирі́ччя, трилі́ття.
Трехстепенный (о системе) – триступне́ вий.
Трибуна – трибу́ на.
Трибунал – трибуна́ л (-лу); т. военный – військовий трибуна́ л.
Трижды – тричі.
Троекратный (о напоминании) – триразо́ вий.
Тройка – трі́йка.
Тройной (об очистке, проверке) – потрі́йний.
Троттуар – пішохі́д (-ходу), тротуа́ р (-ру).
Трубочист – сажотру́ с (-са).
Труд – 1) – пра́ ця; т. вольнонаемный – на́ ймана пра́ ця; т. научный – науко́ ва пра́ ця; т.
умственный – розумо́ ва пра́ ця; т. ученый – науко́ ва пра́ ця; т. физический – фізична
пра́ ця; биржа труда – бі́ржа пра́ ці; герой труда – геро́ й пра́ ці; дать себе труд – завда́ ти
собі́ пра́ ці; жить в трудах – жити працюючи; охрана труда – охоро́ на пра́ ці; разделение
труда – по́ діл пра́ ці; стоило большого труда – було́ ду́ жо тяжко (ва́ жко); 2) (трудность) –
тру́ дність (-ности), трудно́ та; с трудом – на силу, ле́ две; с величайшим трудом – на
превелику силу.
Трудиться, потрудиться – працюва́ ти, попрацюва́ ти, трудитися, потрудитися; не -тесь
(не утруждайтесь) – не клопочі́ться, не турбу́ йтеся, не утрудняйтесь.
Трудность – тру́ дність (-ности), трудно́ та.
Трудовой – 1) (о списке) – трудовий; 2) (добытый трудом) – трудовий, запрацьо́ ваний,
заро́ блений; (добытый тяжким трудом) – загорьо́ ваний.
Трудоспособность – працезда́ тність (-ности), зда́ тність працюва́ ти.
Трудоспособный (о части населения) – працезда́ тний, зда́ тний прадюва́ ти, зда́ тний до
пра́ ці.
Трудящийся – трудящий (-щого), працівник (-ка́ ), робітник (-ка́ ).
Труженник, -ница – працівник (-ка́ ), працівниця, трудівник, трудівниця.
Труппа – тру́ па; т. странствующая – мандрі́вна тру́ па.
Тщательность – стара́ нність (-ности), пильність (-ности), дба́ йливість (-вости); с большой
-стью – ду́ же дба́ йливо, ду́ же пильно.
Тщательный (о проверке) – стара́ нний, пильний, дба́ йливий.
Тщетный (о поисках, усилиях) – ма́ рний, даре́ мний.
Тыл (воен.) – запі́лля.
Тюк – па́ ка, паку́ нок (-нку).
Тюремник – в’язень (-зня).
Тюремный (о порядках) – тюре́ мний, в’язничний.
Тюремщик, -щица – в’язничник (-ка), тюре́ мник (-ка), тюре́ мниця.
Тюрьма – в’язниця, тюрма́ .
Тягаться (судиться) – позива́ тися, тяга́ тися, процесува́ тися.
Тяготеть – тяжити; т. к определенному району – тяжити до пе́ вного райо́ ну.
Тяжба – по́ зов (-зву, -зову); вступить в тяжбу – запозива́ тися; выиграть тяжбу –
випозивати.
Тяжебный (о деле) – позо́ вний, процесо́ вий.
Тяжелый (о труде) – важкий, тяжкий; (затруднительный, о положении) – трудний,
суту́ жний, скру́ тний.
́
Тяжесть – вага́ ; (бремя) – тяга́ р (-ра); везти -сть – їхати
з ваго́ ю; центр -сти – осере́ док
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ваги.
Тяжущийся, -щаяся (сущ.) – позо́ вник (-ка), позо́ вниця; (прил., о стороне) – позо́ вний,
процесо́ вий; -щиеся – позовники.
Тянуться (длиться) – тягти, тягтися, точитися; (простираться) – тягтися, простяга́ тися,
іти; дело тянется – спра́ ва то́ читься, спра́ ва тягнеться; село тянется на протяжении
двух километров – село́ простягло́ ся на два кіломе́ три.
Убавка – відба́ вка, зме́ ншення; (действ.) – відбавляння, відба́ влення, зме́ ншування,
зме́ншення.
Убавлять, -вить – відбавляти, відба́ вити, зме́ншувати, зме́ ншити.
Убавочный (об окладе) – зме́ ншений.
Убегать, убежать – (у)тіка́ ти, утекти; у. из заключения – утекти з в’язниці.
Убедительный – 1) (настоятельный, о просьбе) – пильний; 2) (доказательный, об
аргументации) – дові́дний, переко́ нливий.
Убеждать, убедить кого в чем – 1) переко́ нувати, перекона́ ти; (уверять) – впевняти,
впе́ внити кого́ в чо́ му; 2) (доказывать) – дово́ дити, дове́ сти кому́ що; (уговаривать) –
умовляти, умо́ вити, переко́ нувати, перекона́ ти.
Убеждаться, убедиться – переко́ нуватися, перекона́ тися, упевнятися, упевнитися; (на
опыте) – пересві́дчуватися, пересві́дчитися.
Убежище (учреждение для инвалидов) – за́ хисток (-тку).
Убийство – убі́йництво, убі́й (-бо́ ю); у. по неосторожности – убі́й з необере́ жности; у.
через истязание – замордува́ ння; замышлять чье -во – готува́ ти смерть на ко́ го.
Убийца – убі́йник (-ка).
Убирать, убрать – 1) (приводить в порядок) – прибира́ ти, прибра́ ти що в чо́ му, прятати,
попрятати в чо́ му; 2) (забирать) – прибира́ ти, прибра́ ти, забира́ ти, забра́ ти, прийма́ ти,
прийняти що зві́дки; 3) (хлеб в поле) – по́ рати, упо́ рати.
Убоина – рі́зане (м’ясо).
Убой (скота) – зарі́з (-зу); на убой – на зарі́з.
Убойный (о скоте) – на зарі́з, зарі́зний.
Убористо (писать) – дрі́бно, гу́ сто.
Убористый (о почерке) – густий, стислий; (о печати) – тісний, дрібний, стислий.
Уборка – 1) прибира́ ння, прятання; у. жилого помещения – прибира́ ння житла; 2)
(собирание) – збира́ ння; у. хлеба – жнива́ ; у. сена – косовиця.
Уборная – прибира́ льня; (отхожее место) – відхо́ док (-дку); у. женская – жіно́ ча
(прибира́ льня), (відхо́ док) для жіно́ к; у. мужская – чолові́ча прибира́ льня, відхо́ док для
чоловікі́в.
Уборщик, -щица – прибира́ льник (-ка), прибира́ льниця, попрятник (-ка), попрятниця.
Убывать, убыть – 1) (уменьшаться) – ме́ ншати, поме́ншати, вменша́ тися, вменшитися,
убу́ ти (Г), зме́ ншуватися, зме́ншитися, спада́ ти, спа́ сти; в нашем обществе количество
членов убывает – в на́ шім товаристві уча́ сників ме́ ншає; убыло десять сотрудников –
убу́ ло 10 співробі́тників; ежедневно убывает 10 сотрудников – щодня ме́ ншає на де́ сять
співробі́тників; 2) (уходить) – іти, піти; у. в отпуск – іти в відпу́ стку; 3) (о воде) – спада́ ти,
спа́ сти.
Убыль – убу́ ток (-тку); (воды) – спад (-ду); пойти на убыль – на спад піти.
Убыток – утра́ та; быть в -ке – утра́ тити; вводить в убытки кого – дово́ дити, дове́ сти кого́
до втрат; возмещать -тки – (по)верта́ ти, (по)верну́ ти втра́ ти, відшкодо́ вувати,
відшкодува́ ти втра́ ти; выходить без -тка – вихо́ дити не втра́ тившись (невтра́ тно); нести
ут-ки – втра́ ти ма́ ти, утрача́ тися, утра́ титися, зазнава́ ти, зазна́ ти втрат; оказаться в -ке –
ма́ ти втра́ ти; потерпеть -ки – ма́ ти втра́ ти, зазна́ ти втрат; причинять -ки кому –
дово́ дити, довести кого́ до втрат; причинять вред и -ток – ді́яти, заподі́яти шко́ ду і втра́ ту;
продавать с -ком – продава́ ти, прода́ ти втра́ тно (утра́ тившись).
Убыточно – утра́ тно.
Убыточность – утра́ тніст (-ности).
Убыточный (о предприятии, сделке) – тра́ тний, утра́ тний.
Уважать (почитать) – поважа́ ти, шанува́ ти.
Уважать, уважить (обращать внимание) – зважа́ ти, зва́ жити на що, бра́ ти, взяти ува́ гу на
що. Уважить просьбу – зва́ жити на проха́ ння.
Уважение – 1) пова́ га, (по)ша́ на, шано́ ба; из -ния (к кому) – шану́ ючи кого́ , з пова́ ги до
ко́ го; (к чему) – зважа́ ючи, уважа́ ючи на що; оказывать -ние – віддава́ ти (по)ша́ ну,
шанува́ ти; питать -ние к кому – поважа́ ти, ма́ ти на пова́ зі кого́ , ма́ ти (по)ша́ ну до ко́ го;
пользоваться -нием – у пова́ зі (шано́ бі) бу́ ти, ма́ ти ша́ ну; 2) (внимание) – ува́ га;
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ходатайство заслуживает -ния – проха́ ння заслуго́ вує на ува́ гу, проха́ ння ва́ рте ува́ ги.
Уважительный (о причине) – важливий, ва́ ртий ува́ ги.
Уведомительный (о письме) – повідо́ мний.
Уведомлять, -домить – повідомляти, повідо́ мити, сповіща́ ти, сповістити.
Увековечивать, -вечить – уві́чнювати, уві́чнити, увікові́чувати, увікові́чити,
увікопо́ мнювати, увікопо́ мнити.
Увеличивать, -чить – збі́льшувати, збі́льшити, побі́льшувати, побі́льшити.
Увеличиваться, -читься – бі́льшати, побі́льшати, збі́льшуватися, збі́льшитися.
Увечный (об инвалиде) – калі́чний, калі́ка.
Увечье – калі́цтво; причинять, -нить уч-е – калі́чити, покалі́чити.
Увещать – умовляти.
Увольнение – зві́льнення; у. в отпуск – відпу́ стка; у. в отставку – відстано́ ва; у. со
службы – зві́льнення з поса́ ди; представить к -нию – пода́ ти на зві́льнення.
Увольнительный (о билете, свидетельстве) – про зві́льнення; (в отпуск) – на відпу́ стку.
Увольнять, -лить – звільняти, звільнити; (отстранять) – відстановляти, відстановити; у.
в отпуск – дава́ ти, да́ ти відпу́ стку; у. в отставку – дава́ ти, да́ ти відстано́ ву; у. от
занимаемой должности – звільняти з поса́ ди (з у́ ряду).
Увязка – зв’язо́ к (-зку́ ); (согласованность) – пого́ дженість (-ности); между тезисами нет
-ки – те́ зи не пого́ джені.
Увязывать, -зать (работу) – зв’язувати, зв’яза́ ти; (согласовать) – пого́ джувати, пого́ дити.
Углублять, -бить – поглиблювати, поглибити.
Уговариваться, -вориться – 1) (уславливаться) – умовлятися, умо́ витися, домо́ влятися,
домо́ витися; 2) (принимать по договору обязательство) – годитися, згодитися,
пого́ джуватися, погодитися, єдна́ тися, поєдна́ тися.
Уговор – 1) умо́ ва, уго́ да; 2) (наущение) – намо́ ва; 3) (уговаривание) – умовляння.
Уговорный (условленный, о плате) – умо́ влений.
Угодье – придо́ ба; -дья – до́ бра (р. дібр); ужитки; у-я лесные – ліси, до́ бра лісові́; у-я
полевые – лани, нив’я.
Уголовный (о преступлении, ответственности) – криміна́ льний, ка́ рний; (о суде) –
криміна́ льний.
Уголовщина – криміна́ льна (ка́ рна) спра́ ва, криміна́ льний (ка́ рний) зло́ чин (-ну),
головництво.
Угольщик, -ца – вугляр (-ра), вуглярка.
Угрожать – погро́ жувати; (быть угрозой) – загро́ жувати; у. опасностью здоровья –
загро́ жувати здоро́ в’ю.
Угроза – загро́ за, погро́ за; пускать в ход -зу – почина́ ти (бра́ тися) загро́ жувати; создавать
-зу чему – загро́ жувати чому́ , ста́ вити, поста́ вити під загро́ зу що.
Удаление – 1) (расстояние) – відда́ лення, ві́дстань; 2) (отрешение от должности) –
відста́ (но́ )влення, зві́льнення; (уведение из залы) – випрова́ дження; 3) -ние от прямого
пути – збо́ чення.
Удалять, -лить (устранять) – видаляти, видалити; (отрешать) – відстановляти,
відстановити, звільняти, звільнити; (выводить из залы) – випрова́ джувати, випровадити,
виво́ дити, вивести; (из пределов округа) – висила́ ти, вислати.
Удаляться, удалиться – відхо́ дити, відійти, вихо́ дити, вийти; -ться из залы – вийти з за́ лі;
-ться от дел – відійти від справ; -ться от прямого пути – збо́ чувати, збо́ чити.
Ударять, -рить – бити, уда́ рити; у. по интересам – зашко́ дити інтере́ сам, шкідливо, зле
відбитися на чиїх інтере́ сах; у. тревогу, в набат – забити, уда́ рити на спо́ лох (на ґвалт).
Ударность – нага́ льність (-ности).
Ударный (о задании, кампании) – нага́ льний, бойовий, уда́ рний (воен., о частях) –
уда́ рний; в -ном порядке – нага́ льним, бойовим порядком, нага́ льно, в що найпе́ ршу чергу́ .
Удваивать, удвоить – подво́ ювати, подво́ їти.
Уделять, -лить – уділяти, уділити, приділяти, приділити кому́ чого́ , наділяти, наділити
кому чого́ , кого́ чим; у. внимание – уділяти ува́ гу, дава́ ти, відда́ ти ува́ гу; у. главное
внимание – дава́ ти найбі́льше ува́ ги, зверта́ ти найбі́льше ува́ ги.
Удерживать, -жать – 1) – затримувати, затримати, уде́ ржувати, уде́ ржати; 2) (делать
вычет) – відверта́ ти, відверну́ ти, виверта́ ти, вивернути, відлі́чувати, відлічити,
відрахо́ вувати, відрахува́ ти; у. за счет чего – відверта́ ти, відверну́ ти ко́ штом чого́ .
Удерживаться, -жаться (от чего) – утримуватися, утриматися.
Удесятерять, -рить – подесятеряти, подесятерити.
Удешевлять, -вить – здеше́ влювати, здеше́ вити.
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Удлинять, -нить – подо́ вжувати, подо́ вжити, здо́ вжувати, здо́ вжити, продо́ вжувати,
продо́ вжити; у. без надобности (доклад) – подо́ вжувати без потре́ би; у. рабочий день –
збі́льшувати години пра́ ці, збі́льшувати робі́тний день.
Удобный – 1) (о позиции) – зру́ чний, вигідний; 2) (благоприятный, о случае) – слу́ шний,
до́ брий.
Удобоисполнимость чего – ле́ гкість викона́ ння чого́ , ле́ гкість виконати що.
Удобоисполнимый (о плане) – ле́ гкий (щоб) виконати.
Удобопонятный (об изложении) – (ле́ гко) зрозумі́лий.
Удобство – зру́ чність (-ности), виго́ да.
Удовлетворительно – догі́дно, вдові́льно, задові́льно, до́ сить до́ бре; вполне -но – цілко́ м
догі́дно.
Удовлетворительность – догі́дність (-ности), вдові́льність (-ности), задові́льність (-ности).
Удовлетворительный (об ответе) – догі́дний, задові́льний, незгі́рший; (о состоянии чего
) – задові́льний, до́ сить до́ брий, незгі́рший.
Удовлетворять, -рить кого, что – задовольняти, задовольнити, удовольняти, удо
вольнити; (нужду) – покрива́ ти, покрити; (долги) – спла́ чувати, сплатити; у. чье-либо
желание – вво́ лити чию во́ лю; это не может быть удовлетворено – цього́ не мо́ жна
задовольнити.
Удорожание – подоро́ жчання.
Удостоверение – 1) (документ) – по́ свідка, посві́дчення; у. возрастное – по́ свідка про літа́ ;
у. командировочное – відрядна по́ свідка, по́ свідка про відрядження; у. личности –
по́ свідка про осо́ бу; у. об отсрочке – по́ свідка про відтермінува́ ння (що відтерміно́ вано),
по́ свідка, що відкла́ дено те́ рмін; -ние действительно до… – по́ свідка ма́ є силу до…; 2)
(свидетельствование) – посві́дчування, посві́дчення, засві́дчування, засві́дчення,
(подтверждение) – стве́ рдження; в -ние чего – на стве́ рдження чого́ , на пе́ вність чого́ .
Удостоверитель, -ница – посві́дник (-ка), посві́дниця, посві́дчик (-ка), посві́дчиця.
Удостоверительный (о подписи) – посві́дний, посвідко́ вий.
Удостоверять, -рить – 1) (свидетельствовать) – сві́дчити, посві́дчувати, посві́дчити,
засві́дчувати, засві́дчити; у. документ – сві́дчити, посві́дчувати доку́ мент; 2)
(подтверждать) – стве́ рджувати, стве́ рдити; собственноручность подписи -ряю –
власнору́ чність пі́дпису стве́ рджую.
Удостоверяться, -риться – упевнятися, упе́ внитися чого́ , в чо́ му, переко́ нуватися,
перекона́ тися в чо́ му, на чо́ му; (на опыте) – пересві́дчуватися, пересві́дчитися,
досвідча́ тися, досві́дчитися.
Удостоивать, -стоить чего – шанува́ ти, ушанува́ ти чим; у. знака отличия – вшано́ вувати
відзна́ кою; у. ответом – власка́ влюватися, зласка́ витися відповісти.
Уезд – пові́т (-ту).
Уездный (об учреждениях) – повіто́ вий.
Узаконение – 1) (закон) – зако́ н (-ну); собрание -ний – збі́рка зако́ нів; 2) (действ.) –
упра́ внення, узако́ нення.
Узаконять, -нить – упра́ внювати, упра́ внити, узаконяти, узако́ нити.
Узел (железнодор.) – ву́ зол (-зла́ ).
Узловой (о станции) – вузловий.
Узнавать, узнать – 1) (опознавать) – пізнава́ ти, пізна́ ти кого́ , що; 2) (о чем) –
дові́дуватися, дові́датися, дізнава́ тися, дізна́ тися про ко́ го, про що.
Указ – ука́ з (-зу).
Указание – 1) по́ каз (-зу), ука́ з (-зу); у. наводящее – на́ від (-воду); у. руководящее – про́ від (воду), провідний по́ каз; делать, давать наводящие -ния – на́ від дава́ ти, да́ ти; делать по
-нию – робити за вка́ зом; надлежащие -ния сделаны – потрі́бний на́ від да́ но; послужить
-кием – ста́ ти за вказ; 2) (обозначение) – зазна́ чення; без -ния места – не зазнача́ ючи
мі́сця, не зазна́ чивши мі́сця, коли не зазна́ чено мі́сця; с -нием чего – зазнача́ ючи,
зазна́ чивши що; список с -нием должностей – список із зазна́ ченими поса́ дами.
Указатель – пока́ зник (-ка); у. алфавитный – абетко́ вий пока́ зник; у. дорог – дороговка́ з (-у
); у. миль – мильовка́ з (-зу); у. предметный – предмето́ вий пока́ зник.
Указчик – ука́ зник (-ка).
Указывать, -зать – 1) (что или на что) – пока́ зувати, показа́ ти, ука́ зувати, указа́ ти; у.
путь – пока́ зувати, показа́ ти доро́ гу, на доро́ гу справляти, спра́ вити; это -вает на – це
сві́дчить про, за що; это -вает, что – це пока́ зує, що; 2) (обозначать) – зазнача́ ти,
зазначити; как указано – як зазна́ чено; 3) (приказывать) – нака́ зувати, наказа́ ти.
Укладчик, -ца – уклада́ ч (-ча́ ), уклада́ чка.
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Укладываться, уложиться (в рамки, в штаты, в форму) – уклада́ тися, укла́ стися.
Уклон (в действиях) – у́ хил (-лу), збо́ чення; взять уклон в сторону (от чего) – збо́ чити,
взяти у́ хил; взять уклон в сторону чего – взяти у́ хил (на́ прямок) куди.
Уклонение – 1) (отклонение в сторону) – збо́ чення, у́ хил (-лу); у. от линии партии –
збо́ чення від лі́нії па́ ртії; 2) (избегание) – ухиляння, ухилення; у. от исполнения
служебных обязанностей – ухиляння від службо́ вих обов’язків; у. от суда и следствия –
ухиляння (від су́ ду́ та слі́дства.
Уклончивый (об ответе) – одникливий (Н).
Уклоняться, -ниться – 1) (в сторону чего) – збо́ чувати, збо́ чити, ухилятися, ухилитися в
бік; 2) (избегать) – ухилятися, ухилитися одникувати (У), одникнути (від чо́ го).
Укомплектовывать, -товать – комплетува́ ти, укомплетува́ ти.
Украинизация – україніза́ ція.
Укрепительный (об акте) – утве́ рдний (Н); (в собствен.) – увласний (Н).
Укреплять, -пить – утве́ рджувати, утве́ рдити; (усиливать) – змі́цнювати, зміцнити; у. в
правах – утве́ рджувати в права́ х; у. в собственности – увла́ снювати, увла́ снити.
Укрупнять, укрупнить, -ся – побі́льшувати, побільшити одиниці, збі́льшувати, збі́льшити
одиниці, гуртува́ ти, згуртува́ ти (-ся) в бі́льші одиниці; у. жилкооперативы – побі́льшувати
одиниці житлокооперативів.
Укрыватель, -ница – переде́ ржувач (-ча), переде́ ржувачка, перехо́ вувач (-ча),
перехо́ вувачка; (утаиватель) – пота́ ювач (-ча), пота́ ювачка; (преступника) – покрива́ ч (ча́ ), покрива́ чка.
Укрывательство – переде́ ржування, перехо́ вування, перехо́ в (-ву); (утаивание
преступления) – пота́ ювання, покрива́ ння; у. воров – переде́ ржування зло́ діїв; у.
украденного – перехо́ вування кра́ деного.
Укрывать, укрыть – 1) (прятать на время) – переде́ ржувати, передержа́ ти,
перехо́ вувати, перехова́ ти кого́ , що; 2) (утаивать) – таїти, потаїти, пота́ ювати;
(преступление) – покрива́ ти, покрити.
Укрываться, укрыться (прятаться) – хова́ тися, перехо́ вуватися, перхова́ тися.
Укрывающийся – перехо́ ванець (-нця) (Н), що десь перехо́ вується, зниклий.
Укупоривать, -рить (вещи) – пакува́ ти, запако́ вувати, запакува́ ти.
Укупорка (вещей) – (у)пако́ вання; (действ.) – пакува́ ння, упакува́ ння.
Укупорочный (о материале) – пакува́ льний.
Укупорщик, -ца (вещей) – пакува́ льник (-ка), пакува́ льниця.
Улаживать, уладить – ладна́ ти, поладна́ ти, ла́ годити, ула́ годити, пола́ годити, зала́ годити;
у. дело – ладна́ ти спра́ ву; дело улажено – спра́ ву поладна́ ли, спра́ ву зала́ годили
(зала́ годжено, пола́ годжено).
Улика (поличное) – до́ каз (-зу), лице́ ; у. вещественная – речовий до́ каз; у. живая – (живий)
сві́док; -ки косвенные – побі́чні́, посере́ дні до́ кази; у. на лицо – до́ каз на́ віч; служить -кою
– бу́ ти (пра́ вити) за до́ каз.
́
Улица – ву́ лиця; по -це ехать – ву́ лицею їхати;
по (Пролетарской) -це (дом) – на
(Пролета́ рській) ву́ лиці; производить поливку улиц – полива́ ти ву́ лиці.
Уличать, -чить кого в чем – дока́ зувати, доказа́ ти на ко́ го що; (свидетельскими
показаниями) – висві́дчувати, висвідчити на ко́ го що (кому́ що); у. кого в преступлении –
дока́ зувати (висві́дчувати) кому́ його́ зло́ чин.
Уличительный (об обстоятельстве) – доказо́ вий, виявний.
Уличение кого в чем – висві́дчення кому́ чого́ .
Уличитель – дока́ зник (-ка), дока́ зниця.
Уложение (собрание законов) – стату́ т (-ту), ко́ декс (-су); у. уголовное – криміна́ льний
стату́ т, криміна́ льний ко́ декс.
Улучшать, -шить – полі́пшувати, полі́пшити.
Улучшаться, -шиться – кра́ щати, покра́ щати, лі́пшати, полі́пшати, полі́пшуватися,
полі́пшитися; положение рабочих -лось – стан робітникі́в покра́ щав (полі́пшав).
Улучшение – полі́пшення, покраща́ ння; -ние значительное – чима́ ле полі́пшення; -ние
общее – зага́ льне полі́пшення; в целях -ния положения – щоб полі́пшити стан; идет -ние
– полі́пшується, іде́ на кра́ ще; меры для -ния чего – за́ ходи полі́пшити що; меры по -нию –
за́ ходи полі́пшити, за́ ходи до (в спра́ ві) полі́пшення; наступило -ние – покра́ щало.
Ум (в выражении): в здравом уме – при до́ брім ро́ зумі.
Умалять, умалить – 1) (доходи) – зме́ ншувати, зме́ншити; 2) (достоинства) –
принижувати, принизити.
Умалишенный (о больном) – божеві́льний (-ного).
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Умалчивать, умолчать о чем – замо́ вчувати, замо́ вчати що, промо́ вчувати, промо́ вчати,
помина́ ти, помину́ ти мо́ вчки що.
Умение – умі́ння, умі́лість (-лости).
Уменьшать, -шить – зме́ншувати, зме́ ншити.
Умеренный (о требованиях) – помі́рний; (о человеке) – помірко́ ваний.
Умерший – поме́ рлий, уме́ рлий.
Уместно – до ре́ чі, до ладу́ , доре́ чно, дола́ дно.
Уместный (о замечании) – доре́ чний, дола́ дний.
Умирающий – смерте́ льний, умиру́ щий.
Умножать, -жить – мно́ жити, помно́ жити, намно́ жувати, намно́ жити.
Умножать число (коллективов) – побі́льшувати число́ колективів.
Умственный (о труде) – розумо́ вий.
Умысел (намерение) – за́ мір (-ру), на́ мір (-РУ); у. злой – лихий на́ мір; с -лом – умисне,
навмисне, з на́ міром.
Умышленный (о поступке) – умисний, навмисний, нарочитий.
Унаследовать – діста́ ти в спа́ дщину, одібра́ ти в спа́ док, оспадкува́ ти.
Универсальный (о магазине) – універса́ льний.
Унизительный (низкий, пошлый, о намерении) – ниций; (пренебрежительный, об
обращении) – знева́ жливий; (лишенный достоинства, о поступке) – негі́дний; (позорный,
о поступке) – гане́ бний; (о роли) – упослі́джений, знева́ жений.
Унификация – уніфіка́ ція.
Унифицировать – уніфікува́ ти.
Уничтожать, -жить – 1) нищити, винищувати, винищити, знищувати, знищити; у. следы
преступления – винищувати (знищувати) сліди зло́ чину; 2) (отменять) – касува́ ти,
скасува́ ти; (лишать юридической силы) – унева́ жнювати, унева́ жнити, скасо́ вувати,
скасува́ ти; у. доверенность – касува́ ти (унева́ жнювати) дові́реність.
Упадать, упасть – 1) (о ценах) – пада́ ти, упа́ сти; 2) (о торговле, промысле) – занепада́ ти,
занепа́ сти.
Упадок – зане́пад (-ду), піду́ пад (-ду); (действ.) – занепада́ ння, підупада́ ння; у. сил –
занепада́ ння на силах, знесилля; у. цен – па́ дання цін; находящийся в -ке – занепа́ лий,
підупа́ лий; приходить в упадок – занепада́ ти, занепа́ сти, підупада́ ти, підупа́ сти.
Упадочный (о состоянии) – занепа́ дний, підупа́ дний.
Упаковка – (у)пако́ вання; (действ.) – пакува́ ння, упако́ вування, упакува́ ння, спако́ вування,
спакува́ ння.
Упаковочная (комната) – пакува́ льня (-ні).
Упаковочный (о материале) – пакува́ льний.
Упаковщик, -ца – пакува́ ч (-ча́ ), пакува́ чка, паківник (-ка́ ), паківниця.
Упаковывать, упаковать – пакува́ ти, упако́ вувати, упакува́ ти, спакува́ ти, запакува́ ти.
Уплата – спла́ та, спла́ чення; у. вперед – спла́ та напере́ д; у. налогов – спла́ чення пода́ тків;
у. по счету – спла́ та раху́ нку; у. срочная – спла́ та терміно́ вана; у. частями – виплат,
спла́ чування ра́ тами; в -ту – на спла́ ту; должно подлежать -те – тре́ ба (нале́ жить)
сплатити; отдалять уплату – відклада́ ти, відкла́ сти спла́ ту; подлежащий -те – що тре́ ба
сплатити; причитается к -те – нале́ жить сплатити; производить -ту – платити,
заплатити, спла́ чувати, сплатити.
Уплатный – спла́ тний, випла́ тний.
Уплачивать, уплатить – платити, заплатити, спла́ чувати, сплатити, випла́ чувати,
виплатити; у. по частям – випла́ чувати ра́ тами.
Уплотнение – поті́снення, згу́ щення; (рабочего дня) – обтяження; у. жилищ – житлове́
поті́снення; у. рабочего дня – обтяження робі́тного дня; нормы -ния – но́ рми поті́снення.
Уплотнять, -нить (жилище) – поті́снювати, потіснити.
Уплотняться, -ниться – поті́снюватися, потіснитися.
Уполномоченный кем (лицом, учреждением) – уповнова́ жений від ко́ го, відпору́ чений від
ко́ го, відпору́ чник ко́ го, чий.
Уполномачивать, -чить – уповнова́ жувати, уповнова́ жити.
Уполномачивающий – пору́ чник (-ка).
Уполномочие – уповнова́ ження; по -чию (действовать) – з уповнова́ ження.
Упоминать, -мянуть – зга́ дувати, згада́ ти.
Упорный (о труде) – упе́ ртий; (о запирательстве) – затятий, упе́ ртий.
Упорядочивать, -чить – упорядко́ вувати, упорядкува́ ти, упорядити.
Упорядчик – упорядник (-ка).
231

Російсько-український словник ділової мови

Употребительность – уживаність (-ности).
Употребительный (о приеме) – уживаний.
Употребление – 1) ужиток (-тку); (длительн. действ.) – ужива́ ння, ужиткува́ ння; у.
целесообразное – доці́льний ужиток, доці́льне ужива́ ння; бывший в -нии – уживаний;
быть в -нии – ужива́ тися; в большом -нии (средство) – бага́ то (ча́ сто) вжива́ ють;
выходить из -ния – виво́ дитися, вихо́ дити, вийти з ужитку; годный к -нию – ужитко́ вий,
ужитний, прида́ тний до вжитку; для наружного употребления – для зо́ кільного вжитку;
для собственного -ния – собі́ на вжиток, на вла́ сне ужива́ ння, на вла́ сне ужиткува́ ння;
негодный к -нию – невжитний, неприда́ тний до вжива́ ння; при -нии – коли вжива́ ють,
коли вжива́ тимуть, ужива́ ючи; способ -ния – як ужива́ ти, спо́ сіб ужитку, спо́ сіб ужива́ ти;
способ -ния следующий – ужива́ ти так, спо́ сіб ужива́ ти такий; 2) (обращение на что, куда
) – оберта́ ння на що; 3) (потребление) – спожива́ ння, споживок (-вку).
Употреблять, -бить – 1) – ужива́ ти, ужити чого́ ; у. всевозможные средства – ужива́ ти
всякого спо́ собу; у. с пользой – на до́ бре вжива́ ти, використо́ вувати, використати; у.
усилия – доклада́ ти, докла́ сти зусиль, намага́ тися; 2) (использовать) – використо́ вувати,
використати, ужиткува́ ти, зужиткува́ ти; 3) (обращать на что) – оберта́ ти, оберну́ ти,
поверта́ ти, поверну́ ти на що; у. на улучшение – оберта́ ти на полі́пшення; 4) (в пищу) –
спожива́ ти, спожити, ужива́ ти, ужити.
Управа – упра́ ва.
Управитель, -ница – управитель (-ля), управителька.
Управление – 1) (учреждение) – упра́ ва; у. железнодорожное – залізнича упра́ ва; 2) (в
знач. «ведомство») – за́ ряд (-ду); у. военное – військо́ вий за́ ряд; у. лесное (лесоуправление
) – лісовий за́ ряд; 3) (действие) – керува́ ння, правува́ ння; система -ния – систе́ ма
керува́ ння.
Управлять чем – правува́ ти чим, урядува́ ти де; (руководительствовать) – керува́ ти;
(заправлять) – ору́ дувати чим.
Управляться, -виться с чем (справляться) – справлятися, спра́ витися, по́ ратися,
упо́ ратися з чим, ра́ ду да́ ти чому́ , управлятися, упра́ витися з чим (Г).
Управляющий чем – керівник (-ка́ ) чого́ , керівничий чого́ , адміністра́ тор (-ра); -щий
делами – керівник справ; -щий домом – адміністра́ тор будинку.
Управомочивать, -чить – уповнова́ жувати, уповнова́ жити кого́ , надава́ ти, нада́ ти кому́
пра́ ва.
Упражнение – впра́ ва.
Упразднять, -нить – касува́ ти, скасо́ вувати, скасува́ ти.
Упрочивать, -чить (положение) – змі́цнювати, зміцнити.
Упрощать, упростить – спро́ щувати, спростити.
Упускать, упустить (из рук) – випуска́ ти, випустити; (пропускать время) – пропуска́ ти,
пропустити; (терять, утерять) – утрача́ ти, утра́ тити; у. из виду – не взяти на ува́ гу,
забува́ ти, забу́ ти, мина́ ти, промину́ ти; у. удобный случай – пропустити наго́ ду, утрача́ ти,
утра́ тити наго́ ду.
Упущение (недосмотр) – недо́ гляд (-ду); у. по службе – службо́ ва провина, службо́ вий
недо́ гляд.
Уравнивать, уравнять – рівняти, урівняти, зрі́внювати, зрівняти, вирі́внювати, вирівняти;
у. в правах кого с кем – зрі́внювати кому́ з ким права́ .
Уравнительный (о записи, налоге) – вирівняльний.
Уравновешивать, -весить – рівнова́ жити, зріннова́ жувати, зрівнова́ жити.
Урегулировать – см. Регулировать.
Урезонивать, -нить – умовляти, умо́ вити, урезо́ нювати. урезо́ нити.
Урезывать, -зать – вкра́ ювати, вкра́ яти, урі́зувати, урі́зати; (уменьшать) – зме́ ншувати,
зме́ншити; у. зарплату – зме́ншувати зарплатню.
Урна – у́ рна.
Уровень – рі́вень (-вня); у. заработной платы – рі́вень заробі́тної пла́ ти; в -нь, на -вне –
врі́вень, врі́вні; на одном -не – на то́ му са́ мому рі́вні, на тако́ му са́ мому рі́вні, на одні́й мі́рі.
Урожай – урожа́ й (-жа́ ю).
Урожайность – урожа́ йність (-ности); (плодородие) – родючість (-чости); у. земли –
родючість землі́; у. последних годов – урожа́ йність за оста́ нні роки.
Уроженец – народже́ нець (-нця), народже́нка, уродже́нець (-нця), уродже́ нка, ро́ дом з..; у.
Харькова – ро́ дом з Ха́ ркова; я здешний -нец – я тут народився; я тут родимий.
Урок; 1) (лекция) – ле́ кція чого́ ; (занятие) – година чого́ ; 2) (задание) – завда́ ння,
призна́ чена, визначена робо́ та, но́ рма вироблення, но́ рма виробу; 3) (назидание) – нау́ ка.
232

Російсько-український словник ділової мови

Урон – шко́ да, утра́ та; у. потерпеть – утра́ тити, зазна́ ти втра́ ти; у. причинить – заподі́яти,
зробити шко́ ду.
Урочище – уро́ чище.
Урочный (о времени) – призна́ чений, визначений; (о работе) – призна́ чений, визначений,
кормо́ вий; (о рабочем) – закладний; (о плате) – від робо́ ти, від завда́ ння.
Усадебный (о месте) – садибний.
Усадьба – садиба.
Усердный (о работнике) – щирий (до роботи), стара́ нний.
Усидчиво – пильно; -во работать – пильно працюва́ ти.
Усиленно (ходатайствовать) – ду́ же.
Усиленный (о просьбе) – великий; (о работе) – напру́ жений; (об охране, спросе) –
збі́льшений.
Усиливать, -лить – 1) (сделать сильнее) – підсилювати, підсилити, посилювати, посилити;
у. аппарат (учреждения) – підсилювати апара́ т; 2) (увеличивать) – збі́льшувати,
збі́льшити, побі́льшувати, побі́льшити; у. наблюдение – збі́льшувати до́ гляд, (почина́ ти)
пильні́ше догляда́ ти; у. работу – напру́ жувати, напру́ жити робо́ ту; у. средства –
збі́льшувати за́ соби.
Усиливаться, -литься (делаться сильнее) – ду́ жчати, поду́ жчати, сильні́шати,
посильні́шати; (увеличиваться) – бі́льшати, побі́льшати.
Усилие – зусилля, силкува́ ння; соединенными усилиями – спі́льними силами, зусиллями;
употребить все усилия – докла́ сти всіх сил, щоб…; это стоило больших -лий – труда́
великого це ста́ ло.
Ускорять, ускорить, -ся (выпуск) – прискоряти, приско́ рювати, приско́ рити, -ся;
(движение) – пришвидшувати, пришвидшити, -ся.
Условие – 1) (обусловливающее обстоятельство) – умо́ ва, умо́ вина; -вия жизни –
умо́ вини (умо́ ви) життя; у. льготное – пільгова́ умо́ ва; у. необходимое, непременное –
неодмі́нна умо́ ва, (до)коне́ чна умо́ ва; у. труда – умо́ вина (умо́ ва) пра́ ці; -вия чистоэкономические – су́ то-економі́чні умо́ ви (умо́ вини); на льготных условиях – з пільго́ ю; по
-виям своей работы – че́ рез умо́ вини своє́ї пра́ ці; при нормальных -виях – при
норма́ льних умо́ винах (умо́ вах); при прочих равных -виях – при і́нших одна́ кових умо́ винах
(умо́ вах); с соблюдением льготных -вий – з пі́льгою, застеріга́ ючи, застері́гши пі́льгу; 2)
(пункт договора) – умо́ ва; -вия пользования – умо́ ви користува́ ння, умо́ ва, як
користува́ тися; -вия приемлемые – прийнятні умо́ ви; вносить (в договор) новые -вия –
запрова́ джувати (до до́ гово́ ру) нові́ умо́ ви; на договорных -виях – на умо́ вах до́ гово́ ру, на
до́ гові́рних умо́ вах; на необременительных -виях – на нетяжких (на легких) умо́ вах; на
сходных -виях – на прийнятних умо́ вах; под -вием значительной уступки – з умо́ вою, що
бу́ де чима́ ла по́ ступка; поставить -вием – поста́ вити, як умо́ ву; с -вием – з умо́ вою, з
тим, щоб…; 3) (договор) – умо́ ва, у́ кла́ д (-ду); (между государствами) – у́ кла́ д (-ду); у.
письменное – писана умо́ ва, умо́ ва на письмі́; у. предварительное – передумо́ ва,
попере́ дня умо́ ва; у. словесное – слове́ сна умо́ ва, умо́ ва на слова́ х; выполнять -вие –
вико́ нувати умо́ ву, доде́ ржувати умо́ ви; заключать -вие – уклада́ ти умо́ ву; по -вию – за
умо́ вою, згі́дно з умо́ вою; расторжение -вия – зірва́ ння умо́ ви; согласно -вию – згі́дно з
умо́ вою, відпові́дно до умо́ ви, як умо́ влено; составлять текст -вия – уклада́ ти текст
умо́ ви; 4) (окружение) – обста́ вини (-вин) ото́ чення; в таких условиях (работать) – в
тако́ му ото́ ченні.
Условливаться, -виться – 1) (относительно чего-нибудь) – умовлятися, умо́ витися про
(за) що; у. на счет цены – умовлятися про (за) ціну́ ; 2) (договариваться) – годитися,
згодитися, єдна́ тися, поєдна́ тися.
Условно – умо́ вно, з умо́ вою; осудили -но – засудили умо́ вно.
Условность – умо́ вність (-ности).
Условный (о кредите, об осуждении) – умо́ вний.
Усложнять, -нить – ускла́ дняти, ускла́ днити; (затруднять) – утрудняти, утруднити.
Услуга – 1) (содействие, одолжение) – по́ слу́ га; -ги коммунальные – комуна́ льні виго́ ди;
-ги посреднические – посере́ дницькі по́ слу́ ги; -ги телефонные – телефо́ нна послу́ га;
готовый к -гам – до по́ слу́ г (гото́ вий) гото́ вий на по́ слу́ ги; за оказанную -гу – за зро́ блену
по́ слу́ гу; обращаться к -гам – удава́ тися, уда́ тися до по́ слу́ г; оказывать -гу – чинити
по́ слугу, в по́ слу́ зі ста́ ти, зробити по́ слугу, става́ ти, ста́ ти в приго́ ді, прислу́ жуватися,
прислужитися; располагать услугами – користа́ тися з по́ слу́ г; 2) (прислуживание) –
ослу́ га (Г); держать для услуг – до ослу́ ги держа́ ти.
Услужение (о положении слуги) – слу́ жба, на́ йми (-мів); (прислуживание) – по́ слу́ га,
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ослу́ га (Г); быть в домашнем -нии – бу́ ти за дома́ шнього (ха́ тнього) служника́ ; взять в
-ние – взяти до по́ слу́ ги, в на́ йми (до по́ слу́ г) взяти; пойти, поступить в -ние – піти в
слу́ жбу, піти служити, у на́ йми піти.
Услуживать, -жить – услуго́ вувати, услужити, прислу́ жувати, прислуго́ вувати,
прислужити.
Усматривать, усмотреть, -ся – вбача́ ти, добача́ ти, доба́ чити, -ся; в этом не -вается
признаков преступления – в цьо́ му нема́ (не видно) озна́ к зло́ чину.
Усмотрение – ро́ зсуд (-ду), ро́ згляд (-ду); делайте, поступайте по вашему -нию – робі́ть,
як самі́ зна́ єте, як Вам здає́ться кра́ ще, робі́ть на свою во́ лю; на ваше -ние – на Ваш
ро́ зсуд; оставлять на -ние – полиша́ ти на чий ро́ зсуд, на чию во́ лю; по -нию – з ро́ зсуду,
́ ро́ зсудом, на свою во́ лю, своє́ю во́ лею.
з во́ лі; по (своему) -нию – своїм
Усовершенствовать, -ся – удоскона́ лювати, удоскона́ лити, -ся.
Усопший – поме́ рлий (-лого).
Успех – у́ спіх (-ху); (достижение) – досягнення; -хи начинаний – у́ спіхи за́ ходів; -хи
техники – досягнення те́ хніки; без -ха – не успі́шно, без у́ спіху, без на́ слідків; нет -ха – не
щастить, нема́ у́ спіху; оказывать -хи – виявляти у́ спіхи; с -хом – успі́шно.
Успешный (об окончании дела) – успі́шний.
Устав – ста́ ту́ т (-ту); у. о гербовом сборе – ге́ рбо́ вий стату́ т; у. об акцизных сборах –
акцизний стату́ т; у. образцовый – зразко́ вий стату́ т; у. общежительный – інтерна́ тський
стату́ т; у. питейный – стату́ т про напо́ ї; у. пробирный – проба́ рний стату́ т.
Уставный (о статье) – стату́ тний.
Устанавливать, установить – 1) (вводить) – установляти, установити, запрова́ джувати,
запрова́ дити, заво́ дити, заве́ сти у. порядок, запрова́ джувати лад; 2) (определять) –
визнача́ ти, визначити; у. срок – визнача́ ти речене́ ць (час); визнача́ ти те́ рмін; у. цену –
визнача́ ти ціну́ ; 3) (точно, достоверно доказать) – дово́ дити, довести; у. факт – довести
факт; 4) (в техн. значении) – ста́ вити, поста́ вити, установляти, устано́ влювати,
установити; у. двигатель – ста́ вити руші́й.
Устанавливаться, установиться – става́ ти, ста́ ти, настава́ ти, наста́ ти; -вился обычай –
став звичай, повело́ ся; -лся порядок – наста́ в лад.
Установившийся (о взглядах, характере) – станівкий, ста́ лий, уста́ лений; (о порядке,
обычае) – заве́ дений.
Установка – 1) (в технике) – уста́ ва; у. силовая – сило́ вня; 2) (действ.) – устано́ влювання,
установляння, устано́ влення; 3) у. целевая – цільовий на́ лад (на́ прям), цільове́
наста́ влення.
Установление – 1) (учреждение) – устано́ ва; -ния кредитные – кредито́ ві устано́ ви; 2)
(действие) – устано́ влення, запрова́ дження, заве́ дення; (в техн. значении) –
установляння, устано́ влення; у. налогов – запрова́ дження пода́ тків.
Устарелый – застарі́лий, зада́ внений.
Устно – у́ сно, словами, на слова́ х.
Устный (об ответе, сообщении) – у́ сний, слове́ сний, слова́ ми.
Устойчивый (о валюте, о ценах) – ста́ лий, станівкий.
Устраивать, устроить, -ся – влашто́ вувати, влаштува́ ти, -ся; (собрание, заседание) –
впоряджа́ ти, впорядити, уряджа́ ти, урядити, -ся; (приводить в порядок) – упорядко́ вувати,
упорядкува́ ти, -ся; у. свои дела – влашто́ вувати свої ́ спра́ ви; это нас не -ет – це нам не
допомо́ же, це нас не зара́ дить.
Устранять, -нить кого, что – 1) (отдалить) – відво́ дити, відвести, відхиляти, відхилити,
видаляти, видалити; (избавляться от кого, от чего) – збува́ тися, збу́ тися, позбу́ тися кого́ ,
чого́ ; у. опасность – відво́ дити небезпе́ ку; у. препятствия – відво́ дити, видаляти,
відсува́ ти перешко́ ди; 2) (отрешать) – відстановляти, відстановити від чого, звільняти,
звільнити з чого; у. от должности – відстановляти, відстановити від уряду (поса́ ди),
звільнити, звільнити з уряду (поса́ ди); 3) (отстранять, делать отвод) – відсторо́ нювати,
відсторонити; у. от наследства – позбавляти спа́ дщини.
Устроять, устроить – 1) уряджа́ ти, (у)поряджа́ ти; (сооружать) – спору́ джувати,
споруджа́ ти, спорудити; 2) (упорядочивать) – упорядко́ вувати, упорядкува́ ти.
Устроитель, -ница (организатор) – упорядник (-ка), упорядниця; (соорудитель)
спору́ дник (-ка), спору́ дниця.
Устройство – 1) (строй) – лад (-ду); у. государственное – лад держа́ вний; 2) (действие –
устраивание, организация) – лаштува́ ння, влаштува́ ння, уряджування, урядження,
упоряджа́ ння, упорядження; у. концерта – влаштува́ ння (урядження) конце́ рту; 3) (техн.)
– зла́ года; (строение) – будо́ ва; (действ.) – зла́ годжування, зла́ годження; у. машины
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(конструкция) – будо́ ва машини; у. электрическое – зла́ года електрична.
Уступать, -пить – 1) (кому что) – відступа́ ти, відступити, віддава́ ти, відда́ ти; (передавать)
– передава́ ти, переда́ ти; (продавать) – пуска́ ти, пустити, продава́ ти, прода́ ти (кому в чем)
– поступа́ тися, поступитися кому́ чим, попуска́ ти, попустити кому́ чого́ ; у. за меньшую
цену – віддава́ ти за ме́ ншу ціну́ ; у. место – дава́ ти, да́ ти мі́сце, звільняти, звільнити мі́сце,
поступа́ тися, поступитися мі́сцем; у. на чем – поступа́ тися на чо́ му; у. просьбе – вважа́ ти
́ пра́ вом, відступити пра́ во кому́ ; 2)
на проха́ ння; у. свое право – поступитися своїм
(качеством) – бу́ ти гі́ршим, поступа́ тися, поступитися; 3) (в цене) – збавляти, зба́ вити
ціну́ , поступа́ тися, поступитися ціно́ ю, відбавляти, відба́ вити ціни.
Уступка – 1) (чего кому) – ві́дступ (-пу), відступа́ ння; получающий по -ке – переє́мець (-мця)
(Н); 2) (кому в чем) – по́ ступка в чо́ му; (действ.) поступа́ ння чим; пойти на -ки –
поступитися; 3) (в цене) – знижка; сделать -ку – відба́ вити ціни, зробити знижку.
Уступочный (о записи) – відступний; (о цене) – спускний, відбавний.
Уступщик, -щица – передава́ ч (-ча́ ), переда́ вачка, відсту́ пник (-ка́ ), відсту́ пниця.
Усугублять, -бить (увеличивать) – побі́льшувати, побі́льшити.
Усушка – у́ сих (-ху), висих (-ху).
Усыновитель, -ница – усино́ вець (-вця), усино́ в(ни)ця.
Усыновлять, -вить – усиновляти, усиновити.
Усыпальня, усыпальница – хова́ льня.
Усыхать, усохнуть – усиха́ ти, усо́ хнути.
́
Утаивать, утаить – 1) таїти, зата́ ювати, затаїти,
ута́ ювати, утаїти, потаїти; 2) (укрывать) –
перехо́ вувати, перехова́ ти, покрива́ ти, покрити.
Утайна – ута́ йка, ута́ єне; (действ.) – ута́ ювання, ута́ єння, зата́ ювання, зата́ єння.
Утайщик – зата́ ювач (-ча), зата́ ювачка, зата́ йник (-ка), зата́ йниця, ута́ йник (-ка), ута́ йниця.
Утвердительно (отвечать) – позитивно.
Утвердительность ответа – позитивність ві́дповіді, позитивна ві́дповідь.
Утвердительный – 1) (о решении) – стве́ рдний; 2) (положительный, об ответе) –
позитивний.
Утверждать, -дить – 1) затве́ рджувати, затвердити; у. в должности – затве́ рджувати на
поса́ ді; у. кого в правах – затве́ рджувати права́ чиї ́ (кому́ ) на що; 2) (твердить) – каза́ ти,
запевняти.
Утверждаться, -диться – затве́ рджуватися, затве́ рдитися, утве́ рджуватися, утвердитися;
-ться в правах наследства – затве́ рдитися (утвердитися) в права́ х на спа́ дщину,
затвердити свої ́ права́ на спа́ дщину.
Утверждение – 1) затве́ рдження; вопрос об -нии – спра́ ва про затве́ рдження; для -ния –
на затве́ рдження, для затве́ рдження, щоб затве́ рдити; по (его) -нии – коли (його́ )
затве́ рдили (затве́ рдять); представлять к -нию – пода́ ти на затве́ рдження, пода́ ти
затве́ рдити; 2) (уверение) – запе́ внення; по -нию очевидцев – як запевняють сві́дки; 3)
(логич.) – тве́ рдження.
Утеря – 1) згу́ ба, згу́ блення; у. документов – згу́ ба, згу́ блення доку́ ментів; объявление об
-ре документов – оголо́ шення про згу́ блені доку́ менти; 2) (утрата) – утра́ чення, утра́ та.
Утеснение – у́ тиск (-ку), гно́ блення, пригно́ блення.
Утеснять кого – утискувати, утиска́ ти, пригно́ блювати, гнобити.
Утечка – 1) витік (-току); (вытекание) – витіка́ ння; какова -ка? – скі́льки витекло, скі́льки
виточилося?; 2) (раструска) – ро́ зтрус (-су); 3) (денег) – недоста́ ча (гро́ шей); (действ.) –
зника́ ння (гро́ шей).
Утилизация – утиліза́ ція, використо́ вування чого́ .
Утилизировать, -зовать – утилізува́ ти, сов. зутилізува́ ти, використо́ вувати, сов. –
використати.
Утомительный (о работе) – уто́ мний.
Утомлять, -мить – утомляти, уто́ млювати, утомити, сто́ млювати, стомити.
Утопающий – потопе́льник (-ка), потопе́льниця, тону́ чий (-чого).
Утопленник, -ница – уто́ пленик (-ка), уто́ плениця, уто́ плений (-ного), уто́ плена (-ної),
потопе́ льник (-ка), потопе́ льниця.
Уторговывать, -говать – уторго́ вувати, уторгува́ ти.
Уточнять, -нить – уточняти, уточнити.
Утраивать, утроить – утро́ ювати, утро́ їти.
Утрата – утра́ чення, утра́ та; у. трудоспособности – утра́ чений працезда́ тности.
Утрачивать, утратить – утрача́ ти, утра́ тити, теряти, утеряти; (лишиться) – збува́ тися, (по
)збу́ тися кого́ , чого́ ; у. доверие и кому, к чему – зневірятися, зневі́ритися в ко́ му, в чо́ му; у.
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здоровье – (по)збува́ тися здоро́ в’я, утрача́ ти здоро́ в’я; у. надежду – утрача́ ти наді́ю.
Утренний (о заседании) – ра́ нішній, вра́ нішній, ра́ нковий.
Утро – ра́ нок (-нку); у. литературное – літерату́ рний ра́ нок.
Утруждать, утруднить – трудити, утрудняти, утруднити, клопота́ ти, поклопота́ ти,
завдава́ ти кло́ поту, турбува́ ти, потурбува́ ти; у. кого просьбой – турбува́ ти кого́ проха́ нням.
Ухаживать (заботиться) – догляда́ ти кого́ , чого́ , ходити коло чо́ го; у. за больным –
догляда́ ти хво́ рого.
Уход – 1) (откуда) – вихід (-ходу); у. из организации – вихід з організа́ ції; 2) (от кого и куда)
– відхі́д (-хо́ ду); у. в другое учреждение – відхі́д до і́ншої устано́ ви; 3) (попечение,
присмотр) – до́ гляд (-ду), на́ гляд (-ду), пильнува́ ння кого́ , чого́ ; нуждаться в -де –
потребува́ ти до́ гляду; правила -да – пра́ вила до́ гляду, пра́ вила (як) догляда́ ти; предметы
-да за больными – ре́ чі, щоб догляда́ ти хво́ рих, ре́ чі на до́ гляд хво́ рих.
Уходить, уйти – 1) (откуда куда) – іти, піти зві́дки куди, від ко́ го куди; у. на заработки –
ходити (іти) на заробі́тки; у. на службу – іти на слу́ жбу (пра́ цю); у. переходить в другое
учреждение – відхо́ дити, перехо́ дити до і́ншої устано́ ви; уходя – на відхо́ ді, вихо́ дячи,
ідучи; 2) (убегать) – утіка́ ти, утекти; 3) (о времени) – мина́ ти, мину́ ти; ушло много
времени – мину́ ло бага́ то ча́ су.
Ухудшать, -шить – погі́ршувати, погі́ршити.
Ухудшаться, ухудшиться – гі́ршати, погі́ршати.
Уцелеть – ці́лим лишитися; (только о вещах) – зберегтися.
Участвовать в чем – 1) (принимать участие) – бра́ ти, ма́ ти у́ часть у чо́ му; 2) (быть
прикосновенным) – бу́ ти приче́ тним до чо́ го; 3) (иметь долю) – ма́ ти у́ діл, па́ йку.
Участвующий – уча́ сник (-ка), той що бере́ у́ часть; (причастный) – приче́ тний до чо́ го.
Участие – 1) (участвование) – у́ діл (-лу), у́ часть (-сти); (причастность) – приче́ тність (ности); у. в деле – у́ діл у спра́ ві, приче́ тність до спра́ ви; у. деятельное – чинна у́ часть; при
-тии – з у́ частю; привлекать к -тию – притяга́ ти, притягти до у́ части; принимать (живое)
-тие – бра́ ти, взяти (пильну, жва́ ву) у́ часть; 2) (соучастие) – співу́ часть (-сти), співу́ діл (-лу
), спілкува́ ння; принять -тие в предприятии – ма́ ти частину в підприє́мстві, бра́ ти
співу́ часть у підприє́мстві; 3) (у, в ком) – опікува́ ння ким; (соболезнование) – вболіва́ ння за
ким, співчува́ ння, співчуття до ко́ го.
Участковый (о враче, судье) – ділянко́ вий; (о трамв. билете) – дільничний; 3-х
участковый билет – квито́ к на 3 дільниці.
Участник, -ница – уча́ сник (-ка), уча́ сниця; (причастный к чему) – приче́ тний до чого; у. в
деле – уча́ сник у спра́ ві, приче́ тний до спра́ ви; у. в предприятии – спі́льник (-ка),
спі́льниця; у. общей собственности – співвла́ сник (-ка), співвла́ сниця.
Участный в чем – уча́ сний у чо́ му, приче́ тний до чо́ го.
Участок – 1) (административный) – райо́ н (-ну), ді́лянка; у. инструкторский –
інстру́ кторський райо́ н; у. народного суда – райо́ н наро́ днього су́ ду́ ; у. приписной –
приписний райо́ н, приписна́ ді́лянка; у. счетный – реєстраці́йний райо́ н; 2) (леса, усадьбы
) – ді́лянка, о́ друб (-бу); (на опытной станции) – лано́ к (-нка́ ); у. отрубной – відру́ бна
ді́лянка; у. пустопорожний – вака́ нець (-нця); 3) (линейный) – дільниця; у. трамвайный –
трамва́ йна дільниця.
Участь – до́ ля; у. подсудимого – до́ ля підсу́ днього.
Учащийся – у́ чень (-чня).
Учеба – учі́ння, навча́ ння; (воен.) – му́ штра.
Учебник – підру́ чник (-ка); -ки по всем предметам – підру́ чники (до) всіх пре́ дметів
(дисциплі́н).
Учебный – 1) (относящ. к учению, о плане, пособии) – навча́ льний; (относящ. к школе, о
заведении) – шкільний; 2) (о команде) – муштровий.
Учение – 1) (обучение) – уче́ ння, (шкільне) навча́ ння, (шкільна́ ) нау́ ка; (воен.) – му́ штра;
быть в учении – навча́ тися; отдать в учение – да́ ти в нау́ ку; 2) (доктрина) – нау́ ка,
доктрина.
Ученик, -ница – ученик (-ка́ ), у́ чень (-чня), учениця.
Ученический (о билете) – ученицький, учні́вський.
Ученичество – учництво, учні́вство; фабр.-заводск. -во – фабрично-виробне́ ве учеництво.
Ученость – уче́ ність (-ности).
Ученый – 1) (существ.) – уче́ ний (-ного); 2) (прилаг., о секретаре) – уче́ ний; (научный, о
труде, обществе, сотруднике) – науко́ вий.
Учет чего – 1) (стат.) – о́ блік (-ку) чому́ ; у. имущества – о́ блік майну́ ; у. количественный –
о́ блік числу́ , числовий о́ блік; брать на учет – бра́ ти на о́ блік; вести (строгий) учет –
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(пильно) облі́чувати, прова́ дити (пильний) о́ блік; взять на учет (склад) – взяти на о́ блік,
облічити; значиться на учете – на о́ бліку бу́ ти; книга по -ту – книга на о́ блік;
производить учет – облі́чувати, прова́ дити о́ блік; (должностному лицу в израсходовании
денег) – перевіряти, переві́рити кого́ ; состоять на -те – бу́ ти на о́ бліку; состоящий на -те
– облі́ченець (-нця) (Н), облі́чений, той, що на о́ бліку, обліко́ ваний; с -том принимать –
облі́чуючи (за о́ бліком) прийма́ ти; снять с -та – списа́ ти з о́ бліку; 2) (векселей) –
дисконтува́ ння, диско́ нт (-ту), диско́ нто; банк производит учет векселей – банк дисконту́ є
векселі́, банк прова́ дить дисконтува́ ння векселі́в; взять вексель на учет просроченных –
здисконтува́ ти ве́ ксель, як зада́ внений у те́ рміні; взять на учет вексель – здисконтува́ ти
ве́ ксель; учет векселей увеличился – диско́ нт векселі́в збі́льшився; принять к -ту вексель
– прийняти ве́ ксель на диско́ нто, прийняти ве́ ксель, щоб дисконтува́ ти.
Учетный – 1) (о карточке) – обліко́ вий; 2) (об учетных вексельных операциях) –
дисконто́ вий.
Учетчик – облі́чник (-ка), обліко́ вець (-вця) (Н); у. штата – облі́чник (обліко́ вець) шта́ ту.
Училище – шко́ ла.
Учинять, учинить – робити, зробити, чинити, учиняти, учинити; учинить обиду –
учинити, заподі́яти кривду; учинить расчет – зробити розраху́ нок.
Учитель, -ница – учитель (-ля), учителька, навчитель (-ля), навчи́ телька.
Учительский (о съезде, среде, союзе) – учительський.
Учительство – 1) (учителя) – учительство, учителі́; 2) (занятие) – учителюва́ ння.
Учительствовать – учителюва́ ти.
Учитывать, учесть – 1) (брать на учет, проверять число) – облі́чувати, облічити, бра́ ти,
взяти на о́ блік; (кассу) – облі́чувати, облічити, перевіряти, переві́рити; 2) (вексель) –
дисконтува́ ти, здисконтува́ ти; 3) (принимать во внимание) – бра́ ти, взяти на ува́ гу, до
ува́ ги що, ма́ ти на ува́ зі що, зважа́ ти, зва́ жити, зва́ жувати на що; у. все условия аренды –
бра́ ти на ува́ гу всі умо́ ви оре́ нди; у. обстоятельства – зва́ жувати на обста́ вини.
Учить, научить, -ся чему – учити, навчити, -ся чого́ .
Учредитель, -ница – засно́ вник (-ка), засно́ вниця, фунда́ тор (-ра), фунда́ торка.
Учредительный (о собрании) – устано́ вчий, засно́ вний.
Учредительский (о фонде) – засно́ вницький, фунда́ торський.
Учреждать, учредить (основывать) – засно́ вувати, заснува́ ти, заклада́ ти, закла́ сти,
осно́ вувати, оснува́ ти; (установлять, вводить) – установляти, установити, заво́ дити,
завести, запрова́ джувати, запрова́ дити.
Учреждение – 1) (институция) – устано́ ва, інститу́ ція; у. государственное – держа́ вна
устано́ ва; у. научное – науко́ ва устано́ ва; у. поднадзорное – піддо́ глядна устано́ ва; у.
правительственное – урядо́ ва устано́ ва; у. промежуточное – посере́ дня устано́ ва; у.
судебное – судова́ устано́ ва, суд (-ду); у. торговое – торгове́ льна устано́ ва; у. частное –
прива́ тна устано́ ва; в -ниях – по устано́ вах; в подлежащих -ниях: а) (в подчинен них) – в
підле́ глих устано́ вах; б) (в надлежащих) – в нале́ жних, відпові́дних устано́ вах; дежурный
по -нию – черговий в устано́ ві; 2) (действие) – засно́ вування, заснува́ ння, заклада́ ння;
(установление) – запрова́ дження, заве́ дення, устано́ влення.
Учрежденский (об архиве учреждения) – устано́ вський, устано́ ви.
Ущерб – шко́ да, утра́ та; в ущерб – на шко́ ду, шко́ дячи; возмещать, покрывать ущерб в
чем – відшкодо́ вувати, відшкодува́ ти що; понести ущерб на чем – зазна́ ти втра́ ти на чо́ му;
причинять ущерб – робити, зробити (чинити, учинити) шко́ ду, шко́ дити, пошко́ дити.
Уяснять, -нить – виясняти, вияснити, з’ясо́ вувати. з’ясува́ ти.
Фабрика – фа́ брика.
Фабрикант – фабрика́ нт (-та).
Фабрикат – виріб (-робу), фабрика́ т (-ту).
Фабрикация – виріб (-робу), виро́ блення, фабрика́ ція, фабрикува́ ння.
Фабриковать – виробляти, виро́ блювати, фабрикува́ ти.
Фабричник – фабричник (-ка), робітник на фа́ бриці.
Фабричный (об изделищ, о марке) – фабричний.
Фазис – фа́ за.
Факсимиле – факсиміле́ .
Факт – факт (-ту); ф. совершившийся – доко́ наний факт; ф. установленный – дове́ дений
факт; ф. характерный – своєрі́дний факт; основываться на фактах – спира́ тися на фа́ кти,
вихо́ дити з фа́ ктів.
Фактически – на ді́лі, фактично.
Фактический (о владельце, виновнике) – фактичний.
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Фактор – 1) (исполняющий поручения) – фа́ ктор (-ра); 2) (сила, начало) – чинник (-ка).
Факторство – факторува́ ння; заниматься -ством – факторува́ ти.
Факторствовать – факторува́ ти.
Фактура – факту́ ра, купе́ цький раху́ нок.
Факультативный (об изучении, преподавании) – факультативний.
Факультет – факульте́ т (-ту), ві́дділ (-лу).
Фальсификат – фальсифіка́ т (-ту), підро́ бка.
Фальсификатор – фальсифіка́ тор (-ра), підро́ бник (-ка), підро́ блювач (-ча).
Фальсификация – фальсифіка́ ція, підро́ блення; (действ.) – фальсифікува́ ння,
підро́ блювання.
Фальсифицировать – фальсифікувати, сов. – сфальсифікува́ ти, підро́ блювати, сов. –
підробити.
Фальш – фалш (-шу); без всякой -ши – без ніякого фа́ лшу.
Фальшивить, сфальшивить – фалшити, зфалшити.
Фальшивомонетчик, -чица – фалшивомоне́ тник (-ка), фалшивомоне́ тниця, фалшівник (-ка́
) гро́ шей, фалшівниця гро́ шей.
Фальшивость – фалшивість (-вости).
Фальшивый (о документе, деньгах) – підро́ блений, фалшо́ ваний, фалшивий.
Фамилия – прі́звище; по -лии (называть) – на прі́звище.
Фармацевт – фармаце́ вт (-та).
Фасовать – фасува́ ти.
Фасовка – фасува́ ння.
Фасовщик – фасо́ вник (-ка).
Февраль – лютий.
Федерация – федера́ ція.
Фельдшер, -рица – фе́ льдшер (-ра), фе́ льдшерка.
Фельетон – фейлето́ н (-ну).
Фельетонист – фейлетоні́ст (-ста).
Ферма – фа́ рма; ф. молочная – молоча́ рня, молоча́ рська фа́ рма.
Фермер – фа́ рмер (-ра).
Физический (о лице) – фізичний.
Фиксировать – фіксува́ ти.
Фиктивный (об обстоятельстве) – фіктивний, неспра́ вжній, вигаданий; (о расписке) –
фиктивний.
Филиальный (об отделении) – філіяльний.
Филия, филиал – фі́лія, ві́дділ (-лу).
Финансировать – фінансува́ ти.
Финансовый (об отделе) – фіна́ нсо́ вий.
Финансы – фіна́ нси (-сів).
Фирма – фі́рма.
Фирменный (о бланке) – фі́рмовий, фі́рми.
Фиск – фіск (-ску), скарб (-бу).
Фискальный (об интересах) – фіска́ льний, скарбо́ вий.
Флаг – пра́ пор (-ра), ма́ йва; выставлять флаг – викинути пра́ пор(а); поднять флаг –
підне́ сти пра́ пор(а); спустить флаг – спустити пра́ пор(а).
Флигель – флі́ґель (-ля), офіцина.
Флот – фльо́ та.
Флотилия – фльотилія.
Фолиант – фоліянт (-ту).
Фон – тло, фон (-ну).
Фонд – фонд (-ду); ф. запасный – запасний фонд; ф. земельный – земе́ льний фонд; ф.
неликвидный – нелікві́дний фонд; ф. неприкосновенный – неза́ йманий фонд; ф.
погасительный – сплатний фонд; ф. резервный – резе́ рвний фонд; ф. страховой –
убезпе́ чний фонд.
Фондовый – фо́ ндовий.
Форма – форма; (образец) – зразо́ к (-зка́ ), фо́ рма; в денежной -ме – грошима, грі́шми; в
письменной -ме – а) на письмі́; б) (в письме) – листо́ вно; в словесной, в устной -ме –
слове́ сно, слова́ ми, у́ сно; в -ме обязательств, расписок – як зобов’язання, як ро́ зписка,
зобов’язаннями, ро́ зписками; по -ме (оригинальный) – фо́ рмою; по установленной -ме
(сделать) – за встано́ вленою фо́ рмою, за встано́ вленим зразко́ м, на встано́ влену фо́ рму, на
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встано́ влений зразо́ к.
Формализм – формалі́зм (-зму).
Формалист – формалі́ст (-ста).
Формалистика – формалі́стика.
Формальность – форма́ льність (-ности); выполнить необходимые -сти – доде́ ржати
потрі́бних форма́ льностей; при условии соблюдения -стей – з умо́ вою (щоб) доде́ ржати
форма́ льностей (фо́ рми); соблюсти -сти – доде́ ржати фо́ рми.
Формальный (об акте) – форма́ льний.
Формат – форма́ т (-ту); ф. брошюрный – брошу́ рний форма́ т, форма́ т брошу́ ри, форма́ т з
брошу́ ру; ф. открыточный – лістівко́ вий форма́ т, форма́ т листі́вки; по -ту (книжка
небольшая) – форма́ том (книга невеличка); по -ту (расставлять книги) – за форма́ том,
відпові́дно до форма́ ту (розклада́ ти книжки).
Форменный (об одежде) – фо́ рмений.
Формировать, сформировать – формува́ ти, зформува́ ти.
Формировка – формува́ ння.
Формула – фо́ рмула; ф. общепринятая – загальновживана фо́ рмула.
Формулировать – формулюва́ ти.
Формулировка – фо́ рмула; (действ.) – формулюва́ ння; в такой -ке (предлагать) – так
формумулюючи, в такі́й фо́ рмулі, з тако́ ю фо́ рмулою.
Формуляр – 1) формуляр (-ра), ка́ ртка, блянок (-нку), блянк (-нку); 2) (служебный список) –
формуляр (-ру).
Фотограф – фото́ граф (-фа), світляр (-ра́ ).
Фотографировать, сфотографировать – фотографува́ ти, зфотографува́ ти, світлити,
відсвітлити.
Фотография – 1) (заведение) – фотогра́ фія, світлярня; 2) (фотографическое изображение)
– світлина; снимать -фию – фотографува́ ти, світлити.
Фототипия – фототипія, світлодру́ к (-ку).
Франко (ком.) – фра́ нко.
Фрахт – фрахт (-ту), перевізне́ (-но́ го), перевозо́ ве.
Фрахтовать – фрахтува́ ти.
Фрахтовый (о деньгах) – фра́ хтовий.
Фронт – фронт (-ту); по всему -ту – через уве́ сь фронт, по всьо́ му фро́ нту.
Фруктовщик, -щица – о́ вочник (-ка), о́ вочниця, фруктовик (-ка́ ), фруктовиця.
Фруктовый (о рядах) – фрукто́ вий, овоче́ вий.
Фундамент – підва́ лина, підму́ рок (-рку), фунда́ мент (-нту); (переносно) – осно́ ва, підста́ ва.
Фундаментальный (о библиотеке) – фундамента́ льний; (в см. основательный) –
ґрунто́ вний, фундамента́ льний.
Фундатор – фунда́ тор (-ра), засно́ вник (-ка).
Функционер – функціоне́ р (-ра).
Функционировать – функціонува́ ти, працюва́ ти; учреждение -рует – устано́ ва працює.
Функция – фу́ нкція; -ции законодательные – законода́ вчі фу́ нкції; -ции исполнительные –
викона́ вчі фу́ нкції, судо́ ві фу́ нкції; брать на себя -ции – перейма́ ти, перейняти на се́ бе
фу́ нкції.
Фура – фу́ ра, ху́ ра.
Фураж – фура́ ж (-жу́ ).
Фуражировка – фуражува́ ння.
Фуражный (о деньгах) – фураже́ вий.
Фурман, фурщик – фу́ рман (-на), ху́ рман (-на).
Халатность – недба́ лість (-лости), недба́ йливість (-вости), недба́ льство; х. в отношении к
своим обязанностям – недба́ лість про (за) свої ́ обов’язки.
Халатный (об отношении к службе) – недба́ лий, недбайливий.
Характер (совокупность свойств вообще) – хара́ ктер (-ру), приро́ да, нату́ ра; (о человеке) –
вда́ ча, хара́ ктер (-ру); х. дела – хара́ ктер спра́ ви; по самому -ру своему (интересен): а) (о
́ б) (о человеке) – само́ ю вда́ чею своє́ю.
явлении) – в самі́й нату́ рі своїй;
Характеризовать, охарактеризовать – характеризува́ ти, охарактеризува́ ти.
Характеристика – характеристика; давать -ку – характеризува́ ти, дава́ ти характеристику.
Характерный (о факте) – одмі́тний, своєрі́дний.
Харчевня – харчі́вня.
Харчевый (о продуктах) – харчовий.
Харчи – харч (-чу, -чі), (мн.) – харчі́.
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Хватать, -тить (быть достаточным) – вистача́ ти, вистачити, става́ ти, ста́ ти; не хватать –
не вистача́ ти, бракува́ ти.
Хворать – слабува́ ти, хорува́ ти, хво́ ріти, незду́ жати на що.
Хемик – хе́ мік (-ка); х.-лаборант – хе́ мік-лябора́ нт.
Химический (о промышленности) – хемі́чний.
Хищение – краді́ж (-дежу́ ), краді́жка, розкрада́ ння, ро́ зкрад (-ду).
Хлебный (о рынке) – хлі́бний, збіжже́ вий.
Хлебозаготовитель – хлібозаготі́вник (-ка), хлібозагото́ вець (-вця), загото́ вець хлі́ба.
Хлебозаготовительный (о кампании) – хлібозагото́ вний, хлібозагото́ вчий.
Хлебопашество – хліборо́ бство, рільництво.
Хлебопашествовать – хліборо́ бити.
Хлебопашец – хліборо́ б (-ба), рільник (-ка́ ).
Хлебопек – пе́кар (-ря), хлібопе́ка.
Хлебопекарня – хлібопека́ рня, пека́ рня.
Хлебопечение – випіка́ ння хлі́ба, печі́ння хлі́ба, хлібопечі́ння.
Хлебофуражный – хлібофура́ жний.
Хлопотать, выхлопотать – клопота́ ти, -ся про що, за що, виклопотати що, чого, стара́ тися
про що, за що, вистаратися чого́ ; х. о документах – клопота́ тися за доку́ менти.
Хлопотливый (о деле) – клопітний.
Хлопоты – кло́ піт (-поту), клопота́ ння; начинать -ты по какому-либо делу – почина́ ти,
стара́ тися в які́й спра́ ві, захо́ джуватися в які́й спра́ ві; сопряженный с -тами – сполу́ чений
з кло́ потом, що потребу́ є клопота́ ння.
Ход – 1) (движение) – хід (хо́ ду), рух (-ху), пере́ біг (-гу); (на товары) – збут (-ту), по́ пит (-ту);
х. дела – хід спра́ ви, пере́ біг спра́ ви, ро́ звиток спра́ ви; в большом ходу товар – а) ду́ же
вживаний крам, попитний крам; б) на крам є великий по́ пит; в ходе переговоров – в хо́ ді (в
пере́ бігу, в проце́ сі) перегово́ рів, в перегово́ рах; давать ход делу – зру́ шувати, зру́ шити
спра́ ву, пуска́ ти, пустити, посува́ ти, посу́ нути спра́ ву; дело на ходу – налашто́ вана спра́ ва,
спра́ ва йде (руша́ є), спра́ ва на ходу́ ; дело пошло в ход – спра́ ву зру́ шено, спра́ ва пішла́ ;
дело (предприятие) на полном ходу – підприє́мство йде по́ вним хо́ дом, підприє́мство на
по́ внім хо́ ді; на ходу вагона вскакивать и соскакивать воспрещается – коли вагон іде́ ,
вска́ кувати до ваґо́ на, виска́ кувати з ваґо́ на заборо́ нено; не давать хода – не пуска́ ти, не
дава́ ти хо́ ду; не иметь хода (движения) – не ма́ ти хо́ ду; пойти в ход (о товарах) – ма́ ти
збут (по́ пит); (о машине) – поча́ ти працюва́ ти; (о выражении) – піти; (о человеке) – піти
вго́ ру; предприятие на ходу – підприє́мство працює, підприє́мство на ходу́ ; принять
предприятие на ходу – прийняти підприє́мство на ходу́ (в проце́ сі його́ пра́ ці), прийняти
підприє́мство в робо́ ті; пускать в ход (машину) – пуска́ ти в рух; пустить в ход
(аргументы) – вда́ тися до арґуме́ нтів, наве́ сти арґуме́ нти; ход часов верен – годинник іде́
ві́рно; экипаж легкий на ходу – екіпа́ ж легкий у ходу́ ; этот товар в ходу – цей крам має
до́ брий збут, цей крам попитний, на цей крам є по́ пит; 2) (проход) – хід(хо́ ду), прохі́д (-хо́ ду
); х. тайный – потайник (-ка); 3) (вход) – вхід (вхо́ ду); х. парадный – вхід чі́льний; х. черный
– чо́ рний вхід; с парадного хода – з ґа́ нку, ґа́ нком, чі́льним хо́ дом.
Ходатай, -ница – стара́ нець (-нця), стара́ ниця, засту́ пник (-ка), засту́ пниця; х. по делам –
пові́рений, адвока́ т (-та).
Ходатайство (просьба) – проха́ ння; (ходатайствование) – засту́ пництво, клопота́ ння; х.
перед судом – засту́ пництво в суді́; х. частное – окре́ ме проха́ ння; возбуждать -во –
проха́ ти, попроха́ ти, пору́ шувати клопота́ ння; вследствие -ва – зважа́ ючи на проха́ ння;
входить с -вом – вдава́ тися із проха́ нням; по -ву (освобождать) – на проха́ ння; путем -ва
(достичь) – клопота́ нням, клопота́ вши; ходатайство не удовлетворено (оставлено без
удовлетворения) – проха́ ння не задовольнили.
Ходатайствовать – просити за ко́ го, заступа́ тися за ко́ го, стара́ тися за ким, клопота́ тися
за ко́ го.
Ходить, пойти – 1) (за кем, за чем) – ходити, піти по ко́ го, по що; х. за врачем – ходити по
лі́каря; х. по судам – тяга́ тися по суда́ х, позива́ тися по суда́ х; 2) (в услужение) – по на́ ймах
ходити, найма́ тися, найнятися.
Ходкий (о товаре) – збутний, попитний.
Ходок – хода́ к (-ка́ ).
Хожалый (существ.) – послане́ ць (-нця).
Хожалый (прилаг., о деньгах) – ужитний, на пе́ ршу потре́ бу.
Хождение – 1) (по делам) – стара́ ння за чим, у чім, ході́ння; х. по делу – стара́ ння в спра́ ві;
иметь -ние по делу – стара́ тися в спра́ ві, ходити в спра́ ві; 2) (х. монеты) – о́ біг (-гу);
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иметь -ние (о монете, процентных бумагах, кредитных билетах) – ходити, оберта́ тись,
ма́ ти о́ біг; процентные бумаги имеют большое -ние – є великий по́ пит на % папе́ ри.
Хозяин, хозяйка – госпо́ дар (-ря), господиня, господа́ рка, хазяїн (-на), хазяйка; х.
малоимущий – незамо́ жний госпо́ дар, незамо́ жник (-ка); хозяйка домашняя – дома́ шня
госпо́ дарка, господиня; хозяйка наемная – на́ ймана госпо́ дарка.
Хозяйничать – 1) – господарюва́ ти, хазяїнува́ ти; 2) (распоряжаться) – порядкува́ ти.
Хозяйственник – господа́ рник (-ка).
Хозяйственность – господа́ рність (-ности), хазяїновитість (-тости).
Хозяйственный – 1) (относящийся к хозяйству, как отрасли деятельности, о расчете,
деятельности) – господа́ рчий; 2) (относящ. к хозяйству, как к единице, о налоге) –
господа́ рський; 3) (о человеке, умеющем вести хозяйство) – господа́ рний,
господа́ рливий, хазяїновитий, хазяйливий.
Хозяйство – господа́ рство, хазяйство; (дом) – госпо́ да; х. государственное – господа́ рство
держа́ вне; х. домашнее – господа́ рство ха́ тнє; х. коллективное – колективне господа́ рство;
х. коммунальное – господа́ рство комуна́ льне; х. маломощное – малосиле господа́ рство; х.
хуторское – хутірне́ , хутірське́ господа́ рство; вести -во – господарюва́ ти, пра́ вити
́
господа́ рством; разорительное ведение -ства – руїнницьке
господарюва́ ння.
Холодильник – 1) (аппарат) – холодник (-ка́ ); 2) (заведение) – холодильня.
Холодный (о доме) – холо́ дний; (о постройке) – надві́рній; (об оружии) – січний.
Холостой (о мужчине) – нежона́ тий, неодру́ жений.
Хор – хор (-ру).
Хорист, -ка – хорист (-ста), хористка.
Хоронить, похоронить – хова́ ти, похова́ ти.
Хранение – 1) (имущества) – схов (-ву), схоро́ на, хоро́ нення; (охрана) – охоро́ на,
схоро́ нення; х. багажа – схов, хоро́ нення вантажу́ ; х. вкладов – схоро́ на вкла́ док; на -нии –
на схо́ ві; на -ние давать – на схоро́ ну, на схов, до схо́ ву, до схо́ ванки дава́ ти; плата за
-ние грузов – складове́ (-во́ го), пла́ та за схоро́ ну; секретное место для хранения –
потайна́ схо́ ванка; х. арестованного имущества – охоро́ на заарешто́ ваного майна́ ; 3)
(укрывательство краденого или вора) – перехо́ вування, переде́ ржування.
Хранилище – схо́ вище, схо́ ванка; х. библиотечное – книгосхо́ вище; х. зерновое –
зерносхо́ вище.
Хранить – хоронити, ма́ ти на схо́ ві, берегти, зберегти.
Хранитель – охоро́ нець (-нця).
Хроника – хро́ ніка.
Хроникер – хроніке́ р (-ра).
Хронический (о запаздывании) – хроні́чний; (о болезни) – затяжний, хроні́чний.
Хронологический (о порядке) – хронологі́чний.
Хронометраж – хронометра́ ж (-жу).
Художественный – мисте́ цький, худо́ жній.
Художник, -ница – 1) (искуссник) – мисте́ ць (-тця), мите́ ць (-тця), худо́ жник (-ка),
худо́ жниця; 2) (живописец) – мальовник (-ка), мальовниця, маляр (-ра́ ), малярка.
Хулиган – бешке́ тник (-ка), хуліґа́ н (-на).
Хулиганить – бешкетува́ ти, хуліга́ нити.
Хулиганство – бешке́ тництво, хуліґа́ нство.
Хутор – ху́ тір (-тора).
Хуторянин, -ка – хуторянин (-на), хуторянка.
Цвет – ко́ лір (-льору), ба́ рва; ц. защитный – захисний ко́ лір.
Цветной (о карандаше) – кольоро́ вий.
Цветовод – квітника́ р (-ря). квіттяр (-ра́ ).
Цветоводство – квітництво.
Цветочница (продавщица цветов) – квіттярка, квітка́ рка.
Целевой (о сборе) – цільовий.
Целесообразность – доці́льність (-ности).
Целесообразный (об употреблении) – доці́льний; считать более -ным – вважа́ ти за
доцільні́ше.
Целковый – карбо́ ванець (-нця).
Целость – ці́лість (-лости); в -сти (сохранившийся) – ці́лий; в -сти доставить продукты –
приста́ вити проду́ кти ці́лими.
Цель – мета́ , ціль; (намерение) – на́ мір (-ру); в целях получения – щоб оде́ ржати; в] целях
предотвращения чего – щоб запобі́гти чому́ , щоб не ста́ лося чого́ ; в целях пресечения
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чего – щоб покла́ сти край чому́ ; для (указанной) цели – на зазна́ чену мету́ ; для этой цели
– на це, для цьо́ го; достичь цели – досягти мети, досягти мету́ , дійти мети; иметь цель –
ма́ ти за мету́ , на меті́; преследовать цель – іти до мети, ма́ ти за ціль, ма́ ти на меті́ ; с
целью предоставления возможности – щоб да́ ти змо́ гу; с какой целью? – для чо́ го?; с
определенной целью – з пе́ вним на́ міром; ставить себе целью – ста́ вити собі́ за мету́ ;
употреблять для (другой) цели – вжива́ ти на (і́ншу) потре́ бу.
Цельность – суці́льні́сть (-ности).
Цена – 1) ціна́ ; ц. аукционная – авкці́йна ціна́ ; ц. без запроса – (ціна́ ) без то́ ргу, ціна́ без
запра́ ви; ц. действительная – спра́ вжня (правдива) ціна́ ; ц. наемная (на землю) – оре́ ндна
ціна́ , наймова́ , по чім найма́ ють; ц. нарицательная – на́ звана ціна́ ; ц. низкая – мала́ ціна́ ;
ц. ничтожная – зо́ всім мала́ , мізе́ рна ціна́ ; ц. номинальная – номіна́ льна ціна́ , імено́ вана
ціна́ ; ц. окончательная, решительная – оста́ ння, (остато́ чна, кра́ йня) ціна́ ; ц. оптовая –
гуртова́ ціна́ ; ц. отпускная – видавна́ ціна́ ; ц. подписная – передпла́ та, передпла́ тна ціна́ ;
ц. подходящая – прийнятна́ ціна́ , поці́нно; ц. покупная – купна́ , купіве́ льна ціна́ , ціна́ (щоб)
купити; ц. предельная – кра́ йня ціна́ ; ц. продажная – ціна́ прода́ жна, ціна́ прода́ ти; ц.
рыночная – ринко́ ва ціна́ , база́ рна ціна́ , торго́ ва ціна́ , ціна́ на ринку; ц. справочная –
торго́ ва ціна́ , довідко́ ва ціна́ ; ц. сходная – прийнятна́ , до́ бра ціна́ , по́ цінь (Н); ц. твердая
(определенная) – ста́ ла ціна́ ; (устойчивая) – станівка́ ціна́ ; ц. текущая – пото́ чна ціна́ ; ц.
торговая – ціна́ , ринко́ ва, ціна́ торго́ ва, ціна́ торгове́ льна; ц. уступочная – спускна́ ,
відбавна́ ціна́ ; цены колеблющиеся – хитливі, хиткі́ ці́ни; -ны падающие – спадні́ ці́ни;
быть в цене – бу́ ти в ціні́, ма́ ти (до́ бру ціну́ ); взвинчивать цену – наганяти, нагна́ ти ціну́ ;
вздувать, нагонять цену – набива́ ти, наганяти ціну́ ; выручать цену – взяти свою ціну́ ,
верну́ ти свою ціну́ (свої ́ гро́ ші); держаться в цене – не спада́ ти з ціни, бу́ ти в ціні́;
держаться цены – держа́ ти ці́ну; определять, назначать цену – склада́ ти, покла́ сти ціну́ ,
визнача́ ти ціну́ , познача́ ти ціну́ , зробити, скла́ сти ціну́ ; ошибиться в цене – процінува́ ти,
помилитися на ціні́; падать в цене – спада́ ти з ціни, па́ дати на ціні́; падающие цены –
спадні́ ці́ни; падение цен – па́ дання, спада́ ння цін; по цене (подходящий) – поці́нний; по
доступным ценам – поці́нно; по какой цене? – почі́м? за яку́ ціну́ ?, в які́й ціні́?, яка́ ціна́ ? ;
по неподходящей цене (купить) – непоці́нно; по низкой цене (продать) – за малу́ ціну́ ; по
подходящей цене (купить) – поці́нно; по средним оптовым ценам – відпові́дно до
пересі́чних гуртових цін; повышать, поднимать цену – збі́льшувати, збільшити ціну́ ;
повышение в цене – доро́ жчання, подоро́ жчання; повышение, поднятие цен – збі́льшення
ці́н; поднимается цена – росте́ ціна́ ; подниматься в цене – в гро́ ші йти, доро́ гшати,
доро́ жчати; поднять в цене – здорожити що; понижать, понизить цену – зме́ншити ціну́ ;
при цене по… – з ціно́ ю по…; раскладывать цены (на товар) – значити ціну́ , цінува́ ти;
сбавлять, сбавить цену – спуска́ ти, спустити ціну́ ; смотря по цене – як до ціни;
снижать, снизить цены – зме́ншувати, зме́ ншити ці́ни; сойтись в цене – пого́ дитися на
ціні́; список цен (прейскурант) – ці́нник (-ка); справляться о цене – розпитувати про ціну́ ,
допитуватися ціни; цены падают – ці́ни па́ дають, спада́ ють; 2) (стоимость) – ва́ ртість (тости); ц. заготовительная – собіва́ ртість (-тости); своя цена – своя ціна́ , собіва́ ртість (тости); 3) (значение, вес) – вага́ ; большой цены дело – спра́ ва ду́ же важлива, спра́ ва
великої ваги; придавать делу чрезвычайно большую цену – надава́ ти спра́ ві на́ дто великої
ваги.
Ценз – ценз (-зу); ц. возрастный – ценз літ, віковий ценз; ц. образовательный – осві́тній
ценз.
Цензор – це́ нзор (-ра).
Цензура – цензу́ ра; (действ.) – цензурува́ нння, цензу́ ра; дозволенный -рою –
цензуро́ ваний, дозво́ лений від цензу́ ри.
Ценитель, -ница (вещей) – оці́нник (-ка), цінува́ ч (-ча́ ), ці́нува́ чка, цінува́ льник (-ка),
цінува́ льниця.
Ценить, оценить – 1) (вещи) – цінити, цінува́ ти, оцінува́ ти, поцінити що, склада́ ти, скла́ сти
ціну́ чому́ ; 2) (человека) – цінити, оцінити кого́ , дорожити ким.
Ценность – 1) – ці́нність (-ности); ц. невещная – ці́нність неречова́ ; ц. объявленная –
пока́ зана ці́нність; -сти переходные – перехідні́ ці́нності; представлять большую -ность –
бу́ ти ду́ же ці́нним, становити велику ці́ність; 2) (стоимость) – ва́ ртість (-тости),
кошто́ вність (-ности); 3) (ценная вещь) – кошто́ вна річ; ценности – а) кошто́ вні ре́ чі, б)
ці́нні папе́ ри, ці́нності.
Ценный – 1) (о бумаге, о мнении, о вещах) – ці́нний, кошто́ вний; 2) (о почтовых
отправлениях с обозначенной ценой) – оціно́ ваний.
Ценовщик, -щица – цінува́ ч (-ча́ ), цінува́ чка, цінува́ льник (-ка), цінува́ льниця.
Центр – осере́ док (-дку), центр (-тру); ц. города – середмі́стя; ц. тяжести – осере́ док ваги;
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бумага из центра – папі́р (лист) із це́ нтру.
Централизация – централіза́ ція, зосере́ дження.
Централизовать – централізува́ ти, сов. – зцентралізува́ ти, зосере́ джувати, сов. –
зосере́ дити.
Центральный (об обстоятельстве, районе) – центра́ льний, осередко́ вий.
Цепь товаропроводящая – товаропрові́дний ланцюг (-га́ ).
Цех – цех (-ху); ц. ремесленный – ремісницький цех.
Цеховой (о помещении) – цеховий.
Цивильный (о праве) – циві́льний.
Цикл – цикл (-лу).
Цикловой (о комиссии) – цикловий.
Цирк – цирк (-ку).
Циркулировать – циркулюва́ ти.
Циркуляр – обі́жник (-ка), обі́жний лист (-ста́ ); согласно -ра – згі́дно з обі́жником.
Циркулярне – обі́жно.
Циркулярный (о письме) – обі́жний.
Цирюльня – голярня, цилюрня.
Цитата – цита́ та, по́ дані слова́ .
Цитировать – цитува́ ти, подава́ ти, чиї ́ слова́ .
Цифра – цифра; (обозначение, число) – число́ ; ц. круглая, округленная – заокру́ глене
число́ ; ц. относительная – релятивне число́ ; ц. произвольная – дові́льна цифра; -ры
гадательные – здо́ гадні числа; -ры контрольные – контро́ льні числа; -ры суммовые –
сумо́ ві́ цифри.
Цифровой (о данных) – цифровий.
Чайная – ча́ йна (-ної).
Час (мера времени) – година; ч. академический – академі́чна година; ч. рабочий – робі́тна,
робо́ ча година; (в учрежден.) – урядо́ ва година; -сы неприсутственные – неурядо́ ві
години; -сы приемные – години на прийма́ ння, години прийма́ ти; -сы служебные,
присутственные – урядо́ ві години, години (на) урядува́ ння; без пяти минут шесть часов
– за п’ять (хвилин) шо́ ста; без четверти пять – за чверть п’ята; в дневные часы
(приходить) – уде́ нь; в час, два, три (и т. д.) – о пе́ ршій дру́ гій, тре́ тій і т. д. годині, в
пе́ ршій, дру́ гій, тре́ тій і т. д. годині, в пе́ ршу, дру́ гу, тре́ тю і т. д. годину; в 24 часа – в 24
години, про́ тягом 24 годин; в пол пятого (часа) – (о) пів на п’яту; в четверть пятого – (о)
чверть на п’яту; впродолжение, втечение часа – (че́ рез) годину, ці́лу годину; двадцать
минут третьего – два́ дцять (хвилин) на тре́ тю; за час сделать – в годину зробити;
который час? – ко́ тра година?; по часам платить – від години (погодинно платити); по
часам работать – від години працюва́ ти, погодинно працюва́ ти; по целым часам
ожидать – чека́ ти ці́лими годинами; половина второго – пів на дру́ гу; ровно в 5 часов –
то́ чно (рі́вно) о п’ятій годині; с часу на час – з години на годину, щогодини; семь часов –
сім годин, сьо́ ма година; час-от-часу – щораз, деда́ лі; через час – за годину; четверть
девятого – чверть на дев’яту.
Часовой (на посту) – вартовий (-во́ го), вартовик (-ка), вартівни́ к (-ка́ ).
Часовой (прил.) – 1) (о времени) – годинний; 2) (об относящейся к часам
принадлежности) – годиннико́ вий.
Часовщик – годинника́ р (-ря).
Частичный (о разрешении вопроса) – частко́ вий, частинний.
Частник – прива́ тник (-ка).
Частно – прива́ тно.
Частновладельческий (об имуществе) – приватновла́ сницький.
Частнопрактикующий (врач) – прива́ тний.
Частность – дета́ ль (-лю) (м. р.) – подро́ биця; в -сти – зокре́ ма, зосі́бна.
Частный – 1) (неофициальный, о заведении, о лицах) – прива́ тний; 2) (отдельный, о
вопросе, жалобе, случае) – окре́ мий, побі́чний; 3) (составляющий часть, об итоге) –
частко́ вий.
Часть – частина, часть (-сти); (доля) ча́ стка, па́ йка; ч. воинская – військова́ частина; ч.
нотариальная – нотаріят (-ту); ч. основные – головні́ частини; ч. пожарная – поже́ жна
частина; ч. составная – складова́ частина; ч. ударная – уда́ рна частина; ч. учебная –
навча́ льна частина; частью – поча́ сти, частиною; большей частью, по большей части –
здебі́льшого, найбі́льш, перева́ жно; быть знатоком по части чего – зна́ тися на чо́ му; из
причитающейся мне части – з нале́ жної мені́ ча́ стки; остальная часть – ре́ шта;
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платить частями, по частям – платити частинами, платити ра́ тами; по судебной части
(служить) – в суді́; по части торговли он… – в торгі́влі він…, щодо торгі́влі, то він…; по
-ти этого – про це, на це, в цій спра́ ві; работающая часть членов профсоюза – робі́тна
(заробляща) частина профспілча́ н; уплатить остальную часть – заплатити ре́ шту;
уплатить по -тям – заплатити частинами, ра́ тами; это по нашей -ти – це на́ ша спра́ ва, це
до нас нале́ житься, це на́ ша компете́ нція.
Часы – 1) (механизм) – годинник (-ка), дзиґарі́ (-рів); ч. башенные – дзиґарі́ вежові́; ч.
карманные – кишенько́ вий годинник; ч. стенные – (на)сті́нний годинник; иметь точные
часы – ма́ ти ві́рного годинника; часы вперед – годинник пока́ зує впере́ д, годинник
поспіша́ є; часы отстают – годинник спі́знюється, запі́знюється, відстає́ ; часы уходят,
часы спешат – годинник поспіша́ є; 2) (в выражении): на часах (стоять) – на ва́ рті.
Чек – чек (-ка); ч. ордерный – о́ рдерний чек; ч. переводный – переказо́ вий чек; ч.
платежный – платі́жний, опла́ тний чек; ч. погашенный чек – тамо́ ваний; ч. просроченный
– зада́ внений чек; ч. на пред явителя – чек на подавця, оказо́ вий чек.
Чеканить (монету) – бити, вибива́ ти, карбува́ ти.
Чеканный (о монете) – битий, вибитий, карбо́ ваний.
Чековый (о книжке) – че́ ковий.
Человек (в выражениях): ч. деловой – ділова́ людина; ч. понимающий дело – тяму́ ща в
спра́ ві людина; ч. нужный – потрі́бна людина; ч. полезный – корисна людина; ч. стоющий
– ва́ рта людина; найти подходящего -ка – знайти відпові́дну людину.
Червонец – черво́ нець (-нця).
Черед (очередь) – черга́ .
Чередоваться – чергува́ тися.
Чернила – чорнило.
Чернильница – калама́ р (-ря), чорнилиця.
Чернильный (о карандаше) – атраменто́ вий.
Черновик, -вая – чорне́ тка; приложено в -ке – до́ дано чорне́ ткою.
Чернорабочий – чорноро́ б (-ба).
Черта – 1) риса; (черточка) – риска; в общих чертах – зага́ льними рисами, зага́ льно; 2)
(полоса) – сму́ га; 3) (граница) – межа́ ; ч. городская – міська́ межа́ ; ч. городского поселения
– терито́ рія мі́ста, міська́ терито́ рія; ч. пограничная – кордо́ нна межа́ , кордо́ н (-ну); в
черте города, оседлости – в ме́ жах мі́ста, осі́лости.
Чертеж – рису́ нок (-нка).
Чертежник, -ница – рисо́ вник (-ка), рисува́ льник (-ка).
Чертежный (о принадлежности) – рисо́ вний.
Чертить, начертить – рисува́ ти, нарисува́ ти.
Чествование – шанува́ ння, вшанува́ ння (кого́ ); состоится -ние – бу́ дуть шанува́ ти.
Чествовать – шанува́ ти, ушанува́ ти, пошанува́ ти.
Честный (о работнике) – че́ сний.
Честь – 1) честь (-сти); в честь – на честь; иметь честь, считать честью – ма́ ти за честь;
оскорблять честь – зневажа́ ти кого́ на че́ сті, обра́ зити чию честь, покривдити кого́ в (на)
че́ сті; оскорбление чести – обра́ за че́ сти; 2) (уважение) – ша́ на; оказывать честь –
віддава́ ти ша́ ну, шанува́ ти, пошанува́ ти.
Чета – па́ ра; ч. супружеская – подру́ жжя.
Четверг – четве́ р (-рга́ ).
Четверной – четверний.
Четвертной (о мере) – чвертко́ вий.
Четвертушка – чве́ ртка.
Четверть – 1) (четвертая часть) – чверть (-ти), чве́ ртка, четвертина; без -ти два (часа) –
за чверть дру́ га (година); в четверть пятого – (о) чверть на п’яту; четвертьпроцентный (о сборе) – чвертьвідсотко́ вий; четверть третьего (часа) – чверть на тре́ тю;
2) (мера жидкости, сыпучих тел) – четвертина, че́ тверть (-ти).
Четкость – читкість (-кости); (о звуке) – вира́ зність (-ности); ч. в работе – ясність (то́ чність)
у робо́ ті; ч. почерка – читкість руки; ч. произношения – вира́ зність вимо́ ви.
Четный (о номерах) – па́ рний.
Четырехдневный (об отлучке) – чотириде́ нний.
Чин (порядок) – чин (-ну), порядок (-дку); чин-чином – як слід, як во́ диться, як годиться.
Чинить, очинить (карандаш) – заго́ стрювати, загострити.
Чинить, починить – ла́ (го)дити, пола́ (го)дити, направляти, напра́ вити.
Чинить, учинить – чинити, учинити, робити, зробити, ді́яти, вді́яти; постоянно чинить
244

Російсько-український словник ділової мови

препятствия – разу-раз чинити (робити) перешко́ ди, раз-у-раз на перешко́ ді (на зава́ ді)
става́ ти.
Численность (количество) – число́ , кі́лькість (-кости); ч. (народо)населения – кі́лькість
людности.
Численный (о составе) – числовий.
Числить – числити, лічити, рахува́ ти (що за ким).
Числиться – лічитися, рахува́ тися, бути приписаним; (быть на счету) – під раху́ нком
бу́ ти; имущество числится за учреждением – майно́ записане за устано́ вою, майно́
нале́ жить устано́ ві; он числится главой этого учреждения – він є голова́ ціє́ї устано́ ви; он
только числится главой учреждения – його́ ті́льки ма́ ють за го́ лову устано́ ви.
Число – 1) число́ ; ч. круглое (стат.) – окру́ гле число́ ; ч. огульное – гру́ бе (гуртове́ , огу́ льне)
число́ ; -ла относительные – релятивні числа; -ла средние – пересі́чні числа; бессчетное
число раз – бе́ зліч разі́в; в равном -ле – рі́вним число́ м, рі́вно; в -ле их – помі́ж них;
включая в то -ло – залі́чуючи до то́ го числа́ , беручи заразо́ м; входить в -ло чего – бу́ ти в
числі́ чого́ , бу́ ти по́ між чим; выставлять -ла – ста́ вити, поста́ вити да́ ту, датува́ ти,
податува́ ти; из -ла (членов) – -по́ між, з…; занести в -ло чего – залічити до чо́ го, залічити
до чо́ го; отпускать по -лу заявителей – видава́ ти відпові́дно до числа́ заявників; по -лу
пятый (в очереди) – з ряду п’ятий; по числу (членов): а) (превышать) – число́ м; б)
(выдавать) – на число́ , відпові́дно до числа́ ; принадлежать к числу организаций –
нале́ жати до організа́ цій; принимать в -ло – зачисляти, зачислити; состоять в -ле кого,
чего – бу́ ти, перебува́ ти в числі, лічитися помі́ж ким; средним числом – пересі́чним
число́ м, пересі́чно; 2) (месяца) – число́ ; каждое первое число (представлять) – що
пе́ ршого числа́ ; не позже 15 числа – не да́ лі, як 15 числа́ ; отношение от 5 числа
текущего месяца – лист з 5 числа́ цього́ мі́сяця; отношение от 5 числа ноября месяца –
лист з п’ятого числа́ листопа́ да; по указанное число – до зазна́ ченого числа́ ; проставлять
число (месяца) – записувати (підписувати) число́ , ста́ вити число́ , датува́ ти, ста́ вити да́ ту.
Числовой (о порядке) – числовий.
Чистка – чищення; ч. (личного состава учреждения) – пересіва́ ння, чищення, перебі́р (бо́ ру); ч. (сажи) – о́ трус (-су); производить -ку личного состава учреждения – пересіва́ ти
(чистити) особо́ вий склад устано́ ви.
Чисто – 1) чисто; 2) (по существу) – су́ то; -то экономические условия – су́ то економі́чні
умо́ ви.
Чистовик, -ая – чистовик (-ка́ ), чистова́ , чистий примі́рник; (тетрадь) – чистовий зшиток.
Чистоганом – готі́вкою, гото́ вими грошима.
Чистосортный – чистосо́ ртний.
Чистый (о доходе) – чистий; (о золоте) – щирий; (о правде) – са́ мий.
Читальня – чита́ льня; (изба-читальня) – хата-чита́ льня.
Читатель, -ница – чита́ ч (-ча́ ), чита́ чка.
Читать, прочитать – 1) чита́ ти, прочита́ ти; ч. вслух – чита́ ти вго́ лос; ч. громко – чита́ ти
го́ лосно; читается с трудом – ва́ жко (в)чита́ ти, прочита́ ти; доклад читался 5 часов –
до́ повідь читано 5 годин; 2) (читать лекции, преподавать) – виклада́ ти, викласти, чита́ ти.
Член: (о лице, участвующем в чем-либо) – уча́ сник (-ка), член (-на); (о женщине) –
уча́ сниця, членкиня, чле́ нка; ч. академии наук – акаде́мік (-ка); ч. артели – арті́льник (-ка
); ч. артели трудовой – трударті́льник (Н); (о женщ.) – трударті́льниця; ч. братства –
бра́ тчик (-ка); ч. горсовета – член місько́ ї ра́ ди, міський ра́ дник (-ка); ч. действительный
– спра́ вжній член; ч. клуба – клуб’янин (-на) (Н); (о женщ.) – клуб’янка; ч. коллектива –
уча́ сник (член) колективу, колективник (-ка) (Н); (о женщ.) – колективниця (Н); ч.
коммунистической партии – член комуністичної па́ ртії, парті́єць-комуні́ст, (р. п.) –
парті́йця-комуні́ста; ч. кооператива – пайовик кооперативу, кооперативник (-ка) (Н); (о
женщ.) – кооперативниця (Н); ч. корреспондент – уча́ сник-кореспонде́ нт; ч. кружка –
уча́ сник гуртка́ , гуртянин (-на); (о женщ.) – гуртянка; ч. непременный – неодмі́нний
уча́ сник; ч. общества (гражданин) – громадянин (-на); (о женщ.) – громадянка; ч.
паевого общества, товарищества – пайовик (-ка́ ); (о женщ.) – пайовичка; ч. партии –
партіє́ць (-і́йця), парті́йник (-ка); (о женщ.) – парті́йниця; ч. подпольной организации –
підпі́льник (-ка) (Н); (о женщ.) – підпі́льниця (Н); ч. пожизненный – дові́чний уча́ сник; ч.
постоянный – пості́йний уча́ сник; ч. почетный – поче́ сний уча́ сник; ч. правления –
виділо́ вий; ч. президиума – уча́ сник президії; ч. секретариата – уча́ сник секретаріяту; ч.
совета – ра́ дник (-ка); ч.-соревнователь – уча́ сник-співстара́ нник, співстара́ нець (Н); (о
женщ.) – уча́ сниця (членкиня)-співстара́ нниця (Н); ч. сотрудник – уча́ сник-співробі́тник;
(о женщ.) – співробі́тниця; членкиня – співробі́тниця; ч. союза – спілча́ нин (-на); (о
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женщине) – спілча́ нка; ч. староста – ста́ роста; ч. товарищества – спі́льник, това́ риш,
уча́ сник товариства; ч. цеха портняжного – краве́ ць-цеховик (р. п. – кравця-цеховика́ ); (о
женщ.) кравчиня-цеховичка.
Членский (о книжке) – уча́ сницький, чле́ нський.
Членство – уча́ сництво, чле́ нство.
Чрезвычайный (о мерах, налоге, собрании) – надзвича́ йний.
Чрезмерный (о требовании) – надмі́рний.
Чтение – чита́ ння; ч. беглое – швидке́ чита́ ння; ч. вторичное, второе – чита́ ння вдру́ ге,
дру́ ге чита́ ння; ч. первое – чита́ ння впе́ рше, пе́ рше чита́ ння.
Чтец, чтица – чита́ льник (-ка), чита́ льниця, чите́ ць (-тця), читиця.
Чтить, почтить – шанува́ ти, ушанува́ ти.
Чувствовать, почувствовать – почува́ ти, почу́ ти, відчува́ ти, відчу́ ти; ч. себя виновным –
відчува́ ти, що винен, почува́ ти свою провину; ч. себя обязанным кому – почува́ ти свій
обов’язок, почува́ тися до обов’язку перед ким; ч. себя хорошо, плохо – ма́ тися, почува́ ти
себе́ до́ бре, зле.
Чужестранец – чужозе́ мець (-мця), чужозе́ мка, чужинець (-нця), чужинка.
Шаблон – шабльо́ н (-ну), мо́ дло; по -ну: а) (сделать вещь) – за шабльо́ ном; б) (шаблонно) –
шабльоно́ во.
Шаблонный (о примере, о мерке) – шабльоно́ вий, мо́ дловий.
Шаг – ступі́нь (-пеня), крок (-кро́ ку); (поступок) – учинок (-нку); на каждом шагу: а) (в
пространстве) – скрізь і всюди; б) (во времени) – щора́ зу; предпринять дальнейшие шаги
– ужити да́ льших за́ ходів.
Шайка – ба́ нда, згра́ я.
Шалаш (ярмарочный) – ятка.
Шанс – шанс (-су).
Шантажировать – шантажува́ ти.
Шапирографист, -ка – шапірографі́ст (-ста), шапірографі́стка.
Шар (в избирательной урне) – ку́ лька, га́ лька; выбирать -ми кого – кулька́ ми обира́ ти кого,
гальки кидати (кла́ сти) на ко́ го.
Шаткий (о положении) – непе́ вний, хиткий.
Шахта – ша́ хта, копа́ льня.
Шахтер – шахта́ р (-ря).
Швейцар – швайца́ р (-ра).
Шеренга – шере́ г (-гу), ла́ ва; ставить в -гу – ста́ вити в ла́ ву, шерегува́ ти.
Шереховатость (изложения) – шерша́ вість (-вости).
Шерстобойня – шапова́ льня.
Шествие – по́ хід (-хо́ ду); ш. погребальное – похоро́ нний по́ хід; ш. торжественное –
урочистий по́ хід; ш. триумфальное – тріюмфа́ льний по́ хід.
Шеф – шеф (-фа).
Шефский (об обязанности) – ше́ фський.
Шефство – ше́ фство.
Ширина – ширина́ ; в -ну, -ною – завширшки, уширшки, ушир.
Ширить, расширить (деятельность, предприятие и т. д.) – ширити, поширяти,
поширити (діяльність, підприє́мство).
Шифр – шифр (-ру).
Шифровальщик – шифро́ вник (-ка), шифрівник (-ка́ ).
Шифрованный (о телеграмме) – шифро́ ваний.
Шифровать – шифрува́ ти.
Шкала – ска́ ля.
Шкаф – ша́ фа, ша́ хва; ш. вертикального хранения бумаг – ша́ фа сторчово́ го перехо́ вування
папе́ рів, ша́ фа (щоб) сторч держа́ ти папе́ ри; ш. книжный – ша́ фа на книжки; ш.
несгораемый – вогнетрива́ ла ша́ фа; в шкафах – в шафа́ х, по шафа́ х.
Школа – шко́ ла; ш. сельско-хозяйственная – шко́ ла сільсько́ го господа́ рства; школапередвижка – переїзна́ шко́ ла; ш. показательная – показо́ ва (зразко́ ва) шко́ ла; ш.
пчеловодства – шко́ ла пасічництва; ш. ремесленная – реміснича шко́ ла; в -лу ходить – до
шко́ ли ходити; определять в -лу – віддава́ ти, відда́ ти до шко́ ли.
Школьник, -ница – школяр (-ра́ ), школярка.
Школьники (соб.) – школярство, школярі́.
Школьный (о возрасте, здании) – шкільний.
Шнуровать, прошнуровать – шнурува́ ти, прошнурува́ ти.
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Шорный (о ряде) – лима́ рний.
Шоссе – соша́ , сошовий шлях, гостинець (-нця) (гал.).
Шоффер – шофе́ р (-ра); быть -ром – бу́ ти за шофе́ ра, шоферува́ ти.
Шпион, -ка – шпигу́ н (-на́ ), шпигу́ нка, шпіо́ н (-на), шпіо́ нка.
Шпионаж – шпигу́ нство, шпіона́ ж (-жу).
Шрифт (типогр.) – шрифт (-ту); ш. жирный – шрифт гру́ бий; ш. печатный – шрифт
друка́ рський; ш. убористый – шрифт тісний.
Штаб – штаб (-бу); ш. главный – генера́ льний, головний штаб.
Штамп – штамп (-пу).
Штамповать – штампува́ ти.
Штат – штат (-ту); ш. существующий – тепе́ рішній штат; в штате (состоящий) – шта́ тний;
за -том – поза шта́ том; -ты разбухли – шта́ ти розрослися; по -ту – у шта́ ті; по -ту не
положено – у шта́ ті нема́ ; сверх -та – пове́ рх шта́ ту, над штат, над шта́ том; сокращать
штаты – зву́ жувати, звузити, зме́ ншувати, зменшити шта́ ти; назначить с зачислением в
штат – призначити, зачисливши в штат; уволить по сокращению штатов – звільнити,
бо зме́ ншено штат.
Штатный (о должности) – шта́ тний.
Штатский (об одежде) – циві́льний.
Штемпелевать – штампува́ ти.
Штемпель – штамп (-мпу); ш. погасительный – тамівний (Н) штамп.
Штраф – штраф (-у); ш. денежный – штраф грошо́ вий, ка́ ра грошова́ ; подвергнуть
денежному -фу – накла́ сти грошову́ ка́ ру; подвергнуться денежному -фу – підпа́ сти ка́ рі
грошові́й, бу́ ти оштрафо́ ваним; сложить с кого штраф – скасува́ ти кому́ штраф.
Штрафной (о журнале) – штрафовий.
Штрафовать, оштрафовать – штрафува́ ти, оштрафува́ ти; (деньгами) – наклада́ ти,
накла́ сти грошову́ ка́ ру (на ко́ го), штрафува́ ти, оштрафува́ ти грі́шми.
Штриховать, заштриховать – штрихува́ ти, заштрихува́ ти.
Штудировать – вивча́ ти, студіюва́ ти.
Штука (изделия) – шту́ ка; (полотна) – суві́й (-во́ ю).
Эвакуация – евакуа́ ція.
Эвакуировать – евакуува́ ти.
Эквивалент – еквівале́ нт (-ту), рівнова́ ртник (-ка).
Эквивалентный – еквівале́ нтний, рівнова́ ртий.
Экзамен – і́спит (-ту); э. письменный – і́спит на письмі́, письмо́ вий і́спит; э. по истории –
і́спит з істо́ рії; э. приемный – вступний і́спит; э. устный – і́спит з уст, у́ сний і́спит;
держать -мен – склада́ ти і́спит.
Экзаменатор – іспитува́ ч (-ча́ ), іспито́ вець (-вця); (о женщ.) – іспитува́ чка, іспито́ вниця.
Экзаменационный (о работе) – іспито́ вий.
Экзаменовать – іспитува́ ти з чо́ го.
Экзаменующийся – іспито́ ванець (-нця) (Н).
Экземпляр – примі́рник (-ка); -ры разрозненные – порі́знені примі́рники; в одном -ре – в
одно́ му примі́рнику, одним примі́рником.
Экипаж (на корабле) – екіпа́ ж (-жу), кома́ нда на судні́.
Экипировать – 1) (одеть) – зодягти; 2) (снарядить судно) – риштува́ ти, обришто́ вувати,
обриштува́ ти.
Экипировка – 1) зо́ дяг (-гу); (действ.) – зодяга́ ння, зодягнення; 2) (снаряжение судна) –
обришто́ вання; (действ.) – обришто́ вування, обриштува́ ння.
Эконом, -ка – еконо́ м (-ма), еконо́ мка.
Экономить, сэкономить – еконо́ мити, зеконо́ мити, ощаджа́ ти, оща́ джувати, заоща́ дити.
Экономический (о кризисе) – економі́чний.
Экономия – еконо́ мія; (бережливость) – оща́ дність (-ности), еконо́ мність (-ности), оща́ да;
режим -мии – режим оща́ дности.
Экономность – оща́ дність (-ности), еконо́ мність (-ности).
Экономный (о расходовании) – оща́ дний, еконо́ мний.
Экскурсант – екскурса́ нт (-та).
Экскурсионный (о бюро) – екскурсі́йний.
Экскурсия – екску́ рсія.
Экспедитор – експедитор (-ра), розсила́ ч (-ча́ ), посила́ ч (-ча́ ).
Экспедиторский (об обязанностях) – експедиторський.
Экспедиционный (о конторе) – експедиці́йний, розсильний.
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Экспедиция – 1) (экспедицион. отдел) – експедиція, розсильний ві́дділ, розсильна
частина; 2) (воен.) – експедиція; снаряжать, отправлять -цию – виряджа́ ти, вирядити
експедицію.
Эксперимент – експериме́ нт (-ту), до́ слід (-ду), спро́ ба.
Экспериментальный (о школе, методе) – експеримента́ льний, до́ слі́дний, спро́ бний.
Эксперт (по чему) – експе́ рт на що.
Экспертиза – експертиза.
Эксплоататор – визискувач (-ча), визискувачка, експлуата́ тор (-ра), експлуата́ торка.
Эксплоатационный (об отделе) – експлуатаці́йний.
Эксплоатация – 1) (человека) – експлуата́ ція, визиск (-ску); (действ.) – експлуатува́ ння,
визискування; 2) (природных богатств) – експлуата́ ція, розро́ блювання, розро́ блення,
використо́ вування, використання.
Эксплоатировать – 1) (человека) – визискувати, експлуатува́ ти; 2) (природн. богатства) –
експлуатува́ ти, розробляти, використо́ вувати.
Экспонат – експона́ т (-та), виставне́ .
Экспонент – експоне́ нт (-та), виста́ вник (-ка).
Экспонировать – експонува́ ти, виставляти.
Экспорт – експо́ рт (-ту), вивіз (-возу).
Экспортер – експорте́ р (-ра), виві́зник (-ка).
Экспортировать – експортува́ ти, виво́ зити.
Экспортный (о товаре) – експорто́ вий, вивозо́ вий.
Экстерн – ексте́ рн (-на); -ном держать – іспитува́ тися як ексте́ рн.
Экстраординарный (о случае, расходе) – екстраордина́ рний, надзвича́ йний.
Экстренный (о деле) – нага́ льний, нега́ йний; (внеочередной, о заседании, о поезде) –
позачерго́ вий, е́ кстрений, спеціяльний.
Элеватор – елева́ тор (-ра).
Электричество – еле́ ктрика.
Электрификация – електрифіка́ ція.
Элементарный (о познаниях) – елемента́ рний; (начальный) – початко́ вий.
Эмигрант, -ка – еміґра́ нт (-та), еміґра́ нтка.
Эмиграция – еміґра́ ція; в -ции находиться – на еміґра́ ції перебува́ ти.
Эмигрировать – еміґрува́ ти; сов. – земіґрува́ ти.
Эмиссар – еміса́ р (-ра).
Эмиссионный (о банке) – емісі́йний.
Эмиссия – емі́сія.
Энергичный (о работнике, о мерах) – енерґі́йний.
Эпидемический (о заболеваниях) – по́ шесний, епідемі́чний.
Эпидемия – по́ шесть (-сти), епіде́ мія.
Эпизодический (о лекции) – епізодичний, разовий; (о случае) – окре́ мий, епізодичний.
Эскадра – еска́ дра.
Эскадрилья – ескадрилья, мала́ еска́ дра.
Эстафета – естафе́ та.
Этаж – по́ верх (-ху); э. подвальный – підмур’я (Н); дом в три этажа, трехэтажный –
будинок на три по́ верхи.
Этап – ета́ п (-пу); э. конечный – оста́ нній ета́ п; по -пу – ета́ пом.
Этапный (о пункте, лице) – ета́ пний.
Эшелон – ешельо́ н (-ну).
Юбилей – ювіле́ й (-ле́ ю).
Юбилейный (о годе) – ювіле́ йний.
Юбиляр – ювілят (-та).
Юридический (о лице) – юридичний, правничий.
Юрисдикция – юрисдикція.
Юрисконсульт – юриско́ нсульт (-та), правопорядник (-ка).
Юриспруденция – правозна́ вство, юриспруде́ нція.
Юрист – юрист (-ста), правник (-ка́ ).
Юстиция – юстиція.
Ябеда – 1) на́ клеп (-пу); 2) (ябедник) – накле́пник (-ка).
Ябедник, -ца – накле́пник (-ка), накле́пниця, шепотинник (-ка), шепотинниця.
Ябедничать, наябедничать – клепа́ ти, наклепа́ ти, робити, зробити на́ клеп.
Ябедничество – накле́пництво, на́ шепти (-тів).
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Явитель, -ница – пока́ зник (-ка), пода́ ве́ ць (-вця).
Явившийся – прибу́ лий.
Явка – 1) (прибытие) – прибуття, о́ каз (-зу) (Н); я. в суд – прибуття до су́ ду, прибуття на
суд, о́ каз пе́ ред суд; я. личная – особисте прибуття, о́ каз особистий; необходима личная
-ка – тре́ ба оказа́ тися (прийти) особисто; явка всех членов президиума обязательна – а)
бу́ ти всім уча́ сникам президії неодмі́нно; б) повинні прибу́ ти всі уча́ сники президії
неодмі́нно; 2) (предъявление) – по́ каз (-зу), пода́ ння; явка документов производится от
10 до 2 часов дня – доку́ менти подають з 10 до 2 години дня.
Явление – 1) явище, з’явище; я. недопустимое – недозволе́ нне явище; я. родственное –
спорі́днене явище; я. рядовое – звича́ йне явище; 2) (театр.) – ява.
Являть, явить (предъявлять) – пока́ зувати, показа́ ти, подава́ ти, пода́ ти.
Являться, явиться – 1) являтися, явитися, з’являтися, з’явитися, прихо́ дити, прийти,
прибува́ ти, прибу́ ти; являться за деньгами – прихо́ дити по гро́ ші; являться лично –
самому́ прихо́ дити, з’являтися особисто; являться на службу, на работу – прихо́ дити на
поса́ ду, на робо́ ту, на пра́ цю; являться на суд – становитися на суд, става́ ти на суд,
става́ ти перед судо́ м, ста́ витися до су́ ду; являться по начальству – являтися нача́ льству;
вас просят явиться – вас про́ сять прибу́ ти; (прийти); 2) (кем, чем) – бу́ ти ким, за ко́ го,
бу́ ти чим, пра́ вити за що; (составлять что) – становити що, бу́ ти чим, става́ ти, ста́ ти;
являться причиной чего – бу́ ти, ста́ ти за причину, спричинятися, спричинитися до чо́ го;
являться ручательством – бу́ ти запору́ кою; является – є, стано́ вить; должно явиться
доказательством – ма́ є бу́ ти за до́ від (як до́ від); явилась надобность – зайшла́ потре́ ба;
является невозможным исполнить – не мо́ жна виконати, неможливим стає́ виконати; он
является представителем предприятия – він є відпору́ чник (він за відпоручника́ )
підприє́мства; это является материалом для… – це стано́ вить (є) матеріял до…; это
является результатом – це (є) на́ слідок.
Явный (о небрежности, ошибке) – явний, видимий; (явствующий) – видний.
Явочный (о порядке) – без до́ зволу, оказо́ вий (Н).
Явствовать – бу́ ти видним, виплива́ ти з чо́ го, вихо́ дити з чо́ го; это явствует из
протокола – це видно з протоко́ лу.
Язык (речь) – мо́ ва; я. государственный – держа́ вна мо́ ва; я. господствующий,
преобладающий – перева́ жна мо́ ва, мо́ ва бі́льшости; я. оффициальный – урядо́ ва мо́ ва; я.
преподавания – викладо́ ва мо́ ва; я. родной – рі́дна мо́ ва; я. юридический – правнича
(юридична) мо́ ва; владеть каким-либо -ком – ору́ дувати яко́ ю мо́ вою, умі́ти говорити або́
писа́ ти яко́ ю мо́ вою; изъясняться на понятном -ке – говорити зрозумі́лою мо́ вою;
овладеть -ком – опанува́ ти мо́ ву.
Яма выгребная – яма на сміття, вигрібник (-ка).
Ямщик (извозчик) – візник (-ка́ ).
Январь – сі́чень (-чня).
Январьский (о событиях) – січне́ вий.
Ярлык (наклейка) – на́ личко, на́ ліпка.
Ярмарка – ярмарок (-рку); я. годичный – роковий ярмарок; я. контрактовая –
контракто́ вий ярмарок; -ку отбыть – від’ярмаркува́ ти.
Ярмарочный (о дне) – ярмарко́ вий.
Ясли (детские) – ясла, дитячий за́ хисток.
Ясный – ясний, з’ясо́ ваний; (понятный) – зрозумі́лий; (четкий, о почерке) – розбі́рний;
вопрос ясен – пита́ ння з’ясо́ ване, спра́ ва ясна.
Ячейка – осере́ док (-дку).
Ящик (укупорочный) – ящик (-ка); (с крышкой) – скринька; (большой) – скриня; (в столе) –
шухляда, шухлядка; я. денежный – грошова́ скринька, скриня (скри́ нька) на гро́ ші; я. для
жалоб – скринька на ска́ рги; я. для писем – скринька на листи; я. для сору (при усадьбах)
– загоро́ дка (скриня) на сміття; я. карточный – скринька на картки; я. почтовый –
пошто́ ва скринька, скринька на листи; я. распределительный (для бумаг) – розподі́льна
скринька, скринька на розподі́лені папе́ ри; я. сорный, мусорный – ящик (коро́ бка) на
сміття, смі́тниця; я. товарный – крамо́ вий ящик; я. упаковочный – ящик пакува́ льний.
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