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ПЕРЕДМОВА 

 
Пропонована до послуг користувача сьома книга Словника містить 

лексико-словотвірні інновації, що з’явилися в різних стилях і різновидах 
української мови протягом 2014 року. У доборі матеріалу автори не 
обмежувалися тематикою, джерелами, сферами спілкування та рівнями 
національної мови загалом. 

У поданні матеріалу використано загальноприйняті словникарські 
принципи: 
- словникові статті подано за українським алфавітом (навіть у разі 
використання латиниці); 
- у текстових зразках збережено стиль і правопис оригіналу (якщо написання 
слова у відповідному джерелі не відповідає правописним чи словотвірним 
нормам, автори подають правильний варіант у назві статті); 
- деривати (і їхні твірні), що дали назву словниковій статті, подано з 
наголосами; 
- статті мають єдину чотирикомпонентну структуру з відповідним 
використанням шрифтів: 1) дериват і його мотиватор (мотиватори), 
2) словотвірне значення деривата, 3) контекстовий зразок використання, 
4) джерело: 
Автодебíл ← дебíл 

Автомобільний дебіл. 
Стережись автодебіла! (С. Коломієць. Між іншим…). 
 
У традиційному річищі витримано й відображення словотвірних 

процесів: 
- закінчення мотиватора виокремлено в дужках і не позначено його, коли має 
статус нульового: 
Вáтний ← вáт(а) 
Антиолігáрх ← олігáрх 
 
- утнуту в ході словотвірних процесів морфему (чи іншу частину слова) 
твірної основи позначено віддільною рискою: 
Референдувáння ← референдувá(ти) 
Феміатрíя ← фем-íн(а) 
 
- у разі універбізації в заголовному ланцюжкові виділено шрифтом лише 
слово, яке послужило основою для деривата й формально відображене в 
ньому: 
Альтернати́вка ← альтернати́в-н(а) історія 
Вíденка ← Вíден-ськ(а) кав’ярня 
 
- у разі накладання (контамінації) словотворчі засоби чи їхні елементи 
позначено у квадратних дужках: 



Ахенíтниця ← ах[інéя + ніс]енíтниця 
Жаданопотáмія ← [Жадáн + Мес]опотáмія 
квадратні дужки використано і в разі необхідності транскрибованого запису: 
Евтанáзієць ← церква Евтанáзі[й(і)] 
 
- морфонологічні зміни подано звичайним шрифтом після мотиватора: г/ч, 
т’/т, о/ø (нульовий елемент), ↔ (знак переставлення елементів твірної 
основи, здебільшого в складанні), [ів + ов] (накладання морфем) та ін.; 
 
- множинну мотивацію зображено кількома ланцюжками (верхній і нижній): 
Персоналітéт ← персóн(а) ó/о 
                         ← персонáл-і[й(і)] á/а 
якщо в контексті дериват має подвійну мотивацію, то і тлумачення його 
також подвійне – спочатку подано тлумачення деривата верхнього 
ланцюжка, а потім і нижнього: збірне до персона, збірне до персоналії; 
 
- трактування значень дериватів здійснено відповідно до контексту з огляду 
на значення конкретного мотиватора (твірного слова чи словосполучення), 
тому словникова мотивація може не збігатись із загальномовною; 
 
- якщо словотвірне і лексичне значення деривата далекі одне від одного, то 
після словотвірного значення (чи в його канві) у дужках подано лексичне 
значення: 
Бри́нихівщина ← Бри́них х/х’ 

Явище, пов’язане з М. Бринихом (надмірне вживання суржику в 
літературному тексті) 

такі ж пояснення наявні і в разі інноваційності мотиватора, значення якого 
може бути незрозумілим: 
Булáтовець ← Булáтов 

Особа, пов’язана з Д. Булатовим (один із лідерів Автомайдану). 
 
- значна кількість дериватів з’явилася внаслідок дії черезкрокового 
словотворення – пропущену ланку (не зматеріалізовану або дотепер не 
зафіксовану) подано в лапках, у слові-пропущеній ланці визначено лише 
наголос: 
Бачунізáція ← “бачунізувáти” ← Бачýн 
Моріартімáн ← “моріартімáнія” ← Моріáрті 
 
- у зв’язку з інноваційністю дериватів чи “слабкістю” контексту словотвірне 
тлумачення самого деривата може бути приблизним, неточним, 
суб’єктивним, інколи може не збігатися зі словниковими корелятивними 
аналогами – у такому разі використано знак питання (?); такий знак 
використано й під час сумнівності визначення самого словотвірного 
ланцюжка; такий знак ставимо і в тому разі, коли той чи той словотворчий 
засіб може долучати широкий спектр значень, відповідно і словотвірне 



значення можна трактувати по-різному: спецкацапи – спец може позначати 
‘спеціальний’, ’спеціалізований’, ‘спецназ’ тощо. 
 

Доповненням до Словника є його друга частина, у якій подано Реєстр 
задіяних словотворчих засобів: префіксальних, конфіксальних (такі виділено 
в усіх дериватах, посталих унаслідок одночасного приєднання до твірної 
основи двох і більше засобів: префікс і суфікс, інтерфікс і суфікс, інтерфікс і 
постфікс тощо), суфіксальних (у тім числі й інтерфіксальних) і нових 
словотворчих основ. 
 

У Словнику використано такі скорочення:  
БФ             Брутальний футбол (сайт) 
ВЗ-і           Високий замок (інтернетверсія) 
ВК-і          Вечірній Київ (інтернетверсія) 
ГПУ-і        Газета по-українськи (інтернетверсія) 
ДД             Дурдом (сайт) 
День-і        День (інтернетверсія) 
ДТ-і           Дзеркало тижня (інтернетверсія) 
ДЧ-і           Друг читача (інтернетверсія) 
Ї-і               часопис Ї (інтернетверсія) 
КК             Кур’єр Кривбасу 
Країна-і    Країна (інтернетверсія) 
ЛА            ЛітАкцент (сайт) 
ЛУ            Літературна Україна 
ПіК-і        Політика і культура (інтернетвидання) 
СВ-і          Сільські вісті (інтернетверсія) 
СФ            Світ фентезі (сайт) 
ТК-і          ТелеКритика (сайт) 
УЛГ-і       Українська літературна газета (інтернетверсія) 
УМ-і        Україна молода (інтернетверсія) 
УП           Українська правда 
УТ-і         Український тиждень (інтернетверсія) 
УФ-і        Український футбол (інтернетверсія) 
ФБ           Фейсбук (сайт) 
х/ф           художній фільм 
ШП          Шлях перемоги 
(інші джерела подано без скорочень). 
 

Протягом 2014 року з’явилися друком праці, присвячені процесам в 
українському словотворенні, у тому числі й інноваійним: 
Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової 
лексики / Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Н. Ф. Клименко, В. І. Критська, 
Т. К. Пуздирєва, Ю. В. Романюк; Відп. ред. Є. А. Карпіловська. – К.: ТОВ 
«КММ», 2013. – 416 с. 



Білоусенко П. Формування словотвірної структури назв осіб із суфіксом -
чина (-щина) в історії української мови // Лінгвістичні студії: на пошану 
корифею: Зб. наук. праць із нагоди 90-ліття від дня народження … Сергія 
Івановича Дорошенка. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 
2014. – С.74–82. 
Воропай С. Індивідуально-авторські інновації як засіб експресивізації 
медіатексту (словотвірно-комунікативний аспект) // Вісник 
Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – 2014. – Т. 2, вип. 
20 (2). – С. 21–28. 
Гарбарчук Т. Динаміка гібридного словотворення в українській мові (на 
матеріалі запозичених формантів-інтенсифікаторів ознаки) // Українська 
мова. – 2013. – № 4. – С. 75–81. 
Горпинич В. Іншомовні елементи в антропонімії Бердянщини // Лінгвістичні 
студії: на пошану корифею: Зб. наук. праць із нагоди 90-ліття від дня 
народження … Сергія Івановича Дорошенка. – Х.: Харківське історико-
філологічне товариство, 2014, 2014. – С.83–89. 
Нелюба А. Економія в словотвірній номінації української мови (системний 
вимір). – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – 184 с. 
Олексенко О.А. Конотативний ореол новотворів сучасного політичного 
дискурсу // Життєсвіт учителя і друга: Зб. матеріалів ІІІ Муромцевських 
читань на пошану доктора філологічних наук, професора Муромцевої Ольги 
Георгіївни. – Х., 2013. – С. 72–85.  
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Автори щиро вдячні рецензентам – пані Зої Валюх й пані Олені 

Олексенко – за сприяння у створенні Словника.  
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Абревіатýрність ← абревіатýрн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником абревіатурний. 
Зрозуміло, це не через абревіатурність назви. Тож підкоряючись 
закону мовної економії, назва “скелетизується”, аби ми не втрачали за 
багатослів’ям сенс (redactor.in.ua, 27.11.14). 

Авáківець ← Авáк-ов [ов + ів] 
Особа, пов’язана з А. Аваковим (очільник МВС України). 
Як вночі у Києві судили арештованих ментами-аваківцями бійців 
батальйону “Айдар” (назва статті) (sprotiv.org, 06.10.14). 

Авáківка ← мова Авáков(а) [ов + ів] 
Ослівлення словосполучення мова Авакова (очільник МВС України). 
Донедавна в нас була азаровка, а тепер аваковка (ФБ: І. Фаріон, 
16.10.14). 

Авіакрáн ← кран 
Авіаційний кран. 
Два роки тому земляни, затамувавши подих, спостерігали, як марсохід 
із ядерною батареєю та лазерною системою пролетів крізь 
атмосферу Марса, а відтак “авіакран” із ракетою-носієм м’яко 
посадив його на поверхню червоної планети (УТ-і, 47/14). 

Авіамайдáнівець ← Авіамайдáн н/н’ 
Особа, належна до Авіамайдану. 
Збитий у Придністров’ї безпілотник належав авіамайданівцям 
(reportazhyst.com, 27.03.14). 

Австріїзáція ← “австріїзувáти” ← А́встрі[й(а)] А́/а  
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Австрією (набуття ознак 
Австрії). 
Щоб Україну почали сприймати серйозно, вона має стати 
активнішою у своїй зовнішній та оборонній політиці, припинити 
гратися в нейтралітет та “фінляндизацію” чи “австріїзацію” та 
чітко визначитися, на чиєму вона боці в умовах дедалі більшої 
агресивності Кремля (УТ-і, 26/14). 

Австроностальгíя ← ностальгíя за А́встр-і[й(ею)] ↔ +о+ А́/а р’/р 
Ослівлення словосполучення ностальгія за Австрією. 
Мені здається, що австроностальгія галицької богеми ще смішніша за 
тих юних піонерів ім. Симоненка, які розповідають мені, як воно 
класно було жити в есересері (ФБ: А. Санченко, 05.11.14). 

Автоапокáліпсис ← апокáліпсис 
Автомобільний апокаліпсис. 
Транспортний жах неймовірних масштабів – те, що дехто називає 
автоапокаліпсис сьогодні… (х/ф “Білявка в ефірі”). 

Автобойови́к ← бойови́к 
Бойовик з автозагону ? 



Ми не випадково перелічуємо ці імена – серед “автобойовиків” у перші 
роки існування загону іноземці становили 40–50% (ДТ-і, 14/14). 

Автовиши́ванка ← виши́ванка 
Автомобільна вишиванка. 
Найбільш активні патріоти навіть збираються влаштувати зліт 
автовишиванок у столиці (sakvojag.net, 17.05.14). 

Автографодавáльно ← “автографодавáльн(ий)” ← давá(ти) автóграф 
                                                                                                              ↔ +о+ ó/о 

Ознака дії, названа словосполученням давати автографи. 
Поїхав на Форум. Там буде “автографодавально” (ФБ: 
В. Васильченко, 11.09.14). 

Автодебíл ← дебíл 
Автомобільний дебіл. 
Стережись автодебіла! (С. Коломієць. Між іншим…). 

Автодзéркало ← дзéркало 
Дзеркало, пов’язане з авто (відображення попиту на автомобілі). 
Автодзеркало споживчих настроїв (назва статті) (ДТ-і, 18/14). 

Автоєвроінтегрáція ← євроінтегрáція 
Автомобільна євроінтеграція. 
Автоєвроінтеграція. Українцям треба дати право купувати вживані 
авто в Європі (назва статті) (texty.org.ua, 05.08.14). 

Автокáліпсис ← [автó + апо]кáліпсис 
Автомобільний апокаліпсис. 
Щоб почути найновіші новини про автокаліпсис, залишайтеся з нами 
(х/ф “Білявка в ефірі”). 

Автомайдáнівка ← автомайдáнів-ець 
                               ← Автомайдáн н/н’ 

Жінка-автомайданівець; учасниця Автомайдану. 
Знайшлася і зникла п’ять днів тому автомайданівка… (1+1: ТСН, 
18.03.14). 

Автотерори́зм ← терори́зм 
Автомобільний тероризм. 
Віталій із повідомленнями про автотероризм (ICTV: Факти, 30.01.14). 

Автофáкел ← фáкел 
Факел з автомобіля (ідеться про підпалення авто). 
Автофакел. На Рівненщині невідомі спалили машину євромайданівця 
(назва статті) (УМ-і, 20/14). 

Агітця́цька ← агіт-ацíйн(а) ця́цьк(а) 
Ослівлення словосполучення агітаційна цяцька. 
“Бандитам – тюрми!” – як це справді хвацько, Бо ж кожен третій – в 
зеки кандидат. Та сказано це лиш для агітцяцьки: Вони й самі вже – 
в’язні власних ґрат (М. Пасічник. Хоромотюрми). 

Агрогігантомáнія ← гігантомáнія 
Аграрна гігантоманія. 
Уроки наслідків агрогігантоманії (назва статті) (ДТ-і, 39/14). 



Агродоли́на ← доли́на 
Аграрна долина. 
Україна матиме сучасну “Агро-Долину” (ДТ-і, 19/14). 

Агродóнор ← дóнор 
Аграрний донор. 
Керівництво Мінагрополітики та Група підтримки ЄС взяли участь у 
засіданні робочої групи агродонорів (agroperspektiva.com, 06.12.14). 

АдвоКАТ ← адво[кáт + кат] 
Адвокат-кат. 
Адво-КАТ. Убивство впливової миколаївської чиновниці “замовив” її 
пасинок через спадщину (назва статті) (УМ-і, 134/14). 

Адóльфи ← Адóльф 
Такі особи, як Адольф [Гітлер]. 
Як не зазіхали на українців різного роду адольфи, щоб упокорити, 
викорінити вільнолюбивий дух і загарбати Божу землю… (ЛУ, 8/14, 
с. 12). 

Азáрити ← Азáр-ов 
Дія (процес), пов’язана з М. Азаровим (залишатися на посаді до 
останнього, як український політик М. Азаров). 
АЗАРИТИ – продовжувати служити чи працювати в умовах 
катастрофічних результатів роботи чи служби, переважно задля 
своєї вигоди (“Він би і до Піцового дня азарив, та шеф не витримав”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Азарови́к ← Азáров á/а 
Особа, пов’язана з М. Азаровим (тут іронічне прізвище міліціонера-
беркутівця за зразком строковик). 
“Сержанта Азаровика І.І. засудили за статтею “Беркутизм” до 3 
років позбавлення волі” (А. Чернівець. Майданізми). 

Азáрич ← Азáр-ов  
Орозмовлення прізвища Азаров (український політик). 
А ніхто не чув, чи зробили вже консерви з Азарича в Австрії? (ФБ: 
Ю. Винничук, 02.01.14). 

Азíровка ← “яблуко”Азíров(а) ? 
? (про сорт яблук, названий на честь Азірова – іронічне ім’я 
М. Азарова). 
“Ех, яблучко – сорт азіровка…” (назва пісні гурту “Телері”). 

Айвóвець ← айв(á) á/а 
Особа-учасник культу “айви”. 
Потім вони зовсім не знають слова “айва” (чомусь). … Я був подумав, 
що це якийсь новий релігійний культ – “айвовці” якісь чи що (ФБ: 
Д. Струнін, 20.03.14). 

Айвóрник ← I-war 
Особа, пов’язана з I-war (інформаційна війна). 
З початком росiйської агресiї в Криму комусь з “айворникiв” спало на 
думку розмiстити на екранах увiмкнутих українських телевiзорiв 



синьо-жовтий прапорець з вельми двозначним пiдтекстом: “Єдина 
країна”/“Единая страна” (ШП, 18/14, с. 1). 

Айдáрівець ← Айдáр р’/р 
Особа, пов’язана з “Айдаром” (український добровольчий батальйон). 
На час написання новини “айдарівці” … стримували натиск 
терористів “ЛНР” та так званої афганської “міліції”, які намагалися 
видавити бійців з території дачної ділянки (УП, 15.07.14). 

Айдрíт ← ай-фóн + дріт  
Айфон-дріт (надсучасний, супертехнологічний дріт). 
Айдріт – Ким Чен Ин рекомендує (Вйо до трону, 5/14). 

Айфонізáція ← “айфонізувáти” ← Айфóн н/н’ 
Опредметнена дія, пов’язана з “Айфоном” (поширення “Айфону” 
світом). 
Після смерті ідейного натхненника “айфонизації” всього світу, 
очільника компанії Apple Стіва Джобса, книжки та фільми про його 
життя почали користуватися величезною популярністю (УМ-і, 
185/14). 

Айфóнний ← Айфóн 
Ознака, пов’язана з “Айфоном”. 
“Айфонне” залицяння (назва статті) (УМ-і, 169/14). 

Айфонолю́б ← люб-и́(ти) айфóн ↔ +о+ ó/о ю/ю́ 
Особа, яка любить айфон. 
Схоже, що сьома прошивка відключила дещо у мізках айфонолюбів… 
(Файні новини з Майклом Щуром (АЄОА), 11/14). 

Айчучхé ← ай-фóн + чучхé ó/о 
Айфон із Чучхе (КНДР). 
У них є північнокорейський планшет “Айчучхе”…? (Вйо до трону, 
5/14). 

Аксьóнівець ← Аксьóнов [ов + ів] 
Особа-прибічник С. Аксьонова (самопроголошений прем’єр Криму). 
Під наглядом російських військ аксьонівці мародерствують в 
автобаті Бахчисарая (УП, 14.03.14). 

Акцéнтівець ← Літ-Акцéнт т/т’ 
Особа, пов’язана з “ЛітАкцентом” (український сайт). 
А одна із авторок проекту, заступниця директора Харківського 
літературного музею Тетяна Трофименко, захищає акцентівців від 
непрофесійності (ПіК-і, 17.02.14). 

Алкоголíт ← алкогóль ó/о 
Захворювання, викликане алкоголем (надмірним його вживанням). 
Він хворіє дуже тяжко Вже підряд чимало літ. Причепивсь до дядька 
Яшки Ну-у … отой … алкоголіт (В. Картавих. Алкоголіт). 

Алкомайдáн ← Майдáн 
Алкогольний Майдан; Майдан алкоголіків. 
Майдан Гідності і “алкомайдан” (назва статті) (maidanua.org, 
09.08.14). 



Алкомайдáнівець ← алкомайдáн н/н’ 
Особа-учасник алкомайдану. 
Нинішні алкомайданівці схожі на донецьких маргіналів (назва статті) 
(intvua.com, 08.08.14). 

Алкомайдáнівський ← алкомайдáн н/н’ 
  ← алкомайдáнів-ець 

Ознака за стосовністю до алкомайдану; ознака за стосовністю до 
алкомайданівця. 
Така різноманітність сірих алкомайданівських буднів протверезила 
залишенців (gk-press.if.ua, 11.08.14). 

Алкопрóща ← прóща 
Алкогольна проща; проща з алкоголем. 
Досить типові для автора головні герої вирушають в алко-прощу 
Україною… (ЛА, 10.01.14). 

Алкосóтник ← алкосóтн(я) н’/н 
Очільник алкосотні. 
Тим сотникам, які наполягали на тому, що зараз комендантський час і 
балаклави заборонені, відповідали, що … бійцям СНА, які, на відміну від 
“алкосотників”, реально борються з сепаратистами на Сході, – не 
можна відкривати свої обличчя перед камерами й інформантами з 
міліції (rozum.info, 01.05.14). 

Алкосóтня ← сóтня 
Алкогольна сотня. 
Виявилось, що після того як Майдан “звільнили від алкосотні”, 
захищати Інститутську від комунального таланту Кличка немає кому 
(ДД, 21.08.14). 

Алкотерори́ст ← терори́ст 
Терорист-алкоголік. 
Дозвіл “государства Украина” алкотерористам не канає (ФБ: 
Р. Сініцин, 08.05.14). 

Алої́зівна ← Алої́з-ій 
Донька Алоїзія (тут – іронічно про Ангелу Меркель). 
Відстань, Алоїзівна, чуєш народ В похід для розбрату зібрався, 
Бандерівці взяли в облогу Кронштадт І Ярош до Волги прорвався (ДД, 
27.06.14). 

Альтернати́вка ← альтернати́в-н(а) історія 
Ослівлення словосполучення альтернативна історія. 
На цьогорічному ВОЛФконі гарячими темами обговорення були 
альтернативна історія в фантастиці (на прикладі польської любові до 
“альтернативки”) й “потраплянці” (“попаданці”) у вітчизняній 
літературі (СФ, 1/14, с. 43). 

Альф’я́та ← áльф-івець á/а 
Іронічно-зневажливо про альфівців (члени спецпідрозділу “Альфа”). 
Тоді для чого Україні такі “беркутята”, “соколята” та “альф’ята”? 
(ШП, 32/13, с. 2). 



Алья́нсівець ← Демократичний Алья́нс с/с’ 
Особа-учасник партії “Демократичний Альянс”. 
“Це нормальна практика: якщо твій товар не купують, ти знижуєш 
ціну, збільшуєш кількість покупців і виграєш!” – кажуть “альянсівці” 
(УМ-і, 161/14). 

Амальгáмність ← амальгáмн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником амальгамний. 
Синтез минулого та модерного, “амальгамність” естетичних смаків, 
плюралізм та еклектизм – усе з арсеналу трансавангарду (День-і, 
109/14). 

Америкобандéрівець ← бандéрівець з Амéрик(и) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення бандерівець з Америки. 
Є Росія, а є бандерівці: афробандерівці, америкобандерівці, 
японобандерівці, ірландобандерівці (Файні новини з Майклом Щуром 
(АЄОА), 22,5/14). 

Американожидобандéрівський ← америкáн-ськ(ий) жидобандéрів-ець  
                                                                                                                        +о+ á/а 

Ознака за віднесеністю до американського жидобандерівця ? 
Якщо коротко, то суть претензій колишнього фантаста до колег по 
літературному цеху наступна: Спілка а) “никак не проявила себя во 
время войны” (тобто, не засудила криваву амерожидобендерівську 
хунту) і б) не відповіла на дзвінки його ясновельможності 
“замміністра”, коли він хотів отримати ключі від приміщення Спілки 
добром (ПіК-і, 17.11.14). 

А́мфорність ← áмфорн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником амфорний. 
Автохтонне населення вивезли примусово, однак “амфорність” 
регіону спрацювала й тут: ніби покинули – але повернулися (ЛА, 
03.07.14). 

Англійчáтина ← англíєць í/і ц’/ч е/ø 
М’ясо англійців. 
Вони казати, що в англійчатини дуже-байдуже цікавий присмак 
кукурдуплі (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Англюся́ ← англ-íєць 
Маленький англієць. 
Ми чухраєм до Англії за гарнющими малими англюсями,– сповістив на 
бігу Тілогриз (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Андроїдою́зер ← ю́зер андрóїд(а) ↔ +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення юзер андроїда (назва операційної системи 
для телефонів). 
Браття-андроїдоюзери, ану підкажіть, яку прогу на Play Market 
краще скачати… (ФБ: В. Миленко, 14.08.14). 

Антиавтомайдáн ← Автомайдáн 
Протилежне до Автомайдан. 



5 автомобілів Автомайдану на Європейській площі у Києві оточені 
більш як 20 машинами активістів АнтиАвтомайдану (УП, 17.01.14). 

Антиавтомайдáнівець ← Антиавтомайдáн н/н’ 
Особа-учасник Антиавтомайдану. 
У Києві анти-автомайданівці атакували опонентів (tsn.ua, 17.01.14). 

Антиавтомайдáнівський ← Антиавтомайдáн н/н’ 
                                              ← антиавтомайдáнів-ець 

Ознака за віднесеністю до Антиавтомайдану; ознака за віднесеністю до 
антиавтомайданівця. 
Президент підписав … так званий антиавтомайданівський закон 
(Радіо “Ера FM”, 17.01.14). 

Антиантисемíт ← антисемíт 
Протилежне до антисеміт. 
Попри те що Ніцше міг висловлюватись як науковець про неоднозначну 
історичну роль юдаїзму (особливо його впливу на розвиток моралі 
Заходу), він завжди відгороджувався від антисемітизму, називаючи 
себе “анти-антисемітом” (УТ-і, 46/14). 

Антибендéрівський ← бендéрівський  
                                     ← бендéрів-ець 

Протилежне до бандерівський; ознака того, хто/що проти бендерівця. 
“Антибендерівський” мітинг відбувся у неділю надвечір з ініціативи 
очільника МДА Володимира Яцуби (УМ-і, 28/14). 

АнтиБýш ← Буш 
Особа, протилежна до Д. Буша. 
Через два роки президентом став “анти-буш” – харизматичний і 
динамічний сенатор з Іллінойсу Барак Обама (ДТ-і, 41/14). 

Антивáтник ← вáтник 
Протилежне до ватник. 
Адміністрація російської соціальної мережі “Однокласники” видалила 
створену кіровоградською журналісткою Оленою Саврановою групу 
“Антиватник” (dostyp.com.ua, 24.07.14). 

Антивишивáтник ← вишивáтник 
Протилежне до вишиватник. 
У Києві вони – “антивишиватники”, а в Даунбасі кричали б “Рассія” 
(УП, 24.11.14). 

Антигáзовий ← гáзовий 
Протилежне до газовий. 
Антигазовий сезон 2014-2015 рр.: сподівайтеся тільки на себе (назва 
статті) (ДТ-і, 26/14). 

Антигазпрóмівський ← Газпрóм м/м’ 
                                       ← газпрóмівський 

Ознака того, хто/що проти “Газпрому”; протилежне до газпромівський. 
Більш того, системна антигазпромівська діяльність, здійснювана 
главою “Роснефти” Ігорем Сєчіним, має найвище покровительство 
(ДТ-і, 4/14). 



Антигéпівський ← Гéп(а) п/п’ 
Ознака того, хто/що проти Гепи (прізвисько очільника Харкова 
Г. Кернеса). 
В Харкові відбувся “антигепівський” марш (назва статті) 
(varta.kharkov.ua, 23.08.14). 

Антигóпницький ← гóпник к/ц’ 
 ← гóпницьк(ий) 

Ознака того, що проти гопників; ознака того, що проти гопницького. 
І дійсно, яке нахабство: сусіди гопника, який вештається по під’їзду з 
ломиком та заточкою і постійно погрожує вломитися у чиюсь 
квартиру (а в одну таки вже й вломився), сміють дотримуватися 
антигопницьких настроїв! (ПіК-і, 05.09.14). 

Антидекорати́вний ← декорати́вний 
Протилежний до декоративного. 
Італійський ілюстратор Еміліано Понці: Мої роботи є 
антидекоративними (chytomo.com, 02.02.14). 

Антидизáйн ← дизáйн 
Протилежне до дизайн. 
Її не зіпсуєш ні антидизайном, ні дивним суперництвом із тінню 
батька, ні людьми, які там щось заробляють на пам’яті Кобзаря (ЛУ, 
49/14, с. 6). 

Антидóбкін ← Дóбкін 
Особа, протилежна до М. Добкіна (очільник Харківщини). 
Але, боюся, що якщо станеться диво і відбудуться вибори, то знову 
виберуть якихось “антидобкіна” чи “антикернеса” (ГПУ, 31.01.14). 

Антиєврéй ← єврéй 
Протилежне до єврей. 
Антимайдан і “антиєвреї”. Хто і навіщо розігрує під час мирних 
протестів в Україні “антисемітську карту” (назва статті) (УМ-і, 
19/14). 

Антижидобандéрівський ← жидобандéрівський 
Протилежне до жидобандерівський. 
Тепер понятно, чого колишній навкололітературний пиячок 90-х 
“Шия” свого часу раптом кинув бухать, став православним 
фундаменталістом і злостним активістом усіх антинатовсько-
антижідобандерівсько-антигеївських сходок (ЛА, 24.04.14). 

Антиінорóдний ← інорóдний 
 ← інорóд-ець 

Протилежне до інородний; ознака того, хто/що проти інородців. 
Головне, що люди дозволили собі діяти самостійно, керуючись 
офіційною “антиінородною” політикою Кремля (ШП, 41/13, с. 2). 

Антикаталóнський ← каталóнський 
Протилежне до каталонський. 
Тоні Кроос – найкращий претендент на антикаталонський футбол 
(2+2: трансляція футбольного матчу, 29.04.14). 



Антикéрнес ← Кéрнес 
Особа, протилежна до Г. Кернеса (очільник Харкова). 
Але, боюся, що якщо станеться диво і відбудуться вибори, то знову 
виберуть якихось “антидобкіна” чи “антикернеса” (ГПУ, 31.01.14). 

Антики́ївський ← ки́ївський 
                             ← Ки́їв 

Ознака за протилежністю до київського; ознака того, хто/що проти 
Києва. 
Не виключено, що десь по містах та селах будуть створюватися ще 
якісь фронти – “антияценючний”, “антикиївський” (у Луганську, 
наприклад)… (varta.kharkov.ua, 12.02.14). 

Антикитаї́зм ← китаї́зм 
Протилежне до китаїзм. 
А як назвати цей антикитаїзм… Античайнізм, античайнатаун… (з 
обговорення книжок С. Жадана та В. Шкляра у Львові у книгарні “Є”, 
31.10.14). 

Антикия́нин ← кия́нин 
  ← Ки́[й-і]в и/́и 

Особа, яка проти киянина; особа, яка проти Києва. 
“Антикияни” – люди, які категорично не приймають нової київської 
влади (ДТ-і, 34/14). 

Антиколомóйщик ← Коломóйськ(ий) 
Особа, яка проти І. Коломойського. 
Антиколомойщиків прошу мене не турбувати (ФБ: Б. Стасюк, 
11.09.14). 

Антиколорáдський ← колорáд 
Ознака того, хто/що проти колорадів. 
Мільярдер зарекомендував себе досить ефективним 
“антиколорадським” менеджером… (ДТ-і, 21/14). 

Антикорупціонéрка ← антикорупціонéр 
Жінка-антикорупціонер. 
… і знаю велику антикорупціонерку… (1+1: ТСН, 22.03.14). 

Антикучмíст ← Кýчм(а) ý/у м/м’  
   ← кучмíст 

Особа, яка проти Л. Кучми; особа, протилежна кучмістові. 
Зробивши вибірку, ми здивувалися: виявилося, що Ющенку з Тимошенко 
й “антикучмистами” діставалося на горіхи майже стільки ж, 
скільки Кучмі й Медведчуку (ТК-і, 15.05.14). 

Антили́ст ← лист 
Протилежне до лист (зустрічний лист). 
Якісь там антилисти готуємо, Мацуєва в оперу не пустили, Ада 
Роговцева ситуацію роз’яснює, хтось там відмовляється від підпису… 
(ПіК-і, 17.03.14). 

Антиляшкíвський ← Ляшк(ó) 
                                   ← ляшкíвськ(ий) 



Ознака того, хто/що проти О. Ляшка; протилежне ляшківському. 
Така активність наштовхує на думку, що антиляшківська кампанія 
замовлена і добре проплачена (varta.kharkov.ua, 22.10.14). 

Антимайдáнити ← Антимайдáн 
Дія (процес), пов’язана з Антимайданом (брати участь в Антимайдані). 
Одеський сепаратист заявив, що вийшов на волю за хабар і продовжує 
“антимайданити” (newsru.ua, 06.10.14). 

Антимайдáнівка ← Антимайдáн н/н’ 
Жінка-учасниця Антимайдану. 
А антимайданівки взагалі ревітимуть як білуги (ПіК-і, 31.01.14). 

Антимайдáнний ← Майдáн 
                                ← Антимайдáн 

Ознака того, хто/що проти Майдану; ознака за стосовністю до 
Антимайдану. 
“Майдануті” й “антимайданні” (назва статті) (ДТ-і, 15/14). 

Антимайдáнність ← антимайдáнн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником антимайданний. 
Після масових звільнень з “Інтеру” людей відставленого з посади 
голови адміністрації Президента Льовочкіна та розвороту редакційної 
політики у провладний бік “антимайданність” телеканалу може 
конкурувати лише з “антимайданністю” медіа-холдингу Сергія 
Курченка (УМ-і, 17/14). 

Антимайдáнство ← Антимайдáн 
Узагальнена назва всього, що пов’язано з Антимайданом. 
Себто, якщо на Заході та в Центрі противників Майдану майже 
немає, то у осередках антимайданства є й суттєва присутність 
прихильників Майдану (easternwestern.livejournal.com, 07.03.14). 

Антиномінáція ← номінáція 
Протилежне до номінація. 
У анти-номінації “Золота булька“ подаємо перелік усіх прізвищ, 
запропонованих до номінуваннями членами журі (ЛА, 31.12.13). 

Антинóрковий ← нóрк(а) 
Ознака того, хто/що проти норки. 
Протягом півтора місяця “антинорковий” майдан у Шульгівці стояв 
непорушно (УМ-і, 156/14). 

Антиокупáнт ← окупáнт 
Протилежне до окупант. 
Якщо бунтарі вдягають на одяг жовті стрічки, то опоненти – 
“антиокупанти” – носять на собі сині та блакитні стрічки (ТК-і, 
13.11.14). 

Антиолігáрх ← олігáрх 
Протилежне до олігарх. 
Запит – на президента-антиолігарха! (назва статті) (День-і, 95/14). 

Антипочéсний ← почéсний 
Протилежне до почесний. 



300 автомобілістів зустрічають президента після візиту, 
(анти)почесний ескорт – як білі ворони за круком… (Ю. Буряк. Вони 
ризикують…). 

Антипýтін ← Пýтін 
Особа, протилежна до В. Путіна (президент Росії). 
Скажімо, що ворог Путіна – це такий-собі анти-Путін, його альтер-
еґо (Критика, 11-12/13). 

Антипýтінка ← антипýтін-ець 
Жінка-антипутінець. 
І реалізовуватися він почав ще відтоді, коли була оприлюднена аудіо-
вистава – начебто перехоплена ворогами телефонна розмова Нестора 
Івановича з Юлією Володимирівною, в якій остання майстерно вдавала 
затяту антипутінку (ПіК-і, 19.05.14). 

Антипýтінський ← Пýтін 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що проти В. Путіна. 
Саме тому має бути створена не антиросійська коаліція, а 
антипутінська (ЛУ, 18-19/14, с. 4). 

Антипýтлерівський ← Пýтлер р/р’ 
Ознака того, хто/що проти Путлера. 
Потрібно сформувати антипутлерівську коаліцію… 
(ukrainian.voanews.com, 12.03.14). 

Антираши́ст ← раши́ст 
Протилежне до рашист. 
Найефективнішими ліками від цієї хвороби стануть російські ж 
антирашисти (День-і, 48/14). 

Антирозкóльник ← розкóл л/л’ 
Особа, яка проти розколу. 
А тут ще й “антирозкольники України” олії у вогонь підливають: 
країну, мовляв, лише федералізація врятує (ВЗ-і, 10.02.14). 

Антиросíя ← Росíя 
Держава, протилежна до Росії. 
Різноманітні псевдотеорії “України, як антиросії”, це банальні 
реінкарнації старої ідеотології: “Украіни нє било, нєт і бить нє 
может!” (УП, 01.07.14). 

Антисáнкція ← сáнкція 
Протилежне до санкція. 
Історія з російською “гуманітаркою” так затягнулася, що жарт, 
буцімто Путін вирішив повернути продуктовий конвой назад (бо після 
його “антисанкцій” росіянам самим їсти нічого), усе менше схожий 
на “шутку юмора” (ВЗ-і, 18.08.14). 

Антисимонéнківський ← Симонéнк(о) 
Ознака того, хто/що проти П. Симоненка. 
Антисимоненківський заколот почався з виходу з фракції КПУ кількох 
депутатів… (УМ-і, 171/14). 

Антискрипáль ← скрипáль 



Протилежне до скрипаль. 
Як ви поставитеся до анти-скрипаля, у якого “скрипка скрипить”, а 
не видає чарівливі звуки…? (ФБ: В. Васильченко, 27.08.14). 

Антистереотипізáція ← стереотипізáція 
Протилежне до стереотипізація. 
Цей процес “антистереотипізації” заторкує в Махна-поета 
передовсім сферу національної літератури (КК, 293-295/14, с. 316). 

Антитерори́стка ← антитерори́ст 
Жінка-антитерорист. 
Перша скрипка-антитерористка (ФБ: І. Січовик, 16.04.14).  

Антитéщинський ← тéщ(а) 
Ознака того, що проти тещі. 
Ображені, змучені тяжкою долею зяті організують 
“антитещинський фронт” (varta.kharkov.ua, 12.02.14). 

Антихірýрг ← хірýрг 
Протилежне до хірург. 
Як ви поставитеся до анти-скрипаля … чи до анти-хірурга, що одним 
рухом скальпеля разом із непотрібом для організму відітне кілька 
важливих і функціональних органів? (ФБ: В. Васильченко, 27.08.14). 

Античайнатáун ← чайнатáун  
Протилежне до чайнатаун. 
А як назвати цей антикитаїзм… Античайнізм, античайнатаун… (з 
обговорення книжок С. Жадана та В. Шкляра у Львові у книгарні “Є”, 
31.10.14). 

Античайнíзм ← Чáйн(а) á/а н/н’ 
Абстрактно-узагальнена назва того, хто/що проти Чайни (від англ. 
China – Китай). 
А як назвати цей антикитаїзм… Античайнізм, античайнатаун… (з 
обговорення книжок С. Жадана та В. Шкляра у Львові у книгарні “Є”, 
31.10.14). 

Антиярéмівський ← Ярéм(а) м/м’ 
Ознака того, хто/що проти В. Яреми (Генеральний прокурор України). 
Не далі як 30 листопада у Києві пройшла одна з таких 
“антияремівських” акцій (УМ-і, 179/14). 

Антияценю́чний ← Яценю́к к/ч 
Ознака того, хто/що проти А. Яценюка (український політик). 
Не виключено, що десь по містах та селах будуть створюватися ще 
якісь фронти – “антияценючний”, “антикиївський” (у Луганську, 
наприклад)… (varta.kharkov.ua, 12.02.14). 

Апанáсенківець ← Апанáсенк(о)  
Особа, пов’язана з Й. Апанасенком (про підлеглих радянського 
генерала). 
А от один із трьох генералів армії, котрі першими одержали це звання, 
– Йосип Апанасенко – постать неординарна… Отож коли закінчилися 



кадрові дивізії, Сталін почав забирати на фронт й “апанасенківців” 
(ТК-і, 19.05.14). 

Апéшник ← АП 
Особа, пов’язана з АП (Адміністрація Президента). 
Отже, свого голову МЗС Порошенко вже має, свої генпрокурор, 
головбанкір і “апешник” теж у наявності (ПіК-і, 26.06.14). 

АПЛівець ← АПЛ л/л’ 
Особа, пов’язана з АПЛ (Англійська прем’єр-ліга). 
Четвертим АПЛівцем був Андрій Шевченко (blog.isport.ua, 31.01.14). 

Аполлóнисто ← аполлóнист(ий) ← Аполлóн 
Ознака дії, пов’язана з Аполлоном. 
… очеретяний Аполлон виглядає… Волю бути миром-довколом 
аполлонисто світу душа засіває… (Р. Лиша. Очеретяний Аполлон). 

Апофігéй ← а[пог]éй + [пóфіг] ó/о 
Апогей, за якого все “пофіг”. 
Мафіозо Хам ... став апофеозом (“апофігеєм”) грабунку і знищення 
держави з колись значними потенціями для розвитку, символом 
підкупу і насильства, втіленням абсолютної деградації моралі 
суспільства, політикуму, законності (ДД, 09.12.13). 

Арбýзовський ← Арбýзов 
Ознака за стосовністю до С. Арбузова (екс-міністр України). 
До того ж скликає банкірів,  як у добрі арбузовські часи, з тією 
метою, щоб, використовуючи “вербальні інтервенції”, знизити курс 
долара їхніми руками (УТ-і, 36/14). 

Ароматознáвець ← знавéць аромáт(у) ↔ +о+ á/а а/á é/е 
Ослівлення словосполучення знавець аромату. 
Ароматознавці працюють у косметичних компаніях (Пізнайко від 6 
років, 8/14, с. 11). 

Артательє́ ← ательє́ 
Ательє, пов’язане з артом (мистецтвом). 
Вдень там проводилися виставки фотографій, лекції про джаз Олексія 
Когана, майстер-класи, арт-ательє, відео-арт-перформанси (ДТ-і, 
33/14). 

АRТмáма ← мáма 
Мама, пов‘язана з артом (мистецтвом). 
“АRТ-мама” – це назва конкурсу, який ініціювали сумські жінки – 
мами прийомних родин (УМ-і, 50/14). 

Артмобілізáція ← мобілізáція 
Мобілізація арту (мистецтва). 
Принаймні так вирішили молоді художники кількох творчих груп, 
об’єднані в ініціативу “АRT-мобілізація”, які перетворили підземний 
перехід під київською Європейською площею на справжню арт-галерею 
(УМ-і, 168/14). 

АРТóбстріл ← óбстріл 
Обстріл артом (мистецтвом). 



АРТ-обстріл. Відомі художники виставили на аукціон свої роботи, 
щоб допомогти армії (назва статті) (УМ-і, 109/14). 

АртШéва ← Шéва 
Мистецтво у “Шеві” (КНУ імені Тараса Шевченка) ? 
Студентська художня школа “АртШева” (730, 6/14, с. 2). 

Артя́рмарок ← я́рмарок 
Ярмарок, пов’язаний із артом. 
Два сезони тому директор “Арсеналу” Наталя Заболотна зробила 
гучну заявку, що відтепер Art Kyiv Contemporary, який задумувався як 
арт-ярмарок, буде некомерційним (УМ-і, 173/14). 

Археологи́ня ← археóлог ó/о 
Жінка-археолог. 
Фанні Штітельман була одним із археологів (археологинь)… (Радіо 
“Ера FM”, 01.02.14). 

Архідостовíрний ← достовíрний 
Надзвичайно достовірний. 
Тож, зважаючи на цю зверхактуальну й архідостовірну агентурну 
інформацію … голова фракції ПР вирішив за слушне попередити 
земляків… (ПіК-і, 02.02.14). 

Архіфедералíст ← федералíст 
Надзвичайний федераліст. 
Частково через те, що він бачиться архіфедералістом, частково 
тому, що представляє інтереси малої та заможної країни, яка не має 
глобального світогляду (УТ-і, 26/14). 

А́садівський ← А́сад д/д’ 
Ознака за стосовністю до Б. Асада (президент Сирії). 
Любить, скажімо, той-таки Царьов асадівську Сирію – немає питань 
(ДТ-і, 4/14). 

Атмосферотвíрний ← твор-и́(ти) атмосфéр(у) ↔ +о+ о/í é/е 
Ознака того, хто/що творить атмосферу. 
Сюжето- й атмосферотвірним чинником тепер уже суперуспішної 
франшизи (ДТ-і, 1/13). 

АТО́вець ← АТО 
Особа-учасник АТО (антитерористична операція). 
Черкаські медсестри “утеплили” АТОвців (dzvin.org, 29.08.14). 

АТОмобíль ← [АТО + авто]мобíль О́/о 
Автомобіль, пов’язаний з АТО (антитерористична операція). 
Є така пісня: “АТОмобілі, АТОмобілі, усі Піски заполонили...” (ДД, 
21.11.14). 

АТО́шний ← АТО 
Ознака за стосовністю до АТО (антитерористична операція). 
Зараз нам сказали, що покладаються якісь АТОшні 3 тисячі гривень 
(portal.lviv.ua, 08.06.14). 

Атóшник ← АТО 
Особа-учасник АТО (антитерористична операція). 



Зараз майбутні депутати-АТОшники розколоті (ВЗ-і, 30.10.14). 
Атóшниця ← атóш-ник  

Жінка-атошник. 
… а якщо ще врахувати, що все написала доблесна Дарка Оліфер – 
журналістка-атошниця, а в минулому – фанатка творінь президента 
Януковича, то виглядає все ще більше фу (ФБ: Н. Станко, 17.12.14). 

Афробандéрівець ← бандéрівець з А́фр-ик(и) ↔ +о+ А́/а 
Ослівлення словосполучення бандерівець з Африки. 
Чоловіка в Інтернеті вже встигли назвати “афробандерівцем”... (ВЗ-
і, 22.08.14). 

Афросепарати́ст ← сепарати́ст з А́фр-ик(и) ↔ +о+ А́/а 
Ослівлення словосполучення сепаратист з Африки. 
Чьорт поб’єрі! Афросепаратист! (ФБ: Т. Монтян, 21.07.14). 

Ахенíтниця ← ах[інéя + ніс]енíтниця 
Ослівлення словосполучення ахінея-нісенітниця. 
Я казати жахомахнющу ахенітницю (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Ахмéтівець ← Ахмéтов [ов + ів] 
Особа, пов’язана з Р. Ахметовим (український олігарх). 
Кадировці – насправді “Ахметівці” (УП, 01.06.14). 

Ахмéтовщина ← Ахмéтов 
Суспільне негативне явище, пов’язане з Р. Ахметовим (український 
олігарх). 
Як і прохання 7-мох сільрад Донеччини приєднати їх до 
Дніпропетровської області – подалі від набридлої ахметовщини, 
кримінального бардака і сепаратистських воплів про “донецьку 
республіку” (ПіК-і, 24.04.14). 
 
 

Б 
 

Бабýстриця ← баб[ýс(я) + ýс]триц(я) 
Бабуся як устриця (тут – стара й несмачна). 
Дітопожирач казати, що малята не такі жорсткі, як їхні бабустриці 
(Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Багатописýчий ← багáто пис-á(ти) á/а 
Ознака за дією, названою словосполученням багато писати. 
Але я ніколи не був “багатописучим”, і “технологічна” легкість 
писання завжди суперечила мукам сумнівів у виборі теми і героїв прози 
(ЛУ, 8/14, с. 4). 

Багаторóсія ← багáт(а) Росíя +о+ á/а í/і 
Ослівлення словосполучення багата Росія. 
А тим часом нагору вже лізе третій претендент і оголошує 
принципово нове “державне утворення” – Новоросію, Малоросію, 
Багаторосію… (ПіК-і, 22.04.14). 



Багню́цький ← багню́к(а) к/ц’ 
Ознака, пов’язана з багнюкою. 
У цій багнюцькій Країні Велетнів зовсім не рости такі веселі харчі, як 
анамаси чи банани (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Базікалáчити ← базікалáч-к(а) 
Дія (процес), повязана з базікалачкою. 
З ким ти там базікалачиш, Ліліпупсик? (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Базікáлачка ← базíк[ання+ балá]чк(а) í/і 
Поєднання ознак базикання та балачки. 
Я чути твої базікалачки! (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Байдучи́ха ← Бáйд(а) á/а 
Жінка Байди. 
Байдині кобзи мовчать… Плодить сліпих Байдючат, Мов кроленят, 
Байдучиха. От ви, обличчя, й такі, Що малювати вас страшно! 
…Тулиш лице до лиця – А не виходить народу! (В. Рабенчук. Байдині 
кобзи мовчать…). 

Байдючá ← Бáйд(а) á/а д/д’ 
Дитина Байди. 
Байдині кобзи мовчать… Плодить сліпих Байдючат, Мов кроленят, 
Байдучиха. От ви, обличчя, й такі, Що малювати вас страшно! 
…Тулиш лице до лиця – А не виходить народу! (В.Рабенчук. Байдині 
кобзи мовчать…). 

БАЛОГА́н ← [Балóга + балагá]н ó/о 
Ослівлення словосполучення балаган Балог. 
Сімейний БАЛОГАн (назва статті) (ВЗ-і, 31.10.14). 

Балогостáн ← Балóг(а) 
Територія Балог (ідеться про Закарпаття). 
За результатами мажоритарних виборів на Закарпатті майбутнє 
депутатське тріо Балог може сміливо ініціювати законопроект про 
перейменування області на Балогостан (ВЗ-і, 31.10.14). 

Балогофеномéн ← феномéн Балóг(и) ↔ +о+ ó/о  
Ослівлення словосполучення феномен Балоги. 
Друзі-закарпатці, роз’ясніть цей ваш “балогофеномен” (ФБ: 
В. Миленко, 27.10.14). 

Бандербáєвець ← [бандéр(а) + назар]бáєвець é/е 
Назарбаєвець-бандера. 
Після візитів президентів Білорусіі та Казахстану – нові реалії, нові 
слова: бульбобандерівці, бульбофашисти, бандербаєвці, жидобаєвці, 
Бацьканаш! (ФБ: О. Качмар, 23.12.14). 

Бандеризóваний ← “бандеризувáти” ← Бандéр(а) é/е 
Ознака за виконаною дією (процесом), пов’язаною зі Степаном 
Бандерою. 
У Росії їхньою територією вважають ледь не всі українські землі на 
захід від Києва та на північ від Одеси, а Львів – найбільш 



“бандеризованим” містом, де вбивають росіян і стріляють усіх, хто 
промовив російське слово (8 найпопулярніших російських стереотипів 
про Україну (vsviti.com.ua, 03.06.14). 

Бандéрик ← Бандéр(а) 
Предмет, пов’язаний із С. Бандерою (рушник із портретом С. Бандери). 
Серед них – “Бандерики” з текстильного проекту FUNKY TEXTILE 
(День-і, 63/14). 

Бандеромобíль ← [бандéр(а) + автом]обíль é/е 
Автомобіль бандери (загальна назва всіх, хто виступає за Україну). 
Терористи серйозно пошкодили знаменитий “Бандеромобіль” – 
броньований КамАЗ “азовців” (theformat.info, 10.08.14). 

Бандерофаши́ст ← бандéра і фаши́ст ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення бандера і фашист. 
Що ж до лідерів КПУ, особливо Петра Симоненка, то вони не 
втомлюються говорити про “бандерофашистів при владі”, “київську 
хунту”, “каральну операцію проти народу Донбасу”, “місто-герой 
Слов’янськ” тощо… (День-і, 113/14). 

Бандерофаши́стський ← бандерофаши́ст 
Ознака за віднесеністю до бандерофашистів. 
А що гіршим буде становище УПЦ МП в Україні, то краще для 
московського начальства, яке отримає чудову картинку “утисків 
Православ’я” у “бандерофашистській” Україні (ДТ-і, 28/14). 

Бандерофíл ← Бандéр(а) é/е 
Особа, яка “любить” С. Бандеру. 
Шарм і ореол дійового радикалізму повністю перебрали на себе 
“Правий сектор” та інші утворення, які свого часу відкололися від 
“Свободи” на знак протесту проти бізнесюків-бандерофілів (ДТ-і, 
5/14). 

Бандерофóбія ← фóбія Бандéр(и) ↔ +о+ 
Боязнь (фобія) С. Бандери. 
Бандерофобiя виявилася потужним двигуном анексiї Криму, 
iнiцiйованої Кремлем (ШП, 13/14, с. 5). 

Бандерошпигýн ← шпигýн бандéр(ів) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення шпигун бандерів. 
Україна не може не вступити в Європу, бо нас туди тягнуть. Не 
єврогеї, не євробандерівці, а бандерошпигуни (Файні новини з 
Майклом Щуром (АЄОА), 19/14). 

Бандерштáтівець ← Бандерштáт т/т’ 
Особа-учасник фестивалю “Бандерштат”. 
На “Бандерштаті” встановили рекорд – 1,5 тисячі гостей відправили 
російському президенту Володимиру Путіну найбільший месидж. Під 
час спеціального флеш-мобу “бандерштатівці” вишикувалися на 
іподромі в гігантський напис “ПТН ПНХ” (ВЗ-і, 04.08.14). 

Бандогéтько ← бáнд(у) геть +о+ á/а 
Особа, яка вигукує “Банду геть!”. 



Тільки-но ми рушили, я зрозумів, наскільки важливими є євромітинги: 
“тітушки” вмить відійшли до парку, … адже їм були незрозумілими 
запал і єдність під час виконання гімну, вигуків революційних 
“бандогетьок” і “славогетів” (varta.kharkov.ua, 12.01.14). 

Бандоохорóнний ← охорóн(а) бáнд(и) ↔ +о+ á/а 
Ознака, пов’язана з охороною банди. 
Не переможемо (є ж і така мінімальна можливість) – не потрібно 
бандоохоронним органам допомагати (glavcom.ua, 21.01.14). 

Бандустáн ← бáнд(а) á/а 
Країна банд. 
Олігархи захочуть створити такий собі “Донбаський Бандустан” із 
місцевим вождем на чолі, який самостійно отримуватиме та 
розподілятиме кошти з Києва (Країна-і, 23/14). 

Банкопáд ← пáд-а(ють) бáнк(и) ↔ +о+ á/а 
Опредметнена дія, названа словосполученням “падають банки” (про 
банкрутства банків). 
В Україні продовжується банкопад (ДТ-і, 36-37/14). 

Баобáбія ← баобáб б/б’ 
Країна баобабів. 
Ми вже були уздовж і впоперек об’їздили столицю Бутузії, чи Баобабії, 
як її по-іншому називають… (Р. Дідула. Привіт із джунглів). 

Баобáбський ← “баобáб” 
                         ← Баобáб-і[й(а)] б’/б 

Ознака за віднесеністю до Баобабії чи до “баобаба” (мешканець 
Баобабії). 
У селах та в містах на ринках розмовляли бутузькою, або 
баобабською, чи баохлопською, в містах же – франтузькою (Р. Дідула. 
Привіт із джунглів). 

БараБýка ← Бара[бáк]а + [бук] 
Барабака-бук (від англ. book – книга). 
Письменники, художники та дітознавці відкрили портал “Простір 
української дитячої книги”, де цуцик на ім’я БараБука розповідає про 
всі новинки книговидання (УМ-і, 46/14). 

Барбакáнівець ← Барбакáн н/н’ 
Особа-учасник “Барбакану” (мистецька галерея). 
У нас є: виставка лютого сучасного мистецтва, ефективна пічка, 
мангал, захищені від вітру місця для сидіння, приємне товариство 
цікавих людей, досить пристойний сусідський вайфай — розповідають 
“барбаканівці” про життя на Майдані (УМ-і, 14/14). 

Бардéса ← бард á/а 
Жінка-бард. 
Була в нас Ірина Скринникова, була Антоніна Тимченко, обидві бардеси 
з гітарами… (varta.kharkov.ua, 25.03.14). 

Барикáдити ← барикáд(а) 
Дія (процес), пов’язана з барикадою (стояти на барикаді). 



БАРИКАДИТИ – утверджувати свою позицію (“Хоч і не складно 
говорив, та барикадити умів”, “Не одного з друзів барикадить”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Барселонофíлія ← Барселóн(а) ó/о 
Любов до “Барселони” (іспанський футбольний клуб). 
Мадридцям можна сто п’ятдесят разів дорікнути їх 
реалоцентризмом (як і “Мундо Депортіво” – барселонофілією) – але 
своє професійне діло вони добре знають (ua-football.com, 31.08.14). 

Басковокіркóрівський ← Бáсков + Кіркóров +о+ á/а [ов + ів] 
Ознака за стосовністю до М. Баскова та Ф. Кіркорова. 
Тут тобі й кіно від сусідів про чесних “енкаведистів” покажуть, і 
“войнушку з фріцами” вже сімдесять років крутять, і концерти зі 
“старими піснями про головне”, і гламур басково-кіркоровської 
Московії (tsn.ua, 09.03.14). 

Батрахоміомáхер ← батрахоміомáх-і[й(а)] 
Особа-учасник батрахоміомахії. 
З безсоромно роздряпаними напоказ гнійниками своїх настовбурчених 
еґо наші “батрахоміомахери” так і просяться, щоб їх завербували… 
(ФБ: О. Забужко, 21.12.14). 

Батьківщи́нівець ← Батьківщи́н(а) н/н’ 
Особа-член ВО “Батьківщина”. 
І, увага, стільки не голосувало саме “батьківщинівців” – 23 (ШП, 
23/13, с. 2). 

Бачунізáція ← “бачунізувáти” ← Бачýн ý/у н/н’ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з О. Бачуном (поширення 
розголосу навколо діяльності судді О. Бачуна). 
Хай там як, упізнається характерна манера “бачунізації”, 
“немирягейту” й іще низки провокацій минулих років (ДТ-і, 5/14). 

Башунбéк ← Башýн ý/у 
В. Башун (депутат Київської обласної ради) як узбецький бек. 
Але окрім круїзу Карибським морем, у 2013 році Башун виклав вереснем 
місяцем, тобто після круїзу та Аляски, світлини з Узбекістану. Тут 
людина … постає в образі справжнього місцевого князька – такий собі 
узбецький Башун-бек (vip.tyzhden.ua, 16.01.14). 

Бджолоклíніка ← клíнік(а) бджіл ↔ +о+ í/о 
Ослівлення словосполучення клініка бджіл. 
Зі сауною, кортами, басейном, пеньками для пробіжки і навіть 
“бджолоклінікою” (полежав на вуликах – і свіженький, як огірочок) 
(ВЗ-і, 30.01.14). 

Бегемóтство ← бегемóт 
Риса, пов’язана з бегемотом (надзвичайно погана поведінка). 
 – Яке бегемотство! – вигукнув ВДВ (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Безбрукíв’я ← без брукíв-к(и) 
Опредметнена ознака (властивість), названа сполукою без бруківки. 



Зараз, коли я дивлюсь на обгорілий Будинок профспілок, на чорне від 
сажі безбруків’я, я не думаю про те, що Київ умирав (ЛА, 03.03.14). 

Безгáззя ← без гáз(у) 
Опредметнена ознака того, що без газу. 
Цукрове безгаззя (назва статті) (ДТ-і, 35/14). 

БезЄСóвий ← без ЄС 
Ознака того, хто/що без ЄС (Європейський Союз). 
БезЄСове життя: підзаголовок до статті “Чий сценарій повторює 
українська революція?” (ПіК-і, 20.02.14). 

Безлімíтність ← безлімíтн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником безлімітний. 
… під дійсність підводимо безлімітність безпам’ятство бо що в 
порівнянні лиш хаос… (Р. Киселюк. Дорога вузька). 

Безмобíльний ← “без мобíли” ← мобíльник 
Ознака того, хто без мобільника. 
Якась мавпа … вихопила з рук комуніста мобільник і проголосувала… 
Безмобільний комуніст собі зчинив крик, що він сам це зробив би… 
(Р. Дідула. Привіт із джунглів). 

Безмомéнтніший ← безмомéнтн(ий) н/н’ 
Вищий ступінь ознаки, названої прикметником безмоментний. 
Другий тайм вийшов дещо нуднішим і безмоментнішим (ua-
football.com, 19.08.14). 

БезПДВшний ← без ПДВ 
Ознака того, хто/що без ПДВ. 
БезПДВшний “продавець людям” почне вимагати від них не 
податкової накладної, а зниження ціни на суму цього ПДВ (ДТ-і, 36-
37/14). 

БезПýтний ← без[пýт]ний + [Пýт]-ін 
Ослівлення словосполучення безпутний Путін. 
…Калапеця, калапеця – Добра каша… й без вина! Мир уклав з 
безПутним Петя: Наче мир… Але ж – війна! (О. Удайко. Калапеця). 

Безромáнний ← без ромáн(у)  
Ознака того, що є без роману. 
Але, окрім того, що з таких конспірологіно-безпорадних тверджень 
навіть посміятися якось не вдається, бо надто вже думка про “без-
романні” нації скидається на розпис у власному чи то безсиллі, чи то 
ліні… (ЛА, 16.12.14). 

Безштанíвство ← без штан(íв) 
Риса, пов’язана з тим, хто/що без штанів. 
І тепер таке безштанівство відбувається двічі на рік: в січні в 10-тих 
числах та в першу пятницю травня (doba.te.ua, 14.01.14). 

Бенелю́б ← люб-и́(ти) Бéн(ю) ↔ +е+ é/е ю/ю́ 
Особа, яка любить Беню (прізвисько українського олігарха 
І. Коломойського). 
Бенелюбам буде кепсько (ФБ: А. Якименко, 20.12.14). 



Бен-Пýтін ← Бен-[Лáден + Пýтін] 
Поєднання ознак В. Путіна й У. Бен-Ладена. 
БЕН-ПУТІН – ПУХЛИНА (С. Бондаренко. Майдани і магнати, або 
Магія магми). 

Беркути́зм ← Бéркут é/е 
Явище (негативне), пов’язане з “Беркутом”. 
БЕРКУТИЗМ – крайня степінь вислужування владі з застосуванням 
насильства та проявами жорстокості (А. Чернівець. Майданізми). 

Беркути́тися ← Бéркут é/е 
Дія (процес), пов’язана з “Беркутом” (діяти, як “Беркут”). 
БЕРКУТИТИСЯ – проявляти крайню степінь вислужування владі 
(“Почуття власної гідності не заважало Степану беркутитися”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Беркутíння ← “беркутіти” ← Бéркут é/е т/т’ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з “Беркутом”. 
БЕРКУТІННЯ – бездумне виконання вказівок керівництва працівником 
правоохоронного органу. (“У підрозділі відчувався дух беркутіння”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Беркутітýшка ← Бéрку[т + т]ітýшка é/е  
Особа, яка поєднує в собі ознаки “беркута” і тітушки.  
Романе, тримайте себе в руках, бо беркутітушкою станете (Файні 
новини з Майклом Щуром (АЄОА), 19/14). 

Беркутня́ ← бéркут(и) é/е 
Зневажливо-збірне до беркути (службовці із “Беркута”). 
Вочевидь, тупоголовій беркутні здається, що люди, довідавшись про 
те, що бабуся Кличка була єврейкою, відразу від нього відхрестяться? 
(tsn.ua, 04.02.14). 

Беркутня́к ← бéркут(и) é/е 
Зневажливо-збірне до беркути (службовці із “Беркута”). 
Так, промаркувати і прономерувати весь беркутняк… (ТВІ, 18.02.14, 
18:45). 

Беркутолю́б ← люб-и́(ти) Бéркут ↔ +о+ ю́/ю 
Особа, яка любить “Беркут”. 
Білоцерківський “беркутолюб” напевно запрошує активістів до себе 
додому (vk.com: Біла Церква,10.02.14). 

Беркутýшка ← Бéрку[т + ті]тýшка é/е 
Беркутівець-тітушка. 
Україна – вільна від беркутушок (із агітаційного матеріалу 
“Демократичного Альянсу”, 30.01.14). 

Бидлáм ← [би́дл(о) + бедл]áм и/и ́
Бедлам від бидла ? 
Раніше осені цей бидлам не закінчиться (УП, 29.05.14). 

Бидлогрáд ← град би́дл(а) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення град бидла. 



Ще за гостроту і актуальність зачеплених тем сподобався роман 
Олега Галетки “Бидлоград!”, в якому письменник піднімає 
проблематику деградації нашого соціуму в умовах сучасного 
урбаністичного життя… (Буквоїд, 26.09.14). 

Бидломережá ← мереж(á) для би́дл(а) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення мережа для бидла. 
Юля робила свій проект задовго до “Однокласників”, “Вконтакті” та 
решти бидломереж, які нині багатьма “політолухами” і 
“мережологами” розглядаються як “самоорганізовані політичні 
партії” та зародок вікіноміки (varta.kharkov.ua, 06.08.14). 

Бикокó ← [бик + рок]окó и/́и 
Рококо (від) “биків” (із жарґону – особи з низькими розумовими 
здібностями). 
Архітектура – застигла музика, Мануеліно, ампір, рококо, “Наші” 
сподобились увіковічнити Мурку в шансоні – стиль бикоко... (ДД, 
28.02.14). 

Бикорококó ← бик + рококó +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення рококо (від) биків. 
Це не бикорококо з данбаським присмаком (ФБ: Ю. Шевчук, 27.08.14). 

Бібліоклептомáнія ← клептомáнія 
Книжкова клептоманія. 
Якась бібліоклептоманія у вас там буяє (ФБ: О. Новик, 18.09.14). 

Бібліокуми́рня ← куми́рня 
Книжкова кумирня. 
БІБЛІОКУМИРНЯ. Моя толкініана неукраїнською значно скромніша: 
оригінал у пейпербеках, але подарунковому боксі, Шиппі, пару 
російськомовних видань (ФБ: Б. Стасюк, 29.09.14). 

Бібліосмаколи́к ← смаколи́к 
Книжковий (бібліотечний) смаколик. 
БібліоСмаколики (назва допису) (cdbter.blogspot.com, 27.06.14). 

Бізнесперевíреність ← перевíреність бíзнес(ом) ↔ í/і 
Ослівлення словосполучення перевіреність бізнесом. 
Однак якщо дивитися неупереджено, то принцип “бізнес-
перевіреності” нічим не гірший за традиційну манеру віддавати 
посади соратникам по партії (ПіК-і, 28.06.14). 

Бізнесприв’я́зка ← бізнес-óв(а) прив’я́зк(а)  
Ослівлення словосполучення бізнесова прив’язка. 
Тепер треба буде проаналізувати на парт- чи бізнесприв’язку окремих 
членів теркомісій від явно технічних кандидатів (ПіК-і, 31.03.14). 

Бізнесю́чий ← бізнесю́к к/ч 
Ознака за стосовністю до бізнесюка. 
Добре знає підполковник КГБ “бізнесючу” породу, цю специфічну 
ментальність (УТ-і, 43/14). 

Бізнесю́чість ← бізнесю́ч(ий) ч/ч’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником бізнесючий. 



На жаль, за минулі місяці Порошенко показав себе слабким, нерішучим, 
непослідовним діячем, схильним до половинчастих і запізнілих дій, 
неспроможним позбутися “бізнесючості” й вийти за межі 
кучмівської парадигми управління державою (УТ-і, 43/14). 

Бійци́ця ← боє́ць є́/є ц’/ц о/і 
Жінка-боєць. 
Але, як висловлюється один командир, в нас є бійці і бійциці 
(nikorupciji.org, 04.09.14). 

Білбóрдовий ← білбóрд 
Ознака, пов’язана з білбордом. 
Адже в їхньому разі це був би якраз той випадок, коли проти них були б 
безсилими й гречка, й пофарбовані парканчики, й білбордові атаки (ТК-
і, 23.09.14). 

Білодзвóнний ← бíл(ий) дзвін +о+ í/і í/ó 
Ознака, пов’язана з білим дзвоном. 
Чорні згуки роялю з вікна весняного – нарозтіж! Срібне-срібне 
пташа – у сильці білодзвонного неба. Заворожуй мене, воріженьку 
ранковий! (Д. Чистяк. Ритм (ІІ)). 

Білоперчáточник ← бíл(і) перчáтк(и) +о+ í/і ø/о к/ч 
Особа у білих перчатках (тут про тітушок). 
А “пацанва” у дворах навколо місця побоїща – говорити про те, як 
збирали “білоперчаточників” у бійцівських секціях місцевого 
спорткомплексу “Локомотив”… (kyiv.comments.ua, 09.02.14). 

Білоплями́стий ← бíл(а) пля́м(а) +о+ í/і я́/я 
Ознака, пов’язана з білими плямами. 
… він може стати запорукою того, що цей історичний період не буде 
таким “білоплямистим”, як, скажімо, сталінські роки (День-і, 1/14). 

Білопля́мний ← бíл(а) пля́м(а) +о+ í/і  
Ознака, пов’язана з білою плямою. 
І скепсис декого з цього приводу зрозуміти важко: до десятка 
висококласних – цілісних, зрілих, попри всі можливі “але” відчутно не-
вторинно-імітативних, врешті, свіжих – збірок на рік прикрасять 
будь-яку, навіть і не настільки “білоплямну”, як наша, літературу 
(ЛА, 16.12.14). 

Білорусифікáція ← “білорусифікувáти” ← Білорýсь ý/у с’/с 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Білоруссю (поширення всього, 
що характерне для Білорусі). 
Німецькі депутати бачать білорусифікацію України (назва статті) 
(dw.de, 17.01.14). 

Бітлолю́б ← люб-и́(ти) бітл(íв) ↔ +о+ ю/ю́ л’/л 
Особа, яка любить “бітлів”. 
До речі, у клубі “бітлолюбів” і Святослав Вакарчук, і Руслана, і навіть 
Андрій Садовий (ВЗ-і, 17.12.14). 

Бліцпши́к ← бліц[кри́ґ + пшик] 
Поєднання ознак бліцкриґу і пшику (бліцкриґ, що завершився пшиком. 



Не бліц-кріґ, а бліц-пшик (назва розділу) (galychyna.if.ua, 23.08.14). 
Блудори́зець ← блуд-и́(ти) в ри́з(і) +о+ 

Особа, яка блудить у ризі. 
Хіба богослов отець Петро Сорока потребує коментаря якогось 
блудоризця, кощія з келейним голосом… (Д. Кремінь. Літературне 
листування Д. Кременя і П. Сороки). 

Бобродíя ← дія бобр(á) ↔ +о+ 
                 ← бобр-óв(а) дíя +о+  

Ослівлення словосполучення дія бобра чи боброва дія.  
Бобродії. “Кончу-Заспу атакують бобри” – такі заголовки з’явилися в 
українських ЗМІ не заради жарту (vip.tyzhden.ua, 16.01.14). 

Богданізáція ← “богданізувáти” ← Богдáн н/н’ á/а 
Опредметнена дія (процес) – набуття ознак Богдана (Хмельницького). 
Так, Іґор Караулов у статті “Богданізація Януковича” (ґазета 
“Известия”) пише… (ЛА, 30.12.13). 

Бондарéнчиха ← Бондарéнк(о) к/ч 
Зневажливо про О. Бондаренко (депутатка ВР України). 
Усіх цих Царьових, Колєсніченків, Олійників, Калетників, Бондаренчих, 
 … треба покарати (Радіо “Ера FM”, 27.02.14). 

Борцýн ← борéць é/ø ц’/ц 
Зневажливо-іронічне до борець. 
А ось і ще два потенційних “борцуни”: у той же “чистий вівторок” 
Генпрокуратура направила в Раду подання на “обезмандатування” 
Олійника з Калєтником – за славнозвісне голосування “16-01” (ПіК-і, 
03.06.14). 

Боснієзáція ← “боснієзувáти” ← Бóсні[й(а)] ó/о 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Боснією (набуття ознак Боснії). 
Путін розпочав процес “боснієзації” України (УП, 22.09.14). 

Ботоксіáн ← [бóтокс + Максим]іліáн ó/о с/с’ 
Ботокс-Максиміліан (іронічно про В. Путіна). 
Це лише ватники впадають ніц перед “сонцеликим Ботоксіаном”, а 
всі нормальні українці від п’яти до 85 років його, як відомо, з лайном 
змішують (закреслено) занурюють у споріднену теплу субстанцію, де, 
власне, йому і місце (ПіК-і, 16.08.14). 

Ботмережá ← мереж(á) бóт(ів) ↔ ó/о 
Ослівлення словосполучення мережа ботів (неіснуючий або 
проплачений інтернеткористувач). 
Але, серед друзів десь половина ботів (така-собі соціальна бот-
мережа) (ФБ: О. Винник, 05.10.14). 

Брехіонáл ← [брех-ýн + рег]іонáл 
Ослівлення словосполучення брехун-регіонал. 
Те, що досі там встояв Ленін – теж ознака майбутніх проблем, які 
підігріватимуться “брехіоналами” й комуністами (С. Бондаренко. 
Майдани і магнати, або Магія магми). 

Брехíт ← брех-н(я́) 



Захворювання, пов’язане з брехнею. 
Ну й хвороб у Килини, Не ангіна, Не бронхіт – Не дає життя щоднини 
Їй загострений … “брехіт”! (В. Картавих. Страшна хвороба). 

Брехля́ндія ← брех-н(я́) 
Країна брехні. 
У країні БРЕХЛЯНДІЇ (назва допису) (cdbter.blogspot.com, 27.06.14). 

Брехóвшек ← [брехýн + Піх]óвшек 
Ослівлення словосполучення брехун Піховшек (український журналіст). 
Скуповують “телеканалізацію”, забивають її свіжими 
“бреховшеками”, “видріністами”, що ласі, колись “купони стригли”, 
а нині “рубають капусту” (І. Колодій. Горіла шина…). 

Брехотерапíя ← терапíя брех-н(éю) ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення терапія брехнею. 
Розвиваючи в собі братовбивчий гріх, Путін Геббельса переміг І в 
жанрі брехотерапії Перед дурнями триматися вміє (П. Осадчук. 
Розвиваючи в собі…). 

Бри́нихівщина ← Бри́них 
Явище, пов’язане з М. Бринихом (надмірне вживання суржику в 
сучасній літературі). 
Але в текстах офіційно-ділових, науково-популярних, енциклопедичних, 
освітніх ніякої бринихівщини та подерв’янщини бути просто НЕ 
повинно (ФБ: Б. Стасюк, 19.08.14). 

Бýківський ← Бук 
Ознака за віднесеністю до “Бук” (вид гармати). 
Тим часом вивозили кудись шматки фюзеляжу з пробоїнами від вибуху 
“буківської” ракети (ЛУ, 30/14, с. 6). 

Буккрóсинговий ← буккрóсинг 
Ознака, пов’язана з буккросингом (обмін книжками). 
Чи не найпопулярнішою буккросинговою точкою є ця книгарня, хоча 
книг тут не дуже багато (730, 4/14, с. 2). 

Булáтовець ← Булáтов 
Особа, пов’язана з Д. Булатовим (один із лідерів Автомайдану). 
Булатовці нагадали Чернігову вимоги Майдану (newvv.net, 04.02.14). 

Бульбобандéрівець ← бульб-áш-бандéрівець ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення бульбаш-бандерівець. 
Після візитів президентів Білорусіі та Казахстану – нові реалії, нові 
слова: бульбобандерівці, бульбофашисти, бандербаєвці, жидобаєвці, 
Бацьканаш! (ФБ: О. Качмар, 23.12.14). 

Бульбофаши́ст ← бульб-áш-фаши́ст ↔ +о+ 
Ослівлення словосполучення бульбаш-фашист. 
Після візитів президентів Білорусіі та Казахстану – нові реалії, нові 
слова: бульбобандерівці, бульбофашисти, бандербаєвці, жидобаєвці, 
Бацьканаш! (ФБ: О. Качмар, 23.12.14). 

Бульваризáція ← “бульваризувáти” ← бульвáр-н(ий) á/а 
Опредметнена дія (процес) – набуття ознак чогось бульварного. 



Однак теперішня тотальна “бульваризація” – це ще й виховання 
глядача, який жадає тільки реготу (ДТ-і, 47/14). 

Бумблякіáда ← Бумбляк-éвич 
Збірне до подій, пов’язаних із Бумблякевичем (персонаж роману 
Ю. Винничука “Мальва Ланда”). 
Бумблякіада (назва статті) (ДЧ-і, 21.08.14). 

Бундескáнцлерка ← бундескáнцлер 
Жінка-бундесканцлер. 
Скажімо, бундесканцлерка днями заявила, що не втрачає надій і 
оптимізму та тримає, все ще тримає, нитку зв’язків з Путіним (ПіК-і, 
13.08.14). 

Бутýзія ← бутýз з/з’ 
Країна бутузів. 
Які ще треба докази, що я там був – в екзотичній, мало кому відомій 
екваторіальній країні Бутузії? … Водив нас по найвищому органі влади 
симпатичний темношкірий бутуз… (Р. Дідула. Привіт із джунглів). 

Бутýзький ← бутýз з/з’ 
                    ← Бутýз-ія 

Ознака за віднесеністю до бутуза чи Бутузії. 
У селах та в містах на ринках розмовляли бутузькою, або 
баобабською, чи баохлопською, в містах же – франтузькою (Р. Дідула. 
Привіт із джунглів). 

Бушлáтий ← бушлáт 
Ознака пов’язаного з бушлатом. 
У армійських бушлатах йшли троє. … З далини Заклинав якийсь птах 
цих бушлатих (А. Ненцінський. На останній межі). 

Бюджекпóт ← бю[джéт + джекпóт] é/е 
Бюджет-джекпот. 
Напис на карикатурі Ю. Журавля, на якій зображено А. Яценюка (ФБ: 
Ю. Журавель, 27.12.14). 

Бюджетоосвóювальний ← освóюва(ти) бюджéт ↔ +о+ é/е 
Ознака того, хто/що освоює бюджет. 
Словолюбні урядники терпіли пресу і навіть трохи гамували свої 
“бюджетоосвоювальні” апетити (СВ-і, 7/14). 

БЮ́Тик ← БЮТ 
Зневажливо-іронічно про БЮТ (Блок Юлії Тимошенко). 
Чесні люди покидають БЮТик (ФБ: І. Січовик, 02.04.14). 

 
 

В 
 

Вавілóніти ← Вавілóн н/н’ 
Дія (процес), пов’язана з Вавілоном (?). 
Іще смакую напій Земляка і конвертуюсь потроху – тобто вавілонію… 
(В. Ільїн. Повертаюсь нарешті до витоків). 



Вагомóвний ← ваг(á) мóв(и) +о+  
Ознака, пов’язана з вагою мови. 
Не роби цього! Це серйозна і вагомовна тема (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Вайфáйний ← вайфáй 
Ознака за стосовністю до вайфай. 
Файне-“вайфайне” (назва статті) (УМ-і, 131/14). 

Вампíрність ← вампíрн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником вампірний. 
Отакi й iнакшi ключi дослiдник пiдбирає за щораз перед тим, як 
вiдiмкнути загадку того чи iншого таланту, сюжету, образу, 
менталiтету: “вампiрнiсть” Марка Вовчка, завдяки якiй росiянка 
стала найкращим у свiй час українським прозаїком… (ШП, 31/14, с. 7). 

Вампіря́та ← вампíр í/і р/р’ 
Діти вампіра. 
Знов московський вампір Хоче кров України смоктати. І до нас, в 
тихий двір, Засилає своїх вампірят (В. Савчук, Сини стоять). 

Вангувáти ← Вáнг(а) á/а 
Дія (процес), пов’язана з Вангою (болгарська провидиця) (тут – 
передбачати). 
Андерсон “вангує” стосовно “МЮ” (назва блогу) (БФ, 04.02.14). 

Варáнгерець ← Сан Варáнгер 
Особа-житель Сан Варангера (норвезький муніципалітет). 
З одного боку, росіянські покупці забезпечують варангерцям непоганий 
виторг, а з іншого – являють собою некеровану орду, від якої невідомо 
чого чекати (ПіК-і, 28.08.14). 

Вареникої́д ← ї́с(ти) варéник(и) ↔ +о+ с/д é/е 
Особа, яка їсть вареники. 
Він взяв участь у конкурсі вареникоїдів (ВЗ-і, 18.11.14). 

Варягокорéєць ← варя́г-корéєць +о+ я/́я 
Ослівлення словосполучення варяг-кореєць. 
… у камуфляжній формі на узбережній кромці чотирьох флотів 
варягокорейців, золотоносних зсувів… (Ю. Буряк. Апокаліпсис). 

Вáта ← вáт-ник 
Збірне до ватників (одна із назв путінських учасників-провокаторів і 
їхніх прихильників у війні Росії проти України). 
Інтелектуальна “вата” (назва статті) (tsn.ua, 16.12.14). 

Ватáн ← вáт(а) á/а 
Зневажливо про особу, належну до вати. 
Рота німецьких добровольців вирушила на схід нашої держави у зону 
АТО з метою знищення кремлядських наймитів та різного роду 
ватанів (ФБ: Р. фон Хансен, 06.10.14). 

Ватанаї́л ← вá[тн(ий) Са]танаї́л 
Ослівлення словосполучння ватний Сатанаїл. 



Навіть в царстві Ватного Сатани (Ватанаїла) – Донбасі, без 
московитського десанту не вдалося підняти дійсно масове збурення 
(ФБ: І. Семесюк, 03.07.14). 

Ватінóїд ← вáт(а) á/а т/т’ 
Особа, належна до вати. 
…ватіноїди страдали за росію прямо посеред вашого міста “під 
лєніном” (ФБ: Татуся Бо, 29.09.14). 

Вáтний ← вáт(а) 
Ознака, пов’язана з “ватою”. 
Ми не дозволимо тут ватні мітинги (УТ-і, 39/14). 

Вáтник ← вáт(а) 
Особа, у якої вата в голові (про прихильників війни Росії проти 
України й учасників цієї війни на боці Росії). 
Ці люди вважають себе патріотами країни, а в соцмережах їх 
називають “ватниками”. … Адже якщо у більшості населення країни 
в голові, що називається, “вата”, то це всерйоз і надовго 
(3republic.org.ua, 22.09.14). 

Ватникáн ← [вáтник + Ват]икáн á/а  
Ослівлення словосполучення Ватикан ватників ? 
Це нова релігія – ватниканство. І постане нова країна Ватникан 
(Утеодин з Майклом Щуром, 11/14). 

Ватникáнство ← ватник á/а 
Явище (релігія), пов’язане з ватником. 
Це нова релігія – ватниканство (Утеодин з Майклом Щуром, 11/14). 

Вáтницький ← вáтник к/ц’ 
Ознака за стосовністю до ватника. 
Аеропорт в Донецьку – його хата, За брата – кожен воїн-побратим. 
Під обстрілами “ватницького” ката, Де холод, “град”, ворожі кулі й 
дим (Л. Ткач. Виріс без мами…). 

Вáтниця ← вáтник к/ц’ 
Жінка-ватник. 
Причиною заяви став мультфільм “Ватниця-мутант”, одним з 
співавтором якого є українська письменниця Ірена Карпа 
(ukranews.com, 13.10.14). 

Ватнобíженець ← вáтн(ий) бíженець +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення ватний біженець. 
Ватнобіженці, іх справді вистачає. Деякі примудряються вести 
бізнес в “материковій” Україні і гнати на неї (ФБ: Є. Булавка, 
06.08.14). 

Ватоголóвість ← “ватоголóвий” ← вáт(а) в голов(í) +о+ á/а о/ó  
Опредметнена ознака того, хто має вату в голові. 
Це що за латентна ватоголовість (ФБ: Татуся Бо, 29.09.14). 

Ватомобíль ← вáт(а) + [авто]мобíль á/а 
Автомобіль вати (ватників). 



По вулицях колись навіть ватомобіль їздив – увесь у колорадських 
стрічках (з розмови на вулицях Харкова, 05.04.14). 

Ватоополчéнець ← ополчéнець з вáт(и) ↔ +о+ á/а 
   ← вáт-н(ий) ополчéнець ↔ +о+ á/а 

Ослівлення словосполучення ополченець з вати чи ватний ополченець. 
Поступали ще новини з нашого Востоку, що стріляють значно менше 
ватоополченці – вродє начали читать протоколи Менські (Правдиво: 
25 хвилин, 1/14). 

Ватоцефáл ← вáт(а) á/а 
Особа, у якої вата в голові. 
Бо якщо подумать трезво: ці ватоцефали без московського добра 
точно не стріляли б (Правдиво: 25 хвилин, 2/14). 

Вебскрóмність ← скрóмність 
Скромність у вебі (тут ідеться про Інтернет). 
Ну а тепер прикиньте, скільки політтехнологи Кузьміна запросили зі 
свого клієнта за цей шедевр елегантної веб-скромності (ПіК-і, 
05.04.14). 

Ведмедепáд ← пáд-а(ють) ведмéд(і) ↔ +е+ é/е 
Явище, коли падають ведмеді (ідеться про церемонію викидання на лід 
іграшкових ведмедиків). 
Власне “ведмедепад” очікує на того хокеїста команди-господарки, 
котрий першим закине шайбу в матчі, де було занонсовано “Тедді-
шоу” (УМ-і, 51/14). 

Векторолóгія ← вéктор é/е 
Наука про вектори. 
Векторологія – таку назву він дав науці про рух особистості у 
соціопросторі (Егоїст, 2/14, с. 17). 

Вéлетенька ← вéлетень 
Жінка-велетень. 
Ніколи в животі не було жінок-велетеньок (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Великовітчизнянослáв’я ← слáв-и(ти) вели́к(у) вітчизня́н(у) війну  
        ↔ +о+о+ и/́и я/́я 

Опредметнена дія (процес), названа словосполученням  славити Велику 
Вітчизняну війну. 
Міф про “Вєлікую Атєчєствєнную” є наріжним каменем нинішньої 
кремлівської ідеології. Понад те, фактично новою релігією, таким собі 
“великовітчизнянослав’ям” (УТ-і, 22/14). 

Велокнигáрня ← книгáрня 
Велосипедна книгарня. 
У Львові відкрили мандрівну велокнигарню “Чаргород”, повідомляє 
“БараБука” (ЛА, 07.10.14). 

Веломайдáн ← Майдáн 
Велосипедний Майдан. 



Проте ввечері, один з організаторів цієї акції Олесь Штефчук 
повідомив, що Веломайдан відбувся і навіть перевершив будь-які 
найсміливіші очікування… (varta.kharkov.ua, 20.01.14). 

Веломайдáнівець ← Веломайдáн н/н’ 
Особа-учасник Веломайдану. 
У суботу, 11 січня, черкаські веломайданівці вирішили вдруге 
проїхатися містом (www.ukr.net, 11.01.14). 

Велохрéсний ← хрéсний 
Хресний на велосипеді.  
Велохресну ходу провели в центрі столиці до “Дня білої тростини” 
(ВЗ-і, 13.11.14). 

Велотрáвень ← трáвень 
Велосипедний травень. 
Вело-травень (назва статті) (День-і, 78/14). 

Вестгéмський ← Вест Гем  
Ознака за стосовністю до “Вест Гем” (англійський футбольний клуб). 
Разван Рац: вестгемський етап кар’єри завершений (БФ, 01.02.14). 

Взаємовíрний ← взаєм́-н(а) вíр(а) +о+ є́/є 
Ознака, пов’язана з взаємною вірою. 
На двох, на пару: на взаєми, Взаємовірне поєднання – Тертя всесвітнє 
щирощемне Розкрай в артеріях кохання (Б. Чепурко. Теребля). 

Виборє́сти ← ви́бор є́сть т’/т 
Особи з гаслом “Вибор єсть” (прихильники В. Медведчука). 
Те, що центром продукування і клонування “виборєстів“ Медведчук 
обрав Харків, невипадково (ФБ: О. Різниченко, 08.05.14). 

Виборє́стний ← виборє́ст(и) 
Ознака, пов’язана з виборєстами. 
У цей період вони виступали легально під своїми “виборєстними” 
прапорами (ФБ: О. Різниченко, 08.05.14). 

Видрінíст ← Ви́дрін и́/и н/н’ 
Особа-прихильник чи послідовник Д. Видріна (український публіцист). 
Скуповують “телеканалізацію”, забивають її свіжими 
“бреховшеками”, “видріністами”, що ласі, колись “купони стригли”, 
а нині “рубають капусту” (І. Колодій. Горіла шина…). 

Ви́зміїти ← “змії́ти” ← змій í/і 
Завершена дія, пов’язана зі змієм ? 
Визміють зорі невчасні осмути. Стане між ними святошна жура 
(О. Гунько. Брами Всесвіту). 

Вилонóсець ← нос-и́(ти) ви́л(а) ↔ +о+ ó/о и́/и 
Особа, яка носить вила (про нардепа О. Ляшка). 
Тож сьогодні під час засідання в парламенті вилоносець знов тицяв 
пальці у нещасного Симоненка (ПіК-і, 18.06.14). 

Вилонóсний ← нос-и́(ти) ви́л(а) ↔ +о+ ó/о и́/и 
Ознака того, хто носить вила. 



Цілодобова піар-кампанія імені вилоносного радикала росте і 
шириться, цвіте і пахне (ПіК-і, 30.07.14). 

Ви́песток ← ви́пест-и(ти) 
Особа, яку випестили. 
Путінські “випестки” придушують протести мирних людей (зі 
щоденного звернення речника АТО, 08.12.14). 

Високáпость ← Висо[ка + кá]пость á/а 
Ослівлення словосполучення висока капость. 
О, Високапосте! О, Монархине! О, Золота Сумкодержателько! О, 
Володерко! О, Роксултано! (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Високомóдний ← висóк(а) мóд(а) +о+ 
Ознака, пов’язана з високою модою. 
Джорджіо Армані недарма дав своїй “високомодній” колекції назву 
“Кочівник”… (УМ-і, 10/14). 

Виховáнчик ← ви́хованець и́/и е/ø ц’/ч а/á 
Зменшено-пестливе до вихованець. 
Н. Рябцева. Петрикові вихованчики. Казкові оповідання. – К.: 
Ярославів вал, 2014. 

Вишивáтний ← вишивáт-ник 
Ознака, пов’язана з вишиватником. 
Є ностальгія за минулим, ватна й вишиватна, і навіть просунуто 
синтепонна, у кожного свої сфери ідеалізації (ДТ-і, 50/14). 

Вишивáтництво ← вишивáтник к/ц 
Суспільне негативне явище, пов’язане з вишиватниками. 
Бо без вашої підтримки не буде вишиватництва й шароварщини 
(Утеодин з Майклом Щуром, 10/14). 

Вишивáтницький ← вишивáтник к/ц’ 
Ознака за стосовністю до вишиватників. 
Критики цієї моделі, однак, назвали б її вишиватницькою 
(forum.pravda.com.ua, 11.12.14). 

Вишивáтниця ← вишивáтник к/ц’  
Жінка-вишиватник. 
Я запросив одну маму, яка спробує пояснити, чому вона думає, що її 
дочку намагаються виховати як вишиватницю (Утеодин з Майклом 
Щуром, 10/14). 

Вишитокравáтник ← ви́шит(а) кравáт-к(а) +о+ и/́и  
Особа з вишитою краваткою. 
Новий тип чиновника – вишитокраватник (Утеодин з Майклом 
Щуром, 8/14). 

Віáгрівка ← Віáгр(а) р/р’ 
Учасниця “Віагри” (музичний гурт). 
На початку червня колишня “віагрівка” Альбіна Джанабаєва 
подарувала співаку Валерію Меладзе синочка, якому дали старовинне 
грузинське ім’я (news.join.ua, 14.11.14). 

Відвзає́мнений ← “відвзає́мнити”← “взаємнити” ← взає́мн(ий) 



? 
Це виливається в унікальну формулу “відвзаємненого” читання як 
значущого різновиду соціо-культурних відносин… (ЛА, 18.12.13). 

Відгоробíти ← “горобíти” ← гороб-и́н(а) б/б’ 
Завершена дія (процес), пов’язана з горобиною. 
Відпалала і відгоробіла ягодами осінь золота. Біля лісу хуртовина біла 
позолоту снігом замета (Г. Ліщенюк. Відпалала і відгоробіла…). 

Віддрагомáнити ← драгомáнити 
Завершена дія (процес), пов’язана з драгоманом (завершити, здійснити 
переклад). 
Навіть якщо займатися перекладом літератури денно та нощно і при 
цьому всьому прожити в тепличних умовах аж ніяк не менше 120 
років, віддрагоманити всі книжки, які хотілось би, на жаль, не вийде 
(ФБ: Б. Стасюк, 28.11.14). 

Вíденка ← Вíден-ськ(а) кав’ярня 
Ослівлення словосполучення віденська кав’ярня. 
Посадовцям облради смакує “Віденка” (ВЗ-і, 18.01.14). 

Відеовійнá ← війнá 
Війна за допомогою відео. 
Інформаційна відео-війна відбувається не лише в новинах, роликах із 
зони АТО, а й у розважальному контенті (varta.kharkov.ua, 21.11.14). 

Відеочужи́нство ← чужи́нство 
? 
Відеочужинство (назва статті) (УЛГ-і, 21/14). 

Відкатехізувáти ← катехізувáти 
Дія (процес) – завершити катехізувати. 
Відкатиxизувати багатообіцяльними проповідями, відживити 
спеціальною православною олією соняшника й чисто православними 
горіхами – дивними харчами, які вмить поз'являлися на полицяx нашиx 
супермаркетів (tsn.ua, 17.10.14). 

Відкáтинг ← відкáт т/т’ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з відкатами. 
Бо це, як ви сказали, тотальний відкатинг і корупція (Радіо “Ера FM”, 
31.12.13). 

Відкатомістки́й ← містк(и́й) на відкáт(и) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення місткий на відкати. 
Провалив “відкотомісткий” Штокманівський проект, проморгав 
розвиток СПГ і “сланцеву революцію” (ДТ-і, 4/14). 

Відкатопрóвід ← прóвід відкáт(ів) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення провід відкатів. 
З регіонами Росії на схід від Уралу створено деякі комунікації – 
Транссиб, напівжива Байкало-Амурська магістраль, побудований 
“відкатопровід” Східний Сибір-Тихий океан (ДТ-і, 2/14). 

Відкритоспи́сочний ← відкри́т(ий) спи́сок +о+ и́/и к/ч 
Ознака, пов’язана з відкритим списком. 



Більшість, як водиться, буде голосно нарікати на падлюк, які завадили 
прийняти хороший, гідний відкритосписочний законопроект (один з 
п’яти – на вибір) і звично піде на вибори у паранджі (ПіК-і, 12.08.14). 

Відлюструвáти ← люструвáти 
Дія (процес) – завершити люструвати. 
Хай би вдерлися на засідання комітету і там всіх “відлюстрували”, 
тягаючи за краватки і стусани відвішуючи! (ВЗ-і, 20.03.14). 

Відмайдáнити ← майдáнити 
Дія (процес) – завершити майданити. 
Відмайданилися… (назва статті) (ВЗ-і, 10.08.14). 

ВідоКРИ́Млений ← відо[крéм]лений + Крим 
Ослівлення словосполучення відокремлений Крим. 
ВiдоКРИМленi (назва статті про Крим) (УМ-і, 57/14). 

Відподóбати ← вподóбати  
Дія, протилежна до вподобати. 
Помітили, що з’явилося нове слово – відподобати? Було подобається – 
не подобається. Тепер вподобати – відподобати (ФБ: А. Власюк, 
24.11.14). 

Відрадя́нщення ← “відрадя́нщити” ← радя́нськ(ий) с’к/щ 
Опредметнена дія, спрямована на позбуття всього радянського. 
Дорогою відрадянщення (назва книги статей Ю. Шевельова). 

Відрóдженець ← відрóджен-ня н’/н 
                          ← відрóдж-ува(ти) 

Особа, пов’язана з відродженням; особа, яка відроджує. 
Таким чином поет-учений відкрив Україні творчість поета-
“відродженця” і в сенсі літературознавчому… і в сенсі творчому, 
переклавши його вірші українською (ЛУ, 39/14, с. 7). 

Відси́дник ← відси́д-і(ти) д’/д 
Особа, яка відсижує (про ув’язнених). 
Якщо у 2008 році в голландських тюрмах налічувалося понад 15 тисяч 
“відсидників”, то станом на березень 2014-го цей показник становив 
уже 9,7 тисячі (УМ-і, 54/14). 

Вікінóміка ← Вікі[пéдія + еко]нóміка é/е 
Ослівлення словосполучення економіка у “Вікіпедії”. 
Юля робила свій проект задовго до “Однокласників”, “Вконтакті” та 
решти бидломереж, які нині багатьма “політолухами” і 
“мережологами” розглядаються як “самоорганізовані політичні 
партії” та зародок вікіноміки (varta.kharkov.ua, 06.08.14). 

Вікіпеди́ст ← Вікіпéд-і[й(а)] é/е д’/д 
Особа, яка має стосунок до “Вікіпедії”. 
Ігор Костенко з Небесної сотні став кращим вікіпедистом року за 
версією засновника Вікіпедії Джиммі Вейлза (УП, 11.08.14). 

Вікіфлешмóб ← Вікі[пéдія + флешмóб] é/е 
Ослівлення словосполучення флешмоб у Вікіпедії. 



У неділю, 27 квітня, в Бібліотеці Антоновичів НаУКМА відбудеться 
“Вікіфлешмоб” – день написання статей в україномовний розділ 
Вікіпедії (ЛА, 25.04.14). 

Вікторіáнець ← Вíктор í/і р/р’ 
Особа-прихильник, послідовник Віктора (Ющенка). 
Фаворити нинішньої президентської кампанії майже з точністю 
відроджують табори “юліанців” та “вікторіанців” (нині у вигляді 
“петріанців”)… (УТ-і, 20/14). 

Вíкторівка ← Вíктор р/р’ 
Епоха (час) Віктора (про правління Віктора Ющенка і Віктора 
Януковича). 
П’ять бі-моментів трьох етапів новітньої історії – Леонідівки, 
Вікторівки й Петрівки (1991-2014) (Г. Гайовий. Не словом, а ділом!). 

Вікторю́ґенд ← [Вíктор + Гітлер]ю́ґенд í/і 
Гітлерюґенд Віктора (про банд формування В. Януковича). 
Ми Вікторюґенд – гордість Фатерлянда, ми не тітушки, а канкретна 
банда… (з пісні В. Морозова “Ми Віктор-юґенд”). 

Віктюзнá ← Віктю́к ю́/ю 
Явище, що започаткував Р. Віктюк (напрям у театральному мистецтві. 
Зокрема в режисурі). 
Але тепер ця нарочита усунутість виглядає як дитяча хвороба 
“віктюзни” в театральному мистецтві, і режисерові такого рівня, як 
Мархоліа (учень Анатолія Ефроса), вона честі не робить (День-і, 
78/14). 

Вільнокремлíвський ← вíльн(ий) від Кремл(я́) +о+ í/і 
Ознака того, хто/що вільний від Кремля. 
Цих контрактників-срочників уже почали ховати – і про це окремі 
“вільнокремлівські” ЗМІ навіть пишуть і показують (ФБ: В. Миленко, 
27.08.14). 

Вільнори́нковий ← вíльн(ий) ри́нок +о+ í/і о/ø 
Ознака, пов’язана з вільним ринком. 
Щоправда, наприкінці зауважив, що, можливо, на дві-три книжечки 
можна було б набрати Гуцалових оповідань і віршів та “ще й третій 
томик скласти – з двох книг, які письменник написав уже в 90-ті роки, 
у “вільноринкових”, так би мовити, умовах… (УТ-і, 27/14). 

Вірменобандéрівець ← вірмéн-ськ(ий) бандéрівець +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення вірменський бандерівець. 
Вірменобандерівець (ФБ: Ю. Журавель, 31.07.14). 

Вірменофíл ← Вірмéн-і[й(а)] н’/н é/е 
Особа, яка любить Вірменію. 
Не можна бути вірменофілом, якщо ти не вірменин... (День-і, 94/14). 

Вірмéнськість ← вірмéнськ(ий)  
Опредметнена ознака, названа прикметником вірменський. 
… “вiрменськiсть” Івана Гайвазовського, чию неперевершену 
маринiстику, на думку автора, закодував ще… бiблiйний Ной, 



спостерiгаючи за Потопом зi схилiв священного Арарату… (ШП, 
31/14, с. 7). 

Віртуля́ндія ← вірту-áльн(а) ляндія 
Ослівлення словосполучення віртуальна країна (ляндія). 
У моїй новорічній казці “Мандрівка у Віртуляндію”, написаній у 
вересні-жовтні, яка, до речі, йшла в Палаці “Україна”, на думку 
багатьох, вийшла образна притча про нашу ситуацію (День-і, 15/14). 

Вірши́дло ← вірш í/і 
Надзвичайно великий вірш. 
Чи є хтось, хто відважився прочитати цей талмуд, напханий 
півметровими віршидлами? (zbruc.eu, 20.12.13). 

Віршокáзка ← кáзк(а) з вíрш(ів) ↔ +о+ í/і 
                       ← вірш-óв(а) кáзк(а) +о+ 

Ослівлення словосполучення казка з віршів; ослівлення 
словосполучення віршова казка. 
Ця ніжна “віршоказка” – продовження “Зайчикової книжечки”, 
ритмізованої казки про пригоди Зайчика і його лісових друзів (УМ-і, 
183/14). 

Віршотерапíя ← терапíя вíрш(ем) ↔ +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення терапія віршем. 
Курс віршотерапії під однією палітуркою (назва статті) (ДЧ-і, 
28.08.14). 

Вітри́лити ← вітри́л(о) 
Дія (процес), пов’язана з вітрилом (бути вітрилом). 
Шле листочки блакитного простору, що вітрилять у погляді скіфа-
оленя Подих синьо-бузковий роззеленілого під небесним вікном куща 
винограду (Р. Лиша. Пише мені янгол листи). 

Вконтáктер ← Вконтáкт(е) т’/т 
Особа-користувач Вконтакте (соціальна мережа). 
Шановці фейсбукці (а також вконтактери, твітерасти і, тьфу-
тьфу-тьфу, однокласники)! (ФБ: А. Троян, 14.03.14). 

Вконтáктерський ← вконтáктер 
Ознака за стосовністю до вконтактера. 
… матюки, різноманітні гіфки та меми, що разом із переходами на 
особистості створює в коментах суцільний хаос, який 
вконтактерською мовою називається “срачем” (УП, 13.05.14). 

Вконтáктик ← Вконтáкт(е)  
Зневажливо про Вконтакте (соціальна мережа). 
… хоча сам Стерлігов у своему “вконтактику” продовжує писати 
сучасною російською – щоправда, не дуже грамотно… (ПіК-і, 
17.05.14). 

Владнохлóпець ← влáдн(ий) хлóпець +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення владний хлопець. 



Не скурвись! Досить, владнохлопче! Не скурвись, діво, мовних шлюх ви 
– найстрашніший в Світі злочин Вас, як згадаєш – ріже слух… 
(М. Дудар. Пам’ятка). 

Владоочисни́й ← очи́ст-и(ти) влáд(у) ↔ +о+ и/́и á/а 
Ознака того, хто/що очищає владу. 
Заступник директора столичного держархіву Світлана Сидорова – 
одна з трьох чиновників, про звільнення яких на підставі 
“владоочисного” закону відзвітували у Київміськадміністрації (ВЗ-і, 
06.11.14). 

Внутрішньоенергети́чний ← внýтрішн(я) енергéтик(а) +о+ é/е к/ч 
Ознака , пов’язана з внутрішньою енергетикою. 
Але воно могло б не так боляче вдарити по 
“внутрішньоенергетичному фронту”, тобто по більшості 
співгромадян, якби мінімум останні десять років в Україні не лише 
говорили про необхідність встановлення ринкових цін, а й комплексно 
діяли в цьому напрямі (ДТ-і, 23/14). 

Внутрішньомайдáнський ← внýтрішн(я) справа Майдáн(у) +о+ ý/у 
Ознака за віднесеністю до того, що стосується внутрішніх справ 
Майдану. 
Реєстрацiя на вул. Інститутська: запис у сотню, отримання 
номерного пластикового браслета на руку (внутрiшньомайданська 
перепустка), значка i стрiчки євроукраїнських кольорiв … (ШП, 6/14, 
с. 8). 

Внутрішньопеéрівський ← внýтрішн(я) справа пеéр +о+ ý/у р/р’ 
Ознака за віднесеністю до того, що стосується внутрішніх справ пеер 
(ПР – Партія регіонів). 
Роль каналу для “сімейного” бабла забезпечувала йому такий рівень 
самостійності та вільного доступу до “тіла”, що іншим 
внутрішньопеерівським угрупуванням залишалося лише заздрісно 
сзубами скреготати (ПіК-і, 24.05.14). 

Вогневінчáння ← вінчáнн(я) вогн(éм) ↔ +е+ 
                             ← вогн-éнн(е) вінчáнн(я) +е+ é/е 

Ослівлення словосполучення вінчання вогнем чи вогненне вінчання . 
Вогневінчання (назва статті) (ДД, 21.01.14). 

Вогнехрéща ← Водо-хрéща вогн(éм) ↔ +е+ 
                        ← хрéщ-ення вогн(éм) ↔ +е+ 

Ослівлення словосполучення Водохреща вогнем чи ослівлення 
словосполучення хрещення вогнем. 
Облиті із брандспойтів в хрещенські морози люди кричали: 
“Водохреща! Вогнехреща!” (А. Трохименко. Євромайдан. Хроніка з 
новели). 

Водолíйно ← “водолíйн(ий)” ← Водолíй 
Ознака дії, пов’язана з Водолієм. 
На зарінку коло річки мурава яскріє скраю. На заріччі водолійно б’ють 
джерела з-під землі (Б. Чепурко. Родовід). 



Водомайдáн ← Майдáн +о+ 
Водний Майдан (як різновид із-поміж Автомайдану, Євромайдану, 
Авіамайдану). 
Нагадаємо, раніше повідомлялося про створення морського підрозділу 
“Водомайдан” на базі київської секції байдарочників “Буревісник” 
(reportahyst.com, 27.03.14). 

Володимиропáд ← пáд-а(є) Володи́мир ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення падає Володимир (ідеться про масове 
повалення пам’ятників Володимиру Леніну в Україні). 
 …“Володимиропад завершиться в Москві” (ФБ: К. Розкладай, 
29.09.14). 

ВолхВóва ← волх[в + В]óва ó/о 
Поєднання ознак волхва й Вови [Путіна]. 
Дари ВолхВови (Утеодин з Майклом Щуром, 11/14). 

Ворожи́на ← [вóрог + друж]и́на г/ж 
Дружина-ворог. 
Дружина захоче стати ворожиною (Вже на троні, 3/14). 

Воювáлка ← воюв-á(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом воювати. 
Доній радить співрозмовникові слово “війнонька” або “воювалка”… 
(ГПУ-і, 31.01.14). 

Впередукраї́нка ← Украї́на вперéд ↔ é/е 
Представниця партії “Україна – вперед!” 
У “впередукраїнки” Наталії Королевської (пройшла до ВР у списку 
“Опозиційного блоку”) свій “Королевич” у парламенті буде (ВЗ-і, 
31.10.14). 

Всебібісíвський ← бібісíвський 
Ознака того, що стосується усього бібісівського (тут ідеться про 
конкурс “Книга року ВВС”). 
Чим кинув виклик дешевій фоліолійно-клубній все-бі-бі-сівській 
коронованій популярності (Буквоїд, 20.01.14). 

Всевáтний ← вáтний 
Ознака того, що стосується всього ватного.  
У ватників сьогодні свято дебілізму і всеватної деградації (ФБ: 
О. Василик, 07.11.14). 

Всеви́шшя ← всеви́ш-н(ій) 
Опредметнення ознаки, названої прикметником всевишній. 
Як гнізда могильні, апостольський біль, свята, чи глина, яку у 
всевишші для когось місять (І. Павлюк. Кипить цей холодний, не 
ніжний до серця час). 

Вседозвóлець ← все дозвóл-ено +е+  
Особа, якій все дозволено. 
Згадайте 2012 рік. При “скіпетрі” й ”державі” – самовпевнені й 
позакарні вседозвольці, з не обмеженою ні законом, ні совістю владою, 



що, здавалося, прийшли нами правити на роки, до скону – на завжди 
(ЛУ, 41/14, с. 6). 

Всеіспáнський ← іспáнський 
                            ← Іспáн-ія н’/н 

Ознака за віднесеністю до всього іспанського; ознака за віднесеністю 
до всієї Іспанії. 
З нього можна дізнатися і про те, як “Понтеведра” грала з 
всеіспанськими грандами (ua-football.com, 04.12.14). 

Всемерéжжя ← вс(я) мерéжа +е+ с’/с 
Опредметнення того, що названо словосполученням уся мережа. 
Ми довго шукали ім’я для всемережжя (УМ-і, 46/14). 

Всемільйоноголóсний ← вс(і) мільйóн(и) гóлос(ів) ↔ +е+о+ ó/о ó/о с’/с 
Ознака, пов’язана зі всіма мільйонами голосів.  
Всемільйоноголосне “ні!” (назва статті) (День-і, 69/14). 

Всьопропáльний ← всьо пропáл(о) +о+ л/л’ 
Ознака, пов’язана з гаслом “Всьо пропало”. 
Жінки і діти, звісно, стають жертвами пафосних телесюжетів і 
безвідповідальних блогерів, окремим із яких за їхні “всьопропальні” 
тексти дуже хочеться набити пику (ДТ-і, 42-43/14). 

Втомопóвінь ← пóвінь втóм(и) ↔ +о+ ó/о ? 
← втом(а) пóвені +о+ ó/о е/і ? 

Ослівлення словосполученні повінь втоми чи втома повені. 
Тепер, відштовхуючись від прочитання “Втомоповені” (назва все-
одно видається не зовсім вдалою, тим більше таке враження від 
отого “або…”), можу твердити… (Буквоїд, 07.01.14). 

Вурдалакознáвство ← знá(ти) вурдалáк(ів) ↔ +о+ á/а  
Наука, яка вивчає вурдалаку (тут ідеться про книжку О. Бузини 
“Вурдалак Тарас Шевченко”). 
При цьому неординарні думки та цікаві висновки у середовищі 
противників “вурдалакознавства” мережаться з відвертими 
дурницями, які ґрунтуються або на “щирому” невігластві, або на 
небажанні думати (День-і, 36/14). 

Вусоненави́сник ← ненави́сник вýс(ів) ↔ +о+ ý/у  
Ослівлення словосполучення ненависник вусів. 
Якби їх дизайнер не був вусо-ненависником і домалював вуса, то я б 
підійшов (ФБ: Майкл Щур, 19.11.14). 

Вустосолóдкість ← “вустосолóдкий” ← солóдк(і) вуст(á) ↔ +о+  
Опредметнена ознака, пов’язана з солодкими вустами. 
Моя величносте і чорнобровосте, Ваша високосте й вустосолодкосте, 
– Кохаю Вас незмінно і сонцепромінно (Я. Камінецький. Моя 
величносте – дівочосте…). 

Вухобíль ← біль вýх(а) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення біль вуха. 
Ти матимеш вухобіль, якщо слухатимеш усі мої казанови (Р. Дал. ВДВ 
у перекладі В. Морозова). 



Вухорíг ← вýх(о) + ріг +о+ ý/у 
Тварина, яка має вуха та роги. 
Навіть такі страхітливі пустоти, як тигрячки й вухороги не 
вбивають одне одного (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

 
Г 
 

Гадпрóм ← [гад + Газ]прóм á/а 
“Газпром” гадів ? 
Після невдачі розпочати будівництво “Сили Сибіру” і ентузіазму 
Азербайджану, Ірану та Норвегії компенсувати нестачу газу з 
Гадпрому, Мордор натиснув через угорських путінососів на ЄС… (ФБ: 
І. Алкснін, 27.09.14). 

Гадпрóмівський ← Гадпрóм м/м’ 
Ознака за стосовністю до Гадпрому. 
Литва з грудня цього року зможе приймати газ з Катару на терміналі 
в Клайпеді і повністю відмовитися від Гадпромівського (ФБ: І. 
Алкснін, 10.10.14). 

Газмáнитися ← Газмáн-ов 
Дія (процес), пов’язана з О. Газмановим (постійно слухати пысны 
О. Газманова). 
А “обурені” газманились... (ВЗ-і, 17.06.14). 

Газокрáтія ← газ á/а 
Влада газу. 
Перемога газократії над демократією, або Про російські потоки 
європейської газової корупції (назва статті) (ДТ-і, 27/14). 

Газпóдній ← [газ + гос]пóдній 
? 
Слуги Газподні (ФБ: В. Кубайчук, 28.09.14). 

Гактивíст ← гактив-íзм 
Особа-прихильник “гактивізму” (використання Інтернету для 
просування політичних ідей та соціальних рухів). 
Занадто мало уваги ми звертаємо на політичні програми таких людей, 
як зарозумілий блогер Ґленн Ґрінволд, що живе у Бразилії, істеричний 
“гактивіст” Джейкоб Епелбом …, які свої екстремістські, неясні 
погляди ховають під покровом риторики прав, свобод і справедливості 
(zbruc.eu, 12.02.14). 

Гáмбургер ← гáмбур-зький рахунок з’/г 
Особа, пов’язана з “гамбурзьким рахунком”. 
Коли – раптом – хочуть обкласти не по писаному, а по-справжньому, 
тобто “за гамбурзьким рахунком”, податківці-“гамбургери” 
тихесенько застосовують незаконний, але фіскально-ефективний 
показник податкового навантаження/віддачі (ДТ-і, 2/14). 

Гáмбургщина ← Гáмбург 
Територія навкола Гамбурга. 



Дякую за змістовну думко-стимулювальну розмову українцям 
Гамбургщини… (ФБ: І. Славінська, 23.11.14). 

Гáнгстерність ← гáнстерн(ий) н/н’  
Опредметнена ознака, названа прикметником гангстерний. 
Дивлячись, як “гангстери” 26 січня, хоча і здійснили непогану спробу 
прориву до сцени, дві години бігали садом Шевченка, намагаючись 
вибрати місце для атаки  мітингу з більшою кількістю жінок, я 
засумнівався у їх “крутості” та “гангстерності” (varta.kharkov.ua, 
03.02.14). 

Гарячоголóвий ← гаря́ч(а) голов(á) +о+ я/́я о/ó 
Ознака, пов’язана з гарячою головою. 
… спонукає до роздумів, нагадує гарячоголовим, що межі поширення 
мови та осілості її носіїв – не просто лінія на карті, це лінія людських 
доль, пам’яті поколінь (ЛУ, 22/14, с. 9). 

Гаслождáний ← ждá(ти) гáсл(о) ↔ +о+ á/а ? 
Ознака за дією, названою словосполученням ждати гасло.  
Не треба гасложданих мрій Батьківських справ путящих, Бо 
наживати досвід свій – Нема нічого краще (В. Горобець. Коли 
сутужно, нудить дух). 

Гвинтикизáція ← “гвинтикизувáти” ← гви́нтик и́/и 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з гвинтиком (перетворення 
людини на “гвинтика”). 
Можливо, й так, але, радше за все, це був той самий не 
усвідомлюваний радянський підхід десуб’єктизації, “гвинтикизації” 
молоді… (ТК-і, 14.06.14). 

Гебістáн ← ГеБé б/б’ 
Країна ГБ (государственная безопасность). 
То якщо ви дійсно не хочете, щоби Україну втягнуло в чорну діру 
путінського Гебістану, то майте на увазі, що наше право плести 
язиками “політичну крамолу” – це єдине, що унеможливлює в 
перспективі вашу можливість гексогенові мішки ворочати (ДД, 
01.09.14). 

Гебня́к ← ГеБé é/е 
Зневажливо про особу з ГБ (государственная безопасность). 
Гебняк Шустер відверто підігрує Луці, особливо, коли той бреше про 
танки на кордоні (ФБ: І. Січовик, 28.03.14). 

Гебя́ра ← ГеБé é/е б/б’ 
Зневажливо про особу з ГБ (государственная безопасность). 
Хоч деякі “мусора” та “гебяри” й самі давно перетворилися на 
“паханів” (УП, 23.01.14). 

Гейєврóпа ← Єврóпа гé[й(і]в) ↔ é/е 
Ослівлення словосполучення Європа геїв. 
“Регіонали” вже всі давно в Європі, а жителям Донецька, Харкова, 
Одеси розпинаються про гейєвропу (ПіК-і, 14.02.14). 

Гейдискýсія ← дискýсія щодо гé[й(і]в) ↔ é/е 



Ослівлення словосполучення дискусія щодо геїв. 
Попереду в нас неабияка гейдискусія (Файні новини з Майклом Щуром 
(АЄОА), 16/14). 

Гейнаци́зм ← наци́зм проти гé[й(і]в) ↔ é/е 
Ослівлення словосполучення нацизм проти геїв. 
Що це за таємничий гей-нацизм, на боротьбу з яким ви нас кидаєте? 
(С. Жадан. Лист до Г. Кернеса). 

Гейóргіївський ← [гейóргій(а) + геóргії]вськ(ий) 
Поєднання ознак гейоргії й георгіївського. 
Гей-оргіївська стрічка (ФБ: Я. Герасим, 19.04.14). 

Гейрóпа ← [гей + Єв]рóп(а) é/е 
Європа геїв. 
Вони силою захопили владу, щоб заради своєї “гей-ропи”, яка їх купила 
з тельбухом, видоїти з чесного трудівника останнє (ДТ-і, 8/14). 

Гейропéєць ← Гейрóп(а) ó/о 
Особа з Гейропи. 
І вже “вдома” свою колективну непримиренну ненависть до тих 
“майданутих гейропейців”, всяких “правосєків” та інших 
“бендеровців” сублімував у російський окупаційний триколор… (tsn.ua, 
28.04.14). 

Гейрóпський ← Гейрóп(а) 
Ознака за віднесеністю до Гейропи. 
А в Парижі вже править тризну Злий бандерівський укрофашист. 
Ходить чорний, у майці з тризубом По бруківці гейропських міст 
(О. Ірванець. А в Парижі…). 

Генлéйнівець ← Генлéйн н/н’ 
Особа-прибічник К. Генлейна (лідер судетських німців у 30-х роках ХХ 
століття). 
Він провів часткову мобілізацію в країні, ввів армію в Судети, 
придушив силою виступи генлейнівців (День-і, 39/14). 

Генлéйнівський ← Генлéйн н/н’ 
                               ← генлéйнівець  

Ознака за стосунком до К. Генлейна (лідер судетських німців у 30-х 
роках ХХ століття) чи до генлейнівця. 
Відтак у квітні 1938 року генлейнівська партія ухвалює Карлсбадську 
програму, де міститься вимога національно-територіальної 
автономії, а у травні висуває вимогу провести референдум із 
приєднання Судетських земель до Німеччини (День-і, 39/14). 

Генлейнíст ← Генлéйн é/е н/н’ 
Особа-прибічник К. Гейлейна (лідер судетських німців у 30-х роках ХХ 
століття). 
Гейленісти зносять чехословацький прикордонний стовп (ДТ-і, 8/14). 

Геноци́дити ← геноци́д 
Дія (процес), пов’язана з геноцидом (здійснювати геноцид). 
Принаймні не “геноцидили” (ПіК-і, 16.08.14). 



Гелетеємáнія ← мáнія Гелетé[й(ем)] ↔ +е+ é/е 
Ослівлення словосполучення манія В. Гелетеєм (міністр оборони 
України). 
Гелетеєманія: маршал з мисленням сержанта (ФБ: А. Власюк, 
20.09.14). 

Генітáльно ← геніт[áлі(ї́) + гені]áльно 
Поєднання значень слів геніально і геніталії. 
Смілива економічна політика. Це просто генітально! (Утеодин з 
Майклом Щуром, 2/14). 

Геноцидогенерýючий ← генеру-вá(ти) геноци́д ↔ +о+ у/ý и́/и 
Ознака за дією, названою словосполученням генерувати геноцид. 
…заявою сенату виставляє Україну в очах решти європейців 
“геноцидогенеруючою” нацією (ШП, 26/13, с. 2). 

Георгстрíчка ← геóрг-іївськ(а) стрíчк(а) ó/о 
Ослівлення словосполучення георгіївська стрічка. 
Принаймні, так говорять люди з георгстрічками, які намагаються 
доступною харківською мовою з матюками переконати нас в їхній 
“бендерскості” (varta.kharkov.ua, 26.02.14). 

Гепадóпінськ ← Гéп(а) + Дóп(а) +а+ п/п’ 
Місто Гепи та Допи (прізвиська мера Харкова Г. Кернеса та очільника 
Харківщини М. Добкіна). 
І не тільки в Гепадопінську, а і по всій Україні (ПіК-і, 17.02.14). 

Гепакрóт ← Гéп(а) + крот é/е 
Гепа-кріт. 
Кажуть, що у ці святкові дні навіть меморіяльна дошка Кушнарьова в 
Харкові здригнулася, і сам Гепакрот перевернувся в своєму крашеному 
гробі (ДД, 12.01.14). 

Гепалéнд ← Гéп(а) é/е 
Територія (ленд) Гепи (прізвисько очільника Харкова Г. Кернеса). 
На жаль, сьогодні немає Харкова, а є Гепаленд (espreso.tv, 13.01.14). 

Гепалéнд ← [Гéп(а) + дісней]лéнд é/е 
Діснейленд Гепи (прізвисько очільника Харкова Г. Кернеса) (ідеться 
про відновлений парк Горького в Харкові). 
Підемо до Гепаленду, там усе є: і для дітей, і для старих (із розмови 
на вулицях Харкова, 25.02.14). 

Гепанýтий ← “гепанýти” ← Гéп(а) é/е 
Ознака за дією, пов’язаною з Гепою (про того, хто/що набув ознак Гепи 
– прізвисько очільника Харкова Г. Кернеса). 
ГЄПАнутий Харків, або “піпєц” підкрався на колясці (назва статті) 
(polityka.kharkiv.ua, 20.06.14). 

Гепати́т ← Гéп(а) é/е 
? 
Гепатит – рух тітушок під проводом Гепи (УМ-і, 16/14). 

Гепатя́та ← Гéпа é/е 



“Діти” Гепи (прізвисько очільника Харкова Г. Кернеса) (тут про 
підопічних мера). 
Ґєпатята не сплять... (ФБ: М. Зубков, 24.11.14). 

ГепаЧП ← [Гéп(а) + ГК]ЧП 
Ослівлення сполучення ГКЧП Гепи (про відкриття в Харкові 
“Украинского фронта”, ініціатором якого був очільник Харкова Гепа – 
Г. Кернес). 
ГепаЧП (напис на фото із зібрання “Украинского фронта”) (ФБ, 
13.02.14). 

Гéпівець ← Гéп(а) п/п’ 
Прихильник, поплічник Гепи (прізвисько очільника Харкова 
Г. Кернеса). 
Зорганізовані групи (усілякі “тітушки”, “кАзачкІ”, “оплотівці”, 
“білоперчаточники”, “гепівці” тощо) – це реальна загроза: поліцаї 
окупантів (forum.vosvoboda.info, 20.01.14). 

Гéпівка ← Гéп(а) п/п’ 
Місто Гепи (прізвисько очільника Харкова Г. Кернеса). 
У соцмережі вже гуляє вірш: “Ой, містечко Гепівка всіх бере на понт: 
створив Допа в Гепівці “Український фронт” (pereveslo.org.ua, 
04.02.14). 

Гепíзм ← Гéп(а) п/п’ 
Негативне суспільне явище, пов’язане з Гепою (прізвисько міського 
голови Харкова Г. Кернеса). 
Ось такий допізм-гепізм нашєва врємєні... (ФБ: О. Рибачук, 11.01.14). 

Гéпкін ← Гéп(а) 
? 
І ці гепкіни-добкіни... (ФБ: Н. Гапоненко, 06.04.14). 

Гéпкінець ← Гéпкін  
Особа-прибічник Гепкіна. 
На добуті таким чином гроші потім гепкінці й добкінці проводять 
антиукраїнські акції (ФБ: М. Філон, 08.12.14). 

Гéпник ← [Гéп(а) + гóп]ник  
Ослівлення словосполучення гопник Гепи (прізвисько міського голови 
Харкова Г. Кернеса). 
По-друге, Геннадію Адольфовичу, гопники (до речі, знаєте, як тепер 
називають харківських гопників? Гепники й допники) (С. Жадан. Лист 
до Г. Кернеса). 

Гепови́родок ← ви́родок Гéп(и) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення виродок Гепи (прізвисько міського голови 
Харкова Г. Кернеса). 
Ось хто допомогав ґєповиродкам калічити наших ультрас... (ФБ: 
М. Зубков, 28.04.14). 

Гепогрáд ← град Гéп(и) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення град (город) Гепи (прізвисько міського 
голови Харкова Г. Кернеса). 



А місто можна в Ґєпоград перейменувати (ФБ: В. Ульянець, 06.02.14). 
Геподóбець ← Гéп(а) + Дóб(а) +о+ é/е 

Особа-прибічник Гепи (прізвисько міського голови Харкова 
Г. Кернеса) і Доби (прізвисько очільника Харківщини М. Добкіна). 
До геподобців ще більш критичний, ніж Ярославський, і більш людяний 
порівняно з останнім (ФБ: С. Гук, 28.02.14). 

Геподóбіє ← Гéп(а) + Дóб(а) +о+ é/е 
Поєднання ознак Гепи (прізвисько міського голови Харкова 
Г. Кернеса) і Доби (прізвисько очільника Харківщини М. Добкіна). 
… де Гепи могли б прочитати хоча б заголовок – “Пам’яті видатної 
людини”. Якщо їх геподобія на це здатні… (з обговорення на дискусії 
“Шевельов Юрій. Правда й кривда”, 12.12.13). 

Геподóбний ← Гéп(а) + Дóб(а) +о+ 
Ознака за стосунком до Гепи (прізвисько очільника Харкова 
Г. Кернеса) і Доби (прізвисько очільника Харківщини М. Добкіна). 
Розносники геподобної зарази випустили останню хмарку чорнил про 
контроль за “своїми” регіонами і стояння до кінця… (ФБ: С. Гук, 
22.02.14). 

Геподóпник ← Гéподóп(а)  
Особа, пов’язана з Геподопою. 
… то “геподопники” на чолі із своїми вождями виряджаються у 
форму так званих “охоронців громадського порядку” (ПіК-і, 30.01.14). 

Геподýпинський ← Гéп(а) + Дýп(а) +о+ é/е 
Ознака за віднесеністю до Гепи (Г. Кернес) і Дупи (М. Добкін). 
Промивання мізків за останні кілька років (а загалом більше, якщо 
брати до уваги “совок”) зробило з певної частини населення біомасу, 
яка не мислить себе поза межами гепо-дупінського ареалу існування 
(varta.kharkov.ua, 24.02.14). 

Гепокрáтія ← Гéп(а) é/е 
Влада (кратія) Гепи. 
Так, у нас у Хрякові особливий режим: чи то гепократія, чи то філія 
кРыссии (УП, 14.02.14). 

Гепотітýшка ← тітýшка Гéп(и) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення тітушка Гепи. 
“Гепотітушки”, кріпаки-бюджетники, підрозділи “Грифон” та 
режисовані постановки – це не повний перелік того, чим влада 
зустріла “євромайданівців” у Харкові (День-і, 13.01.14). 

Гепстáдо ← стáд(о) Гéп(и) ↔ é/е 
Ослівлення словосполучення стадо Гепи (прізвисько міського голови 
Харкова Г. Кернеса). 
Гепстадо! (підпис до фотографії на сайті) (ДД, 02.02.14). 

Гепстáпо ← [Гéп(а) + ге]стáпо 
Ослівлення словосполучення гестапо Гепи (прізвисько міського голови 
Харкова Г. Кернеса). 
Гепстапо (напис на фотографії) (ДД, 02.02.14). 



ГЕПштáб ← [Гéп(а) + ген]штáб 
Ослівлення словосполучення генштаб Гепи (прізвисько міського 
голови Харкова Г. Кернеса).. 
Карти ГЕПштабу (напис на карикатурі з М. Добкіним і Г. Кернесом) 
(УМ-і, 28/14). 

Героїкобезглýздий ← безглýзд(а) герóїк(а) ↔ +о+ ó/о 
Ознака , пов’язана з безглуздою героїкою. 
Серед прихильників Леніна хоч і були люди старшого віку…, проте були 
зовсім молоді, котрі знають про комунізм лише із героїко-безглуздих 
фільмів російського виробництва (varta.kharkov.ua, 24.02.14). 

Гéтьманка ← гéтьман 
Жінка-гетьман. 
Справедливиця волає (Аж хрипне горлянка), Що якби в нас на престолі 
Сиділа гетьманка, Вшилися б війська ворожі В дупу вже до ранку 
(Тільки ось зволожу зв’язки – Дайте чаю склянку!) (ДД, 24.10.14). 

Гидобридóтина ← гидобрид-к(и́й) 
Опредметнення ознаки, названої прикметником гидобридкий. 
 – Гидобридотина! – приказував він з повним ротом, бризкаючи на 
Софію великими куснями ойгірка… (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Гіперреволюцíйний ← революцíйний 
Надзвичайно, дуже революційний. 
Тепер же “Три Товстуни” мають навіювати росіянам жах як супер-
пупер-гіперреволюційний твір!!! (ПіК-і, 12.04.14). 

Гіперсóн ← сон 
Надзвичайний (міцний) сон. 
Хворий сторож Філімон. Кажуть, в нього … “Гіперсон”! 
(В. Картавих. “Гіперсон”). 

Гíркінець ← Гíркін 
Особа-поплічник І. Гіркіна (один із лідерів терористів ДНР). 
Якщо “комікси Тимчука” неправда, то чому героїчні і непереможні 
“гіркінці” залишили Слов’янськ і у ньому налагодилось мирне життя? 
(forum.meta.ua, 01.08.14). 

Гíркінський ← Гíркін 
Ознака за стосовністю до І. Гіркіна (один із лідерів терористів ДНР). 
Гіркінське царство без цензури (назва статті) (patrioty.org.ua, 11.09.14). 

Главню́к ← глáвн(ий) н/н’ 
Зневажлива назва особи, яка є “главною” в чомусь. 
Не треба брати приклад з Китаю, як це любить робити наш 
комуніст-“главнюк” Симоненко (ПіК-і, 19.02.14). 

Глиняноперви́нний ← гли́нян(ий) + перви́нн(ий) +о+ и/́и 
? 
Глибоко дихає глина, видихає себе із сопілки первинну і людину, ліплену 
Богом, глинянопервинну, не сумує, а тільки укотре нагадує: скільки 
витрачено вже… (М. Семенюк. Глиняна Одіссея). 



Гли́ствуд ← гл[ист + І́ст]вуд 
Ослівлення словосполучення глист Іствуд (прізвище героя фільму). 
Я ж не Клинч Глиствуд, щоб перемогти на дуелі (х/ф “Мільйон 
способів втратити голову”). 

Глобаліáда ← глобáль-н(ий) á/а 
Збірне до всього глобального. 
Глобаліада Гаськи Шиян (назва статті) (ЛА, 05.11.14). 

Глядáбельність ← глядáбельн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником глядабельний. 
Тож ідея в тому, щоб поєднати “глядабельність” із моральністю й 
створити хорошу програму, яка так само “зірвала” б – і люди 
побачили б альтернативу собачим боям (УТ-і, 15/14). 

Глянцевожурнáльний ← гля́нцев(ий) журнáл +о+ я/́я л/л’ 
Ознака, пов’язана з глянцевим журналом. 
І ті, хто плаче, що все так до-о-овго, а ми хотіли так швидко, хай 
собі, як то радять глянцево-журнальні психологи, змоделюють 
відмінну ситуацію (УП, 13.01.14). 

Гнилосмéрдий ← смерд-í(ти) гнил(и́м) ↔ +о+ е/é д’/д 
Ознака того, що смердить гнилим. 
– Я кращіше бути жувати гнилосмерді ойгірки, аніж крадоцупити 
щось у інших людей (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Гнилофрýкти ← гнил(í) фрýкт(и) +о+  
Ослівлення словосполучення гнилі фрукти. 
Ми – надія і відчай, мрії і самонаркоз. Ми – троянди освідчень, 
гнилофрукти погроз (С. Цушко. Ми – і сцена, і зала). 

Гнобíзм ← гноб-и́(ти) б/б’ 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом гнобити. 
Гнобізм – гномізмом (назва циклу В. Простопчука). 

Гномíзм ← гном ó/í м/м’ 
? 
Гнобізм – гномізмом (назва циклу В. Простопчука). 

Голлівудизáція ← “голлівудизувáти” ← Голлівýд ý/у 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Голлівудом (набуття ознак 
Голлівуду). 
Кончаловський відмовився від висування його фільму на Оскар через 
“голлівудизацію російського ринку” (УП, 26.09.14). 

Голлівýдськість ← голлівýдськ(ий)  
Опредметнена ознака, названа прикметником голлівудський. 
Хоча мова йде про Україну (платять гривнями, здають ЗНО), ріже око 
“голлівудськість” певних моментів (Буквоїд, 06.10.14). 

Головбанкíр ← голов-н(и́й) банкíр 
Ослівлення словосполучення головний банкір. 
Отже, свого голову МЗС Порошенко вже має, свої генпрокурор, 
головбанкір і “апешник” теж у наявності (ПіК-і, 26.06.14). 

Головбанкíрша ← головбанкíр 



Жінка-головбанкір. 
Проте не радив би тримати заощадження у гривні з такою 
головбанкіршою (ФБ: О. Базар, 12.09.14). 

Головкрéмлядь ← голов-н(и́й) крéмлядь  
Ослівлення словосполучення головний кремлядь (тут про В. Путіна). 
Цікаво, яка буде реакція просторіків про те, що “Спорт – це мир!” ... 
хоча, судячи з поведінки головкремлядя, коли воно однією рукою роздає 
медалі в Сочі, а другою підписує накази про анексію Криму! (ФБ: 
М. Зубков, 20.03.14). 

Голóвник ← головн(и́й) о/ó 
Особа, яка є головною над кимось/чимось. 
Та не в країні, де на цей момент богують хам, садист-міліціянт, 
головник – криміналові ґарант і всякому паскудству (І. Муромцев. Із 
циклу “Ґарантіада”). 

Гопестéтика ← естéтика гóп-ник(ів) ↔ ó/о 
                        ← гóп-ницьк(а) естéтик(а) ó/о  

Естетика гопників; гопницька естетика. 
По-перше, їх називали биками, а по-друге, у них іще не сформована гоп-
естетика: кепарі, адідаси і таке інше (Quasi, 0/14, с. 23). 

Гополчéнець ← г[óпник + ополчéнець] ó/о 
Ослівлення словосполучення гопник-ополченець. 
В Україні орудують тисячі безіменних функцій: спецназівці, козаки, 
гополченці, гіркіни-стрєлки, бородаї-пушиліни…, в яких нема нічого 
людського (ДД, 22.08.14). 

Горбачов’ю́ґенд ← [Горбачóв + гітлер]ю́ґенд ó/о 
Гітлерюґенд М. Горбачова (екс-очільник СРСР). 
Я теж кажу: 40+ – всякі є, то Горбачовюгенд, дєті пєрєстройкі… 
(ФБ: С. Батурин, 03.06.14). 

Горлоклéкіт ← клéкіт гóрл(а) ↔ ó/о 
Ослівлення словосполучення клекіт горла. 
Добився свого все-таки Повчальним горлоклекотом: Повірили і 
скептики, Що справжній це Безклепенко (Ю. Береза. Добився свого). 

Грабіонáл ← грабí[жник-рег]іонáл í/і 
Ослівлення словосполучення грабіжник-регіонал. 
Інакше він матиме камуфляжний або й грабіжницький характер, як 
ми це бачимо на прикладі різного роду олігархів, грабіоналів, 
репрезентантів “русского мира”… (ЛУ, 17/14, с. 12). 

Грандслéмівський ← Гранд Слем á/а м/м’ 
Ознака за стосунком до “Гранд Слем” (узагальнена назва 
найпрестижніших тенісних турнірів). 
Упевнений, що його досвід допоможе мені вигравати на турнірах 
“Великого шолома” та інших представницьких змаганнях», — таку 
характеристику від Джоковича в грудні 2013-го отримав 46-річний 
німець, котрому впродовж своєї кар’єри гравця вдалося здобути шість 
“грандслемівських” трофеїв (УМ-і, 96/14). 



ГРМóвець ← ГРМ 
Особа, пов’язана з ГРМ (Громадська рада “Майдан”). 
“Усе, що не опозиція, – проект Банкової! – коментують ГРМівці. – А 
вони тоді хто?...” (УТ-і, 3/14). 

Громадизáція ← “громадизувáти” ← громáд(а) á/а 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з громадою (набуття ознак 
громади). 
Має бути проведена не федералізація, а “громадизація”, тобто 
створений механізм реалізації конституційного права територіальних 
громад бути повними хазяями на своїй території… (УП, 13.05.14). 

ГроМайдáн ← Гро-мáдське об’єднання Майдáн 
Ослівлення словосполучення Громадське об’єднання “Майдан”. 
“ГроМайдан” проти Майдану (УП, 18.02.14). 

Грошовиводи́тель ←вивóди(ти) грóш(і) ↔ +о+ ó/о ó/о 
Особа, яка виводить гроші [за кордон, до офшору]. 
Поки що найефективніше “поборовся з Кіпром” сам Кіпр, коли не 
віддав грошовиводителям значну частину їхніх коштів (ДТ-і, 10/14). 

ГРУссíя ← [ГРУ + Ро]сíя 
Поєднання ознак Росї і ГРУ (Головне розвідувальне управління). 
ГРУcсія – нова назва Росії, де останнім часом в системі влади 
особливе місце посідає Головне розвідувальне управління (ГРУ) (ДЧ-і, 
29.04.14). 

Гýбаревець ← Гýбарев 
Особа-прибічник П. Губарева (самопроголошений губернатор 
Донбасу). 
Бійці відійшли вбік і мовчки спостерігали, як “губарєвці” захопили 
сесійну залу і почали формувати свій тимчасовий уряд… (ДТ-і, 8/14). 

Губернáтхорь ← губернá[тор + тхорь] ó/о 
Губернатор-тхорь. 
Особисто вітаю замовника моєї судимості Лидиду (колись був такий 
губернатхорь у Зоокарпатті)! (ФБ: П. Чучка, 03.04.14). 

Губернізáція ← “губернізувáти” ← губéрні[й(а)] é/е 
Опредметнена дія, пов’язана з губернією (набуття ознак губернії, 
поширення губерній). 
Губернізація України: буде ще й не те (назва статті) (ДТ-і, 3/14). 

Гуманітáрник ← гуманітáрн(ий) конвой 
Особа, належна до “гуманітарного конвою”. 
Як мінімум, призупинення операцій щодо зачистки цих територій від 
бойовиків антитерористичними силами (не стрілятимуть же по 
“гуманітарниках”) (ВЗ-і, 13.08.14). 

Гуманітроя́нський ← гумані[тáрн(ий) + троя́нськ(ий)] кінь 
Поєднання ознак гуманітарного і троянського. 
Гуманітроянський КОНЬвой (підпис до карикатури) (ФБ: 
Ю. Журавель, 13.08.14). 
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Ґаджетáріум ← ґáджет 
Місце ґаджетів. 
Саме це ми намагаємося зробити з нашим новим проектом 
“Гаджетаріум” (Читомо, 31.03.14). 

Ґаджетолю́б ← люб-и́(ти) ґáджет(и) ↔ +о+ ю/ю́ á/а 
Особа, яка любить ґаджети. 
Очільник російського уряду Дмітрій Мєдвєдєв – відомий гаджетолюб 
(vip.tyzhden.ua, 14.08.14). 

Ґарантіáда ← ґарáнт á/а т/т’ 
Збірне до всього, пов’язаного з “ґарантом” (тут – про В. Януковича). 
Опуси про “ґаранта” склалися в цілий цикл під назвою “Ґарантіада” 
(varta.kharkov.ua, 27.01.14). 
Назва циклу епіграм І. Муромцева. 

Ґлóрка ← ґлор 
Жінка-глор (від ґлоріхантер – різновид футбольних фанатів). 
Така маленька, а вже справжня фанатка. І зовсім не ґлорка (БФ, 
28.12.13). 

Ґрантелігéнція ← [ґрант + інт]елігéнція á/а 
Інтелігенція, яка живе з ґрантів. 
Приколупалась ґрантелігенція до Кириленка (ФБ: О. Негребецький, 
18.12.14). 

Ґрантухóвич ← [ґрант + Андр]ухóвич á/а 
? 
У Юзека Грантуховича є класний роман “Московіада”, написаний 
ним, коли він ще вчився на Вищих літературних курсах у Москві (ФБ: 
Д. Котовенко, 14.12.14). 

Ґýґлівець ← Ґуґл л/л’ 
Особа, пов’язана з “Ґуґл”. 
Обіцяні “гуглівцями” комп’ютери в школі переможця з’явилися перед 
початком нового навчального 2014-2015 року (УМ-і, 161/14). 

Ґуґлофóбія ← фóбія ґýґл(а) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення фобія ґуґла.  
Гуглофобія Європарламенту, здається, приховує дві причини для 
занепокоєння, і одна з них серйозніша за другу (УТ-і, 49/14). 
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Дáвник ← дáвн(я) література н’/н 
Особа, пов’язана з давньою літературою. 
Наприклад, до авторства залучили практично всіх “давників” – 
фахівців з нашої доґутенберґівської літератури: київських, львівських, 
харківських, одеських, донецьких професорів (УМ-і, 83/14). 



Далекозáхідний ← Далéк(ий) Зáхід +о+ é/е  
Ознака, пов’язана з Далеким Заходом. 
Звiдки вихiд один, який, можливо, вiдчинять для неї китайцi зi словами: 
“Ласкаво просимо, Далекозахiдна провiнцiє!” (ШП, 38/14, с. 1). 

Далекопáм’ятний ← далéка пáм’ять +о+ é/е т’/т 
Ознака, пов’язана з далекою пам’яттю. 
Я боюся розірветься моє серце – а зшити нічим і ні з ким се 
повторення далекопам’ятного сюжету… (М. Луговик-Синиця. 
Сюзен). 

Дамбáсець ← Дамбáс 
Особа-представник “Дамбасу” (іронічна назва самопроголошених 
народних республік на Донбасі). 
А дамбасцям треба вказати на їх державній мові: “чё терпилы рамсы 
попутали? все предъявы за беспредел и развод паханам своим 
выставляйте” (ДД, 21.09.14). 

Дамбáси ← Дамбáс 
Особи, пов’язані з Дамбасом (іронічна про мешканців 
самопроголошених лжереспублік на Донбасі). 
А запєцьки, заюльки, дамбаси, бойові підараси (ДД, 21.11.14). 

Даунбáсівка ← Даунбáс с/с’ 
Жінка з Даунбасу (зневажлива назва Донбасу). 
Це лугандонівка-даунбасівка, яка набрала речей після катастрофи, 
вірніше після вбивства (ljana-bagirka.blogspot.ru, 26.07.14). 

Двоєдýмство ← двóє дум-óк +е+ у/ý ó/о 
Риса, пов’язана з двома думками. 
Однак і двоєдумство – не межа (ДТ-і, 9/14). 

Двожóпство ← дв(í) жóп(и) +о+ в’/в 
Риса, пов’язана з двома жопами (намагання услужити обидвом 
сторонам конфлікту). 
Проте Гепа не ідіот і розуміє, що, якщо він здасть сепаратистам 
Харків, його сама вата, згадавши належність до “української 
політики”, зніме за двужопство (ФБ: А. Троян, 22.06.14). 

Дебалканізáція ← “дебалканізувáти”←“балканізувáти”←Балкáн(и) 
                                                                                                                     á/а н/н’ 
                             ← “балканізáція” ← “балканізувáти” ← Балкáн(и) 
                                                                                                                      á/а н/н’ 

Опредметнена дія (процес), спрямована на позбавлення, 
унеможливлення ознак того, що пов’язано з Балканами; протилежне до 
опредметненої дії, пов’язаної з Балканами. 
Радянський Союз … отримав країну, несприйнятливу як до комунізму 
(соціалізм Йосипа Броз Тіто мав досить мало спільного з “народними 
демократіями” східноєвропейських країн), так і до дебалканізації (ДТ-
і, 28/14). 

Дебілшóу ← шóу дебíл(ів) ↔ í/і 
                  ← дебíль-н(е) шóу л’/л í/і  



Ослівлення словосполучення шоу для дебілів; ослівлення 
словосполучення дебільне шоу. 
Нинішній вітчизняний телевізор – територія Росії з невеличкими 
вкрапленнями власних легкорозчинних “дебіл-шоу” та політичного 
“мочилова” місцевого використання (УТ-і, 34/14). 

Дебíльцеве ← [дебíл + Дебáл]ьцеве 
Дебальцеве для дебілів. 
Переіменуємо в Дебільцево (ФБ: Ю. Сабат, 06.05.14). 

Дегречкізáція ← “дегречкізувáти” ← “гречкізувáти” ← грéчк(а) é/е 
                          ← “гречкізація” ←“гречкізувáти” ← грéчк(а) é/е 

Опредметнена дія (процес), спрямована на позбавлення, 
унеможливлення ознак того, що пов’язано з гречкою (тут – підкупу 
виборців за гречку); протилежне до опредметненої дії, пов’язаної з 
гречкою. 
“Дегречкізація” (назва статті) (УТ-і, 11/14). 

Дедамбасизáція ← “дедамбасизувáти” ← “дамбасизувáти” ← Дамбáс á/а 
                              ← “дамбасизація” ← “дамбасизувáти” ← Дамбáс á/а 

Опредметнена дія (процес), спрямована на позбавлення, 
унеможливлення ознак того, що пов’язано з дамбасом (зневажлива 
назва проросійського Донбасу чи його представників); протилежне до 
опредметненої дії, пов’язаної з Дамбасом. 
Після воєнної перемоги треба буде, довго й терпляче, проводити 
політику дедамбасизації населення Донбасу (ДД, 26.08.14). 

Дездемóнка ← Дездемóн(а) 
Зменшено-іронічне до Дездемона. 
Можу уявити, якими очима дивився мавр на Дездемонку… (Радіо “Ера 
FM”, 18.02.14). 

Декласифікáція ← класифікáція 
Протилежне до класифікація. 
Щодо мене, то я перебуваю в повній мистецтвознавчій 
“декласифікації” (ЛА, 02.06.14). 

Демоліберáстія ←дем-ократи́чн(а) ліберáстія  
Ослівлення словосполучення демократична ліберастія. 
Люди, не допустіть демоліберастію та українофобів до парламенту 
(ФБ: І. Фаріон, 14.10.14). 

Демопозицíйний ← демопози́ці[й(а)] и́/и 
Ознака, пов’язана з демопозицією. 
Демопозиційні політорганізації виконують найважливішу функцію: 
відстоюючи свою монополію на опозиційність… (День-і, 7/14). 

Денбрáунівський ← Ден Брáун é/е н/н’ 
Ознака за стосовністю до Д. Брауна (американський письменник). 
Побудова книжки, про що вже неодноразово відгукувалися рецензенти, 
не є випадковою і при уважнішому розгляді перетворюється у 
захопливий детектив (не денбраунівський, та все ж зав’язаний на 
маловідомих фактах і раніше не помічених збігах) (ЛА, 24.12.14). 



Денеéрити ← Денéер 
Дія (процес), пов’язана з Денеер (встановлювати, проголошувати ДНР). 
Донбас починається далі на Південь – там підуть шахти й терикони, і 
та публіка, яка нині деенерить і лугандонить, – Жадан їх просто не 
знає – вони йому такі ж чужі, як і мені чи Вам (ФБ: Р. Мельників, 
13.12.14). 

Денеéрія ← Денеéр р/р’ 
Країна Денеер (ДНР – Донецька народна республіка). 
А головне – хлопець має неабиякий досвід роботи менеджера вищого 
рівня у складних умовах Денеерії і Лугандонії (ДД, 08.07.14). 

Дени́сія ← Денис-éнк(о) и/и́ с/с’  
Країна В. Денисенка. 
“Денисія. Світи Володимира Денисенка” — така назва цієї 
“мозаїчної” стрічки (УМ-і, 7/14). 

Депешáк ← Дéпеш Мод é/е 
Особа, пов’язана з “Депеш Мод” (фанат однойменного британського 
гурту). 
Так, автор розповідає про хіпі, депешів (депешаків, депешистів), про 
реперів, про металістів… (Quasi, 0/14, с. 23). 

Депеши́ст ← Дéпеш Мод é/е 
Особа, пов’язана з “Депеш Мод” (фанат однойменного британського 
гурту). 
Так, автор розповідає про хіпі, депешів (депешаків, депешистів), про 
реперів, про металістів… (Quasi, 0/14, с. 23). 

Депутýшка ← депу[тáт + тýшк(а)] 
Ослівлення словосполучення депутат-тушка. 
Припускаю, що ще десяток-два просто не влізли у кадр (параметри 
провладних депутушок самі знаєте які, не кожна камера схопить) 
(socportal.info, 17.01.14). 

Дерегіоналізáція ← регіоналізáція 
Протилежне до регіоналізація. 
Ви й надалі практикуватимете такі методи “дерегіоналізації” 
Луганщини? (ДТ-і, 44/14). 

Дерепíзм ← Дерéп(а) é/е п/п’ 
Збірна назва всього, що пов’язане з С. Дерепою (український 
спортивний коментатор). 
Ну не старий же пердун, а сентенції цілком в дусі часів 
семененковщини та дерепізму (ФБ: В. Миленко, 29.11.14). 

Державостабíльник ← стабíльн-ість держáв(и) ↔ +о+ á/а н’/н 
Особа, пов’язана зі стабільністю держави. 
І що він належить до тої когорти “державостабільників”, яких 
цілком влаштовує платонівський державний розклад… (ДД, 07.12.14). 

Держдумівка ← Держдум(а) м/м’ 
Жінка з Держдуми. 



Поки навіжена “держдумівка” Єлєна Мізуліна агітує росіянок 
народжувати дітей від Путіна (президентські “живчики”, мовляв, 
охочим ледь не поштою доставлятимуть), ЛНРівські “путіноїди” і 
собі вирішили про “чистоту нації” подбати (ВЗ-і, 12.10.14). 

Держдýпа ← Держ[дýма + дýпа] 
Поєднання ознак Держдуми й дупи. 
Беня з Гепою побалакали по телефону, пом’янули держдупу і “П’ятий 
кут” і собаку Павлова, натреновану вигавкувати “Банду геть!” 
(Ю. Буряк. Тут жив Пастернак). 

Дершпíгелівський ← дер Шпíгель 
Ознака за стосовністю до “Der Spiegel” (німецький часопис). 
Агентура Кремлівських карликів-агресорів – це не лише ФСБешні 
шпигуни, але й чисельні агенти впливу від непідкупних газпромівських 
“шрьодерів і рарів” до чисельних Дер Шпігелівських маніпуляторів 
(tsn.ua, 09.03.14). 

Десантотітýшка ← тітýшк(а) з десáнт(у) á/а 
Тітушка з десанту. 
Відсьогодні ви – десантотітушки (ДД, 21.02.14). 

Десепаратизáція ← сепаратизáція 
Протилежне до сепаратизація. 
Ясно, що не обійтися без десепаратизації, тобто примусового 
відторгнення від влади всіх, хто заплямував себе зв’язками з 
терористами та сепаратистами (ДТ-і, 27/14). 

Детабачникізáція ← “детабачникізувáти” ← ”табачникізувáти” ← 
Табáчник á/а 

Опредметнена дія, протилежна набуттю ознак Табачника (позбавлення, 
знищення ознак Д. Табачника – міністр освіти з антиукраїнським 
світоглядом, українофоб) 
Настав час розпочати детабачникізацію всієї нашої гуманітарної 
галузі (ЛУ, 15/14, с. 3). 

Детективонаýка ← наýк(а) про детекти́в ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення наука про детектив. 
Детективо-наука. Метаморфози популярного жанру (назва статті) 
(УМ-і, 89/14). 

Детективоподíбний ← подíбн(ий) до детекти́в(у) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення подібний до детективу. 
Детективоподібний сюжет, віртуозне володіння мовою, стиль, 
близький до сіменонівського, а ще кафкіанський Париж – місто, яке 
одночасно обожнює й ненавидить кожен француз (ЛА, 14.10.14). 

Деюгославізáція ← югославізáція 
Явище, протилежне югославізації. 
Якщо вони з цією жорстокістю мати справу не готові, то все, що їм 
можуть запропонувати, … якийсь новий варіант деюгославізації 
(radiosvoboda.org,  18.05.14). 

Джинсувáти ← джинс(á) 



Дія (процес), пов’язана з джинсами (створювати джинсу). 
Якщо за пізнього Януковича “мали право” на рекламу або можливість 
постійно просувати “заказуху” в ЗМІ лише ПР, її сателіти та 
технічні проекти, то тепер “джинсують” усі – навіть ті, хто 
півжиття віддав на боротьбу із цим явищем (УТ-і, 43/14). 

Дзюдохерíя ← [дзюдó + джама]херíя ó/о 
Ослівлення словосполучення Джамахерія дзюдо. 
Першочерговим завданням для путінської Дзюдохерії, необхідною 
умовою її виживання, став розгром української революції… (Ї-і, 77/14). 

Дивочи́н ← чин-и́(ти) ди́в(о) ↔ +о+ и/́и 
Опредметнена дія, названа словосполученням чинити диво. 
До речі, та ж Японія піднялася з розрухи завдяки підприємливості 
своїх громадян. Держава у той дивочин не вклала жодної єни (ЛУ, 
3/14, c. 3). 

Диджиталізáція ← “диджиталізувáти” ← ди́джитал и/́и л/л’ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з диджитал (цифрова технологія). 
Уже все давно написано, треба лише актуалізувати з огляду на 
“діджиталізацію” та розповсюдження мобільного контенту, а 
також через те, що від бездіяльності наших попередніх можновладців 
Україна опинилася на межі чи вже поза межею гуманітарної 
катастрофи... (День-і, 87/14). 

Дикозáхідний ← Ди́кий Зáхід +о+ и/́и 
Ознака за стосовністю до Дикого Заходу. 
Готова до нудних збочених дикозахідних танців? (х/ф “Мільйон 
способів втратити голову”). 

Дипломатсюрпри́з ← дипломат-и́чний сюрпри́з 
Ослівлення словосполучення дипломатичний сюрприз. 
Щоденник євроатлантиста. Приємний дипломат-сюрприз (УП, 
27.02.14). 

Диптітýшка ← дип-ломати́чн(ий) тітýшка 
Ослівлення словосполучення дипломатичний тітушка. 
Але головна сфера дiї цього фронту – не теперiшнiй “корпус 
диптiтушок” (ШП, 5/14, с. 2). 

Дисінформáція ← інформáція 
Розладнана інформація. 
Слово “дис” (латинське) позначає собою “розлад” (як, напр., дис-
функція, дис-гармонія і т. п.). Отож під терміном 
“ДИСІНФОРМАЦІЯ” треба було б розуміти стан розладнаного 
інформування, себто процес, практично й усвідомлено не 
контрольований (ДТ-і, 32/14). 

Дімаровіáда ← Дімáров á/а в/в’ 
Збірне до всього, пов’язаного з А. Дімаровим. 
А ще – неповторне дімаровське почуття гумору, його постійна 
готовність до всяких містифікацій (усе це давно стало літературним 



фольклором і може скласти окреме видання “Дімаровіади”) (ЛУ, 
26/14, с. 3). 

Дірогрáфія ← дір(á) 
Наука про діри. 
Це важливо, адже усе походить з пустки, була б така собі 
“дірографія” (День-і, 59/14). 

Дніпроцентри́зм ← центри́зм Дніпр(á) ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення центризм Дніпра (розмовна назва 
Дніпропетровська). 
І такою вона увійде як невід’ємна складова до нової концепції, яку 
можна б назвати Дніпроцентризмом сучасної України (ШП, 13/13, 
с. 3). 

ДНРівець ← ДНР Р/Р’ 
Особа з ДНР (Донецкая народная республика). 
ДНРівці увірвалися в Артемівську міськраду, щоб зірвати вибори (УП, 
23.05.14). 

ДНРівка ← ДНРів-ець Р/Р’ 
Жінка з ДНР. 
Наречена-ДНРівка приїхала в донецький ЗАГС на БРДМ (назва статті) 
(ukr.obozrevatel.com, 16.10.14). 

ДНРівський ← ДНР Р/Р’ 
Ознака за віднесеністю до ДНР (Донецкая народная республика) 
… значну частину тіл квапливо досліджували “чомусь” у Донецьку 
патологоанатоми – буцімто ДНРівські, щоправда, з виразним 
російським акцентом (ЛУ, 30/14, с. 6). 

ДоАТО́вий ← до АТО 
Ознака того, що було до АТО (антитерористична операція). 
Як на мене, стан українського словникарства і філології десь дуже 
аналогічний стану українських шоломів і бронежилетів доАТОвого 
періоду (ФБ: О. Бережний, 07.09.14). 

Дóбківна ← Дóбк-ін 
Дружина М.Добкіна (український політик). 
Образ Гепи в метро і добківни з огірками переконали, що немає 
більших мімікрантів, ніж чиновники (ДД, 30.03.13). 

Дóбкінець ← Дóбкін 
Особа-прибічник М. Добкіна (голова Харківської обладміністрації). 
І свого слова дотримав: 21 лютого потяг з добкінцями, так і не 
випустивши “визволителів” на перони, подався назад до Харкова – 
туди, де, очевидно, вони зараз потрібні куди більше (newsdaily.com.ua, 
23.02.14). 

Добкінíзм ← Дóбкін н/н’ 
Слова, вирази М. Добкіна (голова Харківської обладміністрації). 
Черговий добкінізм (ФБ: К. Черемський, 20.02.14). 

Доброкóптер ← [дóбр(ий) + опто]кóптер ó/о 
Ослівлення словосполучення добрий оптокоптер. 



Найбільше хлопці пишаються оптокоптером (щось на кшталт 
безпілотника –Авт.), що його ласкаво називають “доброкоптером” 
(ДТ-і, 26/14). 

Довбуши́ха ← Дóвбуш ó/о 
Жінка-Довбуш чи жінка Довбуша  ? 
Залізняк, Довбушиха, Каменяр, Наливайко, тьотя Валя, що кричить 
“бийте краще мене”, та десятки інших типових учасників 
Євромайдану та барикад на Грушевського … запропонував українцям 
художник-ілюстратор Олександр Ком’яхов (День-і, 22/14). 

Довітрéнківський ← до Вітрéнко  
                                  ← вітрéнківськ(ий) 

Ознака того, що було до Н. Вітренко; ознака того, що передувало 
вітренківському. 
Опублікували в Інтернеті і листівку нібито авторства Губарєва, в якій 
той, переповідаючи свою біографію, згадує і про участь у РНЕ (ще у 
“довітренківські” часи) (ВЗ-і, 10.03.14). 

Довколамайдáнівський ← довкóла Майдáн(у) н/н’ 
Ознака того, що відбувається довкола Майдану. 
Регулярні сутички між активістами різних майданівських та 
довколамайданівських течій, у яких стабільно задіяні представники 
ультраправих (УТ-і, 1-2/14). 

Доводохрéсний ← до Водохрéщ(і) щ/с 
Ознака того, що є (було) до Водохрещі (тут ідеться про революційні 
події в Києві на Водохрещу). 
… трійця налаштувалася переконувати протестувальників повернути 
“доводохресний” статус-кво (ДТ-і, 2/13). 

Доґутенбéрґівський ← до Ґутенбéрґ(а) 
                                     ← ґутенбéргівський 

Ознака за віднесеністю того, що було до Ґутенберґа; ознака того, що 
передувало ґутенбергівському. 
Наприклад, до авторства залучили практично всіх “давників” – 
фахівців з нашої доґутенберґівської літератури: київських, львівських, 
харківських, одеських, донецьких професорів (УМ-і, 83/14). 

Додевальвацíйний ← до девальвáці[й(і)] á/а 
                                    ←девальвацíйн(ий) 

Ознака, пов’язанна з тим, що було до девальвації; ознака того, що 
передувало девальваційному. 
Нагадаємо, ще за “додевальваційними” оцінками різних фахівців, 
дохідну планку бюджету-2014 було завищено мінімум на 30-40 млрд 
грн (ДТ-і, 5/14). 

Доєвромайдáнний ← до Євромайдáн(у) 
                                   ← євромайдáнн(ий) 

Ознака того, що було до Євромайдану; ознака того, що передувало 
євромайданному. 



Доєвромайданна гастрольна успішність Ані Лорак або Таїсії Повалій в 
Україні може опинитися під великим сумнівом… (ДТ-і, 21/14). 

Документáрій ← докумéнт é/е  
Зібрання документів, місце для документів. 
Документарій (В. Базилевський. Документарій). 

Докýрченківський ← до Кýрченк(а) к/к’ 
 ← до кýрченківськ(ого) 

Ознака того, хто/що був до С. Курченка; ознака того, хто/що був до 
курченківського. 
Екс-редактор “докурченківського” “Кореспондента” Віталій Сич 
(socialuaecho.com, 17.02.14). 

Доларштрáсе ← дóлар ó/о 
Вулиця долара. 
В той морозний день я стояв на перехресті Доллар-штрассе і Гривня-
стріт (ДД, 10.01.14). 

Долóндонський ← до Лóндон(а) 
  ← лóндонськ(ий) 

Ознака того, що було Лондона; ознака того, що передувало 
лондонському. 
Аби набрати необхідні кондиції Шевченко на правах оренди повертався 
в “Мілан”, але й там продемонструвати той “долондонський” рівень 
гри не вдалося (blog.isport.ua, 31.01.14). 

Домайдáнний ← до Майдáн(у) 
  ← майдáнн(ий) 

Ознака того, що було (є) до Майдану; ознака того, що передувало 
майданному. 
У “домайданну“ добу було очевидно: так звана українська політична й 
економічна “еліта” не лише не бажає з користю для народу розвивати 
потенціал України, а й об’єктивно не здатна це зробити (ДТ-і, 39/14). 

Домільйóнник ← до мільйóн(а)  
Особа, яка платить [ПДВ] до мільйона. 
Хто – через дроблення до рівня спрощенця, хто – через дроблення до 
рівня безПДВшного домільйонника, хто – через перехід у тінь, хто як 
(ДТ-і, 36-37/14). 

Домиролюби́тися ← “миролюби́ти” ← люби́(ти) мир ↔ +о+ и/́и 
                                                                  ← миролю́бн(ий)  ю́/ю 

Завершена самодія (процес), названа словосполученням любити мир; 
завершена самодія (процес), пов’язана з ознакою, названою 
прикметником миролюбний. 
Домиролюбилися (назва статті) (День-і, 71/14). 

Донбáбве ← Дон[бáс + Зім]бáбве 
Донбас як Зімбабве. 
При цьому цей “бік” дуже різний у різних бандформувань – від 
самостійності “Луганди та Донбабве” до входження у склад РФ 
(tsn.ua, 12.05.14). 



Донбабвíєць ← Донбáбв-е á/а в/в’ 
Особа-житель Донбабве.  
Зимові запаси створюють донбабвійці та лугандейці (назва статті) 
(dnisterua.com.ua, 09.10.14). 

Донбабвíйка ← донбабвí[й-е]ць 
Жінка-донбабвієць. 
“Я гаржусь, шо у міня атєц с Варонєжа, но помащь ви нам давайтє” –
донбабвійка у черзі за гуманітаркою (dnisterua.com.ua, 01.12.14). 

Донбабвíйський ← Донбáбв-е á/а в/в’  
Ознака за стосовністю до Донбабве. 
Тільки з кожним наступним “подвигом” “донбабвійських” і 
“лугандійських” бойовиків … і місцеві з “гурту підтримки” усе більше 
прозрівають (ВЗ-і, 15.05.14). 

Донбасомóвний ← мóв(а) Донбáс(у) ↔ +о+ а/á 
Ознака, пов’язана з мовою Донбасу. 
… відмінний модератор, і “колгоспники”-політики (дехто – 
україномовний, дехто – “донбасомовний”), коротше кажучи, таке 
собі шоу другосортних дебілів-очільників (Спільнобачення, 21.12.14). 

Дондурáс ← Дон[бáс + Гон]дурáс á/а 
Донбас як Гондурас. 
Волонтери Дондураса (назва статті) (dnisterua.com.ua, 21.11.14). 

Дондурáсець ← Дондурáс 
Особа-житель Дондурасу. 
Дондурасці знову обіцяють мир (назва статті) (dnisterua.com.ua, 
06.12.14). 

Дондурáсівський ← Дондурáс 
Ознака за стосовністю до Дондурасу. 
Треба ще більше дондурасівських і лугандонських колорадів під видом 
біженців пустити до Львова. то скоро тут новоросія буде 
(berezyna.inf.ua, 26.07.14). 

Допíзм ← Дóп(а) ó/о п/п’  
Негативне суспільне явище, пов’язане з Допою (прізвисько очільника 
Харківської облдержадміністрації М. Добкіна). 
Ось такий допізм-гепізм нашєва врємєні... (ФБ: О. Рибачук, 11.01.14). 

Дóпник ← [Дóп(а) + гóп]ник 
Ослівлення словосполучення гопник Допи (прізвисько очільника 
Харківської облдержадміністрації М. Добкіна). 
По-друге, Геннадію Адольфовичу, гопники (до речі, знаєте, як тепер 
називають харківських гопників? Гепники й допники (С. Жадан. Лист 
до Г. Кернеса). 

Допогéпа ← Дóпа + Гéпа +о+ ó/о 
Особа, яка поєднує риси Допи та Гепи (прізвиська очільників 
Харківщини та Харкова М. Добкіна та Г. Кернеса). 
Причому, що характерно: вірний товариш і друга половинка тандему 
“Допогепа” допомагати Допі рветься не дуже (ПіК-і, 26.03.14). 



Допогéпиний ← Допогéп(а)  
Ознака, пов’язана з Допогепою. 
З того часу, як Харків стане Харковом Шевельова і зрозуміє 
чужородність допогепиних структур… (О. Забужко. Відкрита лекція 
“Ю. Шевельов як есеїст”, 03.02.14). 

Допогéпівський ← Допогéп(а) п/п’ 
Ознака за стосовністю до Допогепи. 
А зважуючи на специфічність допо-гепівських геополітичних 
симпатій, не важко здогадатися, до якого саме братського народу 
Допа звернеться за допомогою… (ПіК-і, 20.02.14). 

Допогепíзм ← Допогéп(а) é/е п/п’ 
Суспільне явище (негативне), пов’язане з Допогепою. 
Мені соромно, що львів’янин Маркевич від довгого перебування у 
Харкові захворів на “допо-гепізм”… (futbll.com, 26.01.14). 

Дословéсність ← дословéсн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником дословесний. 
Це картини, які свою “дословесністю“, за висловом кінокритика 
Сергія Тримбача, синкретичною єдністю людини з природою руйнували 
сконструйовану радянським режимом міфологію… (ТК-і, 16.07.14). 

Досмертістискáч ← стиск-á(ти) до смéрт(і) ↔ é/е 
Особа, яка стискає до смерті. 
Досмертістискач упіймав ВДВ (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Дофестивáлювати ← фестивáль 
Завершувати фестиваль. 
Неправда, що влада роз’їхалася на канікули, а опозиція дофестивалює 
на Майдані останні дні (УТ-і, 1-2/14). 

Дриґобрáз ← [дри́ґ-а(ти) + дик]обрáз и/́и 
Дикобраз, який дриґає. 
 – А про дриґобраза? (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Дробомóт ← [дроб-и́(ти) + беге]мóт 
Бегемот, який дробить. 
– А про дробомота? (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Дружбобратéрство ← дрýжб(а) + братéрство +о+ ý/у 
Поєднання ознак дружби і братерства. 
Тому справжніми промоутерами цього міфу “дружбобратерства” 
стали російські більшовики, яким після війни за владу над колишньою 
царською імперією довелося формально визнати наявність нації 
українців (УТ-і, 30/14). 

Дудогрáйство ← дудогрáй  
Заняття дудограя. 
Ми клялись, що не станем драгоманами Таїн і розчовпувачами Чудес, 
На дудограйство … так довго шукані слова (О. Зеленська. Будем 
співати жінок…). 

Дупетáтка ← [дýп(а) + деп]утáтка ý/у 



Депутатка з дупою (про депутатку, яка не виконує свої обов’язки чи 
потрапила до ВР через свою вроду)  ? 
З неї ж дупетатка – так собі (ДД, 17.09.14). 

Дупутáт ← [дýп(а) + деп]утáт ý/у 
Депутат-дупа. 
Скільки їх там, тих “дупутатів”-“заєдупівців”, один “підрахуй” знає 
(І. Колодій. Горіла шина…). 

Дурдóмівець ← Дурдóм 
Особа, пов’язана з “Дурдомом” (дописувач однойменного 
інтернетсайту). 
Всякий сапієнсовий дурдомівець може удосконалити Правила 
Імхування на ДУРДОМ, для того і заімховано це імхо (ДД, 17.04.14). 

Дурналíстика ← [дурн(á) журна]лíстика 
Ослівлення словосполучення дурна журналістика. 
Свій творчий метод Роман називає “дурналістикою” і 
“хулналістикою” (journalism.ucu.edu.ua, 03.03.14). 

ДУ́Сівський ← ДУС с/с’ 
Ознака за віднесеністю до ДУСі [Державне управління справами]. 
Градус напруги в країні зашкалює, а “ДУСівські” ескулапи звітують 
про високу температуру... президентського тіла (ВЗ-і, 30.01.14). 
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Евтанáзієць ← церква Евтанáзі[й(і)] 
Особа, пов’язана з церквою Евтаназії. 
Для цього “евтаназійці” пропонують кілька варіантів… (СФ, 3/14, 
с. 4). 

Егоїстю́га ← егої́ст ї́/ї т/т’ 
Збільшено-зневажливе до егоїст. 
Яка травма? Та він егоїстюга просто (Радіо “Ера FM”, 09.02.14). 

Ейджи́стський ← ейджи́ст 
Ознака за стосовністю до ейджиста (людина, яка переслідує інших за 
віковою ознакою). 
Антирадянська риторика використовується як алібі для 
ейджистської: “Вибачте, але ці старі совки не мають права 
забирати майбутнє у молоді Криму!..” (ДТ-і, 47/14).  

Е́КОвий ← Е́КО [о+ов] 
Ознака за належністю ЕКО (псевдонім художника Едварда Козака). 
За цим прізвищем визначного художника Едварда Козака — графіка, 
карикатуриста за псевдонімом ЕКО – сотні й тисячі карикатур, 
шаржів, дотепних шкіців і веселих експромтів. ЕКОве трактування 
видається важливим не лише з пізнавального боку (День-і, 42/14). 

Екоідéя ← ідéя 
Екологічна ідея. 
П’ять простих еко-ідей (День-і, 25/14). 



Екоінновáція ← інновáція 
Екологічна інновація. 
Конкурс “ЕКОоб’єктив” проводиться за двома номінаціями – 
“Фотозвинувачення” та “ЕКОінновація” (День-і, 21/14). 

Еколю́б ← люб-и́(ти) еко-логíчн(е) ↔ +о+ ю/ю́ 
Особа, яка любить екологічне. 
“Варто кілька разів бризнути, і запах миттєво зникає”, – каже 
власниця магазину “Еколюб” (ВК-і, 14/14). 

Екомайдáн ← “екологíчний Майдáн” ← Майдáн 
Екологічний Майдан. 
29 грудня активістами ЕкоМайдану було проведено флешмоб “Я 
збираю пластик!”, який мав на меті привернути увагу громади до 
необхідності сортувати пластик (УП, 03.01.14). 

Економгромáдськість ← економ-íчн(а) громáдськість м’/м 
Ослівлення словосполучення економічна громадськість. 
Запізнілі крики широкої економгромадськості, що, мовляв, ґвалт, нас 
торік, виявляється, круто обікрали, потонуть у суворих буднях 
воєнно-кризового часу (ДТ-і, 36-37/14). 

Екооб’єкти́в ← об’єкти́в 
Екологічний об’єктив. 
В Україні триває Всеукраїнський дитячий конкурс “ЕКОоб’єктив” 
(назва статті) (День-і, 21/14). 

Екс-аленатóре ← аленатóре 
Колишній аленаторе (від італійського allenatore – тренер) 
До того ж, як здається, вже екс-алленаторе Скуадри адзурри 
елементарно не втрапив у потрібні ноти, перетренувавши підопічних 
(tsn.ua, 27.06.14). 

Екс-бóмж ← бомж 
Колишній бомж. 
Чи не варто було починати з української, бо, чого доброго, екс-
“бомж” за потреби не зуміє прочитати україномовний рецепт і почне 
качати свої “права російськомовного населення”? (ТК-і, 17.11.14). 

Екс-віáгрівка ← віáгрівка 
Колишня віагрівка. 
Ексклюзивне інтерв’ю з екс-“віагрівкою”, ведучою шоу “Хочу до 
Меладзе” (ВЗ-і, 26.10.14). 

Екс-гепеýшник ← гепеýшник 
Колишній гепеушник. 
А тим часом Кремль знову виставив на прес-конференцiю четвертого 
президента України Януковича, цього разу у супроводi екс-гепеушника 
(генерального прокурора) Пшонки i колишнього “мiнiстра 
внутрiшнього свавiлля” (МВС) Захарченка… (ШП, 15/14, с. 1). 

Екс-дýче ← дýче 
Колишній дуче (тут про В. Януковича). 



Але мене добряче дивує відсутність інфи про ексдуче (ФБ: І. Гарвас, 
25.02.14). 

Екс-єврокомісáр ← єврокомісáр 
Колишній єврокомісар. 
Хоакін Альмунія, нині вже екс-єврокомісар із питань конкуренції, 
пролобіював цього року низку рішень, які вимагають від Google 
виставляти серед результатів пошуку на запити про товари чи про 
координати на картах поруч зі своїми даними більше інформації 
конкурентів (УТ-і, 49/14). 

Екс-єдáпсівець ← єдáпсівець 
Колишній єдапсівець. 
МОЗ замовив “екс-єдапсівцям” друк лікарняних на 2,5 мільйона (УП, 
04.12.14). 

Екс-легіти́мний ← легіти́мний 
Колишній легітимний (про В. Януковича). 
Тож якщо наш екс-“легітимний” ще живий і ще має хоч відносно 
товарний вигляд, то рано чи пізно ми матимемо приємність 
спостерігати першу у світі прес-конференцію за участю заочно 
засудженого (ПіК-і, 22.10.14). 

Екс-ля́піси ← ля́піси 
Колишні ляпіси (учасники гурту “Ляпіс Трубецкой”). 
Екс-Ляпіси презентували нову версію хіта “Воины света” 
(vgolos.com.ua, 12.12.14). 

Екс-МММщик ← МММщик 
Колишній МММщик. 
По-друге, з екс-МММщиком Пушиліним теж був “смотрящий” (ПіК-
і, 30.04.14). 

Екс-нардéп ← нардéп 
Колишній нардеп. 
Для участі у президентських виборах сьогодні подав свої документи до 
ЦВК екс-нардеп Коновалюк (ICTV: Факти, 27.03.14). 

Екс-нарóдник ← нарóдник 
Колишній народник (член Народної партії України). 
Але чесного двобою між ними не вийде через наміри балотуватися 
там-таки ще кількох досить відомих у Харкові осіб: колишнього 
нардепа, екс-народника Станіслава Косінова, який нині очолює 
Держфінінспекцію в області… (УТ-і, 39/14). 

Екс-однокори́тник ← однокори́тник 
Колишній однокоритник. 
Врешті-решт, згадаємо, скільки років екс-однокоритники самого 
Олійника будували свій розрекламований білбордами “стабіліздець” і 
що з цього вийшло (ПіК-і, 27.07.14). 

Експрес-благословéння ← благословéння 
Надзвичайно швидке, миттєве благословення. 



Путінського експрес-благословення результатів референдуму, як це 
було у Криму, донбаські “плебісцитники” не дочекалися (ВЗ-і, 
12.04.14). 

Екс-хореóграф ← хореóграф 
Колишній хореограф. 
А коли 27-річний екс-хореограф мріє повернутися до професії, 
навчання з якої не завершив, йому треба для початку пережити 
неймовірні відчуття в косметичному салоні (ТК-і, 17.11.14). 

Електрокни́жний ← електр-óнн(а) кни́г(а) +о+ г/ж 
Ознака, пов’язана з електронною книгою. 
У оприлюдненій нині “електрокнижній” версії роману вона значно 
урізана, що полегшує сприйняття, але і позбавляє читача багатьох 
частин пазлу (ЛА, 07.02.14). 

Електроскрýта ← електр-и́чн(а) скрýт(а) +о+  
Ослівлення словосполучення електрична скрута. 
У цій електроскруті згадаймо, що у Львові не працюють усі великі 
енергоємні підприємства на кшталт ЛАЗу (хіба що епізодично якийсь 
тролейбус виготовить), “Автонавантажувача”, “Кінескопу”, 
“Львівприладу”, “Полярону” (ВЗ-і, 18.12.14). 

Енергодерибáн ← енерг-ети́чн(ий) дерибáн +о+  
Ослівлення словосполучення енергетичний дерибан. 
Справедливості заради зазначу, що Ахметову не була потрібна вся 
енергетика України, в “енергодерибані” взяли участь також інші 
бізнес-групи (ДТ-і, 47/14). 

Етномістéрія ← етн-íчна містéрія +о+ н’/н 
Етнічна містерія. 
Етномістерія-бурлеск у форматі 3D (назва статті) (День-і, 10/14). 

Етноци́дити ← етноци́д  
Дія (процес), пов’язана з етноцидом (застосовувати, чинити етноцид). 
Дай, Боже, не стерятися з ума. Під серцем ссе і больощами тисне. Хай 
пропаде зараза ця, чума, Яка нас етноцидила навмисне (В. Куйбіда. 
Сектор Д). 

Е́хівський ← Е́х(о) Москви  
Ознака за стосовністю до “Ехо Москви” (російська радіостанція). 
Якщо в “ехівському” інтерв’ю пацієнт здуру ляпнув: “Я не видел 
никакой надписи” (угу, із заплющеними очима одягався), то у варіанті 
ТАСС це вже звучало як “другой (каски), кроме как с этой надписью, 
под рукой не оказалось” (ПіК-і, 07.11.14). 
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Євробáзар ← базáр 
Європейський базар. 
Наприклад, на лівому березі, у зеленій зоні між станціями метро 
“Славутич” та “Осокорки” (за диким збігом обставин, саме там, де 



згодом нинішній забудовник “Київ-арени” – група компаній “ДеВіжн” 
побудував “Євробазар”; а може, і не збіг це зовсім), є непогані 
варіанти й на правому (ДТ-і, 3/14). 

Євробандéрівець ← бандéрівець 
Бандерівець, який за Європу. 
Україна не може не вступити в Європу, бо нас туди тягнуть. Не 
єврогеї, не євробандерівці, а бандерошпигуни (Файні новини з Майклом 
Щуром (АЄОА), 19/14). 

Євробанкíр ← банкíр 
Європейський банкір. 
Путіну таки вдалося розбудити давно, здавалось би, заснулого демона 
страху холодної війни в душах євробанкірів (УТ-і, 47/14). 

Євробаченнє́вий ← Євробáченн(я) 
Ознака, пов’язана з Євробаченням. 
Можливо, саме таким є євробаченнєвий звичай, можливо, саме так 
прижилося “там, на Заході”… (ТК-і, 09.05.14). 

Євробýква ← бýква 
Європейська буква. 
Замало балів – мабуть лише тому, що його псевдонім, до того ж 
художньо виконаний євробуквами, все ж трохи подібний до прізвища 
кацапського класика (ДД, 16.05.14). 

Євровівісéкція ← вівісéкція 
Європейська вівісекція. 
Сценка має назву “Євровівісекція” (ВЗ-і, 24.09.14). 

Євровідремонтóваний ← відремонтóваний 
Відремонтований під євро(пейське). 
Столична євровідремонтована квартира з великою кількістю 
імпортної побутової, електронної та іншої техніки здається за 
торішніми (плюс-мінус) орендними ставками (ДТ-і, 33/14). 

Євровійнá ← війнá 
? 
Євровійна снайперів. Дрібний тролінг влади дає результат (назва 
статті) (УТ-і, 1-2/14). 

Євровоя́ж ← воя́ж 
Єврокубковий вояж. 
Перший євровояж львівських “Карпат” був не надто вдалим (БФ, 
03.02.14). 

Єврогаличáнин ← галичáнин 
Галичанин-євромайданівець [про міф, що на Євромайдані одні лише 
галичани]. 
Які, за влучним визначенням одного з ваших попередників у боротьбі з 
кримсько-татарськими євро-галичанами, вирішують усе (С. Жадан. 
Лист до Г. Кернеса). 

Єврогéй ← гей 
Гей із Євросоюзу. 



Азаров … відразу після своєї відставки чкурнув не в рідну Калугу, не на 
південний берег Байкалу, а простісінько у лігво єврогеїв, ба більше – на 
батьківщину товариша Адольфа (tsn.ua, 04.02.14). 

Єврогéйський ← єврогéй 
Ознака за стосовністю до єврогея. 
І як ненавидять російський народ америкоси, єврогейські чиновники і 
остапоПендеровці, якщо звинувачують Путіна лише за те, що він 
виконує бажання більшості російських людей (ДЧ-і, 04.05.14). 

Євродепутáтка ← євродепутáт 
Жінка-євродепутат. 
Євродепутатка: тиск на Путіна потрібно зберігати (dw.de, 29.12.14). 

Євродискотéка ← дискотéка 
Дискотека за Євросоюз (іронічно про концерти на Львівському 
Євромайдані). 
Зараз припинилась так звана євродискотека, зовсім інші настрої 
(galnet.org, 06.12.13). 

Євродýх ← дух 
Європейський дух. 
По-третє, майбутній режим навіть у євродусі, скажімо, Орбана, 
негайно породить зовнішньополітичні проблеми в тому ж дусі, що для 
України рівноцінно дефолту (ДТ-і, 41/14). 

Єврозóнівський ← єврозóн(а) н/н’ 
Ознака за стосовністю до Єврозони. 
Німецьке буквоїдство – це знак глибших розбіжностей: державам 
вигідна єдина валюта, але не ризики і трансферти суб’єктам 
“єврозонівської федерації” (УТ-і, 16/14). 

Євроімітáція ← імітáція 
Імітація руху до Євросоюзу. 
Від євроімітації до євроінтеграції (назва статті) (УП, 07.06.14). 

Євроімітáтор ← імітáтор 
 ← євроіміт-áція 

Імітатор руху до Євросоюзу; особа, яка займається євроімітацією. 
А сам він увійде в історію країни не як євроінтегратор, а як 
щонайменше євроімітатор, коли не свідомий гальмівник повернення до 
європейського дому (УТ-і, 27/14). 

Євроінтегрáст ← євроінтег[рáтор + педе]рáст 
Ослівлення словосполучення євроінтегратор-педераст (про 
засудження особою дій на Майдані). 
Тих, хто вийшов на вулиці Києва, Балицький-молодший лагідно називає 
“євроінтеграстами” (УТ-і, 7/14). 

Євроінтри́га ← інтри́га 
Інтрига щодо асоціації з Євросоюзом. 
Євроінтрига Януковича (назва статті) (ШП, 46/13, с. 2). 

Євроки́їв ← Ки́їв 
Євромайданівський Київ. 



Міністр оборони, неукраїнець із походження, повідомив, що їде десант 
на Єврокиїв (Радіо “Ера FM”, 19.02.14). 

Євроклозéт ← клозéт 
Європейський клозет. 
“Сортири” на автобусній стали … “євроклозетами” (назва статті) 
(ВЗ-і, 18.04.14). 

Євроколгóсп ← колгóсп 
Європейський колгосп. 
Усіх політиків, що засідають у Сеймі, Корвін-Мікке називає 
соціалістами, між якими немає жодної різниці, Євросоюз – 
“Євроколгоспом” або “Союзом соціалістичних європейських 
республік”, який обіцяє розвалити зсередини (ДТ-і, 21/14). 

Євроколонізáція ← колонізáція 
Колонізація з ЄС. 
Зібравшись біля пам’ятника радянському комісару Артему, засновнику 
Донецько-Криворізької республіки, вони тримали плакати: “Ні – 
євроколонізації”, “Галиційським фашистам не місце в Донбасі”, 
“Донецько-Криворізька республіка – територія Російської Федерації” 
(УМ-і, 21/14). 

Євроконсервáція ← консервáція 
Консервація євроасоціації. 
Євроконсервація як мінімум до січня 2016 (назва статті) (ВЗ-і, 
02.10.14). 

Євролóх ← лох 
Лох щодо оцінок Євросоюзу. 
Жванецький – це, звісно, совість російського народу, який на відміну від 
“євролоха” Задорнова ще 2004 року у звичній іронічній манері 
підтримав українців (ПіК-і, 23.01.14). 

Євролюбóв ← любóв до Єврóп(и) ↔ +о+ 
Ослівлення словосполучення любов до Європи. 
До ЄвроУкраїни з євролюбов’ю (назва статті) (День-і, 9/14). 

Євромайдáнівка ← Євромайдáн н/н’ 
Жінка-учасник Євромайдану. 
Як повідомила sprotiv.org євромайданівка Ярина Іванків, люди, які 
прийшли на віче на місці написали скаргу і зібрали підписи, щоб подати 
в штаб ВО “Майдан” (sprotiv.org, 04.01.14). 

Євромайдáнство ← Євромайдáн 
Риса, ознака, пов’язана з Євромайданом. 
І та технологія Євромайданства, євродискотеки зазнала ганебного 
краху… (galnet.org, 06.12.13). 

Євромолодя́та ← молодя́та 
Молодята з Євромайдану. 
Євромолодята: У київській мерії повінчалися активісти Євромайдану 
(ТВІ: NEWS, 06.02.14). 

Євронаци́ст ← наци́ст 



Нацист, який за Євросоюз. 
Написали слогани: єврофашисти, євронацисти і таке інше (visti.tv, 
20.12.13). 

Євронезалéжність ← незалéжність 
Єврокубкова незалежність. 
Рейс на Афіни скасовується: Карпати 1993-94 (ЄвроНезалежність) 
(назва допису) (БФ, 01.02.14). 

Євроненави́сник ← ненави́сник 
Ненависник Євросоюзу. 
Найбільший вітчизняний русофіл та “євроненависник” Олег Царьов 
відправив двох власних дітей на навчання до Лондона (УМ-і, 20/14). 

Євронóміка ← євро[пéйськ(а) + еко]нóміка ó/о 
Ослівлення словосполучення європейська економіка. 
Закони єврономіки (назва статті) (УТ-і, 16/14). 

Єврооптимíзм ← оптимíзм 
Оптимізм євромайданівців. 
…якщо в Парижі, Лондоні чи Берлині вам покажуть палаючі 
єврооптимізмом очі, то в Москві… (Радіо “Ера FM”, 01.02.14). 

Європіанíно ← піанíно 
Піаніно Євромайдану. 
Останніми вихідними “європіаніно” звучало на Євромайданах Одеси, 
Дніпропетровська, Вінниці, Тернополя, а в Миколаєві всі охочі грали на 
синтезаторі – піаніно місцевим євромайданівцям знайти не вдалося 
(День-і, 29/14). 

Європідлóта ← підлóта 
Підлота з Європи. 
Європідлота (назва допису) (ДД, 16.07.14). 

Європлóща ← плóща 
Площа за Євросоюз [тут ідеться про російський аналог Євромайдану]. 
Автократ у Кремлі справді стурбований Євромайданом, він знає, що 
це може послужити прелюдією для “Європлощі” у Москві… (День-і, 
1/14). 

Європовíя ← повíя 
Повія з Європи. 
Мордор сповільнює активність заблудших, щоб дати європовіям 
привід пом’якшити санкції і послабити підтримку Незалежній (ФБ: І. 
Алкснін, 24.09.14). 

Європовстáння ← повстáння 
Європейське повстання. 
Є в цьому велика правда, але покоління, яке піднялося на 
європовстання, організувало Майдан і стало його силою, виросло за 
двадцять два роки, минулих від безкровної рухівської революції (ЛУ, 
13/14, с. 5). 

Європротестáнт ← протестáнт 
Європейський протестант. 



Західноевропейцям, цим европротестантам, які знизили свій 
ідеальний абсолют до правил, складно нас зрозуміти… (Критика-і, 11-
12/13). 

Європротестанти́зм ← європротестáнт á/а 
← протестанти́зм 

Суспільний рух, пов’язаний з європротестантами; європейський 
протестантизм. 
Це своєрідний европротестантизм, який утратив віру в европейську 
цивілізацію, але зберіг її мораль (Критика-і, 11-12/13). 

Європротистоя́ння ← протистоя́ння 
Протистояння на Євромайдані. 
Нарахували тридцять таких сімей, де батьки загинули у 
європротистоянні (1+1: ТСН, 17.03.14). 

Європýтінський ← Євро-сою́з + Пýтін +о+ 
? 
Пройшло 4 дні з моменту припинення “європутінського перемир’я” і 
вже український прапор у Слов’янську (Твітер: Антирежим Йолки, 
05.07.14).  

Єврореалíзм ← реалíзм 
Реалізм, пов’язаний з Євросоюзом. 
Крім того, позиція Євросоюзу за часів нинішньої української кризи 
здалася багатьом єврооптимістам помірною й егоїстичною, і тим 
самим єврооптимізм змінився на єврореалізм… (День-і, 21/14). 

Єврорегіóн ← регіóн 
Європейський регіон. 
Щоправда, як з’ясовувається вже за кілька хвилин, до цього 
“єврорегіону”, на думку Дугіна, має також увійти його рідна 
Ростовська область… (ПіК-і, 02.04.14). 

Євророзжирíлий ← розжирíлий 
Розжирілий від Європи. 
Коли сурма заграла, раптом виявилося, що ми з переляку чи від 
несподіванки не можемо відірвати від стільців свої євророзжирілі 
гузна... (ФБ: Б. Гуменюк, 05.04.14). 

ЄвроСíч ← Січ 
Січ на Євромайдані. 
Зараз маємо справжню запорізьку євроСіч в центрі Києва, а також 
три укріплені фортеці (Київрада, Палац Свободи, Будинок профспілок) 
(Свобода, 1/14, с. 5). 

Євроскепти́чний ← скепти́чний 
 ← євроскéптик к/ч é/е 

Скептичний щодо Євросоюзу; ознака, пов’язана з євроскептиком. 
Зважаймо на національні обставини в кожній окремій країні, не варто 
об’єднувати всі євроскептичні сили правого ухилу (УТ-і, 22/14). 

Єврослóво ← слóво 
Європейське слово. 



5 нових “єврослів” у словнику українця (ЛА, 09.01.14). 
Євроспартáнець ← спартáнець 

Спартанець Євромайдану (тут ідеться про мітингувальників, які 
постійно перебувають на Євромайдані). 
Триста євроспартанців (назва розділу) (УМ-і, 2/14). 

Євростадіóн ← стадіóн 
Стадіон Євро-2012. 
Гадаю, наші краяни і цього разу заповнять євростадіон “по вінця”, 
своєю підтримкою надихнуть підопічних Мірчі Луческу на нову, таку 
ж феєричну, як два тижні тому у Борисові, перемогу (ВЗ-і, 31.10.14). 

Євростратéг ← стратéг 
Європейський стратег. 
Євростратеги минулих битв (назва статті) (ДТ-і, 41/14). 

Євротатáрська← татáрська навала? 
Татарська навала за Євросоюз ? 
Ми, пересічні харків'яни, з уважністю та зацікавленням переслухали 
музичний репертуар, яким ви глушили як бюджетну молодь, так і 
представників євро-татарської навали (С. Жадан. Лист до Г. Кернеса). 

Євротатуювáння ← татуювáння 
Татуювання, пов’язане з Євромайданом. 
Активісти роблять собі євротатуювання (назва фоторепортажу) (УП, 
12.02.14). 

Євротітýшка ← тітýшка 
Тітушка за Євросоюз. 
“Геть Євромайдан!”, “Геть євротітушок!” – з такими гаслами 
виступили активісти так званого Антиавтомайдану (Радіо “Ера FM”, 
17.01.14). 

Євротýшка ← тýшка 
Тушка за Євросоюз. 
Потрібно ввести термін “євротушки”, які на велике християнське 
свято влаштували кров… (Радіо “Ера FM”, 18.01.14). 

ЄвроУкраї́на ← Украї́на 
Європейська Україна. 
До ЄвроУкраїни з євролюбов’ю (назва статті) (День-і, 9/14). 

Єврофальстáрт ← фальстáрт 
Фальстарт до Євросоюзу. 
Єврофальстарт: хроніка дня, що поховав угоду з ЄС (expres.ua, 
22.11.13). 

Єврофаши́ст ← фаши́ст 
Фашист, який за Євросоюз. 
Написали слогани: єврофашисти, євронацисти і таке інше (visti.tv, 
20.12.13). 

Єврофутбóльний ← єврофутбóл л/л’ 
Ознака, пов’язана з єврофутболом. 



Автомобілем ще більше: шкода його бити на ковбанях, і замість 
прямої зруйнованої дороги обираєш об’їзну, “єврофутбольну” — через 
Київ (День-і, 7/14). 

Євроцинíзм ← цинíзм 
Цинізм щодо асоціації з Євросоюзом. 
Євроцинізм реґіонади (назва статті) (ШП, 47/13, с. 2). 

Єврохíт ← хіт 
Хіт Євромайдану. 
Користувач Олексій Марценюк завантажив на YouTube новий єврохіт 
– рімейк відомої всім пісні “Горіла сосна, палала” (ВЗ-і, 29.01.14). 

Єврохохóл ← хохóл 
Хохол, який хоче до Європи. 
Відомий російський гуморист Михайло Задорнов у неповажній формі 
висловився про українців і поцікавився “чи не розбігся Майдан”, на 
якому мітингують “єврохохли” (ВЗ-і, 06.01.14). 

Єврочинóвниця ← єврочинóв-ник  
Жінка-єврочиновник. 
Інший недолік нової єврочиновниці – недосвідченість (УТ-і, 36/14). 

Єврощáстя ← щáстя 
Щастя з Європи. 
Завдання в тому, щоб зрозуміти: це – не обридлий тягар, якого 
потрібно якнайшвидше позбутися, і тоді буде нам єврощастя (ДТ-і, 
6/14). 

Єгиптомáнія ← мáнія Єги́пт(ом) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення манія Єгиптом. 
Побачивши піраміди, він став жертвою єгиптоманії… (Радіо “Ера 
FM”, 01.02.14). 

ЄгоВóва ← Єгó[ва + Вóв(а)] ó/о 
Поєднання ознак Єгови і Вови [Путіна]. 
Свідки ЄгоВови (ФБ: Г. Жубіль, 29.09.14). 

Єдинокрóвність ← єдинокрóвн(ий) н/н’  
Опредметнена ознака, названа прикметником єдинокровний. 
Путін відродив гітлерівську практику демонстративного 
протегування громадянам сусідніх країн за ознакою “єдинокровності” 
(УТ-і, 34/14). 

 
Ж 

 
Жабомишодрáчник ← жабомишодрáк-івк(а) к/ч 

Особа-учасник жабомишодраківки. 
Взагалі, на місці ФСБ я б давно всіх тих “жабомишодрачників” 
завербувала… (ФБ: О. Забужко, 21.12.14). 

Жаданопотáмія ← [Жадáн + Мес]опотáмія á/а 
Ослівлення словосполучення Месопотамія С. Жадана (ідеться про 
нову книжку С. Жадана “Месопотамія”). 



Жаданопотамія (презентація книги С. Жадана “Месопотамія”) 
(varta.kharkov.ua, 14.02.14). 

Жангабéнівський ← Жан Габéн á/а н/н’ 
Ознака за стосовністю до Жана Габена. 
І тут я, звісно ж, маю привітати всіх нас із появою на великому екрані 
фактури значної, майже “жангабенівської” (ДТ-і, 42-43/14). 

Жахітня́вщина ← жахітня́в(ий) 
Опредметнена ознака, названа прикметником жахітнявий. 
 – Жахітнявщина! – бурмотів ВДВ (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Жахнéнний ← жах-н(и́й) 
Вища міра ознаки, названої прикметником жахний. 
 – Я чуваю чудесенні й жахненні звуки! – промовив він (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Женевізáція ← “женевізувáти” ← Женéв(а) é/е в/в’ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Женевою (набуття ознак того, 
що було в Женеві). 
Україна обрала не двосторонні переговори, а “женевізацію” 
переговорного процесу — проведення їх у багатосторонньому 
форматі, де такими ж гравцями, як і сторони конфлікту, є ЄС і США 
(ДТ-і, 15/14). 

Жидобáєвець ← [жид + назар]бáєвець +о+ и/́и ? 
Ослівлення словосполучення жид-назарбаєвець. 
Після візитів президентів Білорусіі та Казахстану – нові реалії, нові 
слова: бульбобандерівці, бульбофашисти, бандербаєвці, жидобаєвці, 
Бацьканаш! (ФБ: О. Качмар, 23.12.14). 

Жидобандéра ← жид + бандéра +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення жид-бандера (російські загарбники про 
українців, що захищають свою Батьківщину). 
Жидобандера (напис на фото) (ФБ, 07.03.14). 

Жидобандéрик ← жидобандéр(а)  
Предмет, пов’язаний із жидобандерою (про сувеніри). 
Ось тут, на сайті … можна придбати футболки і торби серії 
“ЖИДОБАНДЕРИКИ” (ФБ: І. Семесюк, 25.06.14). 

Жидобандéрівець ← жидобандéр(а) р/р’ 
Особа, належна до жидобандер. 
Це жидобандерівці – потворне революційно-етнічне новоутворення, 
що, трясучи пейсами по вишиванках, загрожує усім російськомовним 
мешканцям одної шостої суші – від Москви до самих до окраїн (ПіК-і, 
12.04.14). 

Жидобандéрівка ← жидобандéрів-ець 
                                ← жидобандéр(а) р/р’ 

Жінка-жидобандерівець чи жінка-жидобандера. 
З полум’яним привітом від київської жидобандерівки (ДД, 27.03.14). 

Жидобандéрівський ← жидобандéрів-ець 



                                       ← жидобандéр(а) р/р’ 
Ознака за стосовністю до жидобандерівця чи жидобандери. 
А ми, зі свого боку, хочемо деталізувати нинішні загрози руському міру 
з боку “київської хунти” жидобандерівського походження (ПіК-і, 
12.04.14). 

Жидогомоімперіалíст ← жид + гомоімперіалíст +о+ и/́и  
Ослівлення словосполучення жид-гомоімперіаліст. 
Подейкують, навіть в екзилі талановитий письменник не полишає пера 
і як раз зараз готує до видання новий бестселер під назвою “Из 
невошедшего” – про важкий процес спасіння скарбів “русского міра” 
шляхом переміщення оних скарбів із захопленого профашистськими 
жидогомоімперіалістами Межигір’я на територію істинно 
демократичної Ростовської області братської держави (ПіК-і, 
17.11.14). 

Жидофаши́стський ← жидофаши́ст  
Ознака за стосовністю до жидофашиста. 
Натомість Михайло Пореченков зробив те, чого ніхто до нього не 
робив: поїхав у Донецький аеропорт і власноруч постріляв з 
крупнокаліберного кулемета по цих огидних жидофашистських 
хохлобендерах і кривавих правосєках… (ПіК-і, 02.11.14). 

Жиринóвець ← Жиринóв-ськ(ий) 
Особа-прибічник В. Жириновського (російський політик). 
“Жириновець” Роман Худяков звернувся до Міністерства оборони 
Росії з пропозицією створити у складі російської армії військове 
формування, набране виключно з іноземних громадян (ПіК-і, 11.11.14). 

Жиринóвщина ← Жиринóв-ськ(ий) 
Негативне суспільне явище, пов’язане з В. Жириновський (російський 
політик). 
Я хотів наголосити на тому, наскільки масова свідомість Росії 
дрейфує у бік оцієї “жириновщини” (ВЗ-і, 10.04.14). 

Жінкохмáра ← жíнк(а) + хмáр(а) +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення жінка-хмара. 
“Жінкохмара” прямо накриває сцену дитячого музтеатру, 
трансформує її й саму себе (ДТ-і, 22/14). 

Жлобóлог ← жлоболóг-і[й(а)] ó/о  
Особа, яка займається жлобологією. 
Мухарського навіть охрестили першим українським “жлобологом” 
(ВЗ-і, 17.01.14). 

Жлобологíзм ← жлоболóг-і[й(а)] ó/о 
Суспільний рух, пов’язаний із жлобологією (поширення жлобології в 
культурі). 
На тлі такого явища, як суцільний жлобологізм у літературі й арті 
(над каталогом-альманахом “Жлобологія” працювали майже всі 
більш-менш достойні працівники укрсучліту) доктор Падлюччо є 



цілком природнім в нашому літературному сьогоденні персонажем 
(ПіК-і, 17.02.14). 

Жлобопáрк ← парк жлоб(íв) ↔ +о+ б’/б 
Ослівлення словосполучення парк жлобів. 
Щоб підвести риску, автори проводять велику виставку в 
Мистецькому Арсеналі з різного роду перфомансами: “Жлобопарк. 
Звіролюди”, “Троєщинський гендель”, “Терикони з насіння”, 
“Китайське щастя” (ДТ-і, 13/14). 

Жлобопáс ← пас(ти́) жлоб(á) ↔ +о+ а/á б’/б 
Особа, яка “пасе жлоба” (про надзвичайно жадібну людину). 
Слухай, Альберте, який ти жлобопас (х/ф “Мільйон способів втратити 
голову”). 

Жовтоóкий ← жóвт(е) óк(о) +о+ ó/о 
Ознака того, хто має жовте око. 
Адже саме цим займаються-переймаються відомі слідчі з “Лісового 
розшукового агентства жовтооких детективів”… (Пізнайко від 6 
років, 5/14, с. 16). 

Жовторóсія ← Жóвт(а) Росíя +о+ ó/о о/ó 
Ослівлення словосполучення Жовта Росія. 
Посли Чорноросії і Жовторосії брали участь у патріотичному вєчі з 
нагоди презентації книги “За наше дело” (ФБ: О. Довженко, 14.08.14). 

Жопозицíйний ← [жóп(а) + оп]озицíйний ó/о 
Поєднання ознак жопи  й опозиційного ? 
Зразу гавкнув на закона блок жопозиційний – дуже їм не до вподоби 
закон люстраційний (Правдиво: 25 хвилин, 3/14). 

Журавля́ний ← журавéль é/ø 
Ознака, пов’язана з журавлем. 
Рож рожає – врожаїться нива. Журавляне повітря журчить. Все 
природне – безмежно щасливе. Все щасливе – щасливо мовчить 
(Б. Чепурко. День). 

 
З 
 

Заадміністрóваний ← “заадмініструвáти” ← адмініструвá(ти) о/ó 
Ознака за завершеною дією, названою дієсловом адмініструвати. 
І варто зазначити, що це вже далеко не перший випадок, коли виступи 
представників України на юніорських конкурсах “Євробачення” 
видаються заадміністрованими, “доведеними до кондиції” у стилі 
“хотіли як краще” (ТК-і, 18.11.14). 

Забузовíти ← бузóв(ий) ó/о в/в’ 
Завершена дія – стати бузовим. 
Лісовий дзвоник, здається, ще більше забузовів (М. Пономаренко. 
Живи, зайчатку…). 

Заворýшник ← заворýш-енн(я) 
Особа-учасник заворушення. 



Єдине, що неабияк розважило “заворушників” — затримання 
учасника протесту в масці Володимира Путіна (УМ-і, 29/14). 

Загýбаревський ← за Гýбарев(а) 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що за П. Губарева 
(самопроголошений “народний” губернатор Донбасу). 
На “загубарєвському” мітингу, який у неділю організували у Ростові, 
виставили скриньку для збору коштів (ВЗ-і, 10.03.14). 

Заджинсóваний ← “заджинсувáти” ← джинс(á) 
Ознака за дією, пов’язаною з “джинсою”. 
Ну не буде вже повернення до журналістики заджинсованої, якою 
вона була (Радіо “Ера FM”, 17.01.14). 

ЗаДНРівський ← за ДНР Р/Р’ 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що за ДНР. 
Послання “заДНРівським” пенсіонерам адресували від імені головного 
управління Пенсійного фонду у Донецькій області (ВЗ-і, 02.06.14). 

Заєдýпець ← За Єдý + дýп(а) 
? 
Скільки їх там, тих “дупутатів”-“заєдупівців”, один “підрахуй” знає 
(І. Колодій. Горіла шина…). 

Заїмхóвано ← “заїмхóваний” ← імхо 
Ознака дії, пов’язаної з імхо (власна думка автора). 
Всякий сапієнсовий дурдомівець може удосконалити Правила 
Імхування на ДУРДОМ, для того і заімховано це імхо (ДД, 17.04.14). 

Закожуховíння ← “закожуховíти” ← кожýх ý/у 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з кожухом. 
… що він звільняється від тої профанації Шевченка, що він в кожусі й 
шапці… Це ж була радянська концепція оцього закожуховіння… 
(О. Забужко. Відкрита лекція “Шевченко у ХХІ столітті: спроба 
перезавантаження”, 01.02.14). 

Законописани́на ← писани́н(а) закóн(у) +о+ ↔ ó/о 
                               ← писá(ти) закóн ↔ +о+ á/а ó/о 

Ослівлення словосполучення писанина закону; зневажливо про 
опредметнену дію, названу словосполученням писати закон. 
Цікавим є обґрунтування Яровою своєї “законописанини”… (ШП, 
27/13, с. 4). 

Закýбити ← “кýбити” ← Куб 
Завершена дія (процес), пов’язана з “Кубом” (інтернетсайт). 
Це відео закубили (ФБ: С. Мухаметшина, 15.08.14). 

Залізня́к ← залíзн(а) бригада í/і н/н’ 
Особа, належна до Залізної бригади. 
Серед “залізняків”, які покинули позиції, немає жодного кадрового 
офіцера та солдата-контрактника (ВЗ-і, 08.09.14). 

Заліщáнство ← Залíсс(я) с/щ 
Суспільне явище, пов’язане з Заліссям.  



Воно проникло в Київ і перестало сприйматися нами як Залісся. Чи 
вистоїть Україна сьогодні, залежить від того, як швидко ми врешті 
позбудемося нашого “заліщанства” (УТ-і, 27/14). 

Замиростабíльний ← за мир і стабíльн-ість +о+ и/́и н’/н 
Ознака того, хто/що “за мир і стабільність”. 
Більшого самовикриття від ПР, ПРУ та інших замиростабільних 
політутворень путиноїдів важко було очікувати (ПіК-і, 03.08.14). 

Замолóдка ← замолóд-и(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом замолодити. 
Поглиблено ці “замолодки” звучать за мотивами старої пісні 
Мадонни Express yourself – don't repress yourself, що у вільному 
перекладі означає “відпусти й не стримуй себе” (ДТ-і, 22/14). 

Замоскáлля ← за москал(я́ми) á/а 
Територія “за москалями” (про вигадану чарівну країну). 
Про сьогоднішній “прорив” у газових контрактах Чарівного 
Замоскалля із Піднебесною (ФБ: Б. Стасюк, 21.05.14). 

Замундіáлений ← “замундіáлити” ← мундіáль л’/л 
Ознака за дією, пов’язаною з мундіалем. 
Ксюха з Богданом не стали заважати замундіаленому тату і поїхали 
на дачу (ФБ: В. Миленко, 15.06.14). 

Заперевдосконáлювати ← перевдосконáлювати 
Надмірно перевдосконалювти. 
Як на моє особисте враження, сталося те саме, що й свого часу з 
“Гринджолами”: пісню “заперевдосконалювали” (ТК-і, 08.05.14). 

Запобíжка ← запобíж-н(ий) захід 
Ослівлення словосполучення запобіжний захід. 
Для тих, на кого встигли одягти електронні браслети, вдалося 
домогтися пом’якшення “запобіжки” (ВЗ-і, 09.01.14). 

Запє́цьки ← за Пє́цьк(у) 
Особи, які “за Пєцьку” (розмовно-зневажлива назва П. Порошенка). 
А запєцьки, заюльки, дамбаси, бойові підараси (ДД, 21.11.14). 

Запýтінець ← за Пýтін(а) 
Особа, яка за В. Путіна. 
У понеділок натовпи “запутінців” під командуванням 
самопризначених “губернаторів” штурмували тут будівлі 
облдержадміністрацій (ВЗ-і, 03.03.14). 

Запýтінський ← за Пýтін(а) 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що за В. Путіна. 
“Запутінські” чоловічки на сході – як не до зірваних виборів, то до 
російського вторгнення (ВЗ-і, 08.04.14). 

Запухлоóкий ← запýхл(е) óк(о) +о+ ý/у 
Ознака того, хто має запухле око. 
Шестеро беззубих і запухлооких кумів зачинилися в нужнику 
(О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

Зáступівець ← Зáступ п/п’ 



Особа-учасник “Заступу” (політична партія). 
На форумі “заступівці” обговорили проблеми, які з року в рік 
переслідують галузь: гальмування реформ, неефективна система 
реалізації продукції, тиск із боку держави, дороге кредитування, 
повний занепад інфраструктури села (УМ-і, 124/14). 

Затікітáклений ← “затікітáкити” ← тікітáк(а) 
Ознака за дією, пов’язаної з тікітакою (стиль гри в футболі). 
Звичайно, і в тої команди мінуси були (коли суперник замикався, 
команда не могла лупнути здалеку, була надто “затікітаклена”, 
недосконалі подачі), але саме та Барса показувала ідеальну тікі-таку, 
неперевершену і здатну закрутити голову любому (blog.isport.ua, 
01.01.14). 

Заукраї́нитися ← Украї́н(а) 
Завершена самодія (процес), пов’язана з Україною ? 
Та для святої волі корогов лишень у правді порваних оков 
заукраїниться, нарешті, Духу битва (В. Грабовський. Зоряний ключ). 

Зафірáнити ← фірáн-к(а) 
Завершена дія, пов’язана з фіранкою (закрити фіранкою). 
Ці тумани мов сірі фіранки зафіранили далі зовсім… (Г. Ліщенюк. Ці 
тумани…). 

Зафотожáбити ← фотожáб(а) 
Дія (процес), пов’язана із фотожабою (творче карикатурне фото у 
зв’язку з якоюсь подією чи особою). 
Російських діячів, які підтримали війну в Україні, зафотожабили 
(vgolos.com.ua 12.03.14). 

Західнофíльський ← західнофíл л/л’ 
Ознака за стосовністю до західнофіла. 
І ще не в студентському Тернополі 80-х, хоча саме тут у свідомості 
Махна починали формуватися ранні “західнофільські” паростки (КК, 
293-295/14, с. 311). 

Захóпéльний ← захóпл-юва(ти) ø/é 
Ознака, того що захоплює. 
“ВДВ” Роальда Дала (“А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га”, 2013, переклав з 
англійської Віктор Морозов) – “захопельна”, як сказав би Великий 
Дружній Велетень, і смішнюча книжка, бестселер світової 
літератури, який проковтнуть із задоволенням як діти, так і дорослі 
(УМ-і, 79/14). 

Заю́лько ← за Ю́л(ю) 
Особа, яка “за Юлю”. 
Ніхто із заюльків ніколи (ніколи!) не називав ЮВТ “богинею”… (ДД, 
02.04.14). 

Зберкути́тися ← Бéркут 
Самодія (процес), пов’язана з “Беркутом” (стати таким, як “Беркут’). 



ЗБЕРКУТИТИСЯ – втратити гальма, здоровий глузд у БЕРКУТІННІ 
(“Служив, служив, а з часом і зовсім зберкутився”) (А. Чернівець. 
Майданізми). 

Зверхактуáльний ← актуáльний 
Дуже, надзвичайно актуальний. 
Тож, зважаючи на цю зверхактуальну й архідостовірну агентурну 
інформацію … голова фракції ПР вирішив за слушне попередити 
земляків… (ПіК-і, 02.02.14). 

Звірожéр ← жéр(ти) звíр(ів) ↔ +о+ í/і 
Істота, яка жере звірів. 
… геройські лев’ячі пащі та гриви і тіла звірожерів у лев’ячих 
шкурах… (Б. Стельмах. Драбини). 

Здонбáсити ← “донбáсити” ← Донбáс 
Завершена дія (процес), пов’язана з Донбасом (тут – нахабно щось 
вкрасти, як Росія в України Донбас). 
То ж, катабу, рафінований гібриде, Підтумок лукавий Сатани, 
Забирайся, згинь з очей, бандите, Поки не “здонбасили” штани! 
(О. Удайко. Гібридна війна). 

Здупобóрець ← бор-ó(ти)ся з дýп(ою) ↔ +о+ о/ó ý/у 
Особа, яка бореться з дупою (ідеться про акцію під Верховною Радою, 
де встановили великий макет у вигляді дупи). 
Частину здупоборців затримали… (Утеодин з Майклом Щуром, 1/14). 

Зеленкáр ← зелéнк(а) é/е 
Особа, пов’язана з зеленкою (про осіб, які обливають суперників 
зеленкою). 
Як би ви назвали людей, які вдало вміють поєднувати зеленку та 
обличчя неслухняного політика?? Журналістка Дарина Ященко 
відшукала цікавий актуальний неологізм… Зеленкарі (ФБ: СловОпис, 
05.08.14). 

Зеленокóрчий ← зелéн(і) кóрч(і) +о+ é/е 
Ознака, пов’язана з зеленими корчами. 
Навпроти провал з переточин Паде на Джурин з водотечі. Дзюрчить 
потік зеленокорчий Через ліси широкоплечі (Б. Чепурко. Розтоки). 

Зеленоóчний ← зелéн(е) óк(о) +о+ é/е к/ч 
Ознака того, хто/що має зелене око. 
У 1987 році актор Олег Кваша написав пісню про зеленоочне таксі 
(Радіо “Ера FM”, 18.02.14). 

Зеленочоловíчковий ← зелéн(ий) чоловíчок +о+ é/е о/ø 
Ознака за стосовністю до “зелених чоловічків” (російські військові без 
пізнавальних знаків на формі). 
Це убивчі зведення з українського Донбасу, ситуацію на якому не 
умиротворили ні Великодні свята, ні женевські “примочки” проти 
“зеленочоловічкової чуми” (ВЗ-і, 23.04.14). 

Землекóпочка ← “землекóпк(а)” ← землекóп 
Зменшено-пестливо про жінку-землекопа чи дружину землекопа. 



Шахтарочка, землекопочка, в люди вивела мене кругла попочка (з пісні 
В. Морозова “Шахтарочка” ). 

З’їздопáд ← пáд-а(ють) з’ї́зд(и) ↔ +о+ ї́/ї а/á 
Опредметнена дія, названа словосполученням “падають з’їзди” (велика 
кількість з’їздів за відносно невеликий проміжок часу). 
З’їздопад. У Києві вiдбулися збори політичних сил, які йдуть до 
парламенту (назва статті) (УМ-і, 135/14). 

Злопоéзія ← поéзія зл(а) ↔ +о+  
← зл(а) поéзія +о+ 

Ослівлення словосполучення поезія зла чи зла поезія. 
Злопоезія (назва вірша О. Стусенка). 

Змедýзлити ← “медýзлити” ← медýз(а) 
Завершена дія (процес), пов’язана з медузою (тут – засмутитися). 
 – Мене так змедузлив цей жахомастик, – відповів ВДВ, – що дуже-
байдуже роздвоївся (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

ЗМІ́ний ← ЗМІ 
Ознака, пов’язана зі ЗМІ (засоби масової інофрмації). 
Наприклад, Ч.Тейлор детально описує механізм ЗМІного зомбування, 
широко обговорюваного в сучасній Україні… (УМ-і, 5/14). 

Знегéпитися ← Гéп(а) 
Завершена дія (процес), спрямована на самопозбавлення від Гепи 
(прізвисько очільника Харкова Г. Кернеса). 
Харків знеґєпився... (ФБ: М. Зубков, 28.04.14). 

Золотобатóнний ← золот(и́й) батóн +о+  
Ознака, пов’язана з золотим батоном. 
Віктор Федорович вивіз з Межигір’я весь золотобатонний запас 
країни! (7days-ua.com, 05.04.14). 

Золотопíр’я ← золот(é) пíр’я 
Ослівлення словосполучення золоте пір’я. 
Сірі тіні лягли на подвір’я. Хлипа вітер немов немовля. Жовте листя як 
золотопір’я із підбитої птахи кружля (Г. Ліщенюк. Сірі тіні). 

Зомбовáта ← зóмбі + вáт(а) +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення зомбі-вата. 
ЗомбоВата. Активісти вкотре пікетували Нацраду з питань 
телебачення та радіомовлення з вимогою заборонити російські серіали 
(УМ-і, 181/14). 

Зомбомоскáль ← москáль + зóмб-і ↔ +о+ б’/б 
Ослівлення словосполучення москаль-зомбі. 
Зомбомоскалі (ФБ: І. Січовик, 02.03.14). 

Зоокарпáття ← [зоó + За]карпáття ó/о 
? 
Особисто вітаю замовника моєї судимості Лидиду (колись був такий 
губернатхорь у Зоокарпатті)! (ФБ: П. Чучка, 03.04.14). 

Зооспóрт ← спорт 
Спорт для тварин. 



Зооспорт (назва статті) (Пізнайко від 6 років, 2/14, с. 18). 
 
І 
 

IDентифікáція ← [ID + ід]ентифікáція   
Ідентифікація за допомогою ID. 
Крім зустрічей із письменниками та мистецтвознавцями і виступів 
музичних гуртів, гостей в цю ніч збираються здивувати 
довгоочікуваною прем’єрою фільму “Тарас Шевченко. IDентифікація” 
Сергія Проскурні (730, 1/14, с. 2). 

Ідеорýпція ← ідео[лóгія + ко]рýпція 
Корупція-ідеологія. 
Тема XI Docudays UA – “Ідеорупція”. Як підкреслюють організатори, 
це – корупція, що набула ознак ідеології (День-і, 51/14). 

Ідíлівець ← ІДІЛ л/л’ 
Особа-учасник “ІДІЛ” (терористична група “Ісламська держава Іраку та 
Леванте”). 
Атака була проведена загонами спецпризначення за підтримки ВПС в 
той час, коли “іділівці” проводили парад на одній з вулиць населеного 
пункту провінції Найнава (ukr.segodnya.ua, 07.07.2014). 

Імперáст ← імпé[рець + педер]áст é/е 
Поєднання рис імперця й педераста (про прихильників відродження 
Російської імперії й “русского мира”). 
Ось про бороду говорять видні імперасти… (Правдиво: 25 хвилин, 
3/14). 

Імпутéнція ← ім[потéн]ція + [Пýтін] ý/у 
Ослівлення словосполучення імпотенція В. Путіна. 
Імпутенція... (ФБ: Ю. Журавель, 16.03.14). 

Імхувáння ← імхув-á(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом імхувати. 
Отже, спроба створення таких собі коротких “Дурдомівських Правил 
Правильного Імхування” (ДППІ) (ДД, 17.04.14). 

Імхувáти ← імх-о 
Дія (процес), пов’язана з імхо (висловлення власної думки автора). 
Імхую, що не обімхувався, а на пользу опчіству імхував (ДД, 17.04.14). 

Імхуї́ст ← імх-о 
Особа, пов’язана з імхо (власна думка автора). 
Ну шо, гражданє дописувачі, імхуісти та інші графомани… (ДД, 
13.05.14). 

Імхунýтий ← “імхунýти” ← імх-о 
Ознака дії, пов’язаної з імхо (власна думка автора). 
І мені не по імху, як це імхо імхуватиметься імхунутими колегами по 
ДД з їх матьорим досвідом імхування (ДД, 17.04.14). 

Іноетнíчник ← íноетнíчн(ий)  
Іноетнічна особа. 



Саме нащадки постгеноцидних перевертнів … обирають до 
керівництва нашої держави за своєю-таки подобою глибоко 
аморальних ділків, агентів КГБ-ФСБ, колишніх штатних комуністів 
та комсомольців, нащадків тих самих “іноетнічників-українофобів”, 
що творили Голодомор, кримінальних злодіїв (УТ-і, 47/14). 

Інстагрáмер ← Інстагрáм 
 ← інстагрáм-и(ти) 

Особа-користувач Інстаграм (соціальна мережа); особа, яка 
інстаграмить. 
Не знають міри й маніакальні інстаграмери (ТК-і, 06.08.14). 

Інстагрáмити ← Інстагрáм 
Дія (процес), пов’язана з Інстаграмом (користуватися соціальною 
мережею). 
Що інстаграмили українці в найгарячіші дні Євромайдану? 
(lvivnews.net, 03.11.14). 

Інтеровє́сті ← Вє́сті + І́нтер ↔ +о+ І́/І 
Ослівлення словосполучення “Вєсті” і “Інтер” (ідеться про 
узагальнену назву антиукраїнських ЗМІ).  
Маєте на вибір вогневі точки: КПУ, Вітренко, Колісниченко, 
Погребінський, Медведчук і ще чимало “інтеро-вєстєй” (tsn.ua, 
09.03.14). 

Інтертітýшка ← тітýшка 
Інтернаціональний тітушка. 
Пропоную явищу “туристи Путіна” призначити зрозумілий термін 
“ІНТЕРТІТУШКИ” (ФБ: Т. Писаревський, 04.03.14). 

Інфомінíстр ← мінíстр інфо-рмáції ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення міністр інформації. 
А зараз, мабуть, і читачам видається смішною пропозиція газети, 
скажімо, інфо-міністру…, ознайомитися з умовами нашої роботи… 
(ЛУ, 49/14, с. 12). 

Інформобивáтель ← інформ-ацíйн(ий) обивáтель +о+ 
Ослівлення словосполучення інформаційний обиватель. 
На відміну від середнього українського інформобивателя, вічно 
незадоволеного “Уа-зоною” і вічно в пошуках “цікавинок”… (ДТ-і, 
10/14). 

Інформсмітни́к ← інформ-ацíйний смітни́к 
Ослівлення словосполучення інформаційний смітник. 
У Росії є зброя масового ураження – RT для телевізора, проплачений 
контент в іноземних ЗМІ другої і третьої категорій (вони ж 
“інформсмітники”) і боти з тролями для Інтернету (ДТ-і, 34/14). 

Інфосовóк ← інфо-рмацíйний совóк  
Ослівлення словосполучення інформаційний “совок”. 
Казали своє тихе “фе” і знову поверталися в розмірений інфо-совок 
буття (tsn.ua, 09.03.14). 

Іриноалéґрівський ← Іри́н(а) Алéґров(а) +о+ и/́и о/і 



Ознака за стосунком до Ірини Алеґрової (російська попспівачка). 
І якщо мене восени вкидали в депресію всі ці речі з іриноалеґрівського, 
умовно кажучи, мейнстріму… (О. Забужко. Відкрита лекція 
“Шевченко у ХХІ столітті: спроба перезавантаження”, 01.02.14). 

Іринофаріóнство ← Іри́н(а) Фаріóн +о+ и/́и 
Суспільне явище, пов’язане з Іриною Фаріон (український політик). 
Іринофаріонство якесь і дрімучість (ФБ: С. Старовитська, 14.12.14). 

Ірландобандéрівець ← бандéрівець з Ірлáнд-і[й(і)] ↔ +о+ á/а д’/д 
                            ← ірлáнд-ський бандéрівець +о+ á/а  
Ослівлення словосполучення бандерівець з Ірландії чи ірландський 
бандерівець. 
Є Росія, а є бандерівці: афробандерівці, америкобандерівці, 
японобандерівці, ірландобандерівці (Файні новини з Майклом Щуром 
(АЄОА), 22,5/14). 

Іспáнськість ← іспáнськ(ий)  
Опредметнена ознака, названа прикметником іспанський. 
Ще на початку 60-х років каудильйо відмовився від автаркії, 
“іспанськості” в економіці (ДТ-і, 28/14). 

ІсторіоГРА́ ← істóрі[й(а)] + гра +о+ ó/о 
Гра з історією. 
Освітній проект “ІсторіоГРА: вивчаємо граючись” – це можливість 
активно і творчо досліджувати історію, де традиційна лекція 
зміниться на активний обмін ідеями між учасниками (з презентації 
освітнього проекту “ІсторіоГРА”). 

Італополіцáй ← італ-íйськ(ий) поліцáй +о+ л’/л  
Ослівлення словосполучення італійський поліцай. 
Ну і було у вівторок позитиву трошки, як італополіцаї виставили на 
бабло Азарова Альошку: в банках всі його рахунки позаблокували, ну і 
вілли і квартири теж арештували (Правдиво: 25 хвилин, 2/14). 
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Йогансенознáвство ← знá(ти) про Йогáнсен(а) ↔ +о+ á/а 
Наука, яка вивчає творчість М. Йогансена. 
“Йогансен щиро посміявся би, дізнавшись про існування 
йогансенознавства”, – жартують філологи та літературознавці 
(varta.kharkov.ua, 20.09.14). 

Йóрик ← йóр-кширський тер’єр р/р’ 
Ослівлення словосполучення йóркширський тер’єр. 
Наступного дня цікавлюся, що з тим вбранням. Каже, розірвала його, 
кинула цуцикам-“йорікам” (йоркширський тер’єр. – Ред.) як пелюшки 
(УТ-і, 36/14). 

Йороклóцівський ← Йóр(ий) Клоц +о+ ó/о ц/ц’ 
Ознака за стосовністю до “Йорого Клоца” (український музичний 
гурт). 



Водимо такий ДИВний “Йоро-клоцівський” Вертеп по Львову (ВЗ-і, 
20.12.14). 
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Каганóвичівка ← правопис Каганóвич(а) 
Ослівлення словосполучення правопис Л. Кагановича. 
“Кагановичівки” не було б в принципі, тому що Каганович ніколи 
українізацію не проводив (ФБ: В. Миленко, 03.12.14). 

Кагебізáція ← “кагебізувáти” ← КаГеБé б/б’ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з КаГеБе [Комитет 
государственной безопасности]. 
Україні потрібно позбуватися залишків кагебізації (назва статті) (ШП, 
33/14, с. 6). 

Кади́рівець ← Кади́ров [ов + ів] 
Особа-прибічник, підлеглий Р. Кадирова. 
Представники бойовиків, так звані “кадирівці”, звернулись до штабу 
АТО з проханням випустити їх в Росію (УП, 12.08.14). 

Казахізáція ← “казахізувáти” ← казáх á/а  
Опредметнена дія (процес), пов’язана з казахом (ставати казахом). 
У багатьох із них викликає роздратування казахізація – розширення 
прав казахської мови і посилення впливу казахськомовних кадрів у 
державному управлінні (ДТ-і, 32/14). 

Какоблю́йний ← блю-вá(ти) кáк(ою) ↔ +о+ á/а ю/ю́ 
Ознака за дією, названою словосполученням блювати какою. 
Але тільки тому, що я відмовлятися їсти людські створінькала, як 
інші велетні, я мушу їсти ці какоблюйні ойгірки (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Калéтниця ← Калéтн-ик 
Розмовно-іронічне до О. Калетник (українська депутатка). 
Летить Калетниця Солоха – Гуде земля з переполоху, І Коля “Челсі”-
вампіряка – Заліз під пень від переляку (ДД, 24.10.14). 

Калéтниковець ← Калéтник 
Особа-прибічник Г. Калетника (ректор Вінницького аграрного 
університету). 
Після того, як активісти розділились … калетніківці не заспокоїлись і 
продовжили стежити за ними в громадському транспорті та на 
вулицях міста (maidanua.org, 12.08.13). 

Калічносовкóвий ← кáлічн(ий) совóк +о+ á/а ó/ø 
Ознака, пов’язана з калічним совком. 
Є два убогих погруддя – одне калічносовкове біля Шевченківської РДА, 
друге геть маленьке біля 3-го корпуса ЗНУ (ФБ: В. Миленко, 29.09.14). 

Калорієеконóмний ← еконóм-и(ти) калóрі[й(і)] ↔ +о+ ó/о 
Ознака того, хто/що економить калорії. 



Це – “калорієекономний” варіант сирних страв, бо не вимагає 
смаження і містить мінімум борошна (УМ-і, 156/14). 

Камуфля́жник ← камуфля́ж 
Особа в камуфляжі. 
Спливло відео, як кримчанина, якого невдовзі знайшли закатованим, 
запихають до машини “камуфляжники” (vidomosti.ua.com, 27.03.14). 

Канапопатріоти́чний ← канáп-н(ий) патріóт +о+ á/а ó/о 
Ознака, пов’язана з канапним патріотом. 
Що ж, якщо ми відповідну “канапо-патріотичну” громадськість 
вважатимемо дійсно доведеною, тоді згадаймо логіку Еммануїла 
Канта (День-і, 97/14). 

Канібаламýт ← кані[бáл + бал]амýт á/а 
Поєднання ознак канібала й баламута. 
 – Ти думати, раз я велетень, то я людожерний канібаламут? 
(Р. Даль. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Капкáнно ← капкáнн(ий) 
Стан за ознакою капканний. 
Капканно, і пастково, і драглисто. Поліські боги в мені (І. Павлюк. 
Чужий вже і цьому і тому світові). 

КаПýтін ← ка[пýт + Пýт]ін 
Путін, якому капут. 
Ось тоді не тільки зайди схаменулися б, а й сам Капутін заговорив би 
значно примирливіше… До речі, 27 серпня ми дізналися, що Капутін 
просто начхав і на щойно відбуті перемовини з Порошенком … (ЛУ, 
34/14, с. 12). 

КарикаДýрка ← карика[тýра + дýрка] 
Поєднання ознак карикатури й дурки. 
Всі зібрані кошти підуть на підтримку проекту «КарикаДурка» та на 
встановлення пам’ятника «Борцям за волю і соборність України» в 
м. Житомирі (novosti.zhitomir.ua, 25.03.14). 

Карликíзм ← кáрлик  
Суспільне явище, пов’язане з карликом. 
Це – справжня блокада і перемога української влади над моськовським 
карликізмом! (ДД, 09.02.14). 

Картоплемéт ← мет-á(ти) картóпл(ю) ↔ +е+ е/é ó/о 
Пристрій, що метає картоплю (тут про комп’ютерну гру). 
Катапульти, картоплемет та енгрі юкрейніанс (назва репортажу) 
(Радіо “Ера FM”, 05.02.14). 

Картоплестрíл ← стріл-я́(ти) картóпл(ею) ↔ +е+ і/í л’/л 
Пристрій, який стріляє картоплею. 
За словами ініціаторів, “картоплестріл” призначено для оборони 
КМДА (СВ-і, 10/14). 

Кафедря́нка ← кáфедр(а) á/а р/р’ 
Жінка-працівник кафедри. 
Кафедрянки… (ФБ: М. Філон, 18.09.14). 



Кацапармáда ← кацáп-ськ(а) армáд(а) á/а 
Ослівлення словосполучення кацапська армада. 
Під Маріуполь прибувають підрозділи кацапармади та бойова техніка 
(ФБ: І. Алкснін, 04.10.14). 

Кацапобандéрівець ← кацáп + бандéрівець +о+ á/а 
                                     ← кацáп-ськ(ий) бандéрівець +о+ á/а 

Ослівлення словосполучення кацап-бандерівець чи кацапський 
бандерівець. 
Оно скільки серед нас кацапобандерівців на Майдані! (ДД, 27.03.14). 

Кацапоклóн ← клон кацáп(а) ↔ +о+ á/а 
                        ← кацáп-ськ(ий) клон +о+ á/а 

Ослівлення словосполучення клон канапа чи кацапський клон. 
Кацапоклон (ФБ: В. Мазур, 18.03.14). 

Кацапофіцéр ← кацáп-офіцéр á/а 
                         ← кацáп-ськ(ий) офіцéр +о+ á/а 

Ослівлення словосполучення кацап-офіцер чи кацапський офіцер. 
Цікаво те, що … вже 76 незаблудших кацапофіцерів змушені залізною 
рукою закликати улюблену теровату до порядку (ФБ: І. Алкснін, 
27.09.14). 

Кацапопедерáція ← педерáція кацáп(ів) ↔ +о+á/а  
Зневажливо-іронічне ослівлення словосполучення федерація кацапів. 
Кацапопєдєрація широко розпросторила свої об’ятія й готова 
прийняти будь-яку кількість перевертнів хохлів і малоросів... 
(ФБ: М. Зубков, 15.04.14). 

Кацапстáн ← кацáп á/а 
Країна кацапів (зневажливо про Росію). 
Люмпени повісили в Харкові прапор Кацапстана (ФБ: І. Карпа, 
01.03.14). 

Кацапýльта ← [кацáп + катап]ýльта á/а 
Катапульта для кацапів. 
Українська народна зброя КАЦАПУЛЬТА (ФБ: А. Заводюк, 29.07.14). 

Кацапчи́но ← [кацáп + капу]чи́но á/а 
Ослівлення словосполучення капучино для кацапів. 
Усе тепер ісконно ватно, “Росіяно” буде… Капучино – “Кацапчино”, 
мокачино – “Москальчино”… (Правдиво: 25 хвилин, 7/14). 

Квазівáртощі ← вáртощі 
Несправжні, удавані вартощі. 
Що квазіпатріотів, зациклених на захисті квазінаціональних 
квазівартощів, у нас хоч греблю гати, сперечатися не будемо (КК, 
293-295/14, с. 317). 

Квазівчéний ← вчéний 
Несправжній вчений. 
Перекладання на народ провини за бездарність політичних, 
ідеологічних і власне культурних верхів (митець подає гротескні 



замальовки деяких “поетиків” та квазівчених, квазіінтелектуалів) 
(День-і, 37/14). 

Квазідемократи́чність ← демократи́чність 
Несправжня, удавана демократичність. 
Проте навiть квазiдемократичнiсть, публiчнiсть персони Єльцина 
спростовується його внутрiшнiми дiями та заявами (ШП, 32/14, с. 4). 

Квазіінтелектуáл ← інтелектуáл 
Несправжній, удаваний інтелектуал. 
Перекладання на народ провини за бездарність політичних, 
ідеологічних і власне культурних верхів (митець подає гротескні 
замальовки деяких “поетиків” та квазівчених, квазіінтелектуалів) 
(День-і, 37/14).  

Квазіінтернаціоналíзм ← інтернаціоналíзм 
Несправжній, мнимий інтернаціоналізм. 
Здавалося, в період мирного співіснування та квазіінтернаціоналізму 
вони були непорушними у своїй симетричній визначеності (ЛУ, 30/14, 
с. 1). 

Квазіоподаткувáння ← оподаткувáння 
Несправжнє, удаване оподаткування. 
Таке вилучення можна забезпечити двома інструментами: пряме 
оподаткування у вигляді податку за користування надрами та 
“квазіоподаткування” регульованої ціни газу для населення 
(домогосподарств) (ДТ-і, 31/14). 

Квазіподáток ← подáток 
Несправжній, удаваний податок. 
Ми вважаємо, що треба вилучати рентою, а не використовувати 
“квазіподаток” видобувних компаній (ДТ-і, 31/14). 

Квазіпосýтній ← посýтній 
Удавано посутній. 
Проте не говорити про кардинальні, квазіпосутні речі без 
патріотично-солодкавого словесного антуражу, про проблему 
слабкості державного мислення… (ЛУ, 30/14, с. 5). 

Квазіприватизáція ← приватизáція 
Несправжня, удавана приватизація. 
Думка експерта: Кабмін пропонує “квазіприватизацію” ГТС (УП, 
04.07.14). 

Квазіуніверситéт ← університéт 
Несправжній, удаваний університет. 
Оскільки сьогодні в Україні легко можна отримати диплом 
“квазіуніверситету”, механізм ерозії якості освіти спрацював 
автоматично (ДТ-і, 24/14). 

Кваліфáєр ← кваліфáй-раунд 
Особа, пов’язана з кваліфай-раундом. 
Відтак єдиним повпредом України на “Ю-Ес оупен”-2014 до 
останнього залишався “кваліфаєр” Ілля Марченко, який сьогодні вночі 



за київським часом мірявся силами зi швейцарцем Марком Чудінеллі 
(УМ-і, 125/14). 

Кварцелóна ← Кварц[я́н(ий) + Барс]елóн(а)  
“Барселона” В. Кварцяного (іронічно про луцьку “Волинь”). 
Перехід у режим Кварцелони (назва допису) (blog.isport.ua, 30.12.13). 

Квасýп ← ква[с + с]уп á/а 
Суп із квасу. 
Дитина придумала назву для окрошки (холодний суп із квасу, як я 
пояснювала йому): квасуп (ФБ: К. Розкладай, 30.07.14). 

Квіткопóле ← пóл(е) квітóк ↔ +о+ ó/ø 
  ← квітк-óв(е) пóл(е) +о+ 

Ослівлення словосполучень поле квіток чи квіткове поле. 
Коли на квіткополі – твої сліди травою стерті, А вірш написаний 
ніяко (В. Вакуленко. Травонепам’ять). 

КВНофутбóл ← КВН + футбóл +о+ 
Явище, що поєднує КВН і футбол. 
За цей час було реалізовано чимало проектів, наприклад, “Кіно за 24 
години”, “Журнал за 24 години”, 3 турніри з КВНофутболу… (730, 
5/14, с. 3). 

Киселíзм ← Кисель-óв 
Хвороба, пов’язана з Кисельовим (про особливість російського 
тележурналіста Д. Кисельова “несусвітно брехати” і вплив такої 
особливості на слухачів). 
Приходить протверезіння, але через санкції, отже, через шлунок, коли 
ж пройде “киселізм головного мозку”, як кажуть самі москвичі, 
згадуючи Д. Кисельова, лаурета всіх геббельсівських і путінських 
премій? (ЛУ, 39/14, с. 14). 

Китаєцентри́чний ← центр у Китá[й(і)] ↔ +е+ é/е á/а 
Ознака, пов’язана з Китаєм як центром. 
Очікується, що Моді, як і Абе, зосередиться на відродженні економіки 
Індії … тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи 
можливості виникнення “китаєцентричної Азії” (День-і, 94/14). 

Кишкопрохóдець ← прохóд-и(ти) через кишк(и́) ↔ +о+  
Особа, яка проходить через кишки. 
Щоб привернути увагу анаконди та змусити її ковтнути піонера-
“кишкопроходця”, скафандр покрили свинячою кров’ю (УМ-і, 183/14). 

Кібербенлáден ← Бен Лáден 
Кібернетичний Бен Ладен. 
От якби полум’яні донецькі кібербенладени радівський сервер поклали 
– ото, може, і була б проблема: на парламентський сайт народ по 
законодавчу базу ходить, бо ж корисна річ (ПіК-і, 29.07.14). 

Кібербéркут ← Бéркут 
Кібернетичний “Беркут”. 
Натомість хакери Cyber-Berkut ведуть активні атаки на російські 
інтернет-ресурси (ВЗ-і, 15.03.14). 



Кібервандалíзм ← вандалíзм 
Кібернетичний вандалізм. 
На перший погляд це нагадувало акт кібервандалізму (УТ-і, 29/14). 

Кібервíйсько ← вíйсько 
Кібернетичне військо. 
Українські кібервійська зламали сайти так званих центрвиборчкомів 
“ДНР” та ”ЛНР”,– повідомляє “Кібер-щит України” у соціальній 
мережі Фейсбук (express.ua, 05.11.14). 

Кібердиверсáнт ← диверсáнт 
Кібернетичний диверсант. 
Однак зрозуміло, що якщо сутички “військових” кібердиверсантів 
стануть реальністю, то з російського боку українських хакерів 
зустрінуть не лише російські “колеги”… (ПіК-і, 29.07.14). 

Кіберзáхист ← зáхист 
Кібернетичний захист  
Полігон являє собою віртуальне середовище, де можна навчати 
керівників і фахівців прийняттю стратегічних рішень у сфері 
кіберзахисту (newsrru.ua, 05.09.14). 

Кібернавчáння ← навчання 
Кібернетичні навчання  
На кіберполігоні проводитимуть кібернавчання НАТО і навчання 
експертів із кібероборони НАТО (newsrru.ua, 05.09.14). 

Кібернáйманець ← нáйманець 
Кібернетичний найманець. 
У диспутах у кіберпросторі можуть також бути задіяні треті 
сторони, як-от “хактивісти”, або кібернайманці (День-і, 54/14). 

Кібероборона ← оборона 
Кібернетична оборона  
На кіберполігоні проводитимуть кібернавчання НАТО і навчання 
експертів із кібероборони НАТО… Полігоном користуються 
найбільші навчання з кібероборони НАТО (newsru.ua, 05.09.14). 

Кіберпаранóїк ← паранóїк 
Кібернетичний параноїк. 
Перша – так звані кіберпараноїки (ТК-і, 27.07.14). 

Кіберполігóн ← полігóн 
Кібернетичний полігон 
В Естонії з’явиться кіберполігон НАТО і сили швидкого реагування 
(newsrru.ua, 05.09.14). 

Кіберпофігíст ← пофігíст 
Кібернетичний пофігіст. 
Друга група – “кіберпофігісти” (ТК-і, 27.07.14). 

Кіберпротистоя́ння ← протистоя́ння 
Кібернетичне протистояння. 



На превеликий жаль, у сучасній українській військовій науці немає 
навіть таких термінів, як кібервійна, кіберпротистояння (ВЗ-і, 
15.03.14). 

Кіберсóтня ← сóтня 
Кібернетична сотня. 
“Кіберсотня”, поступки євромайдану та фотожаби тижня 
(blogs.tvi.ua, 14.02.14). 

Кіберурагáн ← урагáн 
Кібернетичний ураган. 
Окрім блокування електронних гаманців, активісти планують 
провести операції “Кібершторм” та “Кіберураган”, спрямовані на 
блокування мобільних телефонів терористів ДНР та ЛНР (УМ-і, 
85/14). 

Кіберштóрм ← шторм 
Кібернетичний шторм. 
Окрім блокування електронних гаманців, активісти планують 
провести операції “Кібершторм” та “Кіберураган”, спрямовані на 
блокування мобільних телефонів терористів ДНР та ЛНР (УМ-і, 
85/14). 

Кіберщи́т ← щит 
Кібернетичний щит. 
Українські кібервійська зламали сайти так званих центрвиборчкомів 
“ДНР” та ”ЛНР”,– повідомляє “Кібер-щит України” у соціальній 
мережі Фейсбук (express.ua, 05.11.14). 

Кіноантидепресáнт ← антидепресáнт 
Кінематографічний антидепресант. 
П’ять кіноантидепресантів (назва статті) (День-і, 78/14). 

Кінобукмéкер ← букмéкер 
Букмекер у кіно. 
Список номінантів на “Оскар” … збігається з тим, що давно вивісили 
кінобукмекери (Радіо “Ера FM”, 17.01.14). 

Кіногаля́вина ← галя́вина 
Кінематографічна галявина. 
А з іншого боку – які принципи, коли рік у рік на одній кіногалявині 
виростають три сосни, а ці комітетчики – блудять... (ДТ-і, 33/14). 

Кінозадовóлення ← задовóлення 
Задоволення від кіно. 
Він не тільки актор-харизма, а й актор-замовник усіх своїх 
кінозадоволень (ДТ-і, 8/14). 

Кінокобзáр ← кобзáр 
Кінематографічний кобзар. 
Решта, майже сто кінокобзарів – незрячі актори або справді сліпі 
кобзарі (УМ-і, 170/14). 

Кіноóке ← [кíно + кара]óке í/і 



Караоке, пов’язане з кіно (ідеться про спів у караоке пісень з 
кінофільмів). 
Святкове розважальне шоу у стилі кінооке (з реклами на 
“Суперрадіо”, 22.12.14). 

Кінооптимíзм ← оптимíзм 
Оптимізм у кіно. 
Кіно-оптимізм (назва статті) (День-і, 244/14). 

Кінорепрезентáція ← репрезентáція 
Кінематографічна репрезентація. 
Кінорепрезентації Майдану: реабілітація фізичних реальностей (назва 
статті) (ТК-і, 11.08.14). 

Кіносепарати́стка ← сепарати́стка 
Сепаратистка з “кіно” (тут – про сюжети російських ЗМІ). 
Відома кіносепаратистка з Одеси і Криму керувала комісією на 
Луганщині (назва статті) (УП, 12.05.14). 

Кіплінгознáвець ← знá(ти) Кíплінг(а) ↔ +о+ í/і 
Особа, яка знає Р. Кіплінга (про дослідників творчості). 
Ласкаво просимо на зустріч із перекладачем-кіплінгознавцем! (ФБ: 
Г. Осадко, 12.05.14). 

Кіплінголю́б ← люб-и́(ти) Кíплінг(а) ↔ +о+ í/і ю/ю́ 
Особа, яка любить Р. Кіплінга. 
Так що – приємний бонус Кіплінґолюбам (ФБ: В. Чернишенко, 
28.10.14). 

Кірíловщина ← Кірíл 
Суспільне (негативне) явище, пов’язане з Кірілом (патріарх РПЦ). 
Несвяткове свято зі смаком “кіріловщини” (назва статті) (ШП, 30/13, 
с. 1). 

Кірілофáн ← фан Кірíл(а) +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення фан Кіріла (патріарх РПЦ). 
Московські попи хочуть продовжити окупацію України. Призначили 
Кірілофана (ФБ: І. Січовик, 24.02.14). 

Кічезáція ← “кічезувáти” ← кіч í/і 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з кічем (набуття ознак кічу). 
Парадокс, але “кічезація” (навіть не просто масовізація) таких 
постатей, як, зокрема, Вільям Шекспір і Марсель Пруст, як Іван Павло 
ІІ, Махатма Ганді та Ванга … грають у справі їх популяризації 
надзвичайно велику роль (ЛА, 18.11.14). 

Класнокрýтно ← “класнокрýтний” ← клáсно + крýто +о+ á/а 
Поєднання ознак класно і крутно. 
Як класнокрутно! Як хвацько й дебело! (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Кличкíвка ← Кличк(ó) 
Мова В. Кличка. 
Азірівка – то є минуле, починається епоха кличківки (Файні новини з 
Майклом Щуром (АЄОА), 22,5/14). 



Кличкíст ← Кличк(ó) 
Особа-прибічник, прихильник В. Кличка. 
До речі, “кличкісти”, взявши владу у столиці, обіцяли, що до 
земельних питань будуть підходити дуже виважено та обережно — 
не роздавати ділянки направо й наліво, а (максимум!) продовжувати 
вже існуючі договори оренди (УМ-і, 130/14). 

Клюєвнýти ← [Клю́єв] + [клю́]ну(ти) 
Клюнути як А. Клюєв (український політик). 
Одне слово, народ хоче мати при кермі господарів, а не “госпідарів” чи 
тим паче “кровосісів”, які його постійно “кожаритимуть”, та ще, 
гляди, і “клюєвнути” намислять (І. Колодій. Горіла шина…). 

Кляксозáхід ← зáхід з кля́кс(ою) ↔ +о+ я/́я 
Ослівлення словосполучення захід з кляксою. 
Кляксозахід (назва вірша В. Тимчука). 

Кляксохíд ← хід кля́кс(и) ↔ +о+ я/́я 
Ослівлення словосполучення хід клякси. 
Ніч мов вакса зайнялася вслід за БІГОМ кляксоходу (В. Тимчук. 
Кляксозахід). 

Книгої́д ← ї́с(ти) кни́г(и) ↔ +о+ и/́и с/д 
Особа, яка “їсть” книги (бібліофіл). 
Кіноманія для книгоїдів (назва статті) (ДЧ-і, 27.02.14). 

Книголю́бський ← книголю́б 
Ознака за віднесеністю до книголюба. 
… усе це тоді куплені видання, що були великою втіхою для 
книголюбської душі (ЛУ, 8/14, с. 6). 

Книгохрéща ← хрéст-и(ти) кни́г(ою) ↔ +о+ и/́и ст/щ 
Опредметненна дія, названа словосполученням хрестити  книгою. 
Вітаю, у вас сьогодні книгохреща (з розмови на вулиці Харкова, 
25.01.14). 

Книгопрофáн ← профáн у кни́г(ах) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення профан у книгах. 
Шановні мої книголюби, книгомани та книгопрофани! (ФБ: 
М. Кравченко, 19.09.14). 

Книжкóбус ← [книжкóв(ий) + авт]óбус и/́и 
Ослівлення словосполучення книжковий автобус. 
Як поставити книжкомобілі і книжкобуси на колеса (назва статті) 
(Читомо, 16.06.14). 

Книжкомобíль ← [книжкóв(ий) + авт]омобíль и/́и 
Ослівлення словосполучення книжковий автомобіль.  
Як поставити книжкомобілі і книжкобуси на колеса (назва статті) 
(Читомо, 16.06.14). 

Кнопкодáвити ← дави́ти кнóпк(у) ↔ +о+ а/á ó/о 
Ослівлення словосполучення давити кнопку. 
В умовах реформаторської доцільності “нова” Верховна Рада 
“кнопкодавить” навіть більше ніж “стара” (УП, 16.05.14). 



Кобзóнистий ← Кобзóн 
Ознака за схожістю з Й. Кобзоном. 
Будемо ми споживати продукт світового рівня, продукт, вироблений в 
Україні, чи знову потягнемося до кобзоністих ваєнг? (ПіК-і, 07.04.14). 

Кобзоніáда ← Кобзóн ó/о н/н’ 
Збірне до пісень Й. Кобзона (російський співак). 
Культурна політика не може будуватися на засиллі російської попси і 
суцільній кобзоніаді (від Іосіфа Кобзона) (УТ-і, 35/14). 

Кожáрити ← Кожáр(а) 
Дія (процес), пов’язана з Л. Кожарою (очільник МЗС часів 
В. Януковича) – брехати, спотворювати інформацію. 
Одне слово, народ хоче мати при кермі господарів, а не “госпідарів” чи 
тим паче “кровосісів”, які його постійно “кожаритимуть”, та ще, 
гляди, і “клюєвнути” намислять (І. Колодій. Горіла шина…). 

Кокотюхомáнія ← мáнія Кокотю́х(ою) ↔ +о+ ю́/ю 
Ослівлення словосполучення манія Кокотюхою (український 
письменник). 
У літературі набирає обертів кокотюхоманія, як у політиці – 
ляшкоманія (ФБ: А. Власюк, 17.08.14). 

Колесодéнь ← кóлес(о) + день +о+ ó/о 
?  
Скриплять колесодні сказання віщі в мовчанні кам’янім вічності 
(В. Рябий. Від обрію до обрію…). 

Коллíнівець ← Коллíн(а) н/н’ 
Особа, пов’язана з П. Колліні (очільник футбольних арбітрів України). 
Коллінівці на марші (ФБ: І. Вербицький, 21.06.14). 

Колорадизáція ← “колорадизувáти” ← колорáд á/а 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з колорадом (розмовно-
саркастична назва сепаратистів) – набуття ознак колорада. 
За тиждень до “апокаліпсису”, що передбачався на 9 травня, в Одесі 
був нанесений фактично, превентивний удар по “колорадизації” 
Півдня (День-і, 115/14). 

Колорáдити ← колорáд 
Дія (процес) – бути колорадом (розмовно-саркастична назва 
сепаратистів). 
І не відпускати дітей додому, щоб батьки їх не колорадили (ФБ: Брати 
Капранови, 31.07.14). 

Колорáдіє ← колорáд д/д’ 
Оросійщення колорада (розмовно-саркастична назва сепаратистів). 
“Православіє, самодєржавіє, колорадіє” (ФБ: О. Северин, 09.04.14). 

Колорáдос ← колорáд 
Зіспанювання колорада (розмовно-саркастична назва сепаратистів). 
І на додачу – військове вторгнення росіян, окупація та очікування 
“великої” війни під постійні провокації алкоголічних “ватників” та 



прикормлених агентів “русскаго міра”, “колорадосів” та 
“сепаратистів” (tsn.ua, 28.04.14). 

Колорáдський ← колорáд 
Ознака за стосовністю до колорада (розмовно-саркастична назва 
сепаратистів). 
Зміною керівництва “колорадських територій” і оперативною 
втечею низки ватажків сепаратистів до Росії? (ДТ-і, 28/14). 

Колосáльний ← коло сáл(а) л/л’ 
Ознака того, що коло сала. 
Колосальний самогон! – хекав директор консервного заводу пан 
Комісарчук. – Коло сала стоїть… (О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

Комвáт ← ком[бáт + вáт(а)] 
Ослівлення словосполучення комбат вати. 
Навіть не у кожному списку є комбати… Хоча ні, у деяких є комвати 
(Утеодин з Майклом Щуром, 1/14). 

Комодороя́ль ← комóд-роя́ль +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення комод-рояль. 
ВДВ сів на комодорояль і почав зачудовано розглядати Велику бальну 
залу (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Компи́ ← Компаньйóн-Нафтогáз ó/о 
Особи-учасники “Компаньйон-Нафтогаз”. 
Досі “золота” ЧУ не здобували ні “компи”, ні білоцерківці, але нові 
фінансові обставини фаворитами турніру зробили саме ці дві команди 
(УМ-і, 36/14). 

Компромíсити ← компромíс 
Дія (процес), пов’язана з компромісом (іти на компроміс). 
Мовою, як і душею, не компромісять. Питання мови – це питання 
духовної влади… (ЛУ, 11/14, с. 6). 

Комунікáктус ← комунік-ацíйн(ий) кактус 
Ослівлення словосполучення комунікаційний кактус (тут ідеться про 
кактус на факультеті медіакомунікацій УКУ). 
Комунікактус (ФБ: Ю. Починок, 26.03.14). 

Комуноанáл ← [комун]іст + регіо[нáл] +о+ 
Ослівлення словосполучення комуніст-регіонал. 
Навіть назва красива вже прозвучала – “комуноанали” (ПіК-і, 
25.06.14). 

Комуноморалізáтор ← комун-істи́чн(ий) моралізáтор +о+ н’/н 
Комуністичний моралізатор. 
Але вживати його все ж таки не буду, аби не викликати у різних 
комуноморалізаторів розрив залишків свідомості (ПіК-і, 14.07.14). 

Комуношизофрéник ← комун-істи́чн(ий) шизофрéник +о+ н’/н 
Комуністичний шизофреник. 
Цей комуно-шизофреник підтримав агресію божевільного карлика 
(ФБ: І. Січовик, 18.03.14). 

Кондицíйний ← конди́ці[й(а)] и/́и 



Ознака , пов’язана з кондицією. 
У пошуках “кондиційних” футболістів Сергій Ковалець навіть 
зазирнув до нижчих українських ліг, запросивши з донецького 
“Олімпіка” голкіпера Заурі Махарадзе… (УМ-і, 14/14). 

Кондóмник ← кондóм 
Особа, пов’язана з кондомом (про даївця, який бере хабар у вигляді 
презервативів). 
Після такого активісти “Дорожнього контролю” залишили свій 
прихований знімальний майданчик, аби сказати “кондомникам” усе, 
що про них думають (ВЗ-і, 20.10.14). 

Кóно ← Коно-пля́нк(а) о/ó 
Орозмовлення прізвища Коноплянка (український футболіст). 
Так чи інакше, Коно в Україні до літа (БФ, 01.02.14). 

Консóлівський ← Консóль 
Ознака за стосунком до “Консолю” (українська компанія). 
Або просто – Янукович втратить монополію на владу, і прокурорським 
ніхто не завадить дістати із сейфів купи папок на “консолівських”? 
(ДТ-і, 5/14). 

Конституціáда ← конститýц-і[й(а)] ý/у 
Затяжний процес, пов’язаний з Конституцією (про події, пов’язані з 
намаганнями повернутися до старої редакції Конституції). 
Отже, прем’єріада та конституціада – ось головні теми 
сьогоднішнього засідання Верховної Ради… (Радіо “Ера FM”, 18.02.14). 

Конституціослухня́ність ← слухня́ність Конститýці(ї) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення слухняність Конституції. 
Законослухняність, конституціослухняність … – це не просто 
сказали й зробили (Радіо “Ера FM”, 14.02.14). 

Контрацепти́вник ← контрацепти́в 
Особа, пов’язана з контрацептивами (про даївця, який бере хабар у 
вигляді презервативів). 
Цікаво, що доблесні “контрацептивники” у пояснювальних записках 
напишуть (ВЗ-і, 20.10.14). 

Контрколорáдський ← колорáд 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що проти колорадів (розмовно-
саркастична назва сепаратистів). 
Пропонують контрколорадський символ WWII (ФБ: Б. Стасюк, 
30.04.14). 

Контрмайдáнний ← майдáнний 
 ← Майдáн 

Протилежне до майданний; ознака того, що проти Майдану. 
З цього фільму вийшла б чудова “контрмайданна” агітка для 
РашаТВ, й те, що його відзначили на міжнародних кінофестивалях, – 
просто дивовижа (ТК-і, 26.11.14). 

Контрреферéндум ← реферéндум 
Протилежний референдум. 



Але зусиллями “контрреферендуму Коломойського” “голос Донбасу” 
прозвучав зовсім не так однобоко, як потрібно було Путіну і Ахметову 
(УП, 16.05.14). 

Конья́чити ← конья́к к/ч 
Дія (процес), пов’язана з коньяком (постійно пити коньяк). 
А завтра – то вже без гербати й без кави Я по всіх кнайпах коньячу 
(Б. Стельмах. Пошарпана карма). 

Копитонíг ← копи́т(а) + нóг(и) +о+ и/́и ó/í  
Істота, яка має копита й ноги. 
Капітал прийшов до влади, Капітал-копитоніг… Капітал возвів 
фасади Капітоліїв своїх (М. Пасічник. Капітальна країна). 

Копійколáсий ← лáс(ий) до копíйк(и) ↔ +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення ласий до копійки. 
Капітал копійколасий Все під власний пуп підгріб, Капітал зробив нас 
класом – Ви праві – пролетарів (М. Пасічник. Капітальна країна). 

Кордонобудівни́цтво ← будівни́цтв(о) кордóн(у) ↔ +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення будівництво кордону. 
При цьому глава держави наголосив: у питанні “кордонобудівництва” 
слід йти в ногу з часом (УМ-і, 133/14). 

Кореобандéрівець ← бандéрівець з Корé(ї) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення бандерівець з Кореї. 
Я так думаю, після вчорашнього матчу півзахисника Лі Ґин Хо, 
уродженця славного полкового міста Інчхон, можна сміливо 
записувати до реєстру кореобандерівців (ФБ: Б. Стасюк, 18.06.14). 

Корконебезпéчний ← небезпéчн(ий) корóк ↔ +о+ ó/ø 
Ослівлення словосполучення небезпечний корок. 
Серед найбільш “корконебезпечних” завжди значився і бульвар 
Шевченка (УМ-і, 91/14). 

Королéвич ← Королéв-ськ(а) 
Особа-чоловік Н. Королевської (український політик). 
А буде ще два Добкіни, дуети Дубневичів і Льовочкіних, Королевська зі 
своїм “Королевичем” (ВЗ-і, 31.10.14). 

Корпорацієзáція ← “корпорацієзувáти” ← корпорáці[й(а)] á/а 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з корпорацією (набуття ознак 
корпорації). 
Монополії – це наслідок олігархізації, корпорацієзації економіки (Радіо 
“Ера FM”, 03.03.14). 

Корупційноє́мний ← корупцíйн(а) єм́н-ість +о+ í/і 
Ознака, пов’язана з корупційною ємністю. 
І очікувати від нього прогресу в значно більш корупційноємних 
справах “щодо нафти, щодо газовидобутку” було б дивно (ДТ-і, 34/14). 

Косеня́та ← кóс(и) ó/о 
Зменшено-пестливе до коса. 
У моєї доні тепленькі долоні, Босі ноженята, Білі косенята, Банти, 
мов метелики, А в очах – Веселики (М. Пономаренко. Веселики). 



Космоцивілізáція ← косм-íчн(а) цивілізáція +о+ м’/м 
Ослівлення словосполучення космічна цивілізація. 
Чарівний мелодійний спів, Без шалу і овацій. Я слухав музику світів, 
Космоцивілізацій (Р. Мазій. Музика небес). 

Коснолінгвíст ← косно-язи́к(ий) лінгвíст +о+ ? 
Ослівлення словсполучення косноязикий лінгвіст ? 
Поки основного конкурента немає, Кличко займає першу позицію серед 
коснолінгвістів (Файні новини з Майклом Щуром (АЄОА), 22,5/14). 

Котобандéрівець ← кіт-бандéрівець +о+ í/о 
Ослівлення словосполучення кіт-бандерівець (персонаж відомих 
фотожаб про бабу та кота). 
Котобандерівець (напис на футболці). 

Кошмарíвна ← кошмáр á/а р/р’ 
Донька кошмару. 
Коло дому тихо-тихо Ходить тітка Крижаниха, А за нею крадькома 
Йде Кошмарівна Пітьма (Л. Гнатюк. Коло дому…). 

Кошмаріóн ← кошмáр р/р’ 
Вищий ступінь вияву кошмару. 
 – Це не просто поганючий сон! Це гіршіше! Це кошмаріон! (Р. Дал. 
ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Кравчукіáда ← Кравчýк ý/у к/к’ 
Час, пов’язаний із Л. Кравчуком (про президентство Л. Кравчука). 
Та ось кравчукіада змінилася кучмозоєм (varta.kharkov.ua, 27.01.14). 

Крадоцýпити ← крáс(ти) + цýпи(ти) +о+ á/а с/д 
Поєднання дій красти й цупити. 
 – Я кращіше бути жувати гнилосмерді ойгірки, аніж крадоцупити 
щось у інших людей (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Крапленóсний ← нос-и́(ти) крáпл(і) ↔ +о+ á/а л’/л 
Ознака того, хто/що носить краплі. 
Не вельми до футболу я охочий, Але на цей з цікавістю дивлюсь, Весь 
час на вітер крапленосний злюсь, Іде ж бо матч не будь-який – 
жіночий! (І. Павліха. Не вельми до футболу я охочий…). 

Кремлеобли́ччя ← обли́чч(я) Кремл(я́) ↔ +е+ л’/л 
Ослівлення словосполучення обличчя Кремля. 
Її завершення означатиме вже справжню готовність до справжньої 
громадянської війни – на радість зацікавленим кремлеобличчям (ДТ-і, 
41/14). 

Кремлíвець ← Кремль é/е 
Особа, пов’язана з Кремлем. 
Можливо, маємо якусь благословенну непослідовність збожеволілого 
кремлівця? (ЛУ, 30/14, с. 6). 

Кремлінóїд ← Кремль é/е  
Особа, підпорядкована Кремлю. 



Те, що зараз роблять кремліноїди та їх посіпаки в Україні — це саме 
те, що хотів би, якби міг, зробити з країною “Правий сектор” (День-і, 
73/14). 

Крижани́ха ← Крижáн á/а ? 
Дружина Крижана (крижана жінка) ?  
Коло дому тихо-тихо Ходить тітка Крижаниха, А за нею крадькома 
Йде Кошмарівна Пітьма (Л. Гнатюк. Коло дому…). 

Кримбáс ← [Крим + Дон]бáс и/́и 
Поєднання Криму й Донбасу. 
Годі годувати Кримбас (назва статті) (УП, 06.11.14). 

Кримозабезпéчення ← забезпéченн(я) Кри́м(у) ↔ +о+ и/́и 
                                     ← забезпéч-и(ти) Крим ↔ +о+ и/́и 

Ослівлення словосполучення забезпечення Криму; опредметнена дія, 
названа словосполученням забезпечити Крим. 
Необхідні ділянки суші для наземного кримозабезпечення та різні 
об’єкти, які на ній перебувають (ДТ-і, 30/14). 

Кримнáший ← кримнáш  
Ознака, пов’язана з “кримнаш”. 
Однак провідники “кримнашої” ідеї категорично відкинули 
можливість проведення, скажімо, сімферопольською командою 
матчів у Ростові (УМ-і, 118/14). 

Кримнáшівський ← “Крым наш” 
Ознака за віднесеністю до гасла “Крым наш” (гасло прихильників 
загарбання Росією Криму у 2014 році). 
Російський публіцист Ігор Яковенко пише на сторінках газети “День”, 
що феномен “кримнашівського” екстазу й тотальної підтримки 
Путіна в Росії пояснюється кількома факторами (ЛУ, 34/14, с. 7). 

Кримнáшний ← кримнáш 
Ознака, пов’язана з “кримнаш”. 
Але саме російські мітинги, після піврічної мовчанки незгодних із 
політикою Володимира Путіна на тлі “кримнашного” апофеозу 
підтримки політики Кремля, спричинили найбільший резонанс (УМ-і, 
139/14). 

Крисія́нин ← кри́[мськ(ий) + ро]сія́нин и/́и 
Ослівлення словосполучення кримський росіянин. 
А правда, що крисіяни толерантні? (ФБ: О. Негребецький, 02.11.14). 

Кришувáтель ← кришувá(ти) 
Особа, яка “кришує”. 
Але це ж нові можливості для “кришувателів” (ГПУ-і, 27.05.14). 

Кровопопивáч ← попив-á(ти) кров ↔ +о+ ó/о 
Особа, яка попиває кров. 
Кровопопивач наставив на ВДВ свого товстелезного, як стовбур 
дерева, пальця (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Кровопохíд ← кров’-ян(и́й) похíд +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення кров’яний похід. 



Як давній шанувальник шлакових кіножанрів, я не очікую від чергового 
юнацького кровопоходу в ліс… (ТК-і, 09.04.14). 

Кросворди́ння ← кросвóрд ó/о 
Збірне до кросворд. 
 – Твої ідеї повні кросвординня, – сказав на це ВДВ (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Кротпáти ← [крот(и́) + Кар]пáти  
Поєднання ознак кротів (розмовна назва “Шахтаря”) і “Карпат”.  
Львівські Кротпати вийшли до раунду плей-оф Ліги Чемпіонів (ФБ: 
Український миротворець, 10.12.14). 

Крутя́нець ← Крýт(и) ý/у т/т’ 
Особа, пов’язана з Крутами (про учасників протибільшовицього бою 
під Крутами). 
І ридає свята Україна – страждальниця-мати, Над китайкою трун 
Новочасних крутянців-орлят (В. Савчук. Сини стоять…). 

Кулегрáд ← град куль ↔ +е+ ý/у л’/л 
Ослівлення словосполучення град куль. 
Химера страху На мозок сіла, Гранатні вибухи, Кулеград… Моліться, 
отче, Дай, Боже, сили, Вогнем стріляймо Із барикад (Т. Лемешко. 
Героям пекельної ночі). 

Куликóвець ← Куликóв(е) Пол(е) 
Особа, пов’язана з Куликовим Полем (мітингар, який стоїть на 
Куликовому Полі в Одесі). 
Підтвердженням може бути й той факт, що міліціонери невідривно 
супроводжували малочисленну проукраїнську ходу навколо Куликового 
Поля, відгородивши її від такої самої небагатолюдної акції 
“куликовців” (УТ-і, 41/14). 

Культчинóвник ← чинóвник 
Чиновник від культури. 
На малій батьківщині культчиновника зі здивуванням і болем 
сприйняли появу такої цидулки від “землячка” (ВЗ-і, 13.01.14). 

Кулявлóбівець ← кýля в лоб б/б’ 
Особа-автор гасла “Куля в лоб!” чи його прибічник (вислів А. Яценюка 
на Євромайдані). 
Гарно ви пристроїлись, кулявлобівці, стояти і дивитись в вікно, на те 
що відбувається, як в кінотеатрі! (ФБ: Ю. Гончарук, 18.02.14). 

Кумáнда ← [кум + ком]áнда ý/у 
Команда з кумів. 
Куманда (ФБ: І. Жук, 03.03.14). 

Кумопýтінський ← кум Пýтін(а) +о+ ý/у 
Ознака за стосовністю до кума В. Путіна (тут ідеться про 
В. Медведчука). 
З початку лютого цього року, зібрань первинних районних і обласних 
осередків ПР, де було активізовано кумопутінський потенціал, 
тактику в цілому було змінено (ФБ: О. Різниченко, 08.05.14). 



Кургіня́новець ← Кургіня́н  
Особа, пов’язана з С. Кургіняном (російський провладний громадський 
діяч). 
За даними російських блогерів, перед “парадом” “кургіняновці” кілька 
тижнів тренувалися, тож промарширували організовано і злагоджено 
(УМ-і, 39/14). 

Кургіня́новський ← Кургіня́н 
Ознака за стосовністю до С. Кургіняна (російський провладний 
громадський діяч). 
Трохи запізно розумію, що зараз наштовхнуся на кургіняновських 
соколів (УМ-і. 39/14). 

Кучмоїзáція ← “кучмоїзувáти” ← Кýчм(а) ý/у 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Л. Кучмою (набуття ознак, 
властивих Л. Кучмі). 
Уряд, парламентська більшість і “кучмоїзація” Порошенка (назва 
розділу статті) (УМ-і, 157/14). 

 
Л 
 

Лайноконвóй ← конвóй з лайн(óм) ↔ +о+ 
Ослівлення словосполучення конвой з лайном. 
Кажуть, що 3-ій лайноконвой привіз заблудшим боєприпаси і засоби 
радіоперехоплення, бо наші переходять зі звичайних мобілок на 
гамериканські рації з шифруванням (ФБ: І. Алкснін, 23.09.14). 

Лайфнью́зівець ← Лайф Нью́з з/з’ 
Особа, пов’язана з “Лайф Ньюз” (про журналістів). 
Держдеп США має інформацію про нежурналістський візит 
“лайфньюзівців” до України (назва статті) (tsn.ua, 23.05.14). 

Лáйфовий ← Лайф 
Ознака за належністю до “Лайф” (українська компанія мобільного 
зв’язку). 
Стрибки зі зв’язком у “лайфових” клієнтів виникли у Севастополі, 
Ялті, Євпаторії та інших містах: мережа несподівано зникала 
приблизно на двадцять хвилин, а потім так само періодично з’являлась 
(УМ-і, 125/14). 

Лалалáндія ← ла-ла-лá 
Країна лалала (ідеться про відому пісню українських фанів, присвячену 
В. Путіну). 
Давайте ініціюємо переназвати сусідню країну на лалаландію (ФБ: 
Українська мова, 05.07.14). 

Легіти́мич ← легіти́м-н(ий) 
Особа легітимна (іронічна назва В. Януковича як “легітимного” 
президента). 



Є момент хороший: їх позбавить громадянства, заодно і грошей, що 
накрали у людей, коли панували і Лєгітімича свого в сраку цілували 
(Правдиво: 25 хвилин, 2/14). 

Ледари́т ← лéдар é/е 
Захворювання ледарів. 
А в лікарні прописали ще й хронічний … ледарит! (В. Картавий. Нова 
хвороба). 

Лейбмажóр ← мажóр 
Мажор найвищого ранґу. 
Так от що я хочу сказати: призначення оцього лейб-мажора Нікоряки 
– це ніж гострий до горла Києва (ДД, 27.09.14). 

Ленінобандéрівець ← Лéнін + бандéрівець +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення Ленін-бандерівець. 
Ленінобандерівець (ФБ: В. Ейсмонт, 07.09.14). 

Леніновáл ← вал-и́(ти) Лéнін(а) ↔ +о+ а/á é/е 
Особа, яка валить Леніна. 
За двором на ніч звертало, Темно стало скрізь, аж жуть… Батальйон 
Леніновалів Свій тяжкий продовжив путь (О. Кучеренко. За двором 
на ніч звертало…). 

Ленінопáд ← Лéнін пáд-а(є) +о+ é/е 
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням Ленін падає 
(про повалення пам’ятників Леніну в Україні). 
Ленінопад по-криворізьки (назва статті про знесення пам’ятника 
Леніну в Кривому Розі) (УМ-і, 4/14). 

Ленінофíл ← Лéнін é/е 
Особа, яка любить Леніна (про прихильників пам’ятників Леніну). 
Досить поширеною серед “ленінофілів” є думка про те, що 
абсолютно всі харківські майданівці — заслані козачки із 
“фашистсько-бендерської” Галичини, які приїхали до міста чинити 
розруху і вандалізм (varta.kharkov.ua, 24.02.14). 

Леніню́ґенд ← [Лéнін + гітлер]ю́ґенд é/е 
Гітлерюгенд В. Леніна (іронічно про ЛКСМУ) 
Тут у нас днями деінде “вічно вчорашні” святкували чергову річницю 
“ленінюгенда” – ЛКСМУ, комсомолу, що брав найактивнішу участь у 
всіх злочинах комуноімперії (ШП, 46/13, с. 4). 

Леонíдівка ← Леонíд д/д’  
Епоха (час) Леоніда (про правління Леоніда Кравчука і Леоніда 
Кучми). 
П’ять бі-моментів трьох етапів новітньої історії – Леонідівки, 
Вікторівки й Петрівки (1991-2014) (Г. Гайовий. Не словом, а ділом!). 

Лесбія́н ← лесбі 
Чоловік-лесбі. 
Чоловіки ніколи не зізнаються, що є лесбіянами, хоча й люблять жінок 
(ФБ: А. Власюк, 23.09.14). 

Лесінківець ← театр імені Лéсі Українки é/е  



Особа, пов’язана з театром імені Лесі Українки (здебільшого про 
акторів). 
Колосальна цифра, але якщо її проаналізувати, то виходить, що, 
наприклад, франківці, лесінковці, лівобережці і ТЮГ урізноманітнили 
свою афішу шістьма новинками… (День-і, 12/14). 

Лжевійськóвий ← військóвий 
Несправжній, удаваний військовий. 
Відчуття таке, що потрібний такий (хай навіть швидкоплинний) 
Майдан, який знесе до бісової матері всіх недогенералів, 
псевдодемократів, лжевійськових, огидних перевертнів-депутатів 
(ФБ: М. Філон, 06.06.14). 

Лжемéр ← мер 
Несправжній, самозванний мер. 
Тут і старі, й малі повстали, Якби лжемера в схованці впіймали, На 
клоччя б розірвали (ДД, 13.02.14). 

Лжепацифíзм ← пацифíзм 
Несправжній, удаваний пацифізм. 
Коли йдеться про життя нації, життя мільйонів людей, будь-яка 
бездіяльність, будь-який лжепацифізм, потурання злу і загарбникам – 
це відступ перед заповідями Господа, який дарував свободу кожній 
нації і кожній людині (ФБ: М. Філон, 18.03.14). 

Лжефéмен ← Фéмен 
Несправжній “Фемен”. 
До речі, на цю-таки доріжку вистрибнув хлопець із лже-Фемен із 
аркушиком формату А3 чи А4 з написом “Путлер капут” (ДТ-і, 26/14). 

Лжеянукóвич ← Янукóвич 
Несправжній Янукович. 
Цікаво, а у нас буде, може, і Лжеянукович 1 і Лжеянукович 2? (ФБ: 
О. Манн, 03.03.14]). 

Лисочýбий ← ли́с(ий) чуб +о+ и/́и 
Ознака того, хто має лисий чуб. 
Лисочубий академік, доктор міфологічних наук, картавив про 
шестирукого бога Шіву… (О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

ЛиСтви́н ← [лист-óк + Лит]ви́н  
Ослівлення словосполучення листок М. Литвина. 
В іншому випадку, якщо східний кордон і далі прикриватимуть фіговим 
“лиСтвином”, то й надалі українські міста атакуватимуть 
бойовики… (ШП, 25/14, с. 2). 

ЛиСтви́нний ← лиСтви́н 
Ознака, пов’язана з лиСтвином. 
“ЛиСтвинний” східний кордон (назва статті) (ШП, 25/14, с. 1). 

Листожáр ← жар ли́ст(я) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення жар листя. 



…куди не глянь кругом стерня на поле жовтій полотнині ще не палає 
листожар і ще цикорій вабить цвітом… (Г. Ліщенюк. Цей серпень 
кетяги зірок…). 

Лівоохорóнний ← [лíв(ий) + право]охорóнний í/і 
Лівий (неправий) правоохоронний. 
Мені передали з твоїх лівоохоронних органів, після перевірки ДПА 
Асоціації українських банків в 2012 році, які не знайшли в АУБ 
злодійства… (pereveslo.org.ua, 20.02.14). 

Лівóпис ← [лíв(ий) + прав]óпис í/і 
Ослівлення словосполучення лівий (несправжній) правопис. 
Лівопис (назва вірша О. Стусенка). 

Ліліпýпсик ← лілі[пýт + пýп]сик 
Поєднання ознак ліліпута й пупсика. 
Я проти них карлик, ліліпупсик, вірастюлик (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Ліліпýтін ← лілі[пýт + Пýт]ін 
Особа з ознаками ліліпута й Путіна, ослівлення словосполучення 
Путін-ліліпут. 
… звідомлення з фронту на ПБК: “Русский блок” взяв за роги бика і 
“зелені людці” ліліпутіна з велетенського НЛО почали косити бабло 
(Ю. Буряк. Тут жив Пастернак). 

Літавтомáтика ← автомáтика 
Літературна автоматика. 
І крикнув редактор, Мовляв, хай живе, Надійна літавтоматика! 
(В. Картавих. Сучасний сон). 

Літературногазéтний ← Літератýрн(а) газéт(а) +о+ ý/у  
Ознака за належністю до “Літературної газети”. 
Ясна річ, з метою популяризації “літературно-газетної” творчості в 
переказі на “уродское укропское наречие”… (ДД, 08.07.14). 

ЛНРівець ← ЛНР Р/Р’ 
Особа-член ЛНР (самопроголошена Луганская народная республика). 
“ЛНРівці” збирають “данину” на ринках Луганська (назва статті) 
(ГПУ-і, 10.06.14). 

ЛНРівський ← ЛНР р/р’  
  ← ЛНРів-ець р/р’ 

Ознака за стосовністю до ЛНР чи ЛНРівця. 
Поки навіжена “держдумівка” Єлєна Мізуліна агітує росіянок 
народжувати дітей від Путіна (президентські “живчики”, мовляв, 
охочим ледь не поштою доставлятимуть), ЛНРівські “путіноїди” і 
собі вирішили про “чистоту нації” подбати (ВЗ-і, 12.10.14). 

Лобізмокрáтія ← лобíзм ↔ +о+ í/і 
Влада (кратія) лобізму. 
Лобізмократія (назва статті) (УТ-і, 42/14). 

Лохотрóнити ← лохотрóн 
Дія (процес), пов’язана з лохотроном. 



Ось такою люстрацією “лохотронять” українців, видаючи її за 
тотальне очищення влади (ВЗ-і, 06.11.14). 

Лугáнда ← [Лугáнськ + Угáн]да 
Луганськ як Уганда. 
При цьому цей “бік” дуже різний у різних банд формувань – від 
самостійності “Луганди та Донбабве” до входження у склад РФ 
(tsn.ua, 12.05.14). 

Лугандéєць ← Лугáнд(а) á/а 
Особа-житель Луганди. 
Лугандейці шукали свої зарплати (назва статті) (dnisterua.com.ua, 
10.12.14). 

Лугандíйський ← Лугáнд(а) á/а д/д’ 
Ознака за стосовністю до Луганди. 
Тільки з кожним наступним “подвигом” “донбабвійських” і 
“лугандійських” бойовиків … і місцеві з “гурту підтримки” усе більше 
прозрівають (ВЗ-і, 15.05.14). 

Лугандóн ← Лугáн-ськ + Дон-éцьк 
Складання уламків слів Луганськ і Донецьк (зневажливо-непристойна 
назва так званих луганської й донецької незалежних республік з 
асоціативним рядом Луганда і гондон). 
Політолог вважає, що якщо вже “об’єднавчий з’їзд “Лугандона” 
відбувався в фешенебельному готелі “Донбас-палас”, що належить 
Ринатові Ахметову, значить, він його й фінансував (ТК-і, 28.05.14). 

Лугандóни ← Лугандóн 
Особа, пов’язана з Лугандоном (житель, представник, прихильник 
Лугандону). 
“Лугандони” згадали статтю за мужолозтво (назва статті) (ВЗ-і, 
12.10.14). 

Лугандóнер ← Лугандóн 
Особа, пов’язана з Лугандоном (житель, представник, прихильник 
Лугандону). 
Друзі, обмежуйте себе у спілкуванні з колорадами, вантниками та 
ідейними лугандонерами! (ФБ: В. Лученко, 20.09.14). 

Лугандóнець ← Лугандóн 
Особа, пов’язана з Лугандоном (житель, представник, прихильник 
Лугандону). 
А пікет цих самих “лугандонців” біля маєтку мільярдера – такий собі 
“договорняк” про людське око (ТК-і, 28.05.14). 

Лугандóнити ← Лугандóн 
Дія (процес), пов’язана з Лугандоном (встановлювати, проголошувати 
Лугандон). 
Донбас починається далі на Південь – там підуть шахти й терикони, і 
та публіка, яка нині деенерить і лугандонить, – Жадан їх просто не 
знає – вони йому такі ж чужі, як і мені чи Вам (ФБ: Р. Мельників, 
13.12.14). 



Лугандóнівка ← Лугандóн н/н’ 
Жінка із Лугандону. 
Це лугандонівка-даунбасівка, яка набрала речей після катастрофи, 
вірніше після вбивства (ljana-bagirka.blogspot.ru, 26.07.14). 

Лугандóнівський ← Лугандóн н/н’ 
Ознака за віднесністю до Лугандону. 
Попри всю очевидність “біографії” ЛуганДонівських виборів (звідки 
ноги ростуть) Кремль, зрозуміло, не визнає своєї прямої причетності 
до чергового “свята демократії” на Донбасі (ВЗ-і, 03.11.14). 

Лугандóнієць ← Лугандóні[й(а)] н/н’ 
Особа, пов’язана з Лугандоном (житель, представник, прихильник 
Лугандону). 
Тут же ж оціво лугандонійці свій “Шахтьор” створювать 
надумали – з кимось же йому треба буде грати, пра? (ФБ: В. Миленко, 
05.11.14). 

Лугандóнія ← Лугандóн н/н’ 
Країна Лугандону. 
А головне – хлопець має неабиякий досвід роботи менеджера вищого 
рівня у складних умовах Денеєріі і Лугандонії (ДД, 08.07.14). 

Лугандóнка ← Лугандóн 
Жінка із Лугандону. 
Лугандонка (назва фото) (demotivators.org.ua, 03.08.14). 

Лугандóнський ← Лугандóн 
Ознака за віднесеністю до Лугандону. 
Мова зараз іде про людей, яких можна умовно віднести до 
“лугандонського” етносу, так ніжно виплеканого його творцями та 
ідеологами фактично за ті самі останні сто років (УП, 03.11.14). 

Лýка ← Лукашéнко ý/у 
Орозмовлена назва О. Лукашенка (президент Білорусі). 
Гебняк Шустер відверто підігрує Луці, особливо, коли той бреше про 
танки на кордоні (ФБ: І. Січовик, 28.03.14). 

Лукашинíзм ← Лукаш-éнк(о) 
Явище, пов’язане з О. Лукашенком (президент Білорусі). 
Тому він радше йтиме шляхом лукашинізму чи путинізму… (Радіо 
“Ера FM”, 22.01.14). 

Людинáтор ← [люди́н(а) + термін]áтор и/́и 
Людина-термінатор. 
 – Джек – єдиний людинатор, якого жахаються велетні, – пояснив 
ВДВ (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Людинотíнь ← люди́н(а) + тінь +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення людина-тінь. 
Привид Іволгіна, ця людинотінь, і спонукає глядача ловити в 
порожнечі сцени щось невловиме (ДТ-і, 4/14). 

Люкодашвáрівський ← Лю́ко Дашвáр +о+ ю́/ю р/р’ 
Ознака за віднесеністю до Люко Дашвар (українська письменниця). 



Фільм по плюсах узагалі щось ні в тин ні у ворота, якісь 
люкодаршварські соплі про бабу, яка залетіла, і пішло поїхало – аборт, 
Москва, мати-злючка, падіння з трьох сходинок і госпіталізація (ФБ: 
А. Троян, 10.08.14). 

Лю́ксівець ← Люкс с/с’ 
Особа-учасник “Люксу” (організоване злочинне угрупування). 
“БЮТ” змогло усунути лише ОЗУ “Люкс”, замасковане під Партію 
регіонів … Бютівці та свободівці зараз, відчувши смак повної влади, 
крутять схеми … аби було більше часу на реприватизацію та 
передерибан колишнього майна “люксівців” (tsn.ua, 05.03.14). 

Люстрацíйник ← люстрáці[й(а)] á/а і/í 
Особа, яка має відношення до люстрації (учасник люстрації, 
люстраційного комітету). 
І кінчаючи тим, що “гроші Януковича”, як прийнято 
люстраційниками називати зарплату, котру отримували при режимі 
регіоналів бюджетники… (ЛУ, 45/14, с. 15). 

Ляшкомáнія ← мáнія Ляшк(óм) ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення манія Ляшком. 
Візит кандидата у Хмельницький: ляшкоманія (oporaua.org, 22.05.14). 

 
 

М 
 
Мавзолеїзáція ← “мавзолеїзувáти” ← мавзолéй é/е 

Опредметнена дія (процес), пов’язана з мавзолеєм (перетворення 
когось/чогось на мавзолей). 
Але пам’ятати варто про одне: “Мавзолеїзація” сумнівних героїв не 
творить слави країні (УМ-і, 113/14). 

Маврійчýк ← мавр á/а р/р’ 
Особа-син мавра, молодий мавр. 
19-річний бельгійський маврійчук, етнічний афробандерівець Дівок 
ОРІҐІ (Divock Origi) … сповнив побажання левової частки українського 
суспільства (ФБ: Б. Стасюк, 22.06.14). 

Майдáневий ← Майдáн 
Ознака того, що має стосунок до Майдану. 
Ще одна писанина на тему ролі ЗМІ в майданевих перипетіях (ФБ: 
А. Троян, 24.02.14). 

Майданéска ← [Майдáн + гумор]éск(а) 
Гумореска про Майдан. 
Iронічні майданески (назва циклу гуморесок Г. Гайового). 

Майданіáна ← Майдáн á/а н/н’ 
Збірне до Майдану (події, пов’язані з Майданом, на Майдані). 
Свідомо вербуючи кримінальний молодняк у мобільні терористичні 
загони для підлої розправи над мітингувальниками Майданіани, вони 
все ще запевняють, що діють законно (ЛУ, 8/14, с. 12). 



Майданівськолітератýрний ← майдáнівськ(а) літератýр(а) +о+ á/а 
Ознака за віднесеністю до майданівської літератури. 
Ще один важливий “майданівсько”-літературний аспект (ЛА, 
25.11.14). 

Майданíзм ← Майдáн á/а н/н’ 
Слово чи вислови про Майдан. 
Майданізми (назва твору А. Чернівця). 

Майданíзм ← Майдáн á/а н/н’ 
Явище, пов’язане з Майданом. 
МАЙДАНІЗМ, МАЙДИЗМ – подорожі з метою протестів чи на місця 
протестів (“Фірма “С” давно працює в сфері майданізму”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Майданíт ← Майдáн á/а н/н’ 
Матеріал, пов’язаний з Майданом. 
МАЙДАНІТ – метал з якого виготовлятимуть ордени і медалі героям 
майдану (А. Чернівець. Майданізми). 

Майдáнка ← Майдáн 
Майданівська байка. 
“Байки-майданки” Віталія Пригорницького – одна зі спроб 
закарбувати пережите словом (Буквоїд, 26.10.14). 

Майдáнко ← Майдáн 
Малий учасник Майдану.  
МАЙДАНКО – неповнолітній протестувальник (А. Чернівець. 
Майданізми). 

Майданкувáння ← майданкувá(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом майданкувати. 
ВІДМАЙДАНИТИ – завершити МАЙДАНКУВАННЯ (А. Чернівець. 
Майданізми). 

Майданкувáти ← Майдáн 
Дія (процес), пов’язана з Майданом. 
МАЙДАНКУВАТИ, МАЙДИКУВАТИ – протестувати в робочий час і 
не тільки. (“Грицю їсти не давай, лише б майданкувати”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Майданобендéрівець ← бендéрівець з Майдáн(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення бендерівець з Майдану. 
Не встигли, значить, майданобєндеровци Igor Antonyuk та Antonina 
Maliei переїхати до Жечпосполіти – як уже почалося (ФБ: В. Миленко, 
14.12.14). 

Майданóбус ← бус Майдáн(у) +о+ á/а ý/у 
Ослівлення словосполучення бус майдану (про агітбус Євромайдану). 
Євромайдан. 
Українці у Нью-Йорку планують проїхати “Майданобусом” через усе 
місто, щоб сповістити американській громадськості про протестні 
події в Україні (ВЗ-і, 09.01.14). 

Майданодýмець ← дýма(ти) про Майдáн ↔ +о+ á/а 



Особа, яка думає про Майдан. 
Зрілість майданодумців (назва допису) (varta.kharkov.ua, 13.01.14). 

Майданофóбія ← фóбія Майдáн(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення фобія Майдану. 
На першій сторінці читаємо про майданофобію Кремля… (Радіо “Ера 
FM”, 01.02.14). 

МайданПóст ← пост Майдáн(у) ↔ á/а –  
Ослівлення словосполучення пост Майдану. 
У Києві стартував проект “Медіа-варта “МайданПост” (назва 
статті) (День-і, 26/14). 

Майданýти ← Майдáн á/а 
Миттєва, разова дія, пов’язана з Майданом (про усунення від влади під 
тиском Майдану). 
Майданемо Януковича! (із агітаційного матеріалу “Демократичного 
альянсу”). 

Майданýтість ← майданýт(ий) т/т’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником майданутий. 
У цьому плані майданутість бійців дуже шкодить (nikorupciji.org, 
04.09.14). 

Майданýтися ← Майдáн á/а 
Самодія (процес), пов’язана з Майданом (жити, марити Майданом). 
А не про Майдан у тебе хоч якесь бажання є? – захоче спитати 
котрийсь із вас, тих, які скептичніші або зліші. – Чи ти зовсім уже 
майданувся? (Ю. Андрухович. П’ять плюс два). 

Майданчýк ← Майдáн á/а 
Особа, пов’язана з Майданом. 
МАЙДАНЧУК – фанат МАЙДАНКУВАННЯ (“Чи вийде з мене 
політик не знаю, а ось майданчуком зможу”) (А. Чернівець. 
Майданізми). 

Майдáнщик ← Майдáн 
Особа-учасник Майдану. 
Трохи не щохвилини в інформпросторі вигулькує чергова політсила з 
похвальбою, скільки “атошників” та “майданщиків” вона встигла 
залучити до свого списку на даний момент (ПіК-і, 12.09.14). 

Майди́зм ← Майд-áн 
Явище, пов’язане з Майданом. 
МАЙДАНІЗМ, МАЙДИЗМ – подорожі з метою протестів чи на місця 
протестів. (“Фірма “С” давно працює в сфері майданізму”) 
(А. Чернівець. Майданізми). 

Майстерклáсівський ← майстер-клáс с/с’ 
Ознака за віднесеністю до “Майстер-класу” (культурний центр). 
13 травня мальовничим краєвидом з “майстеркласівського” даху на 
Києво-Печерську лавру і Дніпро відвідувачі “Літератури над містом” 
милувалися під звуки української поезії 1960-х років, іще одного 
ключового в історії нашої літератури періоду (День-і, 92/14). 



Макропесимíзм ← песимíзм 
Надзвичайно великий песимізм. 
Макропесимізм (назва розділу) (УП, 20.11.14). 

Макроспостерéження ← спостерéження 
Великі (значущі, важливі) спостереження. 
Щодо письменницьких спостережень (так звані записники), … 
переконався, що далеко не завжди вони стають у пригоді при роботі 
над прозою, творення якої має свій ритм і свою логіку й породжує нові 
деталі та нові мікро- і макроспостереження (ЛУ, 8/14, с. 4). 

Малокитáй ← мал(и́й) Китáй +о+ 
Ослівлення словосполучення Малий Китай (іронічно про Росію). 
Для чого Путіну Малоросія? Для того, щоб мати куди втікати з 
Малокитаю! (УМ-і, 90/14). 

Малочитáльний ← мáло читá(ти) +о+ á/а 
Ознака, пов’язана з якісю, названою словосполученням мало читати. 
Такого малочитального “останнього часу” не мала за все життя 
(Буквоїд, 06.09.14). 

Мальвомáма ← мáм(а) мальв  +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення мама мальв. 
Над кожним сином Їх всечуле серце Вмліває диким породільним болем 
Згорьованих Відчайних МАЛЬВО-МАМ... (Н. Волошко. Печерських 
мальв у Києві все менше…). 

Маргінáльчик ← маргінáл л/л’ 
Зменшено-зневажливо до маргінал. 
“Закинути казки за піч” і жити прозою-одноденкою, виховуючи 
діточок-маргінальчиків, які не знають історії роду? (Буквоїд, 
18.04.14). 

Мардельплáтський ← Мар-дель-Плáт(а) 
Ознака за віднесеністю до Мар-дель-Плата (місто в Аргентині). 
Чи визнає Кіршнер Мардельплатську народну республіку? (назва 
статті) (ДД, 19.07.14). 

Марновлáдний ← мáрн(а) влáд(а) +о+ á/а 
Ознака, пов’язана з марною владою. 
Доки марновладні хороводи вколо мікрофонів і трибун – роздивись, 
розгніваний народе, хто насправді воїн, хто – тіун (В. Гужва. Пам’ять 
заросте чортополохом). 

Масовоспíрний ← мáсов(ий) спір +о+ á/а 
Ознака, пов’язана з масовим спором. 
При цьому індивідуальні роз’яснення мають бути замінені збільшенням 
кількості узагальнюючих роз’яснень, де будуть для всіх регулюватися 
“масово-спірні” питання з конкретних податкових деталей (ДТ-і, 
35/14). 

Матоязи́чний ← язи́к мáт(а) ↔ +о+ á/а к/ч 
Ознака, пов’язана з язиком мата.  



Росіяни для українців були тоді представниками іншої, незрозуміло-
ворожої цивілізації із суцільно “матоязичними” селами, де не 
випаровувався горілчано-сивушний сморід, а городи поросли бур’яном 
до пояса (УТ-і, 47/14). 

Матріóпіль ← мáтріа á/а 
Місто (країна) жінок. 
Події в романі відбуваються в острівній державі Матріополі (УЛГ-і, 
9/14). 

Матьківщи́на ← [мáти + Бат]ьківщи́на á/а 
? 
А попутно, за свідченнями сподвижників, зайнялася іншим 
“кровопусканням” – очищенням “Матьківщини” від ренегатів, 
зрадників та іншого баласту, що окопався в керівництві партійних 
осередків ще з часів юліного прем’єрства… (ПіК-і, 22.08.14). 

Мегажи́рський ← Мегажи́р-[й(а)] 
Ознака за стосунком до Мегажир’я (іронічно-сатирична назва 
резиденції Президента в Межигір’ї). 
Правда, люд нині, завдяки глухонімій “межигірській (чи то 
“мегажирській”) сім'ї”, яка обіцяла “почути кожного”, добряче 
змістився в “Правий сектор” (І. Колодій. Горіла шина…). 

Мегажи́р’я ← [Мегажи́р + Межигíр]’я? 
Територія, пов’язана з Мегажиром (про резиденцію В. Януковича в 
Межигір’ї).  
Як колекціонер одруків, я нещодавно зустрів цього чортика: в 
офіційній пресі замість “Межигір’я” надрукували “Мегажир’я” 
(День-і, 22/14). 

Мегакреати́вний ← креати́вний 
Надзвичайно, дуже креативний. 
Навіть якби церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор у 
Сочі була мегакреативною й оригінальною, запам’яталася б вона все 
одно завдяки казусу (УМ-і, 20/14). 

Мегапри́від ← при́від 
Надзвичайний привід. 
А це вони розцінюють як мегапривід (ФБ: Р. Трифонов, 02.03.14). 

Мегарезидéнція ← резидéнція 
Надзвичайно велика резиденція. 
А от турки, дивлячись на нову мега-резиденцію свого нещодавно 
обраного президента Реджепа Тайїпа Ердогана, потрапити в неї й не 
мріють (УМ-і, 162/14). 

Мегаселó ← селó 
Надзвичайно велике село. 
Генплан-2025 фактично передбачає перетворення Києва на мегасело, 
місто переважно житлової забудови, місто, де переважно сплять і 
відпочивають, але не працюють (ДТ-і, 44/14). 

Мегая́струб ← я́струб 



Надзвичайний яструб. 
Помірковані, яких у Адміністрації представляв Льовочкін, втратили 
ініціативу, а тепер її намагається перехопити навіть не яструб-
Клюєв, а безбашені мега-яструби – Добкін і Царев під незримим 
керівництвом Медведчука (tvi.ua, 02.02.14). 

Медалемістки́й ← містки́й медáл(ями) ↔ +е+ á/а л’/л 
Ослівлення словосполучення місткий медалями. 
Якщо говорити про “медалемісткі” види, чи можна сказати, що 
біатлон в Україні фінансується на порядок вище, ніж інші зимові види 
спорту? (УМ-і, 19/14). 

Медведчекíст ← Медвед[чýк + чекíст] 
Поєднання ознак Медведчука і чекіста. 
У мене хобі, щоранку прогулюючись Харковом, рахувати білборди і 
лайтбокси медведчекістів: “Вибор єсть” (ФБ: О. Різниченко, 
08.05.14). 

Медведчукíвець ← Медведчýк ý/у  
Особа-прибічник В. Медведчука. 
Медведчуківці копають під президентські вибори з двох боків 
(espreso.tv, 11.03.14). 

Медведчукíст ← Медведчýк ý/у к/к’ 
Особа-прихильник В. Медведчука. 
“Медведчукісти” розгледіли у підліткових вишкільних таборах 
“бойовиків” (назва статті) (Свобода, 1/14, с. 4). 

Медведчукíстський ← медведчукíст 
Ознака за стосовністю до медведчукіста. 
Головним ініціатором цієї т.зв. “республіки” був Віталій Саттаров, 
який досі красується на рекламних медведчукістських щитах по 
всьому місту (ФБ: О. Різниченко, 08.05.14). 

Медведчýхай ← Медвед[чýк + чýхай] 
Ослівлення словосполучення-гасла Медведчук, чухай! 
Автомобілісти під гаслом “Медведчухай, геть із Закарпаття!” 
(себто – в Росію з Митним союзом) вирушають пікетувати дачне 
помешкання одіозного керівника “Українського вибору”, де він 
перебуває на відпочинку (Свобода, 2/14, с. 2). 

Медієбоє́ць ← боє́ць 
Медійний боєць. 
Тим, хто подоросліший, відомий такий собі медіа-боєць Сергій 
Доренко (ДД, 05.05.14). 

Медієвáрта ← вáрта 
Медійна варта. 
У Києві стартував проект “Медіа-варта “МайданПост” (назва 
статті) (День-і, 26/14). 

Медієвлáсність ← влáсність 
Медійна власність. 



Друге – медіареформи (прозорість медіавласноті та повноцінний 
запуск суспільного мовлення) (ТК-і, 16.09.14). 

Медієгрáмотність ← грáмотність 
Медійна грамотність. 
Медіаграмотність сьогодні необхідна – особливо в час інформаційної 
війни (ТК-і, 15.09.14). 

Медієéтика ← éтика 
Медійна етика. 
“Медіяетика” в США настільки популярна, що її перевидавали вісім 
разів (ТК-і, 10.09.14). 

Медіїзóваний ← “медіїзувáти” ← мéдії é/е 
Ознака за дією, пов’язаною з медіа (набуття ознак медіа). 
…і призначення вказують на те, що політика Порошенка буде 
“медіазована”, тобто всі реформи і кроки розтлумачуватимуться 
аудиторії через ЗМІ (День-і, 106/14). 

Медієінсталя́ція ← інсталя́ція 
Медійна інсталяція. 
Тепер я готую статистику, яку можна буде побачити на виставці в 
Мистецькому Арсеналі, де я представлю медіа-інсталяцію в рамках 
проекту “Шевченкоmania” (УП, 17.02.14). 

Медієістерíя ← істерíя 
Медійна істерія. 
Ебола й медіаістерія (назва статті) (ТК-і, 11.11.14). 

Медієкни́га ← кни́га 
Медійна книга. 
Топ-п’ятірка медіакниг Львівського форуму видавців — 2014 (назва 
статті) (ТК-і, 10.09.14). 

Медієкраї́на ← краї́на 
Медійна країна. 
Їм це необхідно як повітря. Інформаційна політика Росії, вся її 
пропаганда виходить із того, що Росія – медіакраїна (ДТ-і, 10/14). 

Медієландшáфт ← ландшáфт 
Медійний ландшафт. 
Донецький медіаландшафт: чи змінився після втечі Януковича? (назва 
статті) (ТК-і, 31.03.14). 

Медієлюстрáція ← люстрáція 
Медійна люстрація. 
Пане Аласанія, чи буде медіа-люстрація? (назва статті) (УМ-і, 96/14). 

Медіємайдáн ← Майдáн 
Медійний Майдан. 
Перший проект такого суспільного мовлення – “Медіа-майдан” (День-
і, 37/14). 

Медіємéр ← мер 
Медійний мер. 



Медіамер: як всеукраїнські змі писали про Андрія Садового під час 
виборів (назва статті) (ТК-і, 09.06.14). 

Медієморалíст ← моралíст 
Медійний мораліст. 
Як, на думку наших медіаморалістів, мала б виглядати гідна поваги 
дочка генпрокурора? (ТК-і, 03.03.14). 

Медієнаполеóнчик ← Наполеóнчик 
Медійний Наполенчик. 
Медіанаполеончики громадянського суспільства не побудують (ТК-і, 
03.03.14). 

Медієнови́нка ← нови́нка 
Медійна новинка. 
Однак на Форумі таки презентуватимуть серію медіановинок, на які 
варто звернути увагу (ТК-і, 10.09.14). 

Медієнóрма ← нóрма 
Медійна норма. 
Медіа-норма (назва статті) (День-і, 37/14). 

Медієоперáція ← оперáція 
Медійна операція. 
Ця ніби медіа-операція, яка супроводжувалась цілком реальними 
фізичними діями (День-і, 37/14). 

Медієпомічни́к ← помічни́к 
Медійний помічник. 
Одним із медіапомічників у трансляції цих ідей став телеканал Russia 
Today, адже з часом він сконцентрувався на “альтеративному” 
повідомленні новин – конспірологічних теоріях, критиці американської 
влади (ТК-і, 21.08.14). 

Медієприсýтність ← присýтність  
Медійна присутність. 
Не секрет, що подібного роду “медіа-присутність” потребує 
неабияких фінансових вливань (УП, 18.02.14). 

Медієпрофанáція ← профанáція 
Медійна профанація. 
Медіапрофанація чи медіареволюція (назва статті) (ТК-і, 03.11.14). 

Медієрефóрма ← рефóрма 
Медійна реформа. 
Друге – медіареформи (прозорість медіавласноті та повноцінний 
запуск суспільного мовлення) (ТК-і, 16.09.14). 

Медієрíк ← рік 
Медійний рік. 
“Плюси” та “мінуси” медіа-року (назва статті) (День-і, 1/14). 

Медієстратéг ← стратéг 
Медійний стратег. 
Кулик був медіастратегом і політичним віртуозом від Бога (ТК-і, 
15.05.14). 



Медієталáнт ← талáнт 
Медійний талант. 
Не думаю, що Порошенка зацікавив медіа-талант Ложкіна (УТ-і, 
24/14). 

Медієтітýшка ← тітýшка 
Медійний тітушка. 
Те, що очільник НТРУ є “мєдіатітушкою” – загальновідомо (ПіК-і, 
19.03.14). 

Медієтради́ція ← тради́ція 
Медійна традиція. 
Усі майже двадцять три роки незалежності дратує одна 
медіатрадиція, що бере свій початок ще з темних сталінських часів, 
але є поширеною, а то й домінує, й по сьогодні (ТК-і, 22.06.14). 

Медієчинóвник ← чинóвник 
Медійний чиновник. 
Такого кроку від молодого медіачиновника, який мав за плечима 
нормальний партійно-журналістський шлях, ніхто не очікував (ТК-і, 
15.05.14). 

Медієюри́ст ← юри́ст 
Медійний юрист. 
На думку відомого медіаюриста Дмитра Котляра, у ньому є як 
мінімум одне “вузьке місце”… (ДТ-і, 5/14). 

Медослáв’я ← слáв-и(ти) мед ↔ +о+ é/е  
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням славити мед. 
Світ медослав’я жлуктить верхогляд, Себе в собі вознісши до 
Растреллі. А хто рушник тобі тепер простеле? (М. Боровко, А хто 
рушник тобі простеле…). 

Межигір’їзáція ← “межигір’їзувáти” ← Межигíр[й(а)] í/і 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Межигір’ям (набуття, 
поширення ознак Межигір’я). 
Вже понад 20 років над цим місцем нависає привид побудови невідомо 
кому потрібної Канівської ГАЕС та “межигір’їзації”, оскільки хтось 
уже встиг відрізати собі шматок землі і обнести його капітальним 
парканом… (УТ-і, 34/14). 

Межигíрчик ← Межигíр-[й(а)] 
Невеличке Межигір’я. 
Таких Межигір’їв і Межигірчиків … багато (Радіо “Ера FM”, 
27.02.14). 

Межимóв’я ← між мóв(ами) +и+ і/е  
Простір (знаходження) між мовами. 
Із притаманним йому межимов’ям, межикультур’ям, 
межидержав’ям та рештою (ЛА, 10.01.14). 

Межидержáв’я ← між держáв(ами) +и+ і/е  
Простір (знаходження) між державами. 



Із притаманним йому межимов’ям, межикультур’ям, 
межидержав’ям та рештою (ЛА, 10.01.14). 

Межикультýр’я ← між культýр(ами) +и+ і/е  
Простір (знаходження) між культурами. 
Із притаманним йому межимов’ям, межикультур’ям, 
межидержав’ям та рештою (ЛА, 10.01.14). 

Мексикáнськість ← мексикáнськ(ий)  
Опредметнена ознака, названа прикметником мексиканський. 
Таке глибоко гуманістичне тлумачення концепції “лабіринту” дає 
змогу Октавіо Пасу подивитися на Мексику й “мексиканськість” як 
на типові ситуації, в яких опиняється кожна людина, група або нація, 
чию свободу було вкрадено (ЛА, 10.06.14). 

Ментíвка ← ментíв-ська автíвка 
Ослівлення словосполучення ментівська автівка. 
… пікети скрізь, машини і менти, тарганами із підворіть, повз 
парапети, сонце грудня багрянить пости, в’їжджають автозаки і 
ментівки… (Ю. Буряк. Місто опломбоване). 

Ментомінíстр ← мінíстр мент(íв) ↔ +о+ т’/т 
Ослівлення словосполучення міністр ментів. 
Ну поміняли в.о. міністра оборони, а в.о. мєнтоміністра – сидить і 
“розглядає факти”... (ФБ: С. Злючий, 13.04.14). 

Менторóбот ← мент + рóбот +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення мент-робот.  
Ментороботи мають наказ стояти, перекривши вулицю 
(С. Бондаренко. Майдани і магнати, або Магія магми). 

Мéрдоківський ← Мéрдок к/к’ 
Ознака за стосовністю до Р. Мердока (американський медіємагнат). 
“Покійна” News of the World, а також дуже живі сучасні конкуренти 
мердоківських газет: таблоїди Mail, Mirror, Express та інші ніколи не 
приховують, ким вони є (УТ-і, 27/14). 

Мережóлог ← мереж(á)  
Особа-дослідник мереж. 
Юля робила свій проект задовго до “Однокласників”, “Вконтакті” та 
решти бидломереж, які нині багатьма “політолухами” і 
“мережологами” розглядаються як “самоорганізовані політичні 
партії” та зародок вікіноміки (varta.kharkov.ua, 06.08.14). 

Меркели́ха ← Мéркель é/е л’/л 
Іронічно-зневажливе до А. Меркель (канцлерка Німеччини). 
Ви можете собі уявити, щоб за когось із цих дрібних капосників бабця 
Меркелиха замовила б слівце? (ПіК-і, 07.07.14). 

Меркелю́шка ← Мéркель é/е 
Зневажливе до А. Меркель (канцлерка Німеччини). 
Мабуть, Меркелюшка відчуває спинним мозком, шось родствєнноє, 
німечеське, у діях та словах Путлера-Пуйло, і тому так щиро захищає 
його (ДД, 07.09.14). 



Меркеля́та ← Мéркель é/е 
Послідовники А. Меркель. 
Друзі, уявіть, щоб у Німеччині вийшла книжка “Меркелята” (ФБ: 
В. Гук, 24.07.14). 

Мессіáда ← Мéссі é/е 
Збірне до всього, пов’язаного з Л. Мессі (аргентинський футболіст). 
Мессі – хороший футболіст, але ця мессіада вже набридла (Радіо “Ера 
FM”, 17.01.14). 

Мессіфóб ← Мéссі é/е 
Особа, яка ненавидить Л. Мессі (аргентинський футболіст). 
Мессіфоби, мабуть, луснули від злості (ФБ: І. Вербицький, 21.06.14). 

Метадóни ← Мета-лýрг Дон-éцьк о/ó 
Ослівлення назви клубу “Металург (Донецьк)”. 
Попрощалися з “метадонами” болгарин Велізар Димитров, бразилець 
Соарес та росіянин Микита Безліхотнов (УМ-і, 38/14). 

Металíвка ← метáл á/а л/л’ 
? 
Я ж написав сонет “Металівки”, де людські емоції ставив поряд із 
металами (бронзове горе, свинець здивування, срібло відрази і так 
далі): і хто тут Рембо – осяяння чи факт? (ДТ-і, 3/14). 

Металітературознáвчий ← літературознáвчий 
Перетворювально-літературознавчий ? 
Оце металітературознавче дихання у Миколі Миколайовичу 
відкрилося не лише завдяки досвіду… (ЛУ, 35/14, с. 6). 

Метросексуалізóваний ← “метросексуалізувáти” ← метросексуáл á/а 
Ознака за дією, пов’язаною з метросексуалом. 
Боже, людоньки, та коли ж ви вже нажеретесь цих “стабілірастів” 
та метросексуалізованих недокомсомольців?! (ФБ: Б. Стасюк, 
21.10.14). 

Метросíті ← метрó + сíті +о+ ó/о 
Місто (сіті) метро. 
Назва однойменного оповідання М. Шевченко. 

Миздобýлець ← ми здобýл(и)  
Особа-прихильник гасла “Ми здобули!” 
Синочки, донечки, коханки, кумасі, підараси, сраколизи, діти 
лейтенанта Шмідта, “миздобульці” – їх легіони! (ФБ: Ю. Винничук, 
13.11.14). 

Милодрáма ← [ми́ло + мело]дрáм(а) и/́и 
Поєднання мила (мильна опера) і мелодрами. 
Просперо запропонують посаду прем’єра, Тібулу – міністра молоді та 
спорту, Суок зроблять коханкою Спадкоємця Тутті, й між ними 
розгорнеться “мило-драма” серій на 500… (ПіК-і, 12.04.14). 

Миротварю́ка ← миро[твóрець + тварю́ка] 
Ослівлення словосполучення миротворець-тварюка. 



Інакше під краденими гаслами до парламенту пролізуть 
“миротварюки” – перефарбовані вічно вчорашні… (ПіК-і, 03.10.14). 

Мислевíрус ← вíрус ми́сл(і) ↔ +е+ и/́и л’/л 
Ослівлення словосполучення вірус мислі. 
Простіше за все зрозуміти “мислевіруси” на прикладі коментарів до 
статей авторства англомовних ЗМІ (texty.org.ua, 24.07.14). 

Мистецтвознáвиця ← мистецтвознáв-ець 
Жінка-мистецтвознавець. 
Вірменський кінокритик Гарегін Закоян пише про “звукову синекдоху”, 
а мистецтвознавиця Світлана Саркісян порівнює Параджанову 
кінопоетику із закономірностями музичних побудов (ЛА, 27.10.14). 

Михайлочéховський ← Михáйл(о) Чéхов +о+ á/а 
Ознака за стосовністю до Михайла Чехова (російський театральний 
актор). 
Хоча такою самою мірою він і сологубівський, і шекспірівський. І 
михайлочеховский (ДТ-і, 27/14). 

Міжкомуністи́чний ← між комунíст(ами) í/і 
Ознака того, що відбувається між комуністами. 
Також у першій десятці присутній Спиридон Кілінкаров – вірний 
ленінець, який під час останнього гучного міжкомуністичного срачу 
стійко відмовився від “трону”, який йому пропонував зрадник та 
відщепенець Голуб (ПіК-і, 17.09.14). 

Мікрогéббельс ← Гéббельс 
Малий Геббельс. 
Звичайно, як би справа стосувалася лише Кисельова і Ко, то не варто 
було б і турбуватися – мікрогеббельси російського розливу завжди 
знайдуть, від чого збудитися (ПіК-і, 15.07.14). 

Мікросéлфі ← сéлфі 
Невелике селфі (від англійського selfie – власноруч зроблена своя 
світлина). 
Мікроселфі з філармонії (ФБ: К. Черевко, 16.11.14). 

Мікроспостерéження ← спостерéження 
Малі спостереження. 
Щодо письменницьких спостережень (так звані записники), … 
переконався, що далеко не завжди вони стають у пригоді при роботі 
над прозою, творення якої має свій ритм і свою логіку й породжує нові 
деталі та нові мікро- і макроспостереження (ЛУ, 8/14, с. 4). 

Міліхóлмс ← Хóлмс 
Надзвичайно маленький Холмс (тут ідеться взагалі про детективів). 
За пару днів міліція знайде склади зі зброєю і пару водневих бомб. 
Браво, міліхолмси!!! (ФБ: І. Січовик, 28.01.14). 

Міліцмéн ← міліц[іонéр + поліс]мéн 
Поєднання ознак міліціонера і полісмена. 
Міліцмени знайшли там гранату, два пістолети, дівчата кажуть, що 
то не їхнє… (Файні новини з Майклом Щуром (АЄОА), 9/14). 



Мініваршáвський ← Варшáвський договір 
Варшавський [договір] у мініатюрі. 
При цьому з нахабною посмішкою слухати, що його кишеньковий 
“мініВаршавський договір” … готовий вислати вишколених 
“миротворців” для будь-яких операцій,  в тому числі до миротворчої 
місії на території України (ШП, 37/14, с. 2). 

Мінівердéн ← Вердéн 
Малий Верден (подібний до Вердена, нагадує його). 
Що відбувається в аеропорту і яка доля цього міні-Вердена? (ДТ-і, 
39/14). 

Мінігíтлер ← Гíтлер 
Малий Гітлер (подібний до Гітлера, нагадує його). 
Ефiр Всеросiйської державної телевiзiйної та радiомовної компанiї 
(телеканали “Росiя”, “Росiя 24”, “Культура”, “РТР Планета” та 
iншi) нинi охоплює 98,5% населення Росiї та має понад 50 млн. 
телеглядачiв у країнах СНД i Балтiї (то чи не туди позирає загребуще 
око мiнi-гiтлера?) (ШП, 17/14, с. 7). 

Мінійóлка ← йóлка 
Мала “йолка”. 
На кінофестивалі поставили міні-“йолку”, а фільмами про Майдан 
розчулили до сліз усю Європу (УМ-і, 71/14). 

Мініконститýція ← конститýція 
Мала конституція. 
Ледь не свій мініпарламент, ледь не свій мініпрезидент, ледь не своя 
мініконституція (Радіо “Ера FM”, 20.02.14). 

Мінікраї́на ← краї́на 
Невелика країна. 
“Суперміністерство” в міні-країні (УМ-і, 30/14). 

Мінімайдáн ← Майдáн 
Невеликий Майдан. 
Сотня місцевих активістів (як показали всі випуски новин увечері 25 
вересня) вдень перекрила Хрещатик, намагаючись влаштувати такий 
собі міні-майдан… (ТК-і, 01.10.14). 

Мінімежигíр’я ← Межигíр’я 
Мале Межигір’я. 
… а потім заявили про намір відвідати сімейне котеджне селище 
Януковичів, своєрідне міні-Межигір’я на околиці Донецька (ДТ-і, 2/14). 

МініНА́ТО ← НА́ТО 
Мале НАТО (подібне до НАТО, що нагадує його). 
Тому не випадково всередині НАТО створюється “міні-НАТО” – 
об’єднані сили оперативного реагування (ДТ-і, 36-37/14). 

Мініпарлáмент ← парлáмент 
Невеликий парламент. 
Ледь не свій мініпарламент, ледь не свій мініпрезидент, ледь не своя 
мініконституція (Радіо “Ера FM”, 20.02.14). 



Мініпрезидéнт ← президéнт 
Малий президент. 
Ледь не свій мініпарламент, ледь не свій мініпрезидент, ледь не своя 
мініконституція (Радіо “Ера FM”, 20.02.14). 

Мініпýтін ← Пýтін 
Невеликий Путін. 
Кернес діє щодо пам’ятника Леніну, як мініпутін місцевого масштабу 
(news.join.ua, 29.09.14). 

Мінітітýшка ← тітýшка 
Невеликий, незначний тітушка. 
То якийсь тоді міні-тітушка буде (Твітер: Inarius, 07.03.14). 

Мініцунáмі ← цунáмі 
Невелике, мале цунамі. 
Хвиля “мініцунамі” накрила південне узбережжя України (назва 
статті) (ГПУ-і, 27.06.14). 

МінКýм ← мін-істéрство кýм(а) 
Ослівлення словосполучення міністерство кума (про міністерство 
інформаційної політики, очолюване кумом Президента Ю. Стецем). 
Інші ще красномовніше обізвали – “МінСтець” чи “МінКум” (ВЗ-і, 
11.12.14). 

Міннáпад ← мін-істéрство нáпад(у)  
Ослівлення словосполучення міністерство нападу. 
До Маріуполя прибула 3-стороння міжнародна група у складі ЗСУ, 
Міннападу Мордору і ОБСЄ по 3 чоловіки з кожного боку, щоб 
визначити кордони 30-кілометрої буферної зони за менськими 
домовленостями (ФБ: І. Алкснін, 05.10.14). 

Мінопáд ← пáд-а(ють) мíн(и) ↔ +о+ í/і 
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням падають міни. 
...Не боїться давно нічого. Ну хіба що... неба нічного! Замість купелю 
зорепаду грона чорно-їдкого “граду”, у сузір’ї Стрільця – мінопад... 
Небокраєм не вкритись нізащо! (Н. Волошко. Вона). 

Мінстéць ← мін-істéрство Стец(я́) е/é 
Ослівлення словосполучення міністерство Стеця (український 
політик). 
“Мінстець” прийде – порядок наведе (назва статті) (ТК-і, 05.12.14). 

Мінстецьполíтики ← мінстéць полíтики é/е 
? 
Чому Мінстецьполітики викликало таке несприйняття (назва статті) 
(УП, 03.12.14). 

Мін’юстувáння ← “мін’юстувáти” ← Мін’ю́ст ю́/ю 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Мін’юстом (перевірка і 
резолюція Мін’юсту). 
Додамо, що постанови НБУ в останні місяці не проходять процедури 
“мін’юстування” (ДТ-і, 28/14). 

Містопáд ← пáд-а(ють) міст(á) ↔ +о+  



Опредметнена дія (процес), названа словосполученням падають міста 
(про перейменування радянських назв міст). 
Слідом за ленінопадом Україну очікує і “містопад” (назва статті) (УМ-
і, 183/14). 

Місяцетрýс ← трýс-и(ти) Мíсяць ↔ +е+ í/і ц’/ц 
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням трусити 
Місяць. 
Нещодавно вона знялася в пародійному кіноролику, відзнятому у формі 
трейлера до вигаданого романтичного фільму “Озеро Місяцетрус” 
(УМ-і, 190/14). 

Міфогрáфія ← міф í/і 
Написаний міф. 
А коли пишу, скажімо, одну зі своїх “міфографій” – розписуюся на 
десятки сторінок (УЛГ-і, 10/14). 

Мішлéнівський ← Мішлéн н/н’ 
Ознака за стосовністю до “Мішлену” (рейтинг європейських 
ресторанів) 
Проте … ніхто з власників чи кухарів закладів, підданих перевірці, 
навіть у Римі, в “мішленівському” ресторані, якому нічого боятися за 
якість їжі, чистоту та обслуговування, не горів бажанням цю 
табличку від Ольги Фреймут отримати (ТК-і, 07.09.14). 

Младореспýбліка ← молод(á) респýблік(а) +о+  
Ослівлення словосполучення молода республіка. 
Ось тільки з датою коронування “народообраних” керманичів 
“младореспублік” ще не визначилися (ВЗ-і, 03.11.14). 

МММóвець ← МММ 
Особа-учасник МММ (фінансова піраміда). 
Той самий колишній “МММовець” Пушилін, якого називають 
креатурою екс-голови Луганської обласної СБУ Третьяка, вхожого до 
орбіти як Сім’ї, так і Ахметова (ВЗ-і, 15.05.14). 

Многоглагóлання ← “многоглагóла(ти)”← “мнóго глагóлів”  +о+ ó/о 
Опредметнена дія, пов’язана із “многими глаголами”. 
Всього лиш моління: “Тату Ви наш, тату, витопіть нам хату…” – і не 
потрібне многоглаголання. Хрестоматійні, без перебільшення, рядки 
(ЛУ, 29/14, с. 3). 

Мовобудівни́чий ← мовобудівни́ц-тв(о) 
                                ← мовобудівни́к к/ч  

Ознака, пов’язана з мовобудівництвом; ознака, пов’язана з 
мовобудівником. 
Тому всі мовобудівничі справи необхідно насамперед атестувати на 
тлі національного бюджету і лише потім, чітко визначивши 
пріоритети і співвіднісши їх із реальними економічними 
можливостями, братися за їх реалізацію (ЛУ, 22/14, с. 8). 

Моворíччя ← рік(á) мóв(и) ↔ +о+ ó/о к/чч і/í 
                     ← мóв-н(а) рік(á) +о+ ó/о к/чч і/í 



Ослівлення словосполучення ріка мови чи мовна ріка. 
Грати в глибини моворіччя, В темно-зелені мандри слова: Стрімчак 
стремить сторчма у вічність – Летить крізь вічність вічна мова 
(Б. Чепурко. Теребля). 

Молдовоцентри́зм ← центри́зм Молдóв(и) ↔ +о+ ó/о  
Ослівлення словосполучення центризм Молдови. 
У згаданій вище доповіді зафіксовано, що румунська східна політика 
постраждала від молдовоцентризму (ДТ-і, 48-49/14). 

Молодомóр ← [мóлодь + голод]омóр ó/о 
Ослівлення словосполучення голодомор молоді. 
Молодомор (назва вірша О. Стусенка). 

Молотóчок ← коктейль Мóлот-ов(а) ó/о 
Ослівлення словосполучення коктейль Молотова. 
Мені довелося брати участь у сутичках із бездушним “Беркутом”, 
розливати й підносити на барикади “молоточки”, бинтувати, клеїти 
й колоти потерпілих майданівців… (ЛУ, 25/14, с. 12). 

Мольфáрка ← мольфáр 
Жінка-мольфар. 
Мольфарка Маґдалена Мочіовскі: “Янукович забагато знає, щоб 
залишитися живим” (назва статті) (ВЗ-і, 13.03.14). 

Монáкієво ← Мо[нáко + Єнáкієво] 
Єнакієво як Монако. 
Монакієво (назва статті) (УП, 09.01.14). 

Мономашка ← шáпка Мономáх(а) х/ш 
Ослівлення словосполучення шапка Мономаха. 
…Калапеця, калапеця – Гарна каша, та гірка! Рве на сóбі чуба Петя: 
Мономашка не легка! (О. Удайко. Калапеця). 

Монтіóн ← Монт[я́н + Фар]іóн 
Особа з ознаками Т. Монтян і І. Фаріон. 
Якщо в таємних лабараторіях СБУ схрестити між собою обичну пані 
Монтян з ґречною пані Фаріон, на виході можна отримати чудову 
двуголову гідру на ім’я пані Монтіон (ФБ: І. Семесюк, 01.12.14). 

Мордокни́жити ← мордокни́ж-к(а) 
Дія (процес), пов’язана з мордокнижкою (іронічна назва Фейсбуку) – 
перебувати на Фейсбуці. 
Мордокнижити я вже уві сні навчився, як ті бабусі, що живуть у 
бразильских серіялах і у нашу сіру дійсність лише по хліб виходять 
(ФБ: В. Прохоренко, 23.09.14). 

Мордометрíя ← мóрд(а) ó/о 
Вимір морди. 
Мордометрія тривала і сипалось конфеті (О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

Моріартімáн ← “моріартімáнія” ← Моріáрті á/а 
Особа, “хвора” на моріартіманію (є прихильником Моріарті). 
Коли Моффат починає тролити моріартіманів, кидати їм наживку 
(ДТ-і, 1/13). 



Морогоподíбний ← подíбн(ий) до мóрог(у) ↔ +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення подібний до морогу. 
по раптом і враз пів у морогоподібного невсипання… (А. Підпалий. З 
нового). 

Москалíший ← москáль á/а 
Вищий ступінь ознаки, пов’язаної з москалем. 
Не станеш на прю ти – не гнутимеш прути і будеш цілішим, але 
москалішим. Отож думай головою, як знов далі жити… 
(В. Простопчук. Не відсохне язик хай у літери “є”!). 

Москалобандéрівець ← москáль + бандéрівець +о+ á/а л’/л 
Ослівлення словосполучення москаль-бандерівець. 
П’ять думок москало-бандерівця (назва блогу) (ВЗ-і, 23.03.14). 

Москалопітéк ← москáль á/а л’/л 
Первісний москаль. 
Москалопітек (ФБ: Церковь Свидетелей Покращення, 03.05.14). 

МосКáлька ← кáльк(а) з мос-кóвськ(ої) ↔ 
Ослівлення словосполучення калька з московської (мови). 
А ось “Не МосКалька” – це авторський новотвір, що означає кальку з 
російської мови (ФБ: Т. Береза, 13.06.14). 

Москальчи́но ← [москáль + мока]чи́но á/а 
Ослівлення словосполучення мокачино для москалів. 
Усе тепер ісконно ватно, “Росіяно” буде… Капучино – “Кацапчино”, 
мокачино – “Москальчино”… (Правдиво: 25 хвилин, 7/14). 

Москвабáд ← Москв(á) 
Москва як бад (місто). 
Це при тому, що, подейкують, був ще невидимий третій – “ліліпутик” 
з “Москвабада” (І. Колодій. Горіла шина…). 

Москвобандéрівець ← бандéрівець із Москв(и́) ↔ +о+ 
Ослівлення словосполучення бандерівець із Москви. 
“Москвобандерівці” на марші (назва статті) (УМ-і, 39/14). 

Москвомýтний ← мýтн(ий) із Москв(и́) ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення мутний із Москви. 
Черга водіїв маршруток Одеса-Київ, які крутять москвомутні серіали 
всю дорогу (ФБ: О. Опанасенко, 02.05.14). 

Москвоцентри́ст ← Москвоцентр-и́зм  
Особ-прихильник москвоцентризму. 
Не берусь судити, кого серед українських люмпенів більше – 
великоросів чи українців, російськомовних чи україномовних, москво- чи 
києвоцентристів, “ватників” чи “бандер” (Егоїст, 3/14, с. 11). 

Московськоправослáвний ← москóвськ(е) правослáв[й(а)] +о+ ó/о 
Ознака, пов’язана з московським православ’ям. 
А що – “московськоправославний піпл” і не такі байки “хавав” (ВЗ-і, 
21.05.14). 

Мотори́ст ← Мотóр ó/о 
Особа-гравець “Мотор” (гандбольна команда із Запоріжжя). 



Водночас у поточному розіграші ЛЧ “мотористам” буде неймовірно 
складно зіграти у “матчах на виліт”, адже наразі колектив Бебешка 
перебуває в “безпросвітних” аутсайдерах свого секстету, для якого 
нині головне завдання – здобуття перших очок у даному розіграші 
(УМ-і, 155/14). 

Мудросíй ← мýдро сí[й-а]ти ý/у 
Особа, яка мудро сіє. 
… він [Роман Гром’як] був світлоносним мудросієм і філософом для 
краю, надивовиж виваженим і толерантним у стосунках із людьми, 
світлим мислителем і щедрим словооюбом (ЛУ, 20/14, с. 12). 

Мудрошáг ← мýдр(ий) шаг +о+ ý/у ? 
? 
Господні блага, але хто блажен? Магнолій крем і черешнева пудра… Є 
мудрошаг, коли жона ще мудра! Чи маєш дух насправді сокрушен? 
(П. Мідянка. Господні блага, але хто блажен?). 

Музбýнкер ← муз-и́чн(ий) бýнкер 
Ослівлення словосполучення музичний бункер. 
МУЗБУНКЕР (назва розділу) (УМ-і, 136/14). 

Музиконенави́сник ← ненави́сник мýзик(и) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення ненависник музики. 
Ольга Чубарева – талановита співачка (сопрано), яка може своїм 
голосом причарувати будь-кого – від найвибагливішого меломана до 
абсолютного музиконенависника (УМ-і, 60/14). 

Мурав’я́та ← Мурáв-ськ(ий) á/а 
Особи-діти П. Муравського (про вихованців українського хормейстра). 
“Мурав’ята” без тата. На 101-му році життя не стало відомого 
хормейстера Павла Муравського (назва статті) (УМ-і, 150/14). 

Мýрвіль ← мур 
Країна, у якій говорять “мур” (казкова країна котів). 
Сірий котик Кексик, дрімаючи під кущем жасмину, випадково почув 
розповідь метелика про чарівну країну котячих мрій Мурвіль і забажав 
будь-що туди потрапити (ДЧ-і, 13.11.14). 

Мурси́стський ← Мýрсі ý/у с’/с [і+и] 
Ознака за стосунком до М. Мурсі (колишній президент Єгипту). 
А Конституційний суд навіть бойкотував “мурсистський” 
референдум щодо тодішнього варіанту основного закону в грудні 2012 
року (УМ-і, 8/14). 

Мýхрич ← [мухр(и́) + Шýфри]ч 
Н. Шуфрич, який робить “хухри-мухри” ? 
Голосами всіх цих недобитих хухричів і мухричів у брехню втягується 
все (tsn.ua, 28.06.14). 

Мю́нхенець ← Мю́нхен 
Особа-прихильник “Мюнхен(а)” (ідеться про мюнхенську змову). 
Що обере світ: другий Мюнхен чи рішучу протидію…? … На жаль, 
голоси сучасних “мюнхенців” вже лунають і в Європі, і в США: Крим, 



мовляв, дуже важливий для Росії, вона від нього ніколи не відмовиться, 
і з цим доведеться змиритися (ЛУ, 18-19/14, с. 4). 

М’якоіронíчний ← м’як(á) ірóн-і[й(а)] +о+ ó/о 
Ознака, пов’язана з м’якою іронією. 
Включаючись звідти, журналіст говорить у м’яко-іронічному тоні, 
зокрема повідомляє, що “Ляшко вживав фрукти і коньяк українського 
виробництва” (ТК-і, 27.10.14). 

М’ясопоглинáч ← поглин-á(ти) м’я́с(о) ↔ +о+ я/́я 
                              ← поглинáч м’я́с(а) ↔ +о+ я/́я 

Особа, яка поглинає м’ясо; ослівлення словосполучення поглинач 
м’яса. 
 – Лови, М’ясопоглиначу!.. (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

 
Н 
 

Наблендамéдений ← “наблендамéдити” ← блендамéд 
Ознака за дією, пов’язаною з блендамедом (начищений блендамедом). 
Вся напарфумлена, вмита, Наблендамедена ротом, До золотого 
корита Крізь Золоті Ворота – Лізе і лізе свинота… (М. Пасічник. З 
народних вуст). 

Навколопáмперсний ← навколо пáмперс(ів) +о+ с’/с 
Ознака того, хто/що навколо памперсів. 
Тим часом, інтернет-споживачі цієї непересічної новини гадали, що ж 
спричинило такий навколопамперсний ажіотаж і примусило 
ввічливих зазвичай людей роз’юшувати один одному носи (ПіК-і, 
28.08.14). 

Навколофутболíст ← нáвколо футбóл(у) á/а ó/о л/л’ 
Особа, пов’язана з тим, що навколо футболу. 
А мова, історія краю, позиція власника для справжнього 
“навколофутболіста” – дрібниці, не варті ворожнечі (ДТ-і, 21/14). 

Надбрáт ← брат 
Неабиякий брат. 
Росіяни були цим незадоволені, навіть обурені; вони тепер стали 
рівними, а були ж – надбрати, які плекали віками у власній свідомості 
статус своєї етнічної винятковості щодо інших націй, особливо у 
мовному питанні (ЛУ, 18-19/14, с. 8). 

Надгорíлка ← горíлка 
Надзвичайна горілка. 
…якщо вжито префікс “екстра” у невідомому на початку 80-х 
понятті “екстрасенс”, то виникає асоціація про горілку або печиво з 
відповідною назвою і значенням “надгорілка”, бо він це їсть або п’є 
(День-і, 106/14). 

Найандрíйніший ← “андрíйний” ← Андрíй 
Найвищий ступінь ознаки, пов’язаної з Андрієм (про українського 
письменника і критика А. Бондаря). 



З усіх Андріїв найандрійніший Андрій (ФБ: О. Ірванець, 13.12.14). 
Найвелосипéдніший ← велосипéдн(ий) н/н’ 

Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником велосипедний. 
Львів – найвелосипедніше місто України (назва статті) (Свобода, 
24/14, с. 4). 

Найзимóвіший ← зимóв(ий) в/в’ 
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником зимовий (про зимову 
олімпіаду). 
Втім, а може … після найкрутішої, найзимовішої в світі олімпіади у 
Сочі? (ЛУ, 12/14, с. 12). 

Найістори́чніший ← істори́чн(ий) н/н’ 
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником історичний. 
Тому сьогодні є всі підстави дивитися на “Вояка” як на одну з 
“найісторичніших” речей в українській поезії (ЛУ, 27/14, с. 11). 

Найки́ївськіший ← ки́ївськ(ий) 
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником київський. 
Про те, що Леонід Кисельов – “найкиївськіший поет”, нагадав 
видавець і ведучий дійства Михайло Слабошпицький, який студентом 
відкривав для себе Киїів, назви його вулиць і районів саме за 
Кисельовим… (ЛУ, 39/14, с. 12). 

Найльвíвськіший ← львíвськ(ий)  
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником львівський. 
Юрка Коха називають “найльвівськішим художником” (ЛА, 
02.06.14). 

Найпатріоти́чніший ← патріоти́чн(ий) н/н’ 
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником патріотичний. 
У мережі знайшовся найпатріотичніший кіт України. … 
Найпатріотичніший кіт України кидає виклик усім колорадам 
(expres.ua, 22.11.14). 

Найпóльськіший ← пóльськ(ий)  
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником польський. 
Але цей номер особливий, “найпольськіший”, бо всі 300 сторінок його 
дихають Польщею (УМ-і, 70/14). 

Найпотрéба ← потрéба 
Найвищий ступінь ознаки потреби. 
Головне – ось такі Україні Найпотрібніші з всіх найпотреб. Ти – дубок 
серед вільхи і верб, Ти – скала, що не відає тіні (І. Гургула. Героєві 
мого серця). 

Найстоли́чніший ← столи́чн(ий) н/н’ 
Найвищий ступінь ознаки, названої прикметником столичний. 
А ось “найстоличніший” електорат – у “Правого сектору” і 
“Самопомочі” (ВЗ-і, 08.11.14). 

Найщурéнніший ← “щурéнний” ← щур ý/у 
Найвищий ступінь ознаки, пов’язаної зі щуром. 



Сон, у якому поїдають манюніх дітолахів, це найщуренніший 
кошмаріон (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Наноцáр ← цар  
Карликовий цар. 
… доки останнє втілення Московської імперії разом зі своїм 
“наноцарем” не буде спроваджене на смітник історії (ШП, 5/13, с. 1). 

Напіввáта ← вáта 
Не зовсім “вата”. 
Раз вата і напіввата так синіє від “вишиватників”, то це – достойні 
люди (УП, 24.11.14). 

Напіввербалізувáти ← вербалізувáти 
Неповністю, не зовсім вербалізувати. 
Його простота, компактність, невловимість і невимушеність 
напіввербалізують наївні виправдання… (Буквоїд, 26.03.14). 

Напівзабирáти ← забирáти 
Не зовсім, неповністю забирати. 
Повернулося серйозне кивання при похиленні голови, яким дівчина в 
Японії напівскріплює, напівзабирає свої слова назад… (А. Мушг. 
Атсуко має одружитися в перекладі О. Курилас). 

Напівоволодíти ← оволодíти 
Не зовсім, не повністю оволодіти. 
Київська влада вважатиме, що, запровадивши “особливий статус”, 
вона “напівоволоділа” Донбасом? (ТК-і, 16.09.14). 

Напівканібалíзм ← канібалíзм 
Не зовсім, не повністю канібалізм. 
Відповідно до Сари, Солдат “випиває”-ковтає очі журналіста – сцена 
напівканібалізму (ДТ-і, 39/14). 

Напівполíпшення ← полíпшення 
Не зовсім, не повністю поліпшення. 
Ведення бізнесу в Україні: формальні напівполіпшення (назва статті) 
(ДТ-і, 40/14). 

Напівпуритáнка ← пуритáнка 
Не цілком пуританка. 
З Вами “Ніч з “Другом Читача” і я – напівпуританка і еротоманка 
Леся Мудрак (ДЧ, 07.02.14). 

Напівскрíплювати ← скрíплювати 
Не зовсім, неповністю скріплювати. 
Повернулося серйозне кивання при похиленні голови, яким дівчина в 
Японії напівскріплює, напівзабирає свої слова назад… (А. Мушг. 
Атсуко має одружитися в перекладі О. Курилас). 

Нардéпство ← нардéп 
Опредметнення статусу особи за дією. 
Нардепство не мало того згубного впливу на Романа Іваничука, який 
воно мало на багатьох письменників, що рекрутувалися в депутати 
(ЛУ, 22/14, с. 7). 



Наркокублó ← кубл(ó) 
Наркотичне кубло. 
На Харківщині працівники міліції припинили діяльність наркокубла 
(magnolia-tv.com, 29.11.14). 

Наркохвóйда ← хвóйда 
Хвойда, пов’язана з наркотиками. 
Я не наркохвойда, це частина довгої історії, яку я збиралась вам 
розповісти (х/ф “Білявка в ефірі”). 

Народнофронтови́й ← Нарóдн(ий) фронт +о+ ó/о ó/о 
Ознака, пов’язана з “Народним фронтом” (українська партія). 
Прем’єр і його “народнофронтова” команда кажуть, що документ 
підготовлено серйозний, реформаторський, оптимальний для країни 
(ВЗ-і, 16.12.14). 

Народоконтрóлля ← нарóдн(ий) контрóль ↔ +о+ ó/о 
Явище, пов’язане з народним контролем. 
Народоконтролля буде жорстке, європейське, справедливе (ФБ: 
В. Шляхов, 23.02.14). 

Натендери́ти ← тéндер é/е 
Завершена дія (процес), пов’язана з тендером. 
Оточення “диригента” тітушок натендерило у харківському метро 
понад сто мільйонів гривень (nashigroshi.оrg, 22.01.14). 

Нафтогазореформáторський ← реформáтор Нафтогáз(у) ↔ +о+  
Ознака за віднесеністю до реформатора Нафтогазу. 
Хоча прийняття нафтогазореформаторської постанови Кабміну в 
будь-якому її варіанті – це лише початок шляху (ДТ-і, 20/14). 

Нахмéлений ← “нахмéли(ти)” ← хміль í/é л’/л 
Ознака за дією, пов’язаною з хмелем (наповнений хмелем). 
З якого світла зліплені ці хмари? Яким вином нахмелений цей день? На 
вежах крейдяних дозорчі – як примари, Задивлені в земне… І тиша… ні 
телень… (П. Мовчан. З якого світла зліплені ці хмари?). 

Націєвоскрéсний ← воскрес-и́(ти) нáцій(у) ↔ +е+ á/а 
Ознака за дією, названою словосполученням воскресити націю. 
Націєвоскресний жмуток (назва статті) (УЛГ-і, 19/14). 

Небайдýжик ← небайдýж(ий) 
Особа, небайдужа до когось/чогось. 
Небайдужики! Долучайтеся до флешмобу! (ФБ: О. Левкова, 09.11.14). 

Небарикáдний ← барикáдний 
Протилежне до барикадний. 
Небарикадний настрій (назва статті про мітинги) (УМ-і, 60/14). 

Небарселóнський ← барселóнський 
Протилежне до барселонський. 
Преса в весь голос “трубить” … про “небарселонський” стиль 
команди і таке інше (blog.isport.ua, 20.03.14). 

Невідсьогосвíтність ← “невідсьогосвíтній” ← не від сьóг(о) свíт(у) ó/о 
Опредметнена ознака, названа словосполученням не від сього світу. 



“Місячність” надає героям Шевченка безплотності й 
невідсьогосвітності навіть тоді, коли вони й цілком позбавлені 
романтичного серпанку (Л. Ушкалов. Моя Шевченківська 
енциклопедія…, 2014, с. 69). 

Невідфрéндження ← не відфрéнд-и(ти) д/дж н/н’ 
  ← відфрéндження 

Опредметнена дія (процес), названа дієсловом не відфрендити; 
протилежне до відфрендження. 
Невідфрендження цього ФБ після прочитання дисклеймера означає 
згоду з його редакційною політикою і наявність почуття гумору (ФБ: 
А. Санченко, 24.09.14). 

Недалековáтний ← недалéк(а) вáт(а) +о+ é/е 
Ознака, пов’язана з недалекою ватою.  
Майже всі вони недалековатні й тупискляві (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Недляви́борчий ← не для ви́бор(ів) р/р’ 
Ознака того, хто/що не для виборів. 
Поки гінці Геннадія Труханова підгодовують одеситів виборчими 
продпайками, прикрашеними листівкою з “порядною” біографією 
шефа, у пресу просочилися “недлявиборчі” подробиці з його біографії 
(ВЗ-і, 20.05.14). 

Недоасоційóваний ← асоційóваний 
Не зовсім, не вповні асоційований. 
Ми так і залишимося недоасоційованими друзяками Бруселя та 
любими союзниками НАТО й США зі статусом п’ятого колеса (ФБ: 
Д. Доу, 07.09.14). 

Недобíй ← бій 
Неповноцінний, не зовсім бій. 
А широкому загалу Гелетей запам’ятався скандальним “недобоєм” із 
Нестором Шуфричем (УМ-і, 95/14). 

Недобýдь ← недобý(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом недобути. 
А дорога звивається – Ніби тече в Недобудь, То квітчаючи зблиском 
Миті стрімкого тривання… (П. Селецький. Свято дощу). 

Недожи́влений ← жи́влений 
Не зовсім, не повністю живлений. 
Часто дорослі люди бувають емоційно “недоживленими” – емоційна 
безграмотність батьків, партнерів і всього оточення все життя 
вимагають у них душу в обмін за стандартний “спокій” або 
“порядок”, коли вже не допомагають, то хоча б не заважали... (ДТ-і, 
32/14). 

Недозаборóнений ← заборóнений 
Не зовсім, не повністю заборонений. 
Недозаборонений Симоненко каже, що Порошенко сплагіатив 
“мирний план” комуністів (ПіК-і, 17.09.14). 



Недозумíти ← зумíти 
Не зовсім зуміти. 
Недопізнав. Недозумів читати очі і долоні (П. Остап’юк. Хіба не 
плаче?). 

Недокóмікс ← кóмікс 
Не зовсім комікс. 
Недо-комікс, або ж пере-книжка, – так найшвидше можна 
охарактеризувати “Щоденник слабака” (ЛА, 02.07.14). 

Недокомсомóлець ← комсомóлець 
Не зовсім, не повністю комсомолець. 
Боже, людоньки, та коли ж ви вже нажеретесь цих “стабілірастів” 
та метросексуалізованих недокомсомольців?! (ФБ: Б. Стасюк, 
21.10.14). 

Недомобілізáція ← мобілізáція 
Не зовсім, не повністю мобілізація. 
Недомобілізація (назва статті) (УТ-і, 30/14). 

Недонотáріус ← нотáріус 
Несправжній, не зовсім нотаріус. 
Такий підхід значно дешевший, ніж підготовка нових недонотаріусів 
(ДТ-і, 42-43/14). 

Недоолігáрх ← олігáрх 
Не зовсім, неповноцінний олігарх. 
Того недоолігарха, що втікав разом з Януковичем, а тепер 
прикидується нешкідливим овочем (Правдиво: 25 хвилин, 2/14). 

Недопатети́чний ← патети́чний 
Не зовсім патетичний. 
(Недо)патетичний фільм (УП, 18.11.14). 

Недоперсонáж ← персонáж 
Не зовсім, неповноцінний персонаж. 
У його “недоперсонажі” (з урахуванням формату недовистави) 
розлита симфонія прихованих почуттів (ДТ-і, 39/14). 

Недопíпл ← піпл 
Не зовсім, неповноцінний піпл. 
Даунбас недопіпл присвячується... (назва статті) (ДД, 31.07.14). 

Недопритя́гнений ← притя́гнений 
Не зовсім притягнений. 
Кінчаться рими? Гріє плед. Двоглавий кряче по країні? Неважить вирії 
чарівні недопритягнений поет (М. Стрельбицький. Нерозкраденої 
країни…). 

Недопрочи́таний ← прочи́таний 
Не зовсім, не цілком прочитаний. 
Нерозкраденої країни Недопрочитаний поет Непередбачені стежить 
зміни, Одміни, міни і підміни, – Ходячий – поки – раритет 
(М. Стрельбицький. Нерозкраденої країни…). 

Недореволюціонéр ← революціонéр 



Не зовсім революціонер. 
Дивишся на необтяжені інтелектом фейси “еліти” так званих 
народних республік ДНР і ЛНР, слухаєш їхні солдафонські промови – і 
таке враження, що цих камуфльованих “недореволюціонерів” під 
копірку клепали (ВЗ-і, 21.05.14). 

Недоросія́нин ← росія́нин 
Не зовсім росіянин. 
Адже нині на українських теренах проживають не лише українці, але й 
паралельно – “малороси”, “хохли”, “недоросіяни” (ШП, 6/14, с. 2). 

Недоспортсмéн ← спортсмéн 
Не зовсім спортсмен (тут ідеться про тітушок). 
Вже багато років Добкін й Кернес використовують проплачених 
“недоспортсменів” у вирішенні своїх політичних чи бізнесових питань 
(ФБ: Харківська Свобода, 28.01.14). 

Недотрýп ← труп 
Не зовсім труп. 
Недотруп (назва вірша О. Стусенка). 

Недофю́рер ← фю́рер 
Неповноцінний, не зовсім фюрер. 
Або путіновєд має рацію і недофюрер надалі бавитиметься у танчики 
поки вистачить сил і креативу, або під загрозою “розносу” в нього все-
таки здадуть нерви (ПіК-і, 16.08.14). 

Неймарадóна ← Ней[мáр + Мар]адóна á/а 
Поєднання ознак Неймара (бразильський футболіст) і Д. Марадони 
(аргентинський футболіст). 
Прихильники “Неймарадони” (от вам і прикметний епітет) навіть 
демонстрації біля будинку тодішнього тренера збірної влаштовували, 
проте це потрібного ефекту не принесло… (БФ, 05.02.14). 

Незрадьмайдáнівець ← не зрадь Майдáн н/н’ 
Особа чи організація, що тримається гасла “Не зрадь Майдан!”. 
Головне не повторити синдром Помаранчевого майдану, коли після 
нього усі розійшлися по хатах й з гримасою огиди спостерігали, як 
різні “миздобули” та “незрадьмайданівці” руйнували суспільну 
перемогу й надії на зміни (tsn.ua, 22.03.14). 

Немиряґéйт ← Неми́ря и́/и 
Неслава, розголос, скандал, пов’язаний з Г. Немирею (колишній віце-
прем’єр України). 
Хай там як, упізнається характерна манера “бачунізації”, 
“немирягейту” й іще низки провокацій минулих років (ДТ-і, 5/14). 

Неовійнá ← війнá 
Нова, новітня війна. 
Сучасні війни – це квазівійни. Умберто Еко називає їх неовійнами (Ї-і, 
77/14). 

Неогíтлер ← Гíтлер 
Новітній А. Гітлер. 



Путін – це неоГітлер або добре забутий Дарій? (usw.com.ua, 04.03.14). 
Неозагáрбник ← загáрбник 

Новий загарбник. 
Розроблені імперські плани Кремля втілює в реальність неозагарбник 
Владімір Путін – лютий ворог українства та людоненависник, який 
фактично почав неоголошену війну проти роззброєної й без’ядерної 
України  та її “братнього слов’янського народу” (ЛУ, 18-19/14, с. 16). 

Неолжедми́трій ← Лжедми́трій 
Новий Лжедмитрій. 
Неолжедмитрій? Ще діти капітана Гранта-неотітушки будуть! 
(poetryclub.com.ua, 04.03.14). 

Неомазéпинець ← мазéпинець 
Новий мазепинець. 
…в ефірі центрального держканалу “Россия” Віктора Федоровича 
таврують як “неомазепинця”, а Україні пророкують наглу смерть 
(ШП, 42/13, с. 1). 

Неомазéпинство ← мазéпинство 
Нове мазепинство. 
Хоч би якими були реальні результати асоціації з ЄС, частина 
населення пов’язуватиме свої проблеми з “неомазепинством” 
правлячої партії (ШП, 42/13, с. 1). 

Неопомíщик ← помíщик 
Новітній поміщик. 
Адже головна опора режиму – це служилі люди, ті самі 
“неопоміщики” (УТ-і, 27/14). 

Неосовóк ← совóк 
Новітній “совок”. 
Неосовки: кероване “націотворення” (назва статті) (historians.in.ua, 
27.06.14). 

Неотітýшка ← тітýшка 
Новий, новітній тітушка. 
Представники Spilno.TV украй стурбовані ситуацією та побиттям 
своїх колег, а тому проводять акцію ідентифікації неотітушок (УМ-і, 
120/14). 

НеоУПА́ ← УПА́ 
Нова УПА (Українська повстанська армія). 
Зорганізовані і достатньо якісно обладнані загони 
супротиву/ополченці/неоУПА з бидлотою власне відносно легко 
“добазаряться” (за принципом “хто не сховався, я не винен”) 
(forum.vosvoboda.info, 20.01.14). 

Непанихи́дний ← панихи́дний 
Протилежне до панихидний. 
Непанахидний Шевченко від Олександра Денисенка (УМ-і, 22/14). 

Непідписáнт ← підписáнт 
Протилежне до підписант. 



Непідписанти, до бар’єра!... Боязкі щури вчинили так тому, що коли б 
під листом стояв бодай один справжній підпис, то підписант був би 
негайно притягнутий до суду… (ЛУ, 14/14, с. 2). 

Неповноосвíтній ← непóвн(а) освíт(а) +о+ ó/о  
Ознака того, хто має неповну освіту. 
Першість же за кількістю “неповноосвітніх” прихильників (хто і 
шкільний граніт науки не до кінця догриз) Радикальна партія розділила 
з комуністами: відповідно – 10,2% і 10,5% (ВЗ-і, 08.11.14). 

Нереспéкт ← респéкт 
Протилежне до респект. 
“Нереспект” і “неуважуха” для царя-батюшки, коли вірнопіддані не 
на свого, а на сусіднього вседержителя уповають (ВЗ-і, 10.02.14). 

Нетужýрно ← “нетужýрний” ← “тужýрний” ← тужýр 
Ознака того, що заперечує тужур. 
Далі пішов один амур без традиційного бонжуру, але що нетужурно – 
це точно (Радіо “Ера FM”, 24.01.14). 

Неукраїнознáвство ← українознáвство 
Протилежне до українознавство. 
Інститут “неукраїнознавства” (назва статті) (УМ-і, 39/14). 

Низькопосáджений ← ни́зько посад-и́(ти) +о+ и/́и а/á 
Ознака дії, названої словосполученням низько посадити. 
І в нашій державі я не повірю владі доти, доки більшість із колишніх і 
нинішніх високопоставлених не будуть низькопосадженими 
(О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

Ніфігáзовий ← [ніфігá + нафтогá]зовий 
Ослівлення словосполучення ніфіга нафтогазовий. 
“Ніфігазове” міністерство (назва статті) (ДТ-і, 25/14). 

Нічогонезнáтко ← ніч(óго) не знá(ти) +о+  
Дитина, яка нічого не знає. 
Я не бути всезнаючий велетень, але мені здаватися, що ти дівчуватко-
нічогонезнатко (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Новономенклатýрний ← нов(á) номенклатýр(а) +о+  
Ознака того, хто/що належить до нової номенклатури. 
Саме цi новономенклатурнi “патрiоти” заплющували очi на очевидну 
небезпеку i, на догоду Росiї, заколисували український загал брехливими 
мантрами про “вiковiчну дружбу двох братнiх народiв”, “стратегiчне 
партнерство”, “спiльнi iсторичнi коренi” тощо (ШП, 23/14, с. 5). 

Новорічнокультýрний ← новорíчн(а) культýр(а) +о+ í/і 
Ознака, пов’язана з новорічною культурою. 
Це був новорічнокультурний шок від того, що люди прийшли на 
Майдан у дуже великій кількості (УМ-і, 1/14). 

Ноголінгвíст ← ног(á) + лінгвíст +о+ 
Лінгвіст, що вивчає ногомову. 
Наш експерт-ноголінгвіст … вважає, що ці дивні рухи ногами є 
таємна мова КДБ (Вйо до трону, 3/14). 



Ногомóва ← + мóв(а) ніг ↔ +о+ і/о н’/н 
Ослівлення словосполучення мова ніг.  
Того вчать ще в дитсадках КДБ, то є таємна ногомова (Вйо до трону, 
3/14). 

Ногоши́фр ← шифр ніг ↔ +о+ í/о н’/н 
Ослівлення словосполучення шифр ніг. 
І на Луганщині ногошифр пана Путіна зрозуміли правильно (Вйо до 
трону, 3/14). 

НО́Дівець ← НОД д/д’ 
Особа-член НОД (Национальное освободительное движение). 
Одне слово, якщо Віктор Янукович вважає, що НОДівці, 
“стопмайданівці” та просто тітушки з прапорами Партії регіонів … 
захищають саме його, президента, і його мудру політику, — то він 
дуже помиляється (ДТ-і, 5/14). 

Нострадамусувáти ← Нострадáмус á/а 
Дія (процес), пов’язана з Нострадамусом (бути Нострадамусом –
передбачати щось). 
А якщо автор випереджає події (“вангує і нострадамусує”), то … 
пророк в Дурдомі (ДД, 17.04.14). 

Нью-Хáрків ← Хáрків 
Новий Харків. 
Нью-Харків Михайла Добкіна (назва статті) (espreso.tv, 20.12.13). 

 
О 
 

Обезмандáтування ← “обезмандáтити” ← мандáт 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з позбавленням мандата. 
А ось і ще два потенційних “борцуни”: у той же “чистий вівторок” 
Генпрокуратура направила в Раду подання на “обезмандатування” 
Олійника з Калєтником – за славнозвісне голосування “16-01” (ПіК-і, 
03.06.14). 

Оберкрíт ← кріт 
Головний кріт (тут ідеться про керівника саперів). 
Фортифікатор Тотлебен та “оберкріт” Мельников (назва розділу 
статті) (ВК-і, 12/14). 

Обідáнок ← [обíд + снід]áнок  
Поєднання обіду і сніданку. 
Перекладачка Ольга Любарська нагадала слово обіданок, яке вжито в 
романі Тимофія Гавриліва “Чарівний світ. Тепер” (redactor.in.ua, 
03.11.14). 

Обýквити ← бýкв(а) 
Завершена дія (процес), пов’язана з буквою (зобразити буквами – 
написати). 



Щиро вітаю твоє прагнення озвучити й обуквити думання, які 
витають у багатьох головах багатотисячної громади українських 
письменників та прихильників їхньої творчості … (ЛУ, 43/14, с. 6). 

ОБСЄ́шний ← ОБСЄ 
Ознака за стосовністю до ОБСЄ. 
З інформації прес-службовців політика випливає, що Ренат попросився 
до ОБСЄшного столу не від нахабства, а просто іншого виходу у 
чоловіка не було (ПіК-і, 16.05.14). 

Оготівкувáння ← “оготівкувáти” ← готíвк(а) í/і 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з готівкою. 
Ринок оготівкування: післясімейне роздолля (назва статті) (ДТ-і, 
14/14). 

Оготівковувач ← “оготівковувáти” ← “готівкувáти” ← готíвк(а) í/і 
Особа, пов’язана з готівкою. 
Якщо ще три місяці тому “кешували” близько 200 підприємств, за 
єдиним тарифом і загальними правилами, то зараз оготівковувачів 
знову тисячі (ДТ-і, 14/14). 

Одгріхóвнений ← “одгріхóвнити” ← гріхóвн(ий) 
Ознака за доконаною дією, пов’язаною з чимось гріховним. 
В одгріховненім зойці на винос Різнолунить честьба зі ганьбою. П’ю 
еспресо в піддосвіт провинно, Вояцюра, узятий без бою (С. Ткаченко. 
Між обставин шалевих). 

Одебíліти ← дебíл л/л’ 
Дія (процес), пов’язана з дебітом (стати дебітом). 
Вони одебіліли вже зовсім? (ФБ: Т. Лабазевич, 09.05.14). 

Одепутáтитися ← депутáт 
Самодія (процес), пов’язана з депутатом (самому стати депутатом). 
Одепутатилися син президента Вітько Янукович, синок генпрокурора 
Артем Пшонка і чадо прем’єра Олексій Азаров (УТ-і, 43/14). 

Одиплóмити ← диплóм 
Дія (процес), пов’язана з дипломом (видати комусь диплом). 
Це ж скільки за хабар він “одипломив” майбутніх “взяточників”, які 
розповзлися податковими, міліціями, адміністраціями, щоб махлювати 
собі на “хатинки” і маєтки за кордоном та хоч на стілечки зрівнятися 
з ректором Петром? (УМ-і, 18/14). 

Однáківець ← Однáк-о к/к’ 
Особа, пов’язана з odnako.org (російський сайт). 
… пише на ресурсі odnako.org вищезгаданий Михайло Леонтьєв … 
натомість “однаківцям” ставити димову завісу зовсім ні до чого (ВЗ-
і, 30.12.13). 

Однозви́венець ← одн(á) зви́вин(а) +о+ 
Особа, яка має одну звивину. 
Вам того не збагнути, бо ви – однозвивенці, певно, природні. Тільки 
тим, хто схиля голови,́ може ласка з’явитись Господня (В. Клічак. 
Монолог чоловіка із Котовська). 



Однонóсовий ← оди́н ніс +о+ и/ø í/ó 
Ознака того, хто/що має один ніс. 
Замість десятипальцевого – одноносовий (УМ-і, 36/14). 

Однопáртник ← одн(á) пáрт(а) +о+ á/а 
Особа, яка сидить за однією партою з кимось (про футбольні клуби, які 
мають одного власника) 
Вони вже “однопартники” (2+2: Профутбол, 04.05.14). 

Однореáлівець ← оди́н Реáл +о+ и/́ø л/л’  
Особа, належна до одного [з К. Роналду] “Реалу” (іспанський 
футбольний клуб). 
… там Роналду, не бачачи бажання “однореалівців” пресингувати, 
психонув і, похнюпивши голову, пішов назад, у глиб поля (blog.isport.ua, 
01.01.14). 

Ожалюгíднитися ← жалюгíдн(ий) 
Завершена самодія (процес), пов’язана з ознакою, названою 
прикметником жалюгідний (самому стати жалюгідним). 
Ожалюгіднився до решти. Мій Христе – Боже милий, де ж Ти? 
(Б. Чепурко. Майдан). 

Оживля́ж ← оживл-я́(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом оживляти. 
А повертатися до колишніх стосунків, так само як і займатися 
“оживляжем” стосунків, що давно набридли й вичерпали себе, – це 
все одно, що намагатися приготувати піцу з умісту відра для сміття 
(ДТ-і, 22/14). 

Озадньоязи́чування ← “озадньоязи́чувати” ← задньоязик-óв(ий) и/и́ к/ч 
Опредметнена дія, пов’язана із задньоязиковим (звуком) (перетворення 
на задньоязиковий). 
Озадньоязичування не те що ненаголошених, а навіть чітких 
наголошених и та е, внаслідок чого вони стають не схожі самі на себе 
… (ЛУ, 17/14, с. 6). 

Океаноельзимáнія ← мáні[й(а)] Океáн(ом) Е́льз(и) +о+и+ á/а Е́/е  
Ослівлення словосполучення манія “Океаном Ельзи”. 
Ніяка океаноельзиманія не те що поруч не стояла – навіть не 
пробігала по сусідній вулиці (ФБ: В. Миленко, 29.08.14). 

Океáнник ← Океáн Е́льзи 
Особа-учасник гурту “Океан Ельзи”. 
Кримська відеоверсія пісні “океанників” (назва статті) (День-і, 46/14).  

Окситаномóвний ← окситáн-ськ(а) мóв(а) +о+ á/а 
Ознака за стосовністю до окситанської мови. 
Отакий він Містраль, окситаномовний (ФБ: В. Лученко, 02.09.14). 

Оксюморóнисто ← “оксюморóнистий” ← оксюморóн 
Ознака дії, пов’язаної з оксюмороном. 
Хоча єврей-гайдамака звучить якось оксюморонисто… (з обговорення 
книжок С. Жадана та В. Шкляра у Львові, 31.10.14). 

Окупáшка ← окуп-áнт 



Зневажливо до окупанта (про російський рубль). 
Відкрила для себе нове слово – “окупашки”. Це про російський рубль, 
що ходить у Криму (ФБ: К. Розкладай, 10.11.14). 

Окупéндум ← окуп[áція + рефер]éндум 
Поєднання ознак окупації й референдуму. 
В “окупендумі” взяли участь 32,4% від осіб, що мали право брати 
участь у цьому так званому голосуванні (klubkom.net, 10.04.14). 

Олександрівськофíльство ← “олександрівськофíл” ← Олексáндрівськ 
 +о+ á/а 

Любов до Олександрівська (стара назва Запоріжжя). 
От мене Ванько Вербицький інколи підколює … за 
олександрівськофільство – ну шо я ніби за повернення історичної 
назви Запоріжжю (ФБ: В. Миленко, 29.09.14). 

Оленіáда ← óлень ó/о 
? 
Як зазначає сама авторка, “Оленіада” писалася “трьома заходами” 
(ДЧ-і, 12.08.14). 

Олігархосоціалíст ← олігáрх + соціалíст +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення олігарх-соціаліст. 
І як могло статися, що досі двох депутатів-регіоналів, представників 
України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, вважають членами 
групи соціалістів ПАРЄ (було набагато більше таких 
“олігархосоціалістів”, але перебігли до лібералів...)? (День-і, 84/14). 

Олігаршеня́ ← олігáрх á/а х/ш 
Дитина олігарха; наступник, послідовник олігарха. 
… яку Україну будують (або вже й побудували) “вчорашні комуністи й 
комсомольці”, а тепер добудовують олігархи й олігаршенята (ЛУ, 
17/14, с. 12). 

Онконасторóжениий ← насторóжен(ий) до онко-лóгії ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення насторожений до онкології. 
Лікар пояснює цю тенденцію тим, що фахівці стали уважнішими, 
більше “онконастороженими”, а люди відповідальніше ставляться до 
власного здоров’я (УМ-і, 155/14). 

Онлáйник ← онлáйн 
Особа, пов’язана з онлайном. 
У людей-“онлайників” виникає відчуття, що вони беруть активну 
участь у подіях, хоча насправді це хибне враження, – говорить бізнес-
тренер Людмила Черненко (УМ-і, 116/14). 

Оносорóження ← “оносорóжити” ← носорíг í/ó г/ж 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з носорогом (ідеться про п’єсу 
Е. Іонеско “Носороги”– набуття ознак носорога). 
Процес “оносороження” суспільства у цій виставі режисер розглянув 
під мікроскопом (УМ-і, 116/14). 

О́па ← Оп-озицíйний блок 
Зневажливо-іронічне до “Опозиційного блоку”. 



А треба було манкою, щоб “бабушки-дедушки” (34%), яким рука 
піднялася за “Опу” проголосувати, зуби з полиць зайвий раз не 
діставали (ВЗ-і, 08.11.14). 

О́пи ← Оп(а) 
Особа-учасник Опа (“Опозиційний блок”). 
Два Добкіни: екс-губернатор Допа у списку з “опами” (вони ж – 
“Опозиційний блок”) пройшов, його молодший брат Дмитро – по 
мажоритарці на Харківщині (ВЗ-і, 31.10.14). 

Оплóтівець ← Оплóт т/т’ 
Особа-учасник “Оплоту” (харківський напівлегальний бійцівський клуб 
з напвспортсменів, використовуваний в антиукраїнських діях). 
Біля пам’ятника Леніна позавчора виріс цілодобовий Антимайдан, а 
євромайданців постійно атакують оплотівці та “тітушки” (УМ-і, 
28/14). 

Оплóтівський ← Оплóт т/т’ 
Ознака за віднесеністю до “Оплоту” (харківський напівлегальний 
бійцівський клуб з напвспортсменів, використовуваний в 
антиукраїнських діях). 
СБУ затримала “оплотівського” диверсанта з РФ (УП-і, 13.12.14). 

Опоблóк ← Оп-озицíйний блок +о+  
Ослівлення словосполучення опозиційний блок. 
Пам’ятаючи, що демократія гарантує передачу (рано чи пізно) влади 
до рук опозиції, Олександр Вілкул досить далекоглядно вказав на 
зацікавленість “Опоблоку” в посаді голови парламентського комітету 
з питань культури та духовності (ДТ-і, 45/14). 

О́рбанівський ← О́рбан н/н’ 
Ознака за стосовністю до В. Орбана (прем’єр-міністр Угорщини). 
… Польща теоретично теж могла би виголошувати “орбанівські” 
заяви стосовно українських територій, які колись належали їй (ДТ-і, 
16/14). 

Орвеллостáн ← О́рвелл О́/О 
Країна, пов’язана з Д. Орвеллом (англійський письменник). 
Гуляй, червона бісова душа, і не забувай, що москалики – одна з базових 
причин того, що мила вашому серцю північна Корея перетворилася на 
Орвеллостан на чолі з династією вмирущих Кімів (ФБ: Б. Стасюк, 
16.06.14). 

ОРТешний ← ОРТ 
Ознака за стосовністю до ОРТ (російський телеканал). 
Я тільки нещодавно переглянув в Інтернеті вже хрестоматійні 
випуски ОРТ-шних “новин”, де йдеться про “розп’ятого” хлопчика в 
Слов’янську та “рабів” для Нацгвардії (varta.kharkov.ua, 13.11.14). 

Остальгéнт ← остальг-íя  
Особа, яка “хворіє” на “остальгію” (ностальгія за Сходом). 
Що ж до решти “остальгентів”, то хай як сумно, боляче, принизливо, 
але доведеться дочекатися, доки випробування або принади 



бандитської влади, які вони самі собі на голову накликали (залежно від 
того, по який бік лінії фронту вони перебувають), переконають їх 
природним шляхом, що безкарно відсидітися не можна (УТ-і, 44/14). 

Острóжниця ← острóг г/ж 
Жінка в острозі. 
Вважається чомусь, що українська “острожниця № 1” – єдина 
людина в країні, на гарантії якої президент може пристати (УТ-і, 
7/14). 

Офшоролюби́вий ← люб-и́(ти) офшóр ↔ +о+ ó/о  
Ознака того, хто любить офшор. 
Поки що найефективніше “поборовся з Кіпром” сам Кіпр, коли не 
віддав офшоролюбивим грошовиводителям значну частину їхніх 
коштів (ДТ-і, 10/14). 

Охлохáмство ← хáмств(о) óхл-ос(у) ↔ +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення хамство охлосу. 
Є велика різниця між іншомисленням і охлохамством, останнє по 
своїй природі виключає наявність будь-якого мислення (ФБ: 
П. Мацкевич, 22.07.14). 
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Падлодíд ← [пáдло + Біло]дíд á/а 
Ослівлення словосполучення Білодід-падло. 
Антоненко-Давидович писав не на всі часи, а для свого часу, рятуючи 
нашу мову від сваволі партійних чиновників і блатних мовознавців на 
кшталт академіка Падлодіда (ФБ: Л. Герасимчук, 17.07.14). 

Пактомáнія ← мáнія пáкт(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення манія пакту. 
“У період, коли методи Гітлера ставили догори ногами європейську 
дипломатію, “пактоманія” досягла свого останнього успіху – 
абсолютно ілюзорного – з укладенням 9 лютого 1934 р. Балканського 
пакту”, – резюмував автор (ДТ-і, 44/14). 

Пампухої́д ← ї́с(ти) пампух(и́) ↔ +о+ с/д 
Особа, яка їсть пампухи. 
Кожен охочий спробував свої сили у конкурсах на наймилішого ангела, 
найкапоснішого чортика, найкращу господиню та ... найшвидшого 
пампухоїда (ВЗ-і, 10.01.14). 

Пам’ятникомáнія ← мáнія пáм’ятник(ами) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення манія пам’ятниками. 
Пам’ятникоманія просто полонила рагулів (ФБ: Ю. Винничук, 
16.07.14). 

PANÁrtівець ← PANÁrt т/т’ 
Особа-працівник “PANArt” (американська компанія). 
Взагалі, винахідники цього інструмента, PANArtівці, музскульптури 
майже нікому не продавали (УМ-і, 138/14). 



Панрýх ← рух 
Всеохопний рух. 
Ганна Аренд вказує на відмінність між звичайним націоналізмом та 
“панрухами” – панславізмом, пангерманізмом (День-і, 26/14). 

Папарáцівський ← папарáці [і+ів] 
Ознака за стосовністю до папараці. 
Папарацівська арифметика (назва статті) (УМ-і, 71/14). 

Парасюкíзм ← Парасю́к ю́/ю  
Суспільне явище, пов’язане з В. Парасюком (український депутат). 
Парасюкізм як різновид хуцпи (ФБ: Ю. Ситник, 20.12.14). 

Парафантасти́чний ← парафантáстик(а) к/ч 
Ознака, пов’язана з парафантастикою. 
Саме про це і йдеться в трилогії Юрія Щербака. Яка опробує ту нову 
історичну якість – на повну силу вдало знайденого жанру. Сказати б, 
“парафантастичного” (ЛУ, 37-38/14, с. 7). 

ПаРáша ← па-ралельн(а) Рáш(а) 
Ослівлення словосполучення паралельна Раша (розмовна назва Росії). 
Відірвана від реальності Росія стала “паралельною Росією”, 
скорочено – “ПаРаша” (УМ-і, 40/14). 

Партзбігóвисько ← “партíйне збігови́сько” ← збігови́сько 
Партійне збіговисько. 
Кудись по-партизанськи сховався “рукоблуд і головешка”, незмінний 
диригент цього партзбіговиська (tsn.ua, 31.03.14). 

Партизáція ← “партизувáти” ← пáрті[й(а)] á/а т’/т 
Опредметнена дія, пов’язана з партією (перетворення чогось на 
партію). 
… підступна “партизація” Руху та не менш підла приватизація 
державних підприємств, що притьмом перейшли у загребущі руки 
партократів (ЛУ, 7/14, с. 5). 

Партійноквóтний ← партíйн(а) квóт(а) +о+ í/і 
Ознака, пов’язана з партійною квотою. 
Так, уряд, який склепали за партійно-квотним принципом, не може 
бути ефективним (tsn.ua, 22.03.14). 

Партпахáн ← “партійний пахан” ← пахáн 
Партійний пахан. 
Був хлопчик, можна сказати, наслідним принцом, молодим 
партпаханом, а тепер у політичному сенсі – ніхто і звати його ніяк 
(ПіК-і, 16.05.14). 

Партприв’я́зка ← прив’я́зк(а)  
Партійна прив’язка. 
Тепер треба буде проаналізувати на парт- чи бізнесприв’язку окремих 
членів теркомісій від явно технічних кандидатів (ПіК-і, 31.03.14). 

Партчинóвниця ← партчинóвник к/ц’ 
Жінка-партчиновник. 
Як юна партчиновниця? (ТК-і, 03.03.14). 



Паханáт ← пахáн á/а 
Країна (влада) пахана. 
Ні ж бо, таки суне до нас “старший брат”: і насаджуючи 
“паханат”, і порушуючи наші кордони (ЛУ, 30/14, с. 3). 

Пацановáтість ← пацановáт(ий) т/т’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником пацановатий. 
Сьогодні путіністи демонструють всю свою “пацановатість” – всі 
до одного альфа-самці (Ї-і, 77/14). 

ПДВшниця ← ПДВ  
Місце (предмет) для ПДВ. 
ОК, нехай під якісь невеликі відсотки державі (яка тут ні до чого), зі 
штрафами (можливо, драконівськими) за несвоєчасне повернення 
грошей у свою ж ПДВшницю, але щоб можна було з цими грішми хоч 
якось працювати! (ДТ-і, 36-37/14). 

Пеéрівець ← ПР р/р’ 
Особа-учасник ПР (Партія регіонів). 
Що ж до сьогодення, то тут, на Допину думку, пеерівці теж 
молодці… (ПіК-і, 27.05.14). 

Пендосожидóвський ← пендóс + жид +о+ и/́и  
Ознака за стосовністю до пендосів і жидів (зневажливі назви 
американців і євреїв у російській пропаганді). 
… які допомагають героїчному донбаському люду звільнитися з-під 
влади укрожидобендер, пендософожидовських гейропейців та решти 
жалюгідних вилупків, що окопалися у Святому Києві – матері міст 
русських… (ПіК-і, 08.08.14). 

Пенькобíжний ← біг-а(ти) по пеньк(áх) ↔ +о+ г/ж 
Ознака, пов’язана з дією, названою словосполученням бігати по 
пеньках (різновид спорту). 
Росія на наступній Олімпіаді виставить свого нового чемпіона з 
пенькобіжного спорту (УМ-і, 30/14). 

Передтрáншевий ← перед трáнш(ем) 
Ознака того, що було (є) перед траншем. 
Передтраншевий психоз (назва статті) (ДТ-і, 30/14). 

Перевізантíїти ← “візантíїти” ← Візантí[й(а)] 
Дія (процес), пов’язана з Візантією ? 
Чи реально перевізантіїти Росію? (ТК-і, 28.09.14). 

Передмайдáння ← перед Майдáн(ом) 
Ослівлення сполуки перед Майданом (час чи місце перед Майданом) ? 
Портове передмайдання (назва статті) (ДТ-і, 34/14). 

Перекоаліціювáння ← “перекоаліціювáти” ← “коаліціювáти” ← 
коалíці[й(а)] í/і 

Опредметнена повторна дія (процес), пов’язана з коаліцією (зміна, 
перерозподіл коаліції). 
Перекоаліціювання АПК: error! (назва статті) (ДТ-і, 44/14). 

Переприсягнýти ← присягнýти 



Заново присягнути. 
У середу надвечір вони “переприсягнули” і зобов’язалися “служити 
народові Криму”… (УМ-і, 38/14). 

Пересни́ти ← сни́ти 
Дія (процес) – завершити снити. 
У мене їх вагони: снити – не переснити, – відповів ВДВ (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Перети́р’я ← пере[ми́р]’я + [ти́р-и(ти)] 
Поєднання ознак перемир’я і тирити (під час перемир’я щось тирити). 
Очікуємо, що цьому самодіяльному піару, що стримує перетир’я, 
скоро покладуть кінець (ФБ: І. Алкснін, 27.09.14). 

Периферія́нин ← периферí[й(а)] í/і 
Особа, яка має відношення до периферії. 
Хто ж нині дбає про те стосовно бідного “периферіянина” (ЛУ, 
45/14, с. 14). 

Персоналітéт ← персóн(а) ó/о 
                          ← персонáл-і[й(і)] á/а 

Збірне до персона чи персоналії. 
… багатство його товариських і громадських зв’язків у еміграційному 
середовищі, зрештою – і яскравий персоналітет цього середовища 
(ЛУ, 16/14, с. 6). 

Першомíсце ← пéрш(е) мíсц(е) +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення перше місце. 
Українському патріотові месіаністичного штибу, здавалося, годилося 
б пишатися таким першомісцем його країни у нинішній світовій 
“подєвій” ієрархії (ЛУ, 37–38/14, с. 1). 

Петріáнець ← Петр(ó) р/р’ 
Особа-прихильник, послідовник Петра (Порошенка). 
Фаворити нинішньої президентської кампанії майже з точністю 
відроджують табори “юліанців” та “вікторіанців” (нині у вигляді 
“петріанців”)… (УТ-і, 20/14). 

Петрíвка ← Петр(ó) р/р’ 
Епоха (час) Петра (про правління Петра Порошенка). 
П’ять бі-моментів трьох етапів новітньої історії – Леонідівки, 
Вікторівки й Петрівки (1991-2014) (Г. Гайовий. Не словом, а ділом!). 

Печери́ця ← печéр-ець é/е 
Жінка-печерець (житель Печерського району Києва). 
От, на жаль, не зустрічав звернень до жителів Шевченківського 
району, так само як і Печерського – невже “Дорогі печерці й 
печериці!”? (ТК-і, 23.05.14). 

Печінкожéрка ← жéр(ти) печíнк(у) ↔ +о+ í/і 
Жінка, яка “жере” печінку (тут про алкологічку). 
В мене є однокласниця Свєта – так та ще печінкожерка! (ФБ: 
В. Тарасов, 27.03.14). 

Пишáбельність ← “пишáбельний” ← пиш-á(ти)ся 



Опредметнена ознака, пов’язана з дією, названою дієсловом пишатися. 
Тепер “пишабельність” зросла в тисячі разів (ДТ-і, 34/14). 

Піаноекстремíзм ← екстремíзм 
Піаннінний екстремізм. 
Піано-екстремізм. До Чернівців завітав піано-екстреміст, що грав 
на барикадах у Києві (ФБ: Піано Екстреміст, 18.03.14). 

Піаноекстремíст ← піаноекстрем-íзм  
Особа, пов’язана з піаноекстремізмом (гра на піаніно у небезпечних 
місцях – під час Майданових подій на барикадах, перед нарядами і 
кордонами міліції). 
“Піаноекстреміст” – спільнота музикантів, які грали на піаніно 
перед кордонами міліції і на барикадах. – ДД (День-і, 51/14). 

Піарлакéй ← лакéй піáр(у) á/а 
Ослівлення словосполучення лакей піару. 
Навіть в інформаційній сфері Кремль кульгає – того ж самісінького 
1 лютого навіть самого Путіна піар-лакеї “підставили”! (ШП, 5/13, 
с. 1). 

Півжадáння ← жадáння 
Не зовсім, несповна жадання. 
Від поглядів найперших до руки Розгойдуються кладкою чекання. 
Лишилися непізнані ніким Півсонячність, піврадість, півжадання 
(М. Боровко. Від поглядів найперших до руки). 

Піврáдість ← рáдість 
Не зовсім, несповна радість. 
Від поглядів найперших до руки Розгойдуються кладкою чекання. 
Лишилися непізнані ніким Півсонячність, піврадість, півжадання 
(М. Боровко, Від поглядів найперших до руки). 

Півсóнячність ← сóнячність 
Не зовсім, несповна сонячність. 
Від поглядів найперших до руки Розгойдуються кладкою чекання. 
Лишилися непізнані ніким Півсонячність, піврадість, півжадання 
(М. Боровко, Від поглядів найперших до руки). 

Півтýндра ← тýндра 
Не зовсім, несповна тундра.  
Насправді дивно, знаючи цю передмову, бачити самого себе у 
продиранні між ментальними фронтами, що здалеку — як півтундра 
або напівтайга (М. Солодовник. Ця історія з тих…). 

Підвáсьник ← під Вáс(ею) с/с’ 
Предмет під Васею. 
Вася – це скелет у кабінеті хімії, вічний об’єкт наших жартів. … На 
перший урок у біологічному кабінеті на нас чекав не лише Вася, а й 
“підвасьник” – великий, на дві третини дошки, плакат “Сечостатева 
система людини” (І. Андрусяк. Завдання з фізики). 

Піджадáнник ← під Жадан(óм) а/á 



Особа, яка знаходиться “під Жаданом” (під творчим впливом 
С. Жадана). 
Іконоборство – це те, що з радістю перейняли в Жадана 
“піджаданники” (ЛА, 02.12.14). 

Підкремлíвський ← під Кремл-éм л/л’ 
Ознака за віднесеністю до того, що під Кремлем. 
… диктатор може вижити, сховавшись років на десять у своєму 
підземному підкремлівському царстві, яке будувалося ще за часів 
Сталіна (ЛУ, 34/14, с. 4). 

Підмайдáння ← під Майдáн(ом) 
Територія “під Майданом”. 
А в третій, історично-детективній поемі-кліпі “Майдани і магнати, 
або Магія магми” (2014), яка завершує цей своєрідний триптих, герої 
попереднього твору – “новий українець” Хо, поет Ярослав, “афганець” 
Борода – діють в інших обставинах: “на лінії вогню” і в 
“підмайданні”… (Буквоїд, 15.11.14). 

Підрахýєвий ← Підрахýй 
Ознака за належністю Підрахую (прізвисько депутата С. Ківалова). 
Зокрема, Палицю обурила підрахуєва стаття піврічної давнини 
(тобто ще за Януковича) “Настав час готувати Конституцію для 
Одещини”, опублікована в тижневику “2000”, в якій автор “довільно 
трактує історичні факти”… (ПіК-і, 19.08.14). 

Піклýшка ← Пекл[ушéнк(о) + тітýш]к(а) 
Тітушка В. Пеклушенка (очільник Запоріжчини). 
У розмові з “Днем” один із активістів запорізьких мітингів, за 
сумістництвом — журналіст і музикант Тарас Білка, зазначив: 
“Міліція співпрацювала з “тітушками” (у нас їх прозвали 
“піклушки” – від прізвища губернатора Пеклушенка) (День-і, 17/14). 

Пінгвíнік ← пінгвíн н/н’ 
Зменшено-пестливо до пінгвін – назва однойменної повісті 
І. Андрусяка. 
“Пінгвінік” – книжка, яку на перший погляд можна сприйняти за 
збірочку анекдотів про дитячий садочок у стилі Драгунського, 
насправді пояснює читачу (а головне – маленькому слухачеві) природу 
багатьох звичних дитячих проблем (ЛА, 26.12.13). 

Пінгувáтися ← пінг í/і 
Самодія (самопроцес), пов’язана з пінгом (службова комп’ютерна 
програма, призначена для перевірки з’єднань в мережах на основі 
TCP/IP). 
Митниця не пінгується (назва статті) (ДТ-і, 11/14). 

Пінкооборóт ← оборóт пíнк(и) ↔ +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення оборот пінки (на пиві). 
Був би “пінкооборот” – можна жити без турбот! (В. Картавих. 
Пінооборот). 

Пінооборóт ← оборóт пíн(и) ↔ +о+ í/і 



Ослівлення словосполучення оборот піни (на пиві). 
Пінооборот (назва вірша В. Картавого). 

ПісляАТО́шний ← після АТО  
Ознака того, що було (є) після АТО (антитерористична операція). 
Сьогодні в Луганськ прийшов перший післяАТОшний, “мирний” 
пасажирський потяг “Київ – Луганськ” (ФБ: І. Магрицька, 22.09.14). 

Післявойти́лівський ← після Войти́л(и) л/л’ 
Ознаказа віднесеністю до того, що було (є) після К. Войтили (Папа 
Римський, відомий під ім’ям Іоанн Павло ІІ). 
Вона придумана післярейганівським, післятетчерівським, 
післявойтилівським Заходом для того, щоб виправдовувати свою 
пасивність (День-і, 14/14). 

Післядефóлтя ← після дефóлт(у) 
Збірне до всього, що було (є) після дефолту. 
Післядефолття країни Травневого сонця (назва статті) (ДТ-і, 28/14). 

Післяженéвський ← після Женéв(и) 
Ознака за віднесеністю до того, що є після Женеви (зустрічі в Женеві 
щодо деескалації подій в Україні). 
Післяженевська дійсність (назва статті) (Поступ, 22.04.14). 

Післялазарéнківський ← після Лазарéнк(а)  
Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після П. Лазаренка. 
Він, за словами політолога, був комунікатором між сірими й білими 
зонами Східної та Західної бізнес-спільнот, тож його арешт дає США 
інформацію про “нову – післялазаренківську – історію європейської 
корупції” (УТ-і, 13/14). 

Післямонгóльський ← пíсля монгóл(ів)  
Ознака за віднесеністю до того, що є (було) після монголів 
(монгольської навали). 
Степи на сході і в післямонгольські часи наводили жах на Європу (ДТ-
і, 1/13). 

Післяпáпський ← пíсля Пáп(и) Римського 
Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після Папи Римського. 
Не переоцінюю весняної відлиги. Вже кілька схожих мали. Травнева, 
післяпапська. Квітнева, постсмоленська (ПіК-і, 11.03.14). 

Післярéйганівський ← після Рéйган(а) н/н’ 
Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після Р. Рейгана (президент 
США). 
Вона придумана післярейганівським, післятетчерівським, 
післявойтилівським Заходом для того, щоб виправдовувати свою 
пасивність (День-і, 14/14). 

Післятéтчерівський ← після Тéтчер р/р’ 
Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після М. Тетчер (прем’єрка 
Британії). 



Вона придумана післярейганівським, післятетчерівським, 
післявойтилівським Заходом для того, щоб виправдовувати свою 
пасивність (День-і, 14/14). 

ПІСУА́Рний ← ПІСУА́Р 
Ознака за стосовністю до ПІСУАРу (Південно-Східна Українська 
Автономна Республіка). 
6 тисяч депутатів-регіоналів низових організацій … провели щось 
середнє між “ПІСЮАРним” Сіверодонецьком-2 і локальною 
конференцією ленінців-сталінців (tsn.ua, 05.02.14). 

Пластилінохребéтність ←“пластилінохребéтний”←хребéт із пластилíн(у) 
                                                                                                                          +о+ í/і 

Опредметнена ознака, пов’язана з хребтом із пластиліну. 
Просто вразила пластилінохребетність “пацифіста” С. Безрукова, 
котрий тричі підтримав Євромайдан – і … підписав вірнопідданий 
лист (ЛУ, 12/14, с. 6). 

Плебісци́тник ← плебісци́т 
Особа, пов’язана з плебісцитом. 
Путінського експрес-благословення результатів референдуму, як це 
було у Криму, донбаські “плебісцитники” не дочекалися (ВЗ-і, 
12.04.14). 

Плутанýтий ← плýта(ти) ý/у 
Ознака за дією, названою дієсловом плутати. 
І я навіть близько не такий плутанутий, як інші велетні (Р. Дал. ВДВ 
у перекладі В. Морозова). 

По-айдáрівськи ← Айдáр р/р’ 
Ознака дії, пов’язана з “Айдаром” (український добровольчий 
батальйон). 
Бійці таки поїхали в зону АТО, щоб відвезти допомогу побратимам, 
але пообіцяли скоро повернутися і “поговорити зі “сміливцем” по-
айдарівськи”(УМ-і, 188/14). 

По-брегвáдзівськи ← Брегвáдзе з/з’ 
Ознака дії, пов’язана з Н. Брегвадзе (грузинська співачка). 
Екімян сказав: “Хочу, щоб це прозвучало по-брегвадзівськи!” (ВЗ-і, 
02.01.14). 

Побрехéнькати ← побрехéньк(а) 
Дія (процес), пов’язана з побрехеньками (займатися побрехеньками). 
 – Думаєш, я тобі побрехенькую? (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

По-вáтницькому ← вáтник к/ц’ 
Ознака, пов’язана з ватником. 
Один із цих клонованих придурків, який видає себе за канадійця, проте 
має щиро наддніпрянську манеру спілкуватися й недіяспорний 
лексикон, суто по-ватницькому журився за Каддафі 
(kostyantyn1979.livejournal.com, 18.02.14). 

Повільнопли́нність ← повільнопли́нн(ий) н/н’ 



Опредметнена ознака, названа прикметником повільноплинний. 
Не було тієї райської повільноплинності часу, про яку так пронизливо 
писав Рільке у своїй поезії “Дитинство” (Л. Ушкалов. Моя 
шевченківська енциклопедія, 2014, с. 158). 

Податковорефóрмений ← податкóв(а) рефóрм(а) +о+ ó/о 
Ознака, пов’язана з податковою реформою. 
Податково-реформена епопея: немає межі недосконалості (назва 
статті) (ДТ-і, 34/14). 

По-ДНРівськи ← ДНР Р/Р’ 
Ознака дії, пов’язана з ДНР (Донецкая народная республика). 
Правосуддя по-ДНРівськи (назва статті) (pohlyad.com, 22.11.14). 

Позакáрний ← пóза кáр(ою) ó/о 
Ознака того, хто/що поза карою. 
Згадайте 2012 рік. При “скіпетрі” й ”державі” – самовпевнені й 
позакарні вседозвольці, з не обмеженою ні законом, ні совістю владою, 
що, здавалося, прийшли нами правити на роки, до скону – на завжди 
(ЛУ, 41/14, с. 6). 

Позамайдáнний ← пóза Майдáн(ом) ó/о 
Ознака того, хто/що поза майданом.  
Іронічні майданески та позамайданні фрески (Г. Гайовий. Назва 
добірки). 

Позапаспóртний ← поза паспóрт(ом)  
Ознака того, що є поза паспортом. 
Позапаспортний контроль (назва статті) (УП, 28.10.14). 

По-кéрролівськи ← Кéррол л/л’ 
Ознака, властива Л. Керролу (англійський письменник). 
По-керролівськи парадоксальні порівняння тут виявляються на диво 
влучними, а тихий, пронизуючий голос соліста зачіпає щось глибоко в 
серці, не залишаючи нікого байдужим (СФ, 3/14, с. 35). 

По-кожáрівськи ← Кожáр(а) р/р’ 
Ознака, властива Л. Кожарі (очільник МЗС). 
Уроки корупції по-кожарівськи (назва статті) (УП, 14.02.14). 

Поколіннєтвóрчий ← твор-и́(ти) поколíнн(я) ↔ +е+ о/ó í/і 
Ознака того, хто/що творить покоління. 
Дитяча література є одним із “поколіннєтворчих” факторів (ЛА, 
25.11.14). 

По-коломóйськи ← Коломóйськ(ий) 
Ознака, властива І. Коломойському (український олігарх). 
Облом по-мерсисайдськи. Чи по-коломойськи? (назва допису) (БФ, 
01.02.14). 

По-кýрченківськи ← Кýрченк(о)  
Ознака, властива С. Курченку (український олігарх). 
Пікет під редакцією “Вєстєй”: гроші та ненависть по-курченківськи 
(назва статті) (УП, 30.06.14). 

Політдезінформáція ← політ-и́чна дезінформáція 



Ослівлення словосполучення політична дезінформація. 
Чемпіонат з політдезінформації… (ФБ: С. Удод, 27.02.14). 

Політзéчка ← політзéк к/ч 
Жінка-політзек. 
Я дуже за неї радий. Випустили – чуднєнько, бо була політзечка (ФБ: 
Д. Купач, 22.02.14). 

Політкутюр’є́ ← політ-и́чн(ий) кутюр’є ́
Ослівлення словосполучення політичний кутюр’є. 
У списках переможців – “єдиноросів” і другого ешелону партій влади 
від політкутюр'є Суркова (“Справедливой России”, “Родины”, 
“Патриотов России”), а також підпряжної опозиції (ЛДПР, КПРФ 
тощо)… (ДТ-і, 33/14). 

Політлíмерик ← політ-и́чн(ий) лíмерик  
Ослівлення словосполучення політичний лімерик. 
Ось вам ранкова порція політлімериків! (ФБ: А. Полежака, 02.04.14). 

ПолітМММ ← політ-и́чн(ий) МММ 
Ослівлення словосполучення політичний МММ. 
Зомбовані міддю Політ.еМ.еМ.еМів, – В круту піраміду Ми совість 
несемо (М. Пасічник. Кумів і кумирів…). 

Політпрóза ← політ-и́чн(а) прóз(а) 
Ослівлення словосполучення політична проза. 
По-третє, Едвард Лукас та Елен Блан — яскраві зразки західної 
політичної есеїстики, котрій притаманне не так використання 
наявних ідіом (що загалом характеризує українську політпрозу), як 
конструювання нових метафор (УМ-і, 97/14). 

Політреáльність ← політ-и́чн(а) реáльність 
Ослівлення словосполучення політична реальність. 
Оскільки, повернувшись у політреальність, виборцеві знову треба 
визначатися, з ким і за кого він, хто “свої”, хто “чужі” й т.д. (День-і, 
10/14). 

Політтíло ← тíло 
Політичне тіло. 
Зауважила лише на тих трьох політсилах чи, краще, політтілах без 
українського духу, бо повернення в Раду партії регіонів – це насправді 
наслідок саме їхньої безхребетної діяльності (ЛУ, 43/14, с. 4). 

Політтýшка ← “політи́чна тýшка” ← тýшка 
Політична тушка. 
“Показово, що до списку діячів диктаторського режиму Януковича на 
євросанкції наші політики так і не внесли … генераторів тушок, що 
тепер із завзяттям призначають на енергетичні посади 
політтітушок на кшталт Ясюка”, – наголосив Луценко (УТ-і, 11/14). 

Політфри́к ← фрик 
Політичний фрик. 



Від того моменту, коли якісь совкові маргінали і “політфріки” з 
Донецька та Луганська проголосили ДНР і ЛНР, минуло чимало часу, 
пролилося чимало крові (tsn.ua, 12.05.14). 

По-ЛНРівськи ← ЛНР Р/Р’ 
Ознака дії, пов’язана з ЛНР (Луганская народная республика). 
“Гламур по-“ЛНРівськи”: “слідча” блищить камінням з-під папахи і 
розповідає про “поняття” (depo.ua, 04.12.14). 

По-лугандóнськи ← Лугандóн 
Ознака дії, пов’язана з Лугандоном. 
Загальна мобілізація по-“лугандонськи”: проголосував за “ДНР” – і ти 
вже “апалчєнєц” (expres.ua, 31.10.14). 

Помадомáнія ← мáнія помáд(и) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення манія помади. 
Це помадоманія і це твій шанс (з рекламної акції “Avon”). 

По-мерсисáйдськи ← Мерсисáйд 
Ознака дії, пов’язана з Мерсисайдом (про футбольний клуб 
“Ліверпуль”). 
Облом по-мерсисайдськи. Чи по-коломойськи? (назва допису) (БФ, 
01.02.14). 

Пономарьóвець ← Пономарьóв 
Особа-прибічник В. Пономарьова (самопроголошений мер 
Слов’янська). 
Мабуть, обгризли голодні пушилінці чи вірні поклику наркотичного 
угару пономарьовці (ФБ: Б. Стасюк, 13.06.14). 

Попадáнець ← попадá(ти) 
Особа, яка попадає (жанр фентезі, у якому герої кудись “попадають”). 
На цьогорічному ВОЛФконі гарячими темами обговорення були 
альтернативна історія в фантастиці (на прикладі польської любові до 
“альтернативки”) й “потраплянці” (“попаданці”) у вітчизняній 
літературі (СФ, 1/14, с. 43). 

Поплавськоґéйт ← Поплáвськ(ий) á/а 
Скандал (розголос), пов’язаний із М. Поплавським. 
Супер-дивно: головою ДІНЗ призначають проректора “Європейського 
університету”, філії якого збираються закривати. Поплавськогейт-2? 
(ФБ: Л. Булава, 27.12.14). 

Поплакéй ← лакéй  
Попсовий лакей. 
Поп-лакеї (назва статті) (День-і, 99/14). 

Попсолізáція ← “попсолізувáти” ← попс(á) [+ол] 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з попсою (поширення попси). 
Здавалося, втрата територій культури, профанація мистецької школи 
у стилі поплавщини, попсолізація – вженуть у невиліковну депресію 
(День-і, 85/14). 

Попсýчка ← сýчка 
Попсова сучка. 



Наші ж попсюки та попсючки (ледь не написав “поп-сучки”) – задля 
культурного обміну, звісно – знову активнішають на підтанцьовках у 
Росії (tsn.ua, 06.06.14). 

Попсю́к ← попс(á) с/с’ 
Особа-виконавець “попси.” 
Наші ж попсюки та попсючки (ледь не написав “поп-сучки”) – задля 
культурного обміну, звісно – знову активнішають на підтанцьовках у 
Росії (tsn.ua, 06.06.14). 

Попсюрреалíзм ← сюрреалíзм 
Попсовий сюрреалізм. 
Семесюк каже, що для виставок шукають мистецтво соціальне, 
своєрідний поп-сюрреалізм (ДТ-і, 13/14). 

Попсю́чка ← попсю́к к/ч 
Жінка-попсюк. 
Наші ж попсюки та попсючки (ледь не написав “поп-сучки”) – задля 
культурного обміну, звісно – знову активнішають на підтанцьовках у 
Росії (tsn.ua, 06.06.14). 

Порегіонáльний ← регіóн(и) ó/о 
Ознака того, хто/що за “регіони”. 
До речі, розгром Маріїнського парку порегіональною ордою викликав 
широкий суспільний резонанс – і не лише серед обурених киян (ПіК-і, 
25.12.13). 

Пореферéндити ← реферéндити 
Завершена дія – продовжити референдити. 
Пореферендимо? Ні, проконсультуємося (УМ-і, 62/14). 

Порожньоóкий ← порóжн(є) óк(о) +о+ ó/о 
Ознака того, хто має порожнє око. 
Час до нас – порожньооких, холодносердних, криваворуких 
(С. Пантюк. Велика матір). 

Порновáтниця ← вáтниця  
Порнографічна ватниця. 
Порноватниця: “как харашо, что я русская” (ukrpravda.net, 19.06.14). 

Порнографомáнія ← Порно[грáфія + графомáнія] 
Поєднання порнографії і графоманії (про роман В. Гомбровича 
“Порнографія”). 
... після чого взяв і перекреслив назву на сірій обкладинці, аби своїм 
нерозбірливим почерком написати нову, що водночас була моєю 
рецензією книжки: Порнографоманія (З. Мастернак. Хай живе воля в 
перекладі К. Нетребецької). 

Порнодрáма ← дрáма 
Порнографічна драма. 
У позаконкурсному блоці місце головної сенсації відведено повній 
режисерської версії порнодрами Ларса фон Трієра “Німфоманка”, не 
урізаної стараннями цензури (ДТ-і, 2/14). 

Порноспрáва ← спрáва 



Порнографічна справа. 
Порносправа проти Дмитра Гройсмана ще довго буде стирчати 
кісткою в горлі вінницьких прокурорів (УП, 10.01.14). 

Портнóвець ← Портнóв 
Особа, пов’язана з А. Портновим. 
Вочевидь, унаслідок цього протистояння виграє зовсім інший здобувач 
мандата – екс-регіонал-портновець Валерій Писаренко? (УТ-і, 39/14). 

Портфеліáда ← портфéль é/е 
Події, пов’язані з портфелем (про розподіл портфелів міністрів). 
І за “портфеліаду” не забувають (ВЗ-і, 27.10.14). 

Постбурякíзм ← Буря́к я́/я 
? 
Я навіть дозволив би собі такий каламбур: це постбурякізм, це те, що 
ми маємо після “другого пришестя” поета (ЛУ, 5/14, с. 9). 

Постмайдáн ← Майдáн 
Час після Майдану. 
Поговорiмо про полiтичну ситуацiю у мiстi – “постмайдан” (ШП, 
17/14, с. 3). 

Постмайдáновий ← Майдáн 
Ознака того, що було (є) після Майдану. 
Що, безумовно, свідчить про пост-майданову трансформацію не лише 
у громадянське, а насамперед духовне суспільство (День-і, 97/14). 

Постназарбáєвський ← Назарбáєв 
Ознака за віднесеністю до того, що буде після Н. Назарбаєва 
(президент Казахстану). 
Ось і замислюються в Астані про такого майбутнього наступника, 
який би не тільки запобіг анархії в постназарбаєвський період, а й 
зберіг політичний і економічний вплив численного клану Назарбаєвих 
(ДТ-і, 12/14). 

Постпеерéлівський ← ПРЛ Л/л’ 
Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після ПРЛ (Polska 
Rzeczpospolita Ludowa – Польська Народна Республіка). 
В новій же книжці, яка в Польщі з’явилася 2011-го, Щиґел у подвійному 
сенсі повертається “додому”: це книжка про пост-“пе-ер-елівську” 
Польщу початку-середини 1990-х… (ЛА, 04.04.14). 

Постполíтика ← полíтика 
Явище, яке було/є після політики. 
Загалом Харків – місто постполітики, посткультури, 
постлітератури (УТ-і, 39/14). 

Постреферéндумний ← реферéндум 
Ознака того, що було (є) після референдуму. 
“Постреферендумна” Верховна Рада України вчора мало чим 
відрізнялась від “дореферендумної” (УМ-і, 39/14). 

Постросíйський ← Росí[й(а)] 
Ознака за віднесеністю до того, що буде після Росії. 



Облаштувати постросійський простір (назва статті) (ШП, 35/14, с. 1). 
Постсмолéнський ← Смолéнськ [ськ+ськ] 

Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після Смоленська (про 
катастрофу літака польського президента під Смоленськом). 
Не переоцінюю весняної відлиги. Вже кілька схожих мали. Травнева, 
післяпапська. Квітнева, постсмоленська (ПіК-і, 11.03.14). 

Постсовкóвський ← совкóв(ий) 
Ознака за віднесеністю до того, що буде після совкового. 
Лише скалічена, “постсовковська” свідомість може відкривати 
меморіальні дошки й оновлювати музейні експонати вождів імперії зла 
(День-і, 7/14). 

Постсóчинський ← Сóчі 
  ← сóчинський 

Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після Сочі (про Олімпійські 
ігри); ознака того, що було (є) після сочинського. 
Нинішній, постсочинський рік не є винятком (УМ-і, 114/14). 

Посттабáчниківський ← Табáчник  
 ← табáчниківський 

Ознака за віднесеністю до того, що після Д. Табачника; ознака того, що 
після табачниківського. 
Якщо ми це не усвідомимо, то посттабачниківський синдром ще 
довго панувати у вищій школі… (ПіК-і, 17.03.14). 

Пост-УРСР ← УРСР  
Час після УРСР. 
Адже пост-УРСР, у якій ми живемо останні 23 роки, перестала 
нарешті існувати… (УТ-і, 17/14). 

Постянукóвицький ← Янукóвич ч/ц’ 
Ознака за віднесеністю до того, що було (є) після В. Януковича 
(президент України). 
Злам можливий, якщо постянуковицькі сили не висунуть потужного 
кандидата, або висунуть кількох претендентів (День-і, 46/14). 

Потрапля́нець ← потрапля́(ти) 
Особа, яка кудись потрапляє (про жанр фентезі, у якому герої кудись 
потрапляють). 
На цьогорічному ВОЛФконі гарячими темами обговорення були 
альтернативна історія в фантастиці (на прикладі польської любові до 
“альтернативки”) й “потраплянці” (“попаданці”) у вітчизняній 
літературі (СФ, 1/14, с. 43). 

Похокéйничати ← хокéй 
Дія (процес), пов’язана з хокеєм (пограти в хокей). 
Тим паче, що є де похокейничати – на Грушевського ж каток (Радіо 
“Ера FM”, 28.01.14). 

Поштанýтий ← “поштанýти” ← пóшт(а) ó/о 
Ознака за дією, пов’язаною з поштою (бути під впливом пошти). 



Саме тому назва фільму була перекладена як “Поштанутий”, аби 
поєднати обидва значення (СФ, 1/14, с. 25). 

Почéчетити ← Чéчет-ов 
Дія (процес), пов’язана з М. Чечетовим (український політик) ? 
Адже нас усіх до Росії гнав, усілякі лякалки-страшилки про геїв у 
Євросоюзі розказував, а сам, бач, до Австрії “почечетив”... 
(І. Колодій. Горіла шина…). 

Правдомóвлення ← прáвд(у) мóв-и(ти) +о+ á/а в/вл’ 
                                 ← правд-и́в(е) мóвлення 

Опредметнена дія (процес), названа словосполученням правду мовити; 
ослівлення словосполучення правдиве мовлення. 
Російські геббельси з такою святою переконаністю в своєму 
правдомовленні розводяться на весь світ то про звірства 
демонізованого ними “Правого сектору”, то про “распятого на 
кресте младенца в Славянске”… (ЛУ, 34/14, с. 7). 

Правопохорóнний ← [похорóнн(ий) + право]охоронн(ий) 
? 
Пліч-опліч з бандитами і правопохоронними органами (ДД, 21.02.14). 

Правопохорóнниця ← правопохорóн-ець ó/о 
Жінка-правопохоронець. 
“Правопохоронниця” використовувала посаду для власного збагачення 
(назва статті про правоохоронницю-шахрайку, яка переробила на себе 
житло небіжчика) (УМ-і, 3/14) 

Правосéк(и) ← Прáв(ий) сéк-тор +о+ á/а 
Особи-учасники “Правого сектора”  
На зміну жупелу “фашистів” та “правосеків”, судячи з останніх 
посилань глашатаїв Кремля, у сценарні плани пропагандистів прийшли 
кримські “ісламісти-терористи” (ДТ-і, 36-37/14). 

Правосектори́ст ← Прáв(ий) сéктор +о+ á/а é/е 
Особа-учасник “Правого сектора”. 
Головний “правосекторист” Ярош “заставні” собі з майданівських 
пожертв виписав (ВЗ-і, 10.04.14). 

Правосéкторівець ← Прáв(ий) сéктор +о+ á/а р/р’ 
Особа-учасник “Правого сектора”. 
Однак, що дуже цікаво, правосекторівці зовсім не сповідують ідею 
входження в ЄС, з якою на вулиці Києва та інших міст вийшли 
мільйони людей (wartime.org.ua, 24.01.14). 

Правосéкторівський ← Прáв(ий) сéктор +о+ р/р’ 
 ← правосéкторів-ець 

Ознака за стосовністю до “Правого сектора” чи правосекторівців. 
… тут вам і Крим, і “Третій Рим”, і мідні труби правосекторівських 
“калашів” – одне слово, є що пообсмоткувати на політичних форумах 
(ПіК-і,01.04.14). 

Правосéкторний ← Прáв(ий) сéктор +о+ á/а  
Ознака, пов’язана з “Правим сектором”. 



Як Партія регіонів створювала “правосекторні” фобії Донбасу 
(espreso.tv, 21.05.14). 

Прапрапрáведн(ий) ← прáведн(ий) 
Дуже давній праведний ? 
Це ж наше кровне, це – коріння, Глибинне, втілене митцем. Вдивляюся 
до заніміння У прапраправедне лице (В. Кабузенко. Старовинна 
картина). 

Прасóк ← сок 
Первинний, дуже давній сок. 
Затвердли ядра серць в горіхів. Налились яблука прасоком (Б. Чепурко. 
УПА). 

ПРáст ← ПР 
Особа, належна до ПР (Партія Регіонів). 
Цинічність держбюджету ПРастів на 2014 рік місцями забирає мову 
(ДД, 18.01.14). 

Презервадéнт ← [презервати́в + президéнт] 
Ослівлення словосполучення президент-презерватив. 
Вітаємо, пане презерваденте! (Файні новини з Майклом Щуром 
(АЄОА), 15/14). 

Презервативобóрець ← бор-ó(ти)ся проти презервати́в(ів) ↔ +о+ и/́и 
Особа, яка бореться проти презервативів. 
Недарма ж бо автор законопроекту, презервативоборець сенатор 
Бєляков (який заразом є ще й членом Комітету Радфеду з економічної 
політики) ще два тижні тому грізно попередив розтлінний Захід, що 
“если начинается война санкций, то это, как в футболе, не игра в одни 
ворота” (ПіК-і, 20.08.14). 

Прекрасéнний ← прекрáс-н(ий) á/а 
Вища міра ознаки, названої прикметником прекрасний. 
 – Я ще ніколи в животі не мати такого прекрасенного дарунку! – 
зрадів ВДВ (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Прем’єр-магíстр ← прем’єр-[мінíстр + магíстр] 
Поєднання прем’єр-міністра і магістра. 
Давайте на посаду прем’єр-міністра запросимо магістра Йоду. І буде 
в нас не прем’єр-міністр, а прем’єр-магістр (Утеодин з Майклом 
Щуром, 7/14). 

Преспобрехéньки ← побрехéньки 
Пресові побрехеньки. 
Фотожаби на другу прес-побрехеньку Януковича (назва статті) 
(vgolos.com.ua, 11.03.14). 

Прианексувáти ← анексувáти 
Завершена дія (процес), названа дієсловом анексувати (завершити 
анексувати). 
У нас на очах відбувається дуже цікавий процес – прискорення 
розуміння російськими окупантами того, який головний біль, яку валізу 
без ручки вони собі “прианексували” (ДТ-і, 26/14). 



Привáтник ← Привáт 
Особа-учасник групи “Приват”. 
А навіщо, коли у бізнес-партнерах такі акули, як “ПРИВАТники” 
Коломойський з Боголюбовим чи Ахметов? (ВЗ-і, 19.06.14). 

PRи́вид ← [PR + пр]и́вид 
Привид PR (піар). 
PRивиди війни (назва статті) (УП, 27.05.14). 

Придністровізáція ← придністровіз-увá(ти)  
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом придністровізувати. 
Придністровізація Криму (назва статті) (ДТ-і, 9/14). 
Це якраз і є реалізацією планів Москви по фактичній 
“придністров’їзації” сходу України (День-і, 116/14). 

Придністровізувáти ← Придністрóв-[й(а)] в/в’ 
Дія (процес), пов’язана з Придністров’ям (набувати, поширювати 
ознаки Придністров’я). 
Намагання Путiна “приднiстровiзувати” Україну цiлком вкладається 
у його плани перетворення Української держави на слухняну та 
покiрну марiонетку Кремля (ШП, 38/14, с. 2). 

Придонбáсся ← При[дністрóв’я + [Донбáс] 
Поєднання ознак Донбасу і Придністров’я. 
Ціна питання – спроба організувати нове Придністров’я… Цей новий 
регіон можна було б назвати “Придонбасся” або ж “Бермудський 
трикутник”… (УТ-і, 23/14). 

Прикацáплений ← “прикацáпити” ← кацáп 
Ознака за дією, пов’язаною з кацапом (зробити кацапом чи таким, як 
кацап). 
Не треба зловживати “руськомирством” і мовними “вольностями” – 
матюками: то для мерзенних кацапів, алкашів і прикацаплених 
зелених сепаратистів (ДД, 17.04.14). 

Прикомéтитися ← комéт(а) 
Самодія (самопроцес), пов’язана з кометою (сісти на комету – за 
аналогією до приземлитися). 
Космічний модуль вперше “прикометився” (назва статті) (aratta-
ukraine.com, 12.11.14). 

Приполони́нський ← при полони́н(і) 
Ознака за віднесеністю до того, що при полонині. 
Шорсткий приполонинський яфинник Не злиже лань м’ясистими 
губами. Ярки вузькі між давніми гробами І по яркам – овечий марадик 
(П. Мідянка. Іще не темно…). 

Припýтінський ← при Пýтін(у) н/н’ 
Ознака за віднесеністю до того, що названо сполукою при Путіну. 
При тому нагло й підло оббріхують. Як припутінські собаки Україну 
(ЛУ, 47/14, с. 6). 

Прифотошóпити ← фотошóпити 
Завершити фотошопити. 



Очільник Волинської обласної організації МР Петро Сосницький гуляє 
із сином і, з огляду на недостатнє фінансування молодіжного осередку, 
прифотошоплює до своїх світлин те, за що бореться, – великі чорні 
позашляховики (УТ-і, 7/14). 

Проáсадівський ← А́сад д/д’ 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що підтримує Б. Асада (президент 
Сирії). 
Проасадівська істерія в Україні триває вже кілька місяців 
(kostyantyn1979.livejournal.com, 18.02.14). 

ПРойди́світ ← [ПР + пр]ойди́світ 
Пройдисвіт із ПР (Партія Регіонів). 
На теперішній час в діях ПРойдисвітів виразно видко тільки бажання 
тягти час і жодним чином навіть гіпотетичних намірів не те що 
віддати, а навіть поділитись владою (ДД, 14.02.14). 

Прокастанéдівський ← Кастанéд(а) д/д’ 
Ознака за віднесеністю до того, хто підтримує К. Кастанедиу 
(продовжує його творчість). 
Любка Дереша називають “прокастанедівським” автором… (Quasi, 
0/14, с. 15). 

Прокнопкодáвлений ← “прокнопкодáвити” ← кнопкодáви(ти) 
Ознака за завершеною дією, названою дієсловом кнопкодавити. 
А ось за “Верховну Зраду” щире спасибі стабільній більшості народних 
обранців, яка своїми “прокнопкодавленими”, “диктаторськими” 
законами постійно підштовхує терпеливий люд до висловів, аж ніяк не 
парламентських (І. Колодій. Горіла шина…). 

Прокурватýра ← про[кура]тýра + [кýрва] ý/у 
Ослівлення словосполучення прокуратура-курва. 
Не рахуючи всяких будівель СБУ, Прокурватур і т.д. (ДД, 30.04.14). 

Пропагандóн ← пропа[ганди́ст + гандóн] 
Поєднання ознак пропагандиста й гандона. 
Але її реанімовують, у визволених містах і районах з’являються ті самі 
глави адміністрацій, … ті самі сепаратистські ідеологи й 
“пропагандони”, демагогія котрих спровокувала велику кров (УТ-і, 
33/14). 

Пропагандóнський ← пропагандóн  
Ознака за стосовністю до пропагандона. 
Останньому … було надано цілковитий карт-бланш і режим 
максимального сприяння в його безкарному розповсюдженні 
“пропагандонських міфів” а-ля Дімон Кисельов (вибачте, але інакше 
його назвати язик не повертається) (ТК-і, 22.05.14). 

Пропорошéнківський ← Порошéнк(о) к/к’ 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що за П. Порошенка. 
Наприклад, ось пан Ніконов, головний помічник мера та голови КМДА 
Кличка, котрий входить, як бачимо, зовсім не в пропорошенківську 
частину (УТ-і, 27/14). 



Пропускáнт ← пропуск-á(ти) 
Особа, яка пропускає. 
… додайте до списку “пропускантів” Боснію і Герцеговину та 
Туреччину, які не беруть участі в “Євробаченні” другий рік поспіль 
(ТК-і, 06.05.14). 

Пропýтлерівський ← Пýтлер р/р’ 
Ознака за стосовністю до того, хто/що за Путлера. 
На Заході в Добропіллі ... настрої погіршилися – українську владу 
перестають сприймати, підвищилися пропутлєрівські настрої (ПіК-і, 
08.05.14). 

ПроRÓCK ← про[рóк + ROCK] 
Поєднання ознак пророка і ROCKу. 
Сергій Проскурня задумав концерт під розкішною назвою 
«ШЕВЧЕНКО проROCK», яка помістила у собі дві інтерпретації, що 
він – пророк (це всім відомо ще зi шкільної програми) і Шевченко – 
музикант, рок-н-рольщик, дещо романтичний, а інколи й брутальний 
(УМ-і, 75/14). 

Проросíст ← Рос-í[й(а)] 
Особа, яка за Росію. 
Вони виходять, бо не хочуть, щоб їхнє місто вважалося тільки місцем 
розгулу знетямлених “проросістів” та їхніх покровителів (ДТ-і, 
14/14). 

Проси́влений ← “проси́вити” ← си́в(ий) 
Ознака за дією, пов’язаною з набуттям сивого кольору. 
А де вони? Де славні браття-внуки? Козацьких ген, порогів від річок? 
Нависли в небі чорно-сині круки, І дзьобом б’ють просивлене чоло! 
(З. Паламарчук. Українцю!). 

Проститýшка ← прос[титýтка + тітýш]ка 
Ослівлення словосполучення тітушка-проститутка (тут ідеться про 
тітушок, які наймаються за гроші, як і повії). 
Харківська фанатська громадськість вирішила повним складом йти і 
захищати харківський Євромайдан від можливих провокацій 
“простітушек”… (Свобода, 5/14, с. 4). 

Протерористи́чний ← терори́ст и́/и 
Ознака того, хто/що за терористів. 
Експерт: “Досить панькатися з протерористичною колоною, бо вони 
відкрито підтримують бандитів і агресорів на території України” 
(День-і, 91/14). 

Протимошéнківський ← Тимошéнк(о)  
Ознака за віднесеністю до того, хто/що за Ю. Тимошенко. 
…за іронією долі, згодом цей редактор – Степан Курпіль – став 
народним депутатом від “Батьківщини”, а “Високий Замок” – 
протимошенківським (ТК-і, 24.09.14). 

Протимудáцький ← проти мудак(íв) к/ц’ а/á 
Ознака того, хто/що проти мудаків. 



Ну тобто згадайте Майдан і уявіть, що весь його період ви 
страйкуєте не через те, що у вас є політичні (хоча чого вже там, яка 
політика, антижлобські й протимудацькі) переконання, або в країни 
гостра запійна стадія (chytomo.com, 14.01.14). 

Прохáнчик ← Прохáн-ов 
Особа, пов’язана з О. Прохановим (російський імперський публіцист). 
Автор програми згадав письменників, які туди їздять - Захара 
Прілєпіна, Сергія Шаргунова та інших “проханчиків” (похідне від 
прізвища письменника Олександра Проханова, якого називають 
“солов’єм Генштабу”) (ВЗ-і, 02.11.14). 

Проянукóвичівський ← Янукóвич 
Ознака за віднесеністю до того, хто/що на боці В. Януковича. 
Проянуковичівська більшість зробила спробу легітимізувати 
застосування сили проти демонстрантів у Києві та інших містах 
шляхом ухвалення специфічних антидемократичних законів (ГПУ-і, 
16.01.14). 

Проярéмити ← Ярéм(а) 
Завершена дія, пов’язана з В. Яремою (ідеться про свідоме невиконання 
обов’язків прокурорів, керівником яких є генеральний прокурор 
України Ярема). 
Генпрокуратура прояремила закордонні рахунки чергового соратника 
Януковича (назва статті) (expres.ua, 31.12.14). 

Прямоефíрність ← прямоефíрн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником прямоефірний. 
Оперативність і прямоефірність – це ще одна фішка, яка вирізняє нас 
серед інших мас-медіа (День-і, 45/14). 

Псевдоадідáс ← адідáс 
Несправжній, підроблений “Адідас” (про одяг виробництва цієї фірми). 
Тут навіть дим з махновського нагана ще купите, і псевдо-“adidas” 
(І. Павлюк. Подорож Україною-ХХI). 

Псевдоайдáрівець ← айдáрівець 
Несправжній айдарівець. 
На Луганщині затримали “псевдоайдарівців”, які грабували місцевих 
жителів (unian.ua, 09.09.14). 

Псевдоантитерористи́чний ← антитерористи́чний 
Несправжній антитерористичний. 
Політик підкреслив, що це псевдоантитерористична операція… 
(Радіо “Ера FM”, 21.02.14). 

Псевдови́года ← ви́года 
Удавана вигода. 
Україна за псевдовигоду поставить масовий радіаційний експеримент 
над своїми громадянами (ДТ-і, 22/14). 

Псевдоволонтéр ← волонтéр 
Несправжній волонтер, самозванець. 



Псевдоволонтери громадської плітформи “Майдан” видавали себе за 
представників ВО “Майдан” та незаконно збирали персональні дані 
бажаючих допомогти Євромайдану (7daus-ua.com, 12.01.14). 

Псевдогóлмс ← Голмс 
Несправжній, удаваний Ш. Голмс. 
То англієць з’являється в образі авантюриста, псевдо-Гольмца 
(“Загадкове викрадення “Зірки Сходу” та уславлений гість із Англії»), 
то в історіях відлунюють готичні мотиви “Собаки Баскервілів” 
(“Фатальна красуня та найбільший вовк у світі”) (Буквоїд, 05.02.14). 

Псевдодержавотвóрчість ← державотвóрчість 
Несправжня, удавана державотворчість. 
… коли багато з тих, хто свiтився в українському полiтичному життi 
пiсля 1991-го i вкрав у країни 23 роки iсторичного часу (нiяких 
продуктивних реформ, консервацiя совка, псевдодержавотворчiсть!), 
будуть змушенi пiти геть (ШП, 38/14, с. 4). 

Псевдодисидéнт ← дисидéнт 
Несправжній, удаваний дисидент. 
Трудове аграрне лобі – Баба з реманентом, “Постраждалі від 
режиму” Псевдодисиденти, “Перший хлопець” України З вилами-
тризубом (Чи то грає в правдоруба, Чи просто впав з дуба) (ДД, 
24.10.14). 

Псевдозастýпниця ← застýпниця 
Несправжня заступниця. 
Явила Польщі хижий норов, Псевдозаступнице слов’ян, Коли твій 
обер-кат Суворов Карав на горло варшав’ян (С. Борщевський, 
Прощай). 

Псевдоінформпродýкт ← інформпродýкт 
Несправжній, фальшивий інформпродукт. 
…нарекрутувавши для цього спеціальні зондер-команди, почали 
успішно кувати необхідний їм псевдоінформпродукт, котрий видавали 
масам за абсолютно чесну інформацію (ЛУ, 34/14, с. 6). 

Псевдокня́жий ← кня́жий 
Несправжній, удаваний княжий. 
Самі собі – Пілати у душі. Приладнуємо пейджики до тіла, Немов 
герби на псевдокняжих віллах, Щоб втиснутись в реєстри баришів 
(М. Боровко. Самі собі – Пілати у душі…). 

Псевдомайдáнівець ← майдáнівець 
Несправжній майданівець, самозванець. 
Спіймали псевдомайданівців, які незаконно збирали персональні дані 
людей (7daus-ua.com, 12.01.14). 

Псевдонеологíзм ← неологíзм 
Несправжній неологізм. 
“Театровідкриття” й “театроконструювання”. Даруйте, будь ласка, 
за кострубатість цих псевдонеологізмів (ДТ-і, 5/14). 

Псевдононфíкшн ← нонфíкшн 



Несправжній, удаваний нонфікшн. 
Чи не єдиний виняток 30-80-х років – нечисленні, бо переслідувані казки 
на “козацькі” сюжети, а також активно насаджуване псевдо-нон-
фікшн про піонерів-героїв (ЛА, 25.11.14). 

Псевдоперезавантáження ← перезавантáження 
Удаване перезавантаження. 
Насправді, сторони підійшли до червоної лінії вже давно, тільки Захід 
продовжував самозаколисуватися міфічним розрядками, 
“наближенням” Росії до демократії та 
псевдоперезавантаженнями… (День-і, 84/14). 

Псевдопереселéнець ← переселéнець 
Несправжній переселенець, самозванець. 
На Харківщині виявили близько сотні псевдопереселенців (24tv.ua, 
22.12.14). 

Псевдопрем’є́р ← прем’є́р 
Несправжній, самозваний прем’єр. 
Кримчан змусять дивитися ДТРК “Крым”, ефір якої – під жорстким 
контролем псевдопрем’єра Аксьонова і військових з автоматами, – 
написала Олександра Квітко на своїй сторінці у Facebook (ВЗ-і, 
03.03.14). 

Псевдореспýбліка ← респýбліка 
Несправжня республіка. 
В іншому регіоні, в Луганську, президентом псевдореспубліки є 
народжений в Росії Валерій Болотов, який, щоправда, проживає в 
Луганській області протягом багатьох років (ЛУ, 28/14, с. 3). 

Псевдореферéндум ← реферéндум 
Несправжній, незаконний референдум. 
КРИМінальний псевдореферендум (назва статті) (УМ-і, 39/14). 

Псевдостáлін ← Стáлін 
Несправжній, удаваний Й. Сталін. 
Тому для них можна створити такого “батька” штучно, “зліпивши з 
нуля” якогось там чергового псевдо-Сталіна, що знає відповіді на всі 
їхні злободенні запитання – і тому легко може вказати, що їм думати 
й що робити (УП, 08.12.14). 

Псевдотітýшка ← тітýшка 
Несправжній, удаваний тітушка 
Як у Вінниці ловили псевдотітушок та карали перевізників (назва 
статті) (vinbazar.com, 22.01.14). 

Псевдотóрт ← торт 
Удаваний, несправжній торт. 
На дитячих днях народження їмо “псевдоторт” із великою кількістю 
свіжих фруктів, удома, коли кортить солодкого, пропонуємо 
спеціальні ласощі для діабетиків (страшенно дорогі, правда, але нічого 
не вдієш) (УМ-і, 169/14). 

Псевдоýряд ← ýряд 



Несправжній уряд. 
Розглянемо композицію псевдоуряду Донецької Народної Республіки 
(ЛУ, 28/14. С. 3). 

Псевдофедералізáція ← федералізáція 
Несправжня, удавана федералізація. 
Псевдофедералізація для потреб Путіна – абсолютна провокація 
(Країна-і, 12/14). 

Псевдофедерáція ← федерáція 
Несправжня, удавана федерація. 
Нинішній суперцентралізм російської псевдофедерації не повинен 
уводити в оману (УТ-і, 27/14). 

ПсевдоЧЕ́СНО ← ЧЕ́СНО 
Несправжнє, удаване “Чесно” (український громадський рух). 
ПсевдоЧЕСНО, агітація зі зброєю... Що далі? (назва статті) (УМ-і, 
154/14). 

Псевдоюрóдивий ← юрóдивий 
Несправжній, удаваний юродивий. 
Похід на Захід “псевдоюродивого” (назва статті) (ШП, 15/14, с. 1). 

Психокодувáння ← психо-логíчн(е) кодувáння +о+ 
Ослівлення словосполучення психологічне кодування. 
З останнього: губернатор області Андрій Шишацький на сесії облради 
запевняв присутніх, що причина всього – таке собі “психокодування 
по телевізору”, яке руйнує сімейні цінності (ДТ-і, 3/14). 

Психопýт ← психо[пáт + Пýт-ін] 
Поєднання ознак психопата й В. Путіна. 
Психопут – людина, яка захоплюється путтінгом (ДЧ-і, 29.04.14). 

Птахоци́д ← птах á/а 
Нищення птахів.  
Любі подруги й друзяки, Ну невже вам всім не встид? Адже їхній День 
Подяки – Це індичий птахоцид! (О. Ірванець. Четвер, 27 листопада). 

Пузéро ← пýз(о) ý/у 
Велике пузо. 
А інші, такі, як норвежійці або янкі-панкі, набагато вищіші, тому, 
щоб гарно набити пузеро, їх досить два або три… (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Пýкін ← [пýк-а(ти) + Пýт]ін 
В. Путін, який пукає. 
11 вересня Аль-Москваеди та її султана Пукіна (назва статті) (ДД, 
20.04.14). 

Путеня́ ← Пýт-ін ý/у т/т’ 
Дитина Путіна (зневажливо про прихильників-послідовників 
В. Путіна). 
Немає жодного сумніву, що ми подолаємо цього ліліпутіна, проте 
путенята ще довго путатимуться у нас під ногами (з виступу 
І. Фаріон у ВР, 14.03.14). 



Путінівíзор ← [Пýтін + телев]íзор ý/у 
Ослівлення словосполучення телевізор Путіна (про підконтрольне 
В. Путіну телебачення). 
Плюс, звичайно, санкції Росії. Плюс агітація путінівізора (ДТ-і, 8/14). 

Путіногвінéя ← [Пýтін + Папуа]-Нова Гвінéя +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення Папуа-Нова Гвінея Путіна. 
Кажуть, на місці Росії будуватимуть нову державу Папуа 
Путіногвінею (ФБ: І. Січовик, 06.09.14). 

Путінозáвр ← [Пýтін + дин]озáвр ý/у 
Особа-прихильник Путіна. 
Це дає путінозаврам розповсюджувати про наше військо всілякі 
казочки (ФБ: І. Січовик, 23.06.14). 

Путінозалéжний ← залéжн(ий) від Пýтін(а) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення залежний від В. Путіна. 
Мені здається, що путінозалежні політики Європи … продовжують 
розігрувати модерний Мюнхен ціною Сходу, а навіть якщо треба й 
Півдня України (ЗіК: Гра в класику, 01.07.14). 

Путінóїд ← Пýтін ý/у 
Особа-прихильник, послідовник Путіна. 
Ось що написав на своїй сторінці у Facebook київський політолог-
“путіноїд” (який частенько світиться на російському телебаченні) 
Ростислав Іщенко… (ВЗ-і, 14.08.14). 

Путінóккіо ← [Пýтін + Пін]óккіо ý/у 
Поєднання озак Путіна й Піноккіо (ідеться про великого брехуна). 
Путіноккіо: німецька газета проаналізувала брехню в інтерв’ю 
Путіна (назва статті) (УП, 18.11.14). 

Путінокрáтія ← Пýтін ý/у 
Влада Путіна. 
Публіцистичний твір німецького журналіста Бориса Райтшустера, 
який більше 10 років жив та працював в Росії та оженився на росіянці, 
має оригінальну назву “Демократура Путіна”, і звучить в перекладі як 
“Путінократія” (ДЧ-і, 03.09.14). 

Путіноли́з ← лиз-á(ти) Пýтін(а) ↔ +о+ и/и́ ý/у 
                    ← [Пýтін+дуп]оли́з и́/и ý/у 

Особа, яка лиже [дупу] Путіна (підлещуватися); ослівлення 
словосполучення дуполиз Путіна. 
“Президент, Вас ніхто не боїться!” – Задорнов звернувся до Путіна і 
“путінолизів” (назва статті) (patrioty.org.ua, 06.12.14). 

Путінолóгія ← Пýтін ý/у 
Наука про В. Путіна. 
Франко-британська “путінологія” (назва статті) (УМ-і, 97/14). 

Путінолюби́вий ← люб-и́(ти) Пýтін(а) 
Ознака того, хто любить Путіна. 
Щодо бойкоту російських видавництв: давайте не вестися на 
маніпуляції і весь той гівулт, що тепер українці не зможуть 



прочитати російських авторів, навіть, якщо вони не путєнолюбиві, а 
навпаки (ФБ: Ю. Камаєв, 20.07.14). 

Путіномáнія ← мáнія Пýтін(им) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення манія Путіним. 
“Путіноманія” в Росії продають золоті iPhone з портретами 
агресора (назва статті) (24tv.ua, 11.11.14). 

Путіноподíбний ← подíбн(ий) до Пýтін(а) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення подібний до Путіна. 
І ось вам результат цієї деградації – вся країна живе спільним міфом 
про “велич”, “особливий шлях” і путіноподібного “культурного героя” 
(ДТ-і, 10/14). 

Путіносóс ← сос-á(ти) в Пýтін(а) ↔ ý/у о/ó 
Особа-прихильник В. Путіна. 
Після невдачі … Мордор натиснув через угорських путінососів на ЄС, 
щоб повернутися в Берліні до газових перемов з Україною (ФБ: 
І. Алкснін, 27.09.14). 

Путінофíл ← Пýтін ý/у 
Особа, яка любить В. Путіна. 
Мене близьке оточення знає як ярого русофіла, навіть путінофіла 
(День-і, 41/14). 

Путінофóб ← путінофóб-і[й(а)] б/б’ 
Особа, хвора на “путінофобію”. 
“Я русофіл і путінофоб” (ВЗ-і, 04.12.14). 

Путінофонíя ← Пýтін ý/у 
Сукупність звуків від В. Путіна. 
Путінофонія – це какофонія звуків і висловлювань, що ріжуть слух і 
суперечать здоровому політичному глузду (ТК-і, 29.05.14). 

Путіноя́з ← [Пýтін + нов]оя́з ý/у 
Ослівлення словосполучення новояз Путіна. 
Словник “путінояза” поповнився новими термінами після Другої 
Кримської війни (ДЧ-і, 29.04.14). 

Путінпомогíнець ← Пýтін + помогí ý/у 
Особа, яка волає “Путін, помогі!”. 
Слухайте, путінпомогінці... Щоб потім не сказали, що ми не знали, це 
не ми (ФБ: М. Філон, 26.09.14). 

Путінстáн ← Пýтін ý/у 
Країна (стан) В. Путіна. 
Від Сталінграду до Путінстану (назва статті) (ШП, 5/13, с. 1). 

Пýтінськ ← Пýтін 
Місто на честь В. Путіна. 
Сепаратисти перейменували Слов’янськ на Путінськ (uareveau.com, 
03.06.14). 

Путінтéрн ← Пýт-інськ(ий) Інтерн-аціонáл ý/у е/é 
Ослівлення словосполучення Путінський інтернаціонал. 



Так званий Путінтерн, путінський Інтернаціонал, нежорстке 
об’єднання різних політичних партій і політичних діячів, 
підтримуваних Путіним і підтримуючих Путіна (Ї-і, 77/14). 

Пýтінщина ← Пýтін 
Суспільне (негативне) явище, пов’язане з В. Путіним. 
Чи вдасться повернути на шлях українського державотворення 
окуповані “путінщиною” телеканали? (День-і, 37/14). 

Путін’ю́ґенд ← [Пýтін + гітлер]ю́ґенд ý/у 
Ослівлення словосполучення гітлерюґенд В. Путіна. 
Путін’югенд, або Уроки сепаратизму (назва статті) (УМ-і, 149/14). 

Пýткель ← [Пýтін + Мéр]кель 
Тандем В. Путіна (президент РФ) і А. Меркель (канцлер Німеччини). 
Меркозі стала Путкель (ФБ: М. Безрук, 14.07.14). 

Пýтлер ← Пýт[ін + Гíт]лер 
Поєднання ознак Путіна й Гітлера; Путін-Гітлер (прізвисько В. Путіна 
у зв’язку з агресією проти України і загарбанням Криму). 
На запитання, а чи не збирається Путлер анексувати і територію 
Ізраїлю, де половина, а то і більше, населення – російськомовне, 
переконливо відповім, що – ні (ЛУ, 18-19/14, с. 8). 

Путлереóн ← [Пýтлер + Напол]еóн ý/у 
Поєднання ознак Путлера й Наполеона. 
Наполеон також мріяв, путлєреон до Корсики не дійде – в Гаазі 
зупинка (ФБ: В. Ілащук, 03.09.14). 

Путлеризáція ← “путлеризувáти” ← Пýтлер ý/у 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Путлером. 
Вруна Путлерізації неймовірно науковий есей-пасквіль (tvi.ua, 
24.03.14). 

Путлери́ст ← Пýтлер ý/у 
Особа-прихильник, прибічник Путлера. 
Тобто пояснюю для особливо розвинених путлеристів, як ти! (24tv.ua, 
14.02.14). 

Пýтлерівець ← Пýтлер р/р’ 
Особа-поплічник Путлера. 
Путлерівці перемагають навіть у Львові (ukrpolitforum.com, 16.09.14). 

Пýтлерівський ← Пýтлер р/р’ 
Ознака за стосовністю до Путлера. 
Цікаво, чому жоден путлерівський холуй не покаже йому цю статтю 
(ukrnews24.net, 05.03.14). 

Путлерогéббелівський ← Пýтлер + Гéббельс +о+ ý/у с/с’ 
Ознака за стосовністю до Путлера та Й. Геббельса. 
А ось – ті ж події очима путлєроґеббелісівської аґенції (ФБ: М.  
Зубков, 28.04.14). 

Пýттінг ← [Пýтін + пéттін]г 
Петтінг від В. Путіна. 



Путтінг – нова російська колективна секс практика, коли президент 
Росії Володимир Путін, користуючись методикою Алана Чумака, 
доводить натовпи росіян до оргазму (ДЧ-і, 29.04.14). 

Пуши́лінець ← Пуши́лін 
Особа-послідовник, прибічник Д. Пушиліна (самопроголошений голова 
ДНР). 
Мабуть, обгризли голодні пушилінці чи вірні поклику наркотичного 
угару пономарьовці (ФБ: Б. Стасюк, 13.06.14). 

Пшонкости́ль ← стиль Пшóнк(и) ↔ +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення стиль В. Пшонки (колишній 
генпрокурор). 
І цією маніфестованою різницею кидали виклик марнотратству та 
“пшонкостилю” місцевих “аристократів” (УТ-і, 49/14). 

Пшóнтій ← [Пшóнк(а) + Пóн]тій 
В. Пшонка як Понтій [Пілат]. 
Це я про портрет пана Пшонтія Пілата (Файні новини з Майклом 
Щуром (АЄОА), 20/14). 

П’ятиви́сся ← п’ять вис-óт +и+ и/́и 
Ослівлення словосполучення пять висот. 
… П’ятикнижжя моє, П’ятивисся, П’ятисмертя безсмертне моє 
(Л. Бенедишин. Хоч би гілочку від Персефони). 

П’ятиколóнівець ← п’ят(а) колóн(а) +и+ н/н’ 
Особа, належна до “п’ятої колони”.  
На цьому незалежність не настане, треба ще буде знищити 
внутрішніх терористів-п’ятиколонівців (ФБ: А. Троян, 07.06.14). 

П’ятиколóнний ← п’я́т(а) колóн(а) +и+ я/́я 
Ознака за віднесеністю до п’ятої колони. 
… майже всі члени вчорашнього уряду пов’язані не лише спільною 
протиправною – п’ятиколонною – безвідповідальністю за вчинені 
злочини, а й своїми партійними, себто суто окупаційними обов’язками 
(ЛУ, 9/14, с. 4). 

П’ятисмéртя ← п’ять смерт(éй) +и+ é/е 
Ослівлення словосполучення пять смертей. 
… П’ятикнижжя моє, П’ятивисся, П’ятисмертя безсмертне моє 
(Л. Бенедишин. Хоч би гілочку від Персефони). 

 
Р 
 

Рабопýт ← раб Пýт-ін(а) +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення раб Путіна. 
А “рабопути”, на яких за 15 рокiв путiнського правлiння в Росiї, 
вдалося перетворити колишнiх “совкiв”, стали найкращим 
матерiалом для реалiзацiї цiєї збоченої путiнської геополiтичної 
забаганки (ШП, 34/14, с. 2). 

Радикальножінóчий ← радикáльно жінóчий +о+ á/а 



Ослівлення словосполучення радикально жіночий. 
Таких “радикальножіночих” рецензій ще не було! (ФБ: Шанувальники 
творчості В’ячеслава Васильченка, 17.11.14). 

Радикáплін ← ради[кáл + Кáп]лін 
Ослівлення словосполучення радикал-Каплін (український депутат). 
Я от що вам скажу: ви не те, щоб політик-популіст, і не те, щоб 
радикал, пане Каплін. Ви політик-радикаплін… (Утеодин з Майклом 
Щуром, 6/14). 

Радіоджинсá ← джинсá на рáдіо ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення джинса на радіо. 
Також неодмінним замовником радіоджинси є КПУ та Петро 
Симоненко (УП, 02.07.14). 

Радіоемігрáнт ← емігрáнт по рáдіо ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення емігрант по радіо. 
… при тому, що й український «патріарх Бу-Ба-Бу, й російськомовний 
“радіоемігрант-винолюб” початково все ж більш знані як поети 
(День-і, 32/14). 

Радіозґвалтувáння ← зґвалтувáння по рáдіо ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення зґвалтування по радіо. 
Радіо-зґвалтування інформацією (назва статті) (УП, 02.07.14). 

Радіотрамвáй ← трамвáй з рáдіо ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення трамвай з радіо. 
Радіотрамвай (ФБ: М. Фесенко, 18.11.14). 

Раптíвка ← раптóв(а) акція ó/í 
Ослівлення словосполучення раптова акція (український відповідник 
до флешмоб, що його запропонував Ю. Зелений). 
До дня міста Чернівці свободівці … провели символічну раптівку 
“Україна соборна держава!” та творчі виступи юних солістів 
(vsemisto.info, 06.10.14). 

Рашенгтóн ← [Рáшен + Вашин]гтóн á/а 
Поєднання ознак рашен і Вашингтона ? 
На Вашингтон підвищив тон – Будує Путін Рашенгтон 
(В. Простопчук. Гнобізм – гномізмом). 

Рашенекспáнсія ← експáнсія Рáшен ↔ á/а 
Ослівлення словосполучення експансія Рашен [Федерейшн]. 
Сьогодні написав комент про рашенекспансію, про те, що в понеділок 
більше 100 000 спудеїв та спудейок з валізками на кольосіках приїхали 
до гуртожитків і теоретично можуть долучитись до Майдану (ДД, 
11.02.14). 

Раши́зм ← Рáш(а) á/а 
 ← [Рáш(а) + фаш]и́зм á/а 

Узагальнена назва ідеології, пов’язаної з Рашою (розмовна назва Росії); 
ослівлення словосполучення фашизм Раші. 



Російсько-український конфлікт став виявом соціопатичного 
“комплексу”, що вразив частину росіян, який зветься “Рашизмом” 
(День-і, 48/14). 

Раши́ст ← раш-и́зм 
Особа-прибічник рашизму. 
Найбільш сумно, що у нас тут на сході таких рашистів не менше 40-
50%, які дивляться ті ж таки канали і чути нічого не хочуть (День-і, 
48/14). 

Раши́стка ← раши́ст 
Жінка-рашист. 
А це днрівці, за яких тетянки-рашистки жопу в інформаційній війні 
рвуть, красавці, правда? (ljana-bagirka.blogspot.ru, 26.07.14). 

Рашистофаши́ст ← раши́ст + фаши́ст +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення рашист-фашист. 
Як натовп озвірілих “рашисто”-фашистів розганяв і бив 
проукраїнських мітингувальників (ШП, 22/14, с. 4). 

Раши́стський ← раши́ст 
Ознака за віднесеністю до рашистів. 
Сьогодні, коли Українська Держава витримує атаку за атакою з боку 
знахабнілої Москви, її рашистських керманичів, важливо зміцнювати 
не лише військові форпости, а фортеці нашого Духу, нашого Слова 
(ЛУ, 27/14, с. 5). 

Реалоцентри́зм ← центри́зм Реáл(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення центризм Реалу (іспанський футбольний 
клуб). 
Мадридцям можна сто п’ятдесят разів дорікнути їх 
реалоцентризмом (як і “Мундо Депортіво” – барселонофілією) – але 
своє професійне діло вони добре знають (ua-football.com, 31.08.14). 

Ревізíрка ← реві[зóр + зíр]ка 
Зірка “Ревізора”. 
Називалося це дійство “Ревізірка” й било в найбільш вразливе місце 
Фреймут – її комплекс “міщанина в дворянстві” (ТК-і, 23.10.14). 

Ревквóта ← рев-олюцíйна квóта 
Ослівлення словосполучення революційна квота. 
Не всі ревквоти було задоволено? (ДТ-і, 10/14). 

Регіовідгалýження ← регіо-лéктн(е) відгалýженн(я) 
Ослівлення словосполучення регіолектне відгалуження. 
Дерево постійно змінюється: літературний стовбур поглинає соціо- 
та регіовідгалуження, які, відповідно, поглинають тексти у свій канон 
(ЛА, 20.12.13). 

Регіонáда ← регіóн(и) ó/о 
Бірне до всього, пов’язаного з “регіонами” (про Партію Регіонів). 
І все б нічого, можна було вчергове потішитися з того, що мешкаємо 
“не там”, а у власній карикатурній “реґіонаді” (ШП, 5/13, с. 1). 

Регіонопáд ← пáд-а(ють) регіóни +о+ ó/о 



Опредметнена дія, названа словосполученням падають регіони (ідеться 
про розпад Партії регіонів). 
Такий перебіг подій підсилює “регіонопад” – у Черкаській міській та 
обласній радах саморозпустилася фракцїя ПР, масово виходять із лав 
партії її члени по всій області (УМ-і, 29/14). 

Режóпера ← реж-исéрськ(а) óпер(а) 
Ослівлення словосполучення режисерська опера. 
Розкажіть про своє ставлення до сучасної “режопери”, як її іронічно 
величають наші співаки (ДТ-і, 32/14). 

Рейданýти ← рéйд-ер é/е 
Разова, миттєва дія, пов’язана з рейдером. 
Якщо до цього додати, що група юристів, які “рейданули” універмаг 
“Україна” і золоті копальні, одна й та сама, висновок напрошується 
наступний: і універмаг “Україна” і золоті родовища прибрали до рук 
Януковичі (УП, 14.01.14). 

Рейхферéндум ← [рейх + ре]ферéндум 
Поєднання ознак референдуму й рейха. 
Та ще до “рейхферендуму” замовили, коли у перервах між 
матірщиною фюрер “Русского национального единства” Баркашов 
інструктував телефоном лідера “Православного Донбасса” Бойцова, 
як “впарити” 89 відсотків за Донецьку народну республіку… (ВЗ-і, 
12.04.14). 

Ректоропáд ← пáд-а(ють) рéктори ↔ +о+ é/е 
Опредметнена дія, названа словосполученням “падають” ректори (про 
відсторонення ректорів від посад). 
Ректоропад в Україні: у Києві студенти домоглися відставки ректора 
медуніверситету (ДЧ-і, 24.02.14). 

Референдувáння ← референдувá(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом референдувати. 
Референдування із присмаком АТО (назва статті) (ШП, 19-20/14,с. 1). 

Референдувáти ← реферéнд-ум é/е 
Дія (процес) – проводити референдум. 
То хай референдують собі! (ФБ: О. Кулішенко, 05.04.14). 

Рибгóрод ← гóрод риб ↔ и/́и 
Ослівлення словосполучення город риб. 
Бабіна нарешті прийшла до своєї другої вітчизни: в Україні видано її 
книгу “Рибгород” (оригінальна назва “Рыбін горад”) (ЛА, 23.12.13). 

Риговíрус ← вíрус ри́г(ів) ↔ +о+ и/́и 
Ослвілення словосполучення вірус ригів (розмовна назва “регіоналів”). 
Скоріше, це все ж таки не карма, а хвороба, викликана живучим 
риговірусом, який навчився мутувати і пристосовуватися до будь-
якого середовища (ПіК-і, 26.06.14). 

Ригопройди́світ ← пройди́світ із ри́г(ів) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення пройдисвіт із ригів (розмовна назва 
“регіоналів”). 



Якщо опозиція погодиться вступити з ригопройдисвітами в 
перемовини для пошуку консенсусу, це принесе нам і плюси і мінуси 
(ДД, 09.12.13). 

Ригофрáкція ← фрáкція ри́гів ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення фракція ригів (розмовна назва 
“регіоналів”) 
Коли поспіхом зґвалтована Янеком ригофракція голосувала свій закон 
про заручників… (ФБ: Л. Оробець, 30.01.14). 

Ригохудóбина ← худóбин(а) з ри́гів ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення худобина з ригів (розмовна назва 
“регіоналів”). 
Сьогодні ригохудобина ударила мене в сонячне сплетіння (ФБ: 
Л. Оробець, 30.01.14). 

Ригýнівський ← ригýн н/н’ 
Ознака за віднесеністю до ригунів (розмовна назва “регіоналів”). 
А потім народ ту “ригівську”, “ригунівську” лічбу відригує кров’ю 
(І. Колодій. Горіла шина…). 

Рівнодохíдний ← рíвн(ий) дохíд +о+ í/і 
Ознака, пов’язана з рівним доходом. 
Треба швидко домовитися про продаж необхідного обсягу газу, 
наприклад, за “рівнодохідною” ціною і на звичайних “європейських” 
умовах (ДТ-і, 40/14). 

Різнолýнити ← рíзн(а) лун(á) +о+ í/і у/ý 
Дія (процес), пов’язана з різною луною (у різні, протилежні голоси). 
В одгріховненім зойці на винос Різнолунить честьба зі ганьбою. П’ю 
еспресо в піддосвіт провинно, Вояцюра, узятий без бою (С. Ткаченко. 
Між обставин шалевих). 

Різноспрáв’я ← рíзн(і) спрáв(и) +о+ í/і н’/н 
Опредметнення того, що названо словосполученням різні справи. 
Русланові Найді і Лесі Гончар – як натурам глибоко талановитим – 
тісно в одні справі, і вони з успіхом культивують різносправ’я. Ба 
навіть і різнострав’я… (ЛУ, 23/14, с. 13). 

Різнострáв’я ← рíзн(і) стрáв(и) +о+ í/і 
Опредметнення того, що названо словосполученням різні страви. 
Русланові Найді і Лесі Гончар – як натурам глибоко талановитим – 
тісно в одні справі, і вони з успіхом культивують різносправ’я. Ба 
навіть і різнострав’я… (ЛУ, 23/14, с. 13). 

Роверомáн ← роверомáн-і[й(а)] н’/н 
Особа, “хвора” на ровероманію (любов до велосипедів). 
І не тому, що він виживав у Парижі, так як я в Нью-Йорку, і не тому, 
що він ще з бруклинського дитинства до Біґ Сюрівської старості їздив 
на ровері, а тільки тому, що він був ровероманом… (В. Махно. Вздовж 
океану на ровері). 

Розберéжений ← “розберéжити” ← бéрег é/е г/ж 
? 



…розповідай в тобі на розбереженому посніг по для (А. Підпалий. З 
нового). 

Розґвалтія́ш ← роз[гард]ія́ш + [ґвалт] á/а т/т’ 
Поєднання ознак розгардіяшу і ґвалту. 
Як звіротка лютезна, то зчинить у клітковині жахнячий розґвалтіяш 
(Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Розмайдáнення ← “розмайдáнити” ← Майдáн 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Майданом (позбавлення ознак, 
властивостей Майдану). 
Розмайданення майдану (назва статті) (УМ-і, 115/14). 

Розпредмéтити ← предмéт 
Дія (процес), спрямована на позбавлення предметів. 
Як “розпредметити” літературу? (назва статті) (День-і, 82/14). 

Розрадя́нщення ← “розрадя́нщити” ← радя́нськ(ий) с’к/щ 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з радянським (позбавлення 
усього радянського). 
Було навіть краще за “розрадянщення”, але яке, не пригадаю вже (із 
виступу на презентації книжки Ю. Шевельова, 12.02.14). 

Розтендери́ти ← “тендери́ти” ← тéндер 
Завершена дія, пов’язана з тендером (розікрасти на тендерах). 
Для парку Кернеса розтендерили ще 18 мільйонів (назва статті) 
(nashigroshi.org, 09.02.14). 

Розфрéндити ← фрéндити 
Дія (процес) – завершити френдити (товаришувати). 
Всіх, хто поширює на ФБ різну гидоту про цю мужню жінку, – не 
дивуйтеся, без слів розфренджую (ФБ: Ю. Винничук, 22.02.14). 

Розчóвпувач ← розчóвпув-а(ти) 
Особа, яка розчовпує. 
Ми клялись, що не станем драгоманами Таїн і розчовпувачами Чудес… 
(О. Зеленська. Будем співати жінок…). 

Розцарити́ся ← цар á/а 
Завершена дія, пов’язана з царем ? 
Що ж зосталося, боже, від тихого раю: Реп’яхи, лобода, кропива і 
полин Розцарилися скрізь, а любисток і м’ята зорають, Від дерев у 
повітрі – графіт порожнин (П. Мовчан. Всюди – пекло). 

Розшерéшення ← “розшерéшити” ← Шéрех é/е х/ш 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Ю. Шерехом. 
Власне в нас було декілька варіантів, хтось запропонував 
розшерешення… (із виступу на презентації книжки Ю. Шевельова в 
Харкові, 12.02.14). 

Роз’ярми́тися ← ярм(ó) 
Завершена дія, спрямована на позбавлення від ярма. 
Роз’ярмитися (назва статті) (УТ-і, 27/14). 

Роналдíвна ← Ронáлду á/а д/д’ 
“Жінка” К. Роналду (тут ідеться про його можливу пасію). 



Ще одна Роналдівна – Біпаша Басу (football24.ua, 02.11.13). 
Рондéлитися ← рондéль л’/л 

Дія (процес), пов’язана з ронделем. 
Робін Гуд не ронделився румбою, а Рабле – дощовими рифами... 
(Л. Мудрак. На зупинці чужий чоловік…). 

Росармáда ← рос-íйськ(а) армáд(а) 
Ослівлення словосполучення російська армада. 
Чисельна перевага при скупченні росармади на кордонах і небоєздатній 
армії – це не перевага (ФБ: М. Дзюбинський, 04.04.14). 

Росозмí ← рос-íйськ(і) ЗМІ +о+ с’/с 
Ослівлення словосполучення російські ЗМІ. 
Продовжуючи “карательську” тему, росозмі придумують чергову 
казочку про українських вояк, яким пообіцяли “клаптик землі” на 
Донбасі (varta.kharkov.ua, 13.11.14). 

Роспатріáрх ← рос-íйськ(ий) патріáрх с’/с 
Ослівлення словосполучення російський патріарх. 
Показова навіть не сама змичка з роспатріархом-олігархом, який 
торгував безакцизним тютюном та горілкою, труячи вірян… 
(С. Бондаренко. Майдани і магнати, або Магія магми). 

Россія́нія ← росія́н-ин н/н’ 
Країна росіян. 
Україна для цих сил чужорідна і незрозуміла, а от “Россіянія” 
начебто своя, хоча й захоплена ворогами-глобалістами, читай – 
євреями та олігархами (ДТ-і, 46/14). 

Ротанізýючий ← “ротанізувáти” ← Ротáнь á/а 
Ознака за дію, пов’язаною з Р. Ротанем (український футболіст). 
Ротанізуючий “Дніпро” (назва сюжету) (2+2: Профутбол, 27.07.14). 

Рукомáшка ← мах-á(ти) рук(óю) ↔ +о+ х/ш 
Особа, яка махає рукою. 
Це для того, щоб знати, як голосувати – так, як покаже рукомашка. 
Є така посада в парламенті. … Рукомашка дуже перестаравсь, 
розмахуючи руками (Р. Дідула. Привіт із джунглів). 

Русблóковець ← Рýс-ский блок ý/у 
Особа-учасник “Русского блока”. 
Удостоївся нагороди і телеканал “Незалежне телебачення 
Севастополя”, що у «потрібному» ракурсі висвітлював і досі 
висвітлює блокування і напади “самооборонiвців” і “русблоковців” на 
військові частини ВМСУ (УМ-і, 40/14). 

Рускоматю́чний ← рýск(ий) матю́к +о+ к/ч 
Ознака за стосовністю до руского матюка. 
Закон, який би заборонив бути чиновником без знання державної мови 
та змусив би національну освіту за бюджетні гроші ростити собі не 
“рускоматючних граждан для визволяння їх лукавим “братом” від 
терору українською духовністю”, а на українському ґрунті ростити 
націю з різних народів (УЛГ-і, 11/14). 



Руськоми́рець ← рýськ(ий) мир +о+ ý/у 
Особа, пов’язана з “руським миром”. 
Жодних військових об’єднань – якихось партизанів – “руськомирців” у 
лісах? (УТ-і, 47/14). 

Руськощелепни́й ← рýськ(а) щéлеп(а) +о+ ý/у é/é  
Ознака, пов’язана з руською щелепою. 
Самсон не розрахував рускощелепну силу удару і покрошив 
філістимлян в капусту (ДД, 06.09.14). 

Руслáнити ← Руслáн(а) 
Дія (процес), пов’язана з Русланою (діяти так само, як Руслана). 
РУСЛАНИТИ – самовіддано проявляти громадянську позицію в дії 
(“він би русланив та духу не вистачало”) (А. Чернівець. Майданізми). 

Русмíрський ← рýсскій мір ý/у 
Ознака за віднесеністю до “русского мира”. 
У мене поки-що тільки дві ідеї щодо подальшої долі цього форпосту 
русмірського зомбування (ДД, 19.06.14). 

Русомíрський ← рýс-кій мір +о+ ý/у 
Ознака за віднесеністю до “русского мира”. 
Знов просить пустити козла до городу Устами Кремля угро-фінський 
народ. Й готовий усім православних приходом Відсипать хохлам 
русомірських щедрот (ДД, 07.02.14). 

Русоокупáнт ← рýс-ьк(ий) окупáнт +о+ ý/у с’/с 
Ослівлення словосполучення руський окупант. 
В гіршім – русоокупанти будуть голодати… (Правдиво: 25 хвилин, 
2/14). 

РуссоТБ ← рýссо + ТБ ? 
Ослівлення словосполучення російське ТБ. 
Їх страхи й неосвіченість помножені на стереотипи неосталінської 
телепропаганди “руссо-ТБ” вирвалися на волю (tsn.ua, 28.04.14). 

Руськоми́рство ← рýськ(ий) мир +о+ ý/у 
Суспільне (негативне) явище, пов’язане з “руським миром”. 
Не треба зловживати “руськомирством” і мовними “вольностями” – 
матюками: то для мерзенних кацапів, алкашів і прикацаплених зелених 
сепаратистів (ДД, 17.04.14). 

 
С 
 

Садовíстський ← Садов(и́й) в/в’ 
Ознака за стосовністю до А. Садового (мер Львова). 
Якби упівці так “мирилися”, то Галичина була б повним 
садовістським чадом (це від прізвища мера-фарисея) і кишіла б 
хрунями і боягузами (ФБ: І. Фаріон, 28.06.14). 

Салманасáрити ← Салманасáр 
Дія (процес), пов’язана з Салманасаром – бути Салманасаром 
(ассирійський цар, який “славен був тим, що виколював очі”). 



Ти, що печерські паскудиш горби, люднність калічиш і множиш гроби, 
що ж це ти в очі прицільно лупариш? Що ж це ти, підлий, 
салманасариш? (В. Базилевський. Документарій). 

Самобáн ← бан 
Бан самого себе. 
Взагалі-то я в самобані (ДД, 18.09.14). 

Самоідеологізáція ← ідеологізáція 
Ідеологізація самого себе. 
Сподіваюся, що автор терміна “самоідеологізація” рано чи пізно 
з’явиться, а поки я цитую його анонімно (День-і, 48/14). 

Самолюстрáція ← люстрáція 
Люстрація самого себе. 
Розрив шаблону: самолюстрація еліт (назва статті) (УП, 14.05.14). 

Самолюструвáтися ← люструвáтися 
Люструватися самому собі. 
Голова агентства з відновлення Донбасу самолюструвався (УП, 
14.10.14). 

Самонаркóз ← наркóз 
Наркоз для себе (який сам застосував). 
Ми – надія і відчай, мрії і самонаркоз. Ми – троянди освідчень, 
гнилофрукти погроз (С. Цушко. Ми – і сцена, і зала). 

Самооборóнець ← Самооборóн(а) 
Особа-учасник Самооборони. 
День самооборонця Вітчизни (реклама на радіо “Ера FM”, 21.02.14). 

Самооборóнівець ← Самооборóн(а) н/н’ 
Особа-учасник Самооборони. 
На блок-посту майорять три прапори: російський, чеченський і 
старий імперський (як пояснили “самооборонівці”. – Авт.) (ВЗ-і, 
23.03.14). 

Самопроголóшенець ← самопроголóшен(а) республіка 
Особа із самопроголошеної республіки. 
Для цього ми готові приєднати для них окремий вагон», – заявив 
російським агентствам один зі “самопроголошенців” ДНР Андрій 
Пургін (ВЗ-і, 21.07.14). 

Самоупослíдження ← упослíдження 
Упослідження самого себе. 
Андрухович десь писав, що “упослідження” – це перемінення на послід. 
У цьому сенсі нєкто ахметов має всі шанси стати хрестоматійним 
прикладом самоупослідження (ФБ: О. Северин, 20.04.14). 

Самоучýженість ← самоучýжен(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа дієприкметником самоучужений. 
Самоучуженість об’єктів ідеальної мапи (назва статті) (Буквоїд, 
02.01.14). 

Самоши́то ← самоши́т(ий) 
Ознака дії, названа дієприкметником самошитий. 



Тяжко гарний мій шлях, хоч і в терні, Самошито – в самшитах душа. 
Все, що враже, вражає поверхню. Самогубне – смертельно вража 
(Б. Чепурко. День). 

Сáпієнсовий ← хомо сáпієнс 
Ознака, пов’язана з хомо сапієнс. 
Всякий сапієнсовий дурдомівець може удосконалити Правила 
Імхування на ДУРДОМ, для того і заімховано це імхо (ДД, 17.04.14). 

Саудобандéрівець ← бандéрівець із Саýд(ів) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення бандерівець із Саудів (розмовна назва 
країни Саудівські Емірати). 
Саудо-бандерівці обвалили ціну на нафту (ФБ: І. Тихолаз, 03.04.14). 

Свинопáска ← свинопáс 
Жінка-свинопас. 
Бо звикаєш до комфорту Мало не миттєво: Була дівка-свинопаска – 
Стала королева (ДД, 24.10.14). 

Світлоти́ск ← тиск свíтл(а) ↔ +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення тиск світла. 
Так, на днях вийшла книжка перекладів віршів з останніх збірок поета, 
які здійснив Сергій Жадан під назвою “Світлотиск” (УМ-і, 131/14). 
Назва збірки П. Целана в перекладі С. Жадана. 

СвятоПýтін ← свят(и́й) Пýтін +о+ 
Ослівлення словосполучення святий Путін. 
Хвороба у пацієнтів проявляється наступними симптомами: 
перманентні фобії до якихось бендерівців; поклоніння міфічній істоті 
святоПутін…(ДД, 01.03.14). 

Себатýшка ← Себá[т + тіт]ýшк(а) á/а 
Тітушка з “Себату” (кримськотатарська громадська організація). 
Нам уже сьогодні відомі сили, які залучатимуться для різних 
провокацій, у тому числі місцеві “тітушки” й “себатушки” (ГО 
“Себат” – близька до влади і опозиційна меджлісові організація) (ДТ-і, 
3/14). 

Сегýндовий ← Сегýнд(а) 
Ознака за стосовністю до Сегунди (друга іспанська футбольна ліга). 
Та й “сегундових” сезонів назбиралось до того часу лише п’ять (ua-
football.com, 04.12.14). 

Сексондхéнд ← [секс + сек]ондхéнд é/е 
Секонд-хенд у сексі (йдеться про жінок середнього віку, що 
зацікавляють чоловіків своїми принадами та зовнішністю). 
До речі, вічні “сексі” згодом переходять у розряд “сексонд-хенд”: 
чоловіки западають на їхню, як у метелика, яскравість, часто щоб 
порівнювати зі своїми дружинами, з якими в них давно безпристрасна 
асептика, і вони роблять вибір у будь-який комфортний для себе бік, за 
днями тижня, а ти, “сексонд-хенд”, повинна постійно тримати себе 
в тонусі… (ДТ-і, 22/14). 

Сексондхéндівський ← сексондхéнд д/д’ 



Ознака за віднесеністю до сексондхенду. 
На виправдання “сексонд-хендівського” образу, для таких жінок до 
сивин секс – це символ свіжості, загострених почуттів, сплаву 
близькості з новизною (ДТ-і, 22/14). 

Секспросвíта ← “сексуáльна просвíта” ← просвíта 
Ослівлення словосполучення сексуальна просвіта. 
І на чолі їхніх інтересів стояла аж ніяк не секспросвіта, а сучасні 
ком’ютерно-поліграфічні технології (УМ-і, 9/14). 

Сектоподíбність ← “сектоподíбний” ← подíбний до сéкт(и) ↔ +о+ н/н’ 
Опредметнена ознака, названа словосполученням подібний до секти. 
Впевнений, що вони можуть бути використані зовнішніми силами, і, 
враховуючи їхню сектоподібність, досить небезпечними (УТ-і, 4/14). 

Селфімáн ← селфімáн-і[й(а)] н’/н 
Особа, “хвора” на селфіманію. 
Привіт, селфімани! Настав час для третього туру конкурсу 
“Прекрасні моменти цього літа”! (з реклами “Canon”). 

Селфімáнія ← мáнія сéлфі ↔ é/е 
Ослівлення словосполучення манія селфі (від англійського selfie – 
власноруч зроблена своя світлина). 
Журналісти запідозрили у знаменитості так звану “селфіманію” – 
щось на зразок розладу психіки, який у тій чи іншій мірі зустрічається 
мало не у кожного користувача Instagram (woman.zo.net.ua, 28.06.14). 

Селянолю́б ← люб-и́(ти) селя́н ↔ +о+ ю/ю́ я́/я 
Особа, яка любить селян. 
За це противники називали їх “хлопоманами” – “селянолюбами”, від 
польського chop – селянин (Країна-і, 236/14). 

Семенéнківщина ← Семенéнк(о) [о+ів] 
Збірна назва всього, що пов’язане з О. Семененком (український 
спортивний коментатор). 
Ну не старий же пердун, а сентенції цілком в дусі часів 
семененковщини та дерепізму (ФБ: В. Миленко, 29.11.14). 

Семирóзум ← сім рóзум(ів) +е+ í/е ? 
Ослівлення словосполучення сім розумів. 
Разом з тим не треба семирозуму, щоб дійти висновку: менше чи 
більше 16 мільйонів – не має значення (ЛУ, 44/14, с. 10). 

Сенсаціóзність ← “сенсаціóзний” ← сенсáці-[й(а)] á/а 
Опредметнена ознака, пов’язана з сенсацією. 
Наявний і той самий пошук “сенсаціозності” там, де жодних 
сенсацій реально немає (ТК-і, 03.03.14). 

Сéпар ← сепар-ати́ст е/é 
Розмовна назва до сепаратист. 
На зміну трохи призабутим “тітушкам” прийшли “сепари”, “вата”, 
“укропи”, “зелені чоловічки”, “хунта” (УТ-і, 39/14). 

Сепаразóїд ← сепара-ти́ст  
Подібний до сепаратиста. 



Сепаразоїди крутять дулі у бік Київа (ДД, 19.06.14). 
Сепаразóїдний ← сепаразóїд 

Ознака, пов’язана з сепаразоїдом. 
А біля під’їзду сидять бабищі, морди сепаразоїдні (ДД, 19.06.14). 

Сепарангутáн ← сепара[ти́ст + ора]нгутáн 
Поєднання ознак сепаратиста й орангутана (сепаратист, схожий 
поведінкою і зовнішністю на орангутана). 
Обережно! Сепарангутани! (Егоїст, 3/14, с. 1). 

Сепарáст ← сепа[рати́ст + педерáст] 
Ослівлення словосполучення сепаратист-педераст. 
А ось ті “колоради”, “ватники”, “сепарасти” – вони чужі, вони 
навіть не люди, їх треба вбивати, наче якихось чудовиськ (УТ-і, 26/14). 

Сепарати́сточка ← сепарати́ст 
Жінка-сепаратист. 
Одкровення російського бойовика: радники Жириновського, 
бездіяльність прикордонників та ресторан “Сепаратисточки” (назва 
статті) (УТ-і, 22.05.14). 

Сербізáція ← “сербізувáти” ← Сéрб-і[й(а)] é/е 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Сербією (набуття ознак Сербії). 
Відтак із високою ймовірністю спрацює ефект “сербізації” Росії 
(Московії) (УТ-і, 27/14). 

Середньовтрáчений ← серéдн(ій) + втрáчен(ий) +о+ é/е ? 
Поєднання середнього та втраченого ? 
Що взагалі “комікс” для середньовтраченого обивателя? (СФ, 3/14, 
с. 7). 

Серіáлячись ← “серіáлитися” ← серіáл 
Додаткова до іншої самодія (самопроцес), пов’язана з серіалом. 
А “принци” з титулованих національних отримують свої “тищі”, не 
особливо напружуючись, тусячись на тусівках, “серіалячись” у 
серіалах (ДТ-і, 42-43/14). 

Серцегри́з ← гри́з(ти) сéрц(е) ↔ é/е  
Особа, яка “гризе серце”. 
Серцегриз (назва вірша О. Стусенка). 

Си́вик ← си́в(ий) 
Сива особа (про команду сивих футболістів). 
Я постарався згадати таких гравців і представити Вам сивочолу 
збірну, або ФК “Сивик” (blog.isport.ua, 12.02.14). 

Сильноукраї́нець ← Си́льн(а) Украї́н(а) +о+ и/́и 
Особа-учасник “Сильної України” (українська партія). 
“Викликає серйозні побоювання процедура призначення”, – бідкається 
сильноукраїнець Сергій Тігіпко, який не хоче, щоб Кабмін 
використовував її для боротьби з опозицією (УТ-і, 41/14). 

Симонєнін ← Симонé[нко + Лєн]ін 
Поєднання ознак П. Симоненка й В. Леніна. 



І лине аж до зір ясних Ядучих їхній регіт-сміх. Там Сімонєніна загони – 
Юрба перевертнів червоних (ДД, 24.10.14). 

Синтезатормáхер ← синтезáтор á/а 
Майстер гри на синтезаторі. 
Тут уже попрацювали синтезатормахери… (Радіо “Ера FM”, 
05.02.14). 

Синьомóрд ← си́н(я) мóрд(а) +о+ и/́и 
Особа з синьою мордою. 
Історія про те, як на Землю висадився десант підступних прибульців-
синьомордів, які хочуть окупувати нашу планету, інфікувавши 
людство вірусом страху, має щасливий фінал (День-і, 73/14). 

Сирбýрг ← сир и́/и 
Місто сиру. 
У туманному Сирбурзі панують манірна вікторіанська атмосфера та 
дух епохи Діккенса: суспільство розділене на класи, а править усім 
закритий “клуб” білих циліндрів (вишуканий головний убір – своєрідний 
символ влади) на чолі з Рокфором Де-Брі (УМ-і, 154/14). 

Скáйповий ← скайп 
Ознака за віднесеністю до скайпу. 
Жий в Росії. Не вертай, братан… Скальп здира ця скайпова розмова 
(М. Пасічник. Жий в Росії. Не вертай, братан…). 

Скибанýтий ← “сибанути” ← Ски́б(а) и/́и 
Ознака за дією, пов’язаною зі Скибою (стати таким, як Р. Скиба –
український поет). 
Скибануті можуть бути добрими поетами, але патріоти з них 
нікудишні (ФБ: А. Власюк, 17.08.14). 

Скибоподíбний ← подíбн(ий) до Ски́б(и) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення подібний до Р. Скиби (український поет). 
Скибоподібне шось, здається, в його світі ніц не відбувається, крім 
спільного з Росією літературного простору (ФБ: О. Довженко, 
26.08.14). 

Сковородинізáція ← “сковородинізувáти” ← Сковород(á) 
Опредметнена дія (процес), пов’язана зі Г. Сковородою (поширення 
творів Г. Сковороди). 
Сковородинізацію України не треба відкладати (Дзвін, 10/13, с. 97). 

Скотиноговорíння ← говорíння скоти́н(и) +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення говоріння скотини. 
За преступнодіяння, скотино- та дурноговоріння (ФБ: Старий 
Гайдамака, 25.02.14). 

Скотори́г ← скот + риг +о+ ó/о 
Поєднання ознак скот(ини) і ригів (розмовна назва регіоналів). 
Всі негаразди останніх місяців скоториги спишуть на протести… 
(ДД, 09.12.13). 

Скрипникíвка ← час Скри́пник(а) и́/и  



Ослівлення словосполучення час Скрипника (тренер бременського 
“Вердера”). 
Скрипниківка. Перший місяць українського Вердера (назва статті) (ua-
football.com, 03.12.14). 

Слабкоголóвий ← слабк(á) голов(á)+о+ о/ó 
Ознака, пов’язана зі слабкою головою. 
Непокаране зло Стало Змієм-Гориничем, А Гідра слабкоголова – 
дружина йому (В. Земляний. День незалежності). 

Славогéті ← слáв(а) + геть +о+ á/а 
Особи, яка вигукують “Слава!” або “Геть!”. 
Тільки-но ми рушили, я зрозумів, наскільки важливими є євромітинги: 
“тітушки” вмить відійшли до парку, … адже їм були незрозумілими 
запал і єдність під час виконання гімну, вигуків революційних 
“бандогетьок” і “славогетів” (varta.kharkov.ua, 12.01.14). 

Словобоя́знь ← боя́знь слóв(а) ↔ +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення боязнь слова. 
Уникнувши словобоязні, цієї бридкої цивілізаційної хвороби (ДТ-і, 2/14). 

Словодíєм ← слóв(о) дíє  +о+ ó/о ? 
? 
Українське “словодієм” в англомовному звучанні (із програми Форуму 
видавців у Львові). 

Слонíта ← [слон + Лол]íт(а) ó/о 
Ослівлення словосполучення Лоліта-слон (про російську співачку 
Лоліту Мілявську). 
Так що буде тепер Слоніта виносити на сцену “своє, натуральне і з 
запахом” (ФБ: Ю. Винничук, 07.08.14). 

Слонобáка ← [слон + со]бáк(а) ó/о 
Ослівлення словосполучення слон-собака. 
 – І ти абсолютно впереконана, що кроволева не посадить мене в 
зонопарк разом з вухорогами і слонобаками? (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Смертови́д ← вид смéрт(і) +о+ é/е  
Ослівлення словосполучення вид смерті. 
Ця установа визначає предмет своїх наукових зацікавлень як 
thanatourism (смертотуризм, від імені давньогрецького бога смерті 
Танатоса), мета якого – роздивлятися deathscapes (смертовиди, від 
landscapes – краєвиди) (УТ-і, 36/14). 

Смертотури́зм ← тури́зм смéрт(і) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення туризм смерті. 
Ця установа визначає предмет своїх наукових зацікавлень як 
thanatourism (смертотуризм, від імені давньогрецького бога смерті 
Танатоса), мета якого – роздивлятися deathscapes (смертовиди, від 
landscapes – краєвиди) (УТ-і, 36/14). 

Сміхокниготерапíя ← книготерапíя смíх(ом) ↔ +о+ í/і 
                                    ← сміх-ов(á) книготерапíя +о+ 



Ослівлення словосполучення книготерапія сміхом чи сміхова 
книготерапія. 
Квітнева сміхокниготерапія (назва статті про гумористичні книжки) 
(УМ-і, 50/14). 

Сміхолáйзер ← еквалáйзер смíх(у) ↔ í/і 
Ослівлення словосполучення еквалайзер сміху ? 
Майстерність коміка оцінюватимуть глядачі студії і спеціальний 
прилад “сміхолайзер”, який вимірює гучність сміху в залі (ТК-і, 
04.09.14). 

Смолянисточýбий ← смоляни́ст(ий) чуб +о+ и/́и 
Ознака того, хто має смолянистий чуб. 
Та й до мене відлуння резонансу мініатюри докотилося раніше, ніж я 
побачив її автора, дивакуватого смолянисточубого очкарика в 
коротких штанях (ЛУ, 4/14, с. 7). 

Снігосмéрть ← смерть снíг(у) +о+ í/і 
Ослівлення словосполучення смерть снігу. 
А в таку снігосмерть Я захочу в Італію Де зиму зализує лев 
(І. Баковецька. Колізей). 

Снобíд ← сн[ідáнок + обíд] á/а 
Поєднання обіду і сніданку (український аналог до англ. brunch). 
До речі, звучання відіграло вирішальну роль у критиці запропонованого 
добродієм Василем Старко слова снобід – відповідника до поняття 
бранч (breakfast + lunch = brunch; сніданок + обід = снобід) 
(redactor.in.ua, 03.11.14). 

Сноуденíст ← Снóуден н/н’ ó/о 
Особа-прихильник (прибічник) Е. Сноудена. 
Сноуденісти забувають, що агенції підзвітні лідерам, яких обираємо 
ми, а також підпорядковані нагляду з боку суддів та законодавців 
(zbruc.eu, 12.02.14). 

Собакопавýк ← собáк(а) + павýк +о+ á/а 
Поєднання ознак собаки й павука. 
Переможцем виявився ролик під назвою Mutant Giant Spider Dog 
(“Гігантський мутант собако-павук”) молодого поляка Сильвестра 
Варденги (УМ-і, 187/14). 

Совканýтий ← совóк ó/ø  
Ознака, пов’язана з совком (заражений совком, такий, як совок). 
Всіх з Вкраїни совканутих Ви зберіть докупи, В баржу їх всіх 
запакуйте – Най пливуть до дупи (Е. Гетьман. Заповіт). 

Соколя́та ← Сóкіл ó/о і/о л/л’ 
Особа із “Сокола” (іронічно-зневажливо про службовців 
спецпідрозділу “Сокіл”). 
Тоді для чого Україні такі “беркутята”, “соколята” та “альф’ята”? 
(ШП, 32/13, с. 2). 

Солідари́ст ← Солідáр-ність á/а 
Особа-прихильник “Солідарності” (польський антитоталітарний рух). 



… а першим українським солідаристом вважаю Тараса Шевченка 
(Радіо “Ера FM”, 07.02.14). 

Солов’ю́н ← соловéй + в’ю́н 
Поєднання ознак солов’я й в’юна. 
Співувати солодше, ніж солов’юни (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Солодкомóвство ← солóдк(а) мóв(а) +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення солодка мова. 
Продавшись чорту в пору перемін, вправляється в брехні й 
солодкомовстві. Історія усіх невдах-країн – історія холуйства 
передовсім (В. Базилевський. Документарій). 

Сомалíзм ← Сомалí [і+ізм] 
Суспільне явище, пов’язане з Сомалі (тут – бандитизм, грабунки, 
викрадення людей). 
Лише “за бабки” і безкарна можливість грабувати – ось фундамент 
донбаського “сомалізму” (tsn.ua, 12.05.14). 

Сонолóвочка ← лов-и(ти) сон ↔ +о+ ó/о 
Пристрій, яким ловлять сон. 
 – Це соноловочка, – повідомив він, хапаючи жердину рукою (Р. Дал. 
ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Сонцеквíття ← квíт(и) сóнця ↔ +е+ ó/о 
Збірне до квіти сонця. 
Розквітне гай крихкої днини. Заколихається повітря. Впаде з хвилини 
на хвилину Сліпенький дощ на сонцеквітті (Б. Чепурко. Антонич). 

Сонцесвíтло ← свíтл(о) сóнц(я) ↔ +е+ ó/о 
Ослівлення словосполучення світло сонця. 
І в сонцесвітлі задрібоче Чиясь душа в зелених шатах. І щось в мені 
цвісти захоче – Нестримане і голоп’яте (Б. Чепурко. Антонич). 

Сóнячник ← сóнячн(а) електростанція 
Ослівлення словосполучення сонячна електростанція; особа, пов’язана 
з сонячною електростанцією. 
Тоді як атомні електростанції отримували за 1 кВт близько 22 коп., 
“сонячники” розкошували з тарифом більш як 5 грн (ДТ-і, 24/14). 

Сорокабанкíрщина ← сóрок банкíр(ів) +а+ ó/о 
Збірне до сорока банкірів. 
Щойно, кажучи про нараду з “сорокабанкірщиною”, ви зауважили, що 
ситуація поліпшується. У чому проявляється це поліпшення? (ДТ-і, 
33/14). 

Соціовідгалýження ← соціо-лéктн(е) відгалýженн(я) 
Ослівлення словосполучення соціолектне відгалуження. 
Дерево постійно змінюється: літературний стовбур поглинає соціо- 
та регіовідгалуження, які, відповідно, поглинають тексти у свій канон 
(ЛА, 20.12.13). 

Спермовелосипéд ← велосипéд спéрм(и) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення велосипед сперми. 



Тому, що я був на СПЕРМОВЕЛОСИПЕДІ! (ФБ: М. Савицький, 
24.09.14). 

Спецкацáп ← кацáп 
? 
Є щось від диявола і чорта В цій емалі білій і чужій… Спецкацапи в 
шоколадних шортах Кашу нам везуть чи калаші? (М. Пасічник. Ще раз 
про конвой). 

Спецня́к ← спецн-áз н/н’ 
Особа із спецназу. 
А тут ось вам росiйськi “спецняки”, загартованi бойовими дiями на 
Пiвнiчному Кавказi, ситi, екiпiрованi та матерiально простимульованi 
(ШП, 10/14, с. 2). 

Спецпри́з ← спец-іáльн(е) приз-нáченн(я) и/и ́
Ослівлення словосполучення спеціальне призначення. 
Олежику, в український мові немає слова спецназ… У нас є аналог – 
спецприз (Файні новини з Майклом Щуром (АЄОА), 23/14). 

Спільноспрáвовець ← Спíльн(а) спрáв(а) +о+ í/і 
Особа-учасник “Спільної справи” (громадське об’єднання). 
Якщо таки надумаються, можна зорганізувати незгодних, включаючи 
як спільносправівців, так і ту ж молодь з Правого сектору, щоб 
почали скандувати ... (ФБ, 23.12.13). 

Спопси́тися ← попс(á)  
Завершена самодія (самопроцес), пов’язана з попсою (зробитися, стати 
попсою). 
Якщо серед цього “списку рекомендованих” і були серйозні та ділові 
люди, то вони вже давно перейшли на дрібні теми, “спопсилися” 
(День-і, 106/14). 

Спудéйка ← спудéй 
Жінка-спудей. 
… в понеділок більше 100 000 спудеїв та спудейок з валізками на 
кольосіках приїхали до гуртожитків і теоретично можуть 
долучитись до Майдану (ДД, 11.02.14). 

Срібноли́тий ← срíбно ли́(ти) +о+ í/і 
Ознака за дією, названою словосполученням срібно лити. 
Маленька радість – срібнолитий дощ… Розмиті схили, золото 
майданне, Прозорі зорі, миті осіянні… (П. Селецький. Маленька 
радість…). 

Срібнотóнний ← срíбн(ий) тон +о+ í/і 
Ознака того, хто/що має срібний тон. 
Німо штрихували Тополі в сквері, гаражів безладдя, Високий пагорб з 
мертвою травою І витягнуті спини срібнотонні Насумрених, 
безлюдних літаків… (С. Конак. Рання осінь). 

Стабілірáст ← стабíль-ність + педерáст í/і 
Поєднання ознак стабільного й педераста (зневажливо про тих, хто 
говорить про удавану стабільність). 



Боже, людоньки, та коли ж ви вже нажеретесь цих “стабілірастів” 
та метросексуалізованих недокомсомольців?! (ФБ: Б. Стасюк, 
21.10.14). 

Старлéв’ячий ← видавництво Стар(óго) Лéв(а) 
Ознака за належністю до “Старого Лева” (видавництво). 
Ще одна новинка з сьогоднішнього старлев’ячого поповнення – книга, 
яка відкриває нову серію видавництва “найліпше.pl”, – “Галицькі 
оповідання” Анджея Стасюка (ФБ: Видавництво Старого лева, 
07.09.14). 

Староноворосія́нин ← стар(и́й) новоросія́нин +о+  
Ослівлення словосполучення старий новоросіянин (житель неіснуючої 
сепаратистської республіки Новоросія). 
Як ніколи актуально, мої “єврофашисти” і “староноворосіяни” (ФБ: 
Б. Стасюк, 04.05.14). 

Старорóсія ← стар(á) Росíя +о+ í/і о/ó 
Ослівлення словосполучення стара Росія. 
Бо ясно, що щоб не було цієї маріонеточної ватної Новоросії, треба 
раз і назавжди розібратись з … Староросією (ФБ: О. Манн, 07.07.14). 

Стеціомéтр ← Стець +іо+ é/е 
Прилад, пов’язаний зі Ю. Стецем (міністр інформаційної політики 
України).  
Це наша розробка. Прибор для визначення свободи думки – 
стеціометр (Утеодин з Майклом Щуром, 8/14). 

Стівенкíнґівський ← Стíвен Кінґ í/і  
Ознака за стосовністю до Стівена Кінґа (американський письменник-
фантаст). 
… події в якому, умовно кажучи, відбуваються у всесвіті, що в ньому 
існує стівен-кінґівське містечко Деррі, штат Мен… (ФБ: Б. Стасюк, 
09.05.14). 

Стімпáнківський ← стімпáнк к/к’ 
Ознака за стосовністю до стімпанку. 
Коли береш до рук “Часовий ключ”, початок книжкової серії, то 
найперше казкове враження справляє “стімпанківська” обкладинка із 
зображенням чудернацького механізму з годинниковими стрілками, 
коліщатками (СФ, 2/14, с. 27). 

Стобáрвний ← ст(о) барв +о+  
Ознака того, хто/що має сто барв. 
Здіймавсь короною стобарвною. Вмивавсь росою первозданною Диск 
сонця – люблячий безмеж! (Б. Чепурко. Хміль). 

Стоґеніáльний ← ґеніáльний 
Надзвичайно ґеніальний. 
Стогни і стогони на сто гін. Стаґнація плоті стоґеніальна. 
Розкішниця стегон. Колотий дзвін. Лоно і лан. Смерть життєдайна 
(Б. Чепурко. Сто наречен). 

Стозахвáлений ← захвал-и́(ти) сто разів ↔ +о+ а/á 



Ознака за дією, названою словосполученням захвалити сто разів. 
…достойні книги залишаються в тіні, бо ту тінь на них кидає 
“стозахвалена” – хоча, услід за Тичиною, хочеться сказати 
“сторозтерзана” – і лише-прізвищем-цікава Софія Андрухович (ЛА, 
29.10.14). 

Стомéжжя ← ст(о) меж 
Ослівлення словосполучення сто меж ? 
То й за те нині Дух наш повстав, Щоб не стало між нами стомежжя, 
Щоб воскрес на Дніпрі Січеслав І для Право- Й для Лівобережжя 
(А. Ненцінський. На останій межі). 

Стопмáйданівець ← Стопмáйдан н/н’ 
Особа-учасник “Стопмайдану”. 
Одне слово, якщо Віктор Янукович вважає, що НОДівці, 
“стопмайданівці” та просто тітушки з прапорами Партії регіонів … 
захищають саме його, президента, і його мудру політику, — то він 
дуже помиляється (ДТ-і, 5/14). 

Стопосвя́чений ← посвя́чений сто разів ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення посвячений сто разів. 
Порозбігались діти дощу. Грає волога в стиглих очах. Я твоє личенько 
запишу на стопосвячених в кров ножах (Б. Чепурко. Сто наречен). 

Страйкплакáт ← стрáйк-ов(ий) плакáт á/а  
Ослівлення словосполучення страйковий плакат. 
Створивши серію “Страйкплакатів” по “гарячих слідах”, художники 
не зупинилися: майже щодня на сторінці стали з’являтися нові образи, 
які відповідають реаліям, що змінюються (День-і, 17/14). 

Страйкплакáтівський ← страйкплакáт т/т’ 
Ознака за стосовністю до страйкплакатів. 
…а хтось вважає важливим зберігати унікальний 
страйкплакатівський формат, завдяки якому наше співтовариство і 
стало відомим (День-і, 51/14). 

Стрєлкóвець ← Стрєлкóв 
Особа-прихильник Стрєлкова (один із очільників терористів ДНР). 
Поки він ішов, мешканці міста з тривогою обговорювали, чи буде 
битва між ахметовськими та стрєлковцями, але її нібито не сталося 
(УТ-і, 28/14). 

Стрєлкóвський ← Стрєлкóв 
Ознака за стосовністю до І. Стрєлкова (один із очільників ДНР). 
Але стрілковські пред’яви на кшталт “проблема Новороссии, защита 
Новороссии, конечно, лежит в Москве, в первую очередь, до сих пор 
колебаний российской политической власти, колебаний, в том числе, я 
так понимаю, президента” декому у Кремлі (не будемо показувати 
пальцями) можуть сильно не сподобатися (ПіК-і, 07.11.14). 

Студентоподíбний ← подíбн(ий) до студéнт(а) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення подібний до студента. 



До шостої години вони, переважно молоді студентоподібні 
створіння, зайняли всі місця, сіли на крісла та стільці, які поставили 
прямо на сцені… (varta.kharkov.ua, 14.02.14). 

Стýдрик ← студр-еспýблік(а) у/ý 
Предмет, пов’язаний зі “Студреспублікою” (грошова одиниця). 
Звісно, зрозуміти подібне запитання можна лише в цьому колі, – тих, 
хто знає, що таке “Студреспубліка”. Для непосвячених пояснимо: у цій 
студентській державі є власні гроші – студрики (УМ-і, 96/14). 

Стурбóванець ← стурбóван(ий) 
Стурбована особа. 
Путін закотив гранату у дружню європейську сім'ю і, напевно, буде із 
задоволенням дивитися, як професійні “стурбованці” шукатимуть 
компроміс щодо третього енергетичного пакета (УП, 05.12.14). 

Сувенíрник ← сувенíр 
? 
Це манірний медбрат, який насолоджується своїми пробірками з 
гонококом, грізно-поважна професорка Мойжес, яка шокує студентів 
міцними жартами, а також постійний відвідувач кабінету 
венеролога, котрий із кожного відрядження привозить “сувенірник” 
(до речі, зіграв підстаркуватого ловеласа кінокритик Алік Шпилюк) 
(ТК-і, 12.10.14). 

Сумкодержáтелька ← держá(ти) сýмк(у) ↔ +о+ ý/у 
Жінка, яка держить сумку. 
О, Високапосте! О, Монархине! О, Золота Сумкодержателько! О, 
Володерко! О, Роксултано! (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Сумноспíваний ← сýмно співá(ти) +о+ ý/у і/í 
Ознака того, хто/що сумно співає. 
Перемножена на всі негоди світу Синьоока, сумноспівана, свята Їсть 
надію і вживає оковиту… Хоч заграва вже облизує хреста 
(В. Горобець. Перемножена на всі негоди світу). 

Супербéркутівець ← бéркутівець 
Надзвичайний беркутівець. 
Так от до відома “супер-беркутівців” Добкіна та Чернова 
статистика вперта річ (ФБ: Ю. Винничук, 31.01.14). 

Супергіпермáркет ← гіпермáркет 
Надзвичайний гіпермаркет. 
Супергіпермаркет порадував асортиментом, цінами, ескалаторами 
(ДД, 10.05.14). 

Супердетекти́вний ← детекти́вний 
Надзвичайно детективний. 
Нова книжка Іана Вайброу про пригоди Маленького Вовчика вдалася 
супердетективною і суперсучасною (Пізнайко від 6 років, 5/14, с. 16). 

Суперіндустріалізóваний ← індустріалізóваний 
Надзвичайно індустріалізований. 



Розуміння стає ще глибшим, якщо взяти до уваги місце історичних 
“пологів” згаданої структури – суперіндустріалізований (з усіма 
соціально-побутовими наслідками цього), украй радянізований і 
криміналізований Донбас 90-х років минулого століття… (УТ-і, 7/14). 

Суперлопáта ← лопáта 
Надзвичайна лопата. 
Суперлопата (назва розділу про нові винаходи) (Егоїст, 2/14, с. 59). 

Суперміністéрство ← міністéрство 
Надзвичайне міністерство. 
“Суперміністерство” в міні-країні (УМ-і, 30/14). 

Суперпіáрник ← піáрник 
Надзвичайний піарник. 
Якоюсь мірою Петра Порошенка можна зрозуміти – йому ой як 
потрібен суперпіарник, майстер інформаційних воєн (УТ-і, 24/14). 

Супертітýшка ← тітýшка 
Незвичайний тітушка. 
Гриценко дізнався про підготовку 20 тисяч “супертітушок” (назва 
статті) (newsru.ua, 04.12.13). 

Супертолерáнтний ← толерáнтний 
Надзвичайно толерантний. 
… про що свідчить їхнє супертолерантне ставлення до 
антиукраїнських сил, до тих, хто розстрілював людей на Майдані, 
фінансував тероризм і сепаратизм на Донбасі, до підкупних суддів, 
корумпованих чиновників тощо (УТ-і, 41/14). 

Суперцентралíзм ← централíзм 
Надзвичайний, неабиякий централізм. 
Нинішній суперцентралізм російської псевдофедерації не повинен 
уводити в оману (УТ-і, 27/14). 

Суперцентралізóваний ← централізóваний 
Неабияк, незвичайно централізований. 
Була ця революція регіонів України проти суперцентралізованої влади 
крадіїв, за відновлення ролі місцевого самоврядування, за справедливий 
розподіл податків (ЛУ, 13/14, с. 1). 

Суперцинíзм ← цинíзм 
Надзвичайний, неабиякий цинізм. 
Тріумф суперцинізму (назва статті) (День-і, 49/14). 

Сучми́ст ← суч-áсн(е) мист-éцтв(о) 
Ослівлення словосполучення сучасне мистецтво. 
Сучасне мистецтво, або, як його ласкаво називають, сучмист, не 
бажає більше перебувати в замкнутих приміщеннях кінозалів, 
театрів, виставкових холів, бібліотек і тепер підстерігає нас повсюди 
(УТ-і, 41/14). 

СФРівець ← СФР р/р’ 
Особа, пов’язана з СФР (Служба фінансових розсілдувань). 



СФРівці зможуть застосувати “заходи фізічного впливу”, спецзасоби 
і вогнепальну зброю (ШП, 11/13). 

Схемонóміка ← [схéм(а) + ек]онóміка é/е 
Поєднання ознак схеми й економіки (економіка за незаконною 
схемою). 
Схемономіка, або Як майже безкарно “заробити” на ПДВ (назва 
статті) (ДТ-і, 38/14). 

СЯ́кання ← “сякати” ← ся 
Опредметнена дія (процес), пов’язана із ся (про надмірне й недоречне 
використання постфікса -ся в дієсловах). 
“Вода нуртуєтьСЯ жива”. Я назбирав уже доста матеріалу про оці 
СЯкання в дієсловах, які того не потребують, і в позиціях, де вони 
зайві (УЛГ-і, 25/13). 

 
Т 
 

Табáчництво ← Табáчник к/ц 
Суспільно-політичне явище, пов’язане з Д. Табачником (екс-міністр 
освіти та науки). 
Під епохою “табачництва” підведена риска (ШП, 8/14, с. 1). 

Тамадáшний ← тамад(á) 
Ознака за стосовністю до тамади. 
Тамадашний добродій гарячливо заходився гортати свій блокнот-
конспект, нашукуючи доречне в цій ситуації крилате слово 
(О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

Танкувáти ← танк á/а 
Дія (процес) – грати в танки. 
Не заважай – хлопці танкують (1+1: реклама гри “World of Tanks”, 
20.12.14). 

Татаробандéрівець ← бандéрівець з татáр ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення бандерівець з татар. 
Тому, крiм українських, з’явилися вже “жидобандерiвцi”, “татаро-
бандерiвцi” (ШП, 13/14, с. 5). 

Татарофóбія ← фóбія татáр ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення фобія татар. 
Мовчали з приводу дикої татарофобії в Криму, насаджуваної 
московською пропагандою, хоча й про тамтешню українофобію воліли 
не чути (УТ-і, 13/14). 

Твінпíксовість ← “твінпíксовий”← Твін Пікс í/і 
Опредметнена ознака, пов’язана з “Твін Пікс” (англійський фільм). 
…хоча фільм припинив свій показ, ідея твінпіксовості ще жива (Радіо 
“Ера FM”, 05.02.14). 

Твітерáст ← Твí[тер + педер]áст í/і 
Зневажливо-іронічно про користувача Твітеру (соціальна мережа). 



Шановці фейсбукці (а також вконтактери, твітерасти і, тьфу-
тьфу-тьфу, однокласники)! (ФБ: А. Троян, 14.03.14). 

Театровідкриття́ ← відкриття́ теáтр(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення відкриття театру. 
“Театровідкриття” й “театроконструювання”. Даруйте, будь 
ласка, за кострубатість цих псевдонеологізмів (ДТ-і, 5/14). 

Театроконструювáння ← конструювáння теáтр(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення конструювання театру. 
“Театровідкриття” й “театроконструювання”. Даруйте, будь 
ласка, за кострубатість цих псевдонеологізмів (ДТ-і, 5/14). 

Театротвóрення ← твóренн(я) теáтр(у) ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення творення театру. 
Давним-давно, вже років із двадцять, він заглиблений і навіть 
зациклений на процесі “театротворення” (ДТ-і, 5/14). 

Телегáмбургер ← гáмбургер 
Телевізійний гамбургер. 
Зрозуміло, для чого – заробітку, заради якого він і ощасливив нас 
своїми телегамбургерами з обов’язковими Шуфричем, Герман, 
Олійником, Богословською, що мало б виглядати демократією (УЛГ-і, 
21/14). 

Телегéббельс ← Геббéльс 
Телевізійний Геббельс (тут – творець пропаганди-брехні). 
Може, пускати рухомий рядок зі спростуванням того, що 
виголошують російські телегеббельси (ТК-і, 14.03.14). 

Телезмійни́к ← змійни́к 
Телевізійний змійник. 
Гугнявіння голоском телемешить телезмійник Щось про гени та про 
війни, Наче пес рудий хвостом… (М. Боровко. У долоню – день 
листком…). 

Телезомбувáння ← зомбувáння 
Телевізійне зомбування. 
Але серед люмпенів майже всі думають не мізками, а почуттями, 
“вибирають серцем”, завжди шукають “сильну руку” і легко 
піддаються телезомбуванню (Егоїст, 3/14, с. 11). 

Телеканалізáція ← каналізáція 
Телевізійна каналізація. 
Скуповують “телеканалізацію”, забивають її свіжими 
“бреховшеками”, “видріністами”, що ласі, колись “купони стригли”, а 
нині “рубають капусту” (І. Колодій. Горіла шина…). 

Телекíлер ← кíлер 
Телевізійний кілер. 
Здавалося б, українофобська параноя від російського “телекілера” 
Дмитра Кисельова – саме дно помийної ями, на яку перетворилися 
“кремлівські” ЗМІ (ВЗ-і, 17.02.14). 

Телекіножýйка ← кіножýйка 



Телевізійна кіножуйка. 
Але він ще й придумав замість них свій, що існує поки що в його уяві, 
та від того не менш реальний, ніж російське “мило” вкупі з 
феесбешною теле-кіножуйкою (ГПУ-і, 06.05.14). 

Телемайдáн ← Майдáн 
Телевізійний Майдан. 
Наш телемайдан (назва статті) (День-і, 61/14). 

Телеолігархíчний ← “телеолігáрх” ← олігáрх á/а  
Ознака, пов’язана з телеолігархом (олігарх-власник телеканалів). 
Ніч виборів-2014: телеолігархічна гризня, молодіжний Перший і 
Шустер як завжди (назва статті) (ТК-і, 27.10.14). 

Телеотрýєння ← отрýєння 
Отруєння від телебачення. 
У мене телеотруєння (ФБ: Л. Хворост, 26.07.14). 

Телепáща ← пáща 
Телевізійна паща. 
Де російська телепаща, там голівонька пропаща (ФБ: Безкоштовні 
курси української мови, 09.10.14). 

Телепопсá ← попсá 
Телевізійна попса. 
Своя “телепопса” краща (День-і, 61/14). 

Телепопся́тина ← попся́тина 
Телевізійна попсятина. 
Може, це всього-навсього смердюча відрижка довоєнних часів, коли 
наше убоге телебачення за відсутності талантів і фантазії з року в 
рік безкінечно транслювало остогидливі фізії галкіних-баскових-
кіркорових, від чого тіпало вже навіть найледачіших диванних 
шанувальників дешевої телепопсятини? (УЛГ-і, 22/14). 

Телепоя́ва ← поя́ва 
Телевізійна поява. 
Що означає передноворічна телепоява на “Інтері” російських співаків, 
котрі публічно підтримали військову агресію Кремля проти України? 
(УЛГ-і, 22/14). 

Телерадіоколгóсп ← колгóсп??? 
Телевізійний та радійний колгосп. 
Телерадіоколгосп пора закрити (назва допису) (УП, 11.03.14). 

Телерадіоти́совець ← телерадіо-компáнія Ти́с(а) 
Особа-працівник телерадіокомпанії “Тиса”. 
Громадська рада, до якої, гадаю, повинні увійти знані, авторитетні в 
Закарпатті “телерадіотисовці” – Осип Лобода, Світлана Бойко, 
Наталія Якушко, Тетяна Лешко, Дмитро Воробець, а також 
журналісти Владислав Микита, Наталія Мигалина, активісти Павло 
Чучка, Володимир Феськов, інші, повинна разом з керівництвом 
компанії сформувати, виробити, реалізувати чіткі правила гри (ТК-і, 
27.09.14). 



Телетітýшка ← тітýшка 
Телевізійний тітушка 
Чи не є це телетітушки, які відробляють свої гроші? (Радіо “Ера 
FM”, 01.02.14). 

Тéмрявість ← “тéмрявий” ← тéмряв(а) в/в’ 
Опредметнена ознака, пов’язана темрявою. 
Хіба ти не знати, що до настання темрявості гасати учвал не можна 
(Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Тепéшка ← тепé 
Особа, належна до т.п. (тому подібних). 
На жаль, деякі розумники намагаються втілити в життя 
“побажання” школоти та тепешок, висловлені в Інтернеті… 
(varta.kharkov.ua, 22.02.14). 

Теревéнівець ← теревéн-и(ти) н/н’ 
Особа, яка теревенить. 
 – Одними з найбільших теревенівців є гусельниці, – сказав ВДВ 
(Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Теровáта ← тер-ористи́чн(а) вáт(а) +о+ 
Ослівлення словосполучення терористична вата. 
Теровата заважає впровадженню мінських домовленостей і обміну 
полоненими, хоча ще звільнено 7 полонених (ФБ: І. Алкснін, 28.09.14). 

Терсéрний ← Терсéр(а) 
Ознака за стосовністю до Терсери (четверта іспанська футбольна ліга). 
Зараз в “терсерній” групі лідирує клуб з Гечо (81 тисяча жителів), 
“Аренас” (ua-football.com, 10.12.14). 

Технослідопи́т ← слідопи́т 
Технологічний слідопит. 
Готуйтеся познайомитися зі Жерлоком Хохмсом та його 
Технослідопитом, а також розшифровувати таємничі послання, 
вивчати генні модифікатори, шукати вкраденого привида Вовчила-
Хижачила та розплутувати страхітливі злочини (Пізнайко від 6 років, 
5/14, с. 16). 

Тигропотáм ← [тигр + гі]попотáм +о+ и/́и 
Поєднання ознак тигра й гіпопотама. 
Вони відправляють мене в зонопарк або циркнадроті з усіма тими 
скубанутими тигропотамами і крокодиляльками (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Тисячопáльцевий ← ти́сяч(а) пáльц(ів) +о+ á/а и/́и 
Ознака, пов’язана з тисячею пальців. 
… нудьгуючи за феєрверками своїх тисячопальцевих мелодій в 
актовому залі було і я торкався середнім пальцем до клавіш… 
(Ю. Ананко. Монотонно барабанить дощ). 

Тихомíсячний ← ти́х(ий) мíсяць +о+ и́/и ц’/ч  
Ознака, пов’язана з тихим місяцем. 



 – Іноді, в дуже-байдуже тихомісячну ніч, – сказав ВДВ, п – я 
повертати свої вуха в належному напрямку… (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Тігідóбкін ← [Тігíпко + Дóбкін] í/і 
Поєднання ознак С. Тігіпка і М. Добкіна (кандидати в Президенти). 
Вйо до трону – 3 імені Тігідобкіна. Найкращим для Партії регіонів та 
її сателітів був би об’єднаний кандидат – Міхагєй Тігідобкін (Вйо до 
трону, 3/14). 

Тігíпківець ← Тігíпк(о)  
Особа-прибічник, прихильник С. Тігіпка. 
Грошей вкладено багато – результат низький, хоча більшість 
соціологічних досліджень прогнозувала саме “тігіпківцям” місце 
опозиції в парламенті (УМ-і, 163/14). 

Тітухáн ← тітýш-к(а) ý/у ш/х 
Зневажливе до тітушка. 
Янукович ховається в Донецьку. Це він оплачує цих тітуханів (ГПУ-і, 
14/14). 

Тітýшкинський ← тітýшк(а) 
Ознака за стосунком до тітушки. 
За такий короткий проміжок часу Україна скотилася від 
перспективної держави з цілком реалістичними євроінтеграційними 
прагненнями до країни третього світу, де панує підживлюваний 
владою бандитський (“тітушкинський”) “бєспрєдєл”… (УМ-і, 10/14). 

Тітушковóд ← вод-и́(ти) тітýшок ↔ +о+о/ó ý/у 
Особа, яка водить тітушок (про керівників тітушок). 
І за їх спиною стоять інші. Тітушки і тітушководи (ПіК-і, 30.04.14). 

Тітушкогрáд ← град тітýшок ý/у 
Ослівлення словосполучення град тітушок. 
Недарма після Майдану Харків в неті іноді згадують, як 
Тітушкоград... (ДД, 19.06.14). 

Тітушкоміліціонéр ← тітýшк(а)-міліціонéр +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення тітушка-міліціонер. 
Це і є те привітання, як будуть “по гражданкє” тітушкоміліціонери 
говорити до простих громадян (Файні новини з Майклом Щуром 
(АЄОА), 16/14). 

Тітушконачáльник ← начáльник тітýшок ↔ +о+ ý/у о/ø 
Ослівлення словосполучення начальник тітушок. 
По суті, з того, що розповіли вчора керівники силових відомств, це 
тільки троє “беркутівців”, троє “тітушок” і троє “тітушко-
начальників” (УМ-і, 49/14). 

Тітушкоподíбний ← подíбн(ий) до тітýшк(и) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення подібний до тітушки. 
Але цей супротив тітушкоподібний (Країна-і, 26/14). 

Тітушкопровокáторський ← тітýшк(и)-провокáтор(и) +о+ ý/у 
Ознака за віднесеністю до тітушок-провокаторів. 



Крімські події, які продовжують масовий тітушко-провокаторський 
безлад у різних куточках України, готувалися не один рік … (ЛУ, 10/14, 
с. 4). 

Тітушкорóб ← роб-и́(ти) тітýшок ↔ +о+ о/ó о/ø ý/у 
Особа, яка робить тітушок. 
Скандальний керманич харківського “ОПЛОТу” (бійцівський клуб – 
“тітушкороб”) Євген Жилін помчав до Санкт-Петербурга просити 
підмоги для захисту “землі малоросійської” (ВЗ-і, 10.02.14). 

Тітушкосафáрі ← сафáрі на тітýшок ↔ +о+ о/ø ý/у 
Ослівлення словосполучення сафарі на тітушок (про відловлювання 
тітушок у Києві 20 січня). 
Ніч та день 21 січня. Тітушко-сафарі (назва статті) (УП, 21.01.14). 

Тітушкувáння ← тітушкув-á(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом тітушкувати. 
А там вже проллють чиюсь кров. Бо кров – основна умова 
“тітушкування” (УП, 28.01.14). 

Тітушня́ ← тітýш-к(а) ý/у 
Зневажливо-збірне до тітушок. 
Звичайно, дуже важко мати її в Севастополі, бо віддразу налітають 
навіжені бабки, тітушня тощо (УТ-і, 49/14). 

Тітýшчин ← тітýшк(а) к/ч 
Ознака за стосовністю до тітушки. 
“Тітушчині” 200-гривень на день – це ж не бізнесмени і не президент 
з власної кишені виймає, фактично їх сплачуємо ми, ті, хто сплачує 
податки (tereveni.org, 25.12.13). 

Тітьóтка ← ті[тýшка + тьóтка] 
Ослівлення словосполучення тітушка-тьотка. 
В інтернет-форумах їх назвали по-іншому – “тітушками жіночої 
статі”. Мої колеги кажуть – “тітьотки”… (ВЗ-і, 13.02.14). 

Тлумачáнт ← [тлумáч + музик]áнт á/а 
Поєднання ознак тлумача й музиканта. 
Сьогодні він називає себе “тлумачант”, бо ніяк не може визначити, 
кого у ньому більше – музиканта чи тлумача… (Гуртом, 28.06.14). 

Тостпромóвочка ← тóст-ов(а) промóвочка ó/о 
Ослівлення словосполучення тостова промовочка. 
Одягнений – як з голочки, Два волоски причесані, В кишенях – 
тостпромовочки Про чемності і чесності (Ю. Береза. Добився свого). 

Тоталітаризмознáвство ← знá(ти) тоталітáризм ↔ +о+ á/а  
Наука про тоталітаризм. 
Про тоталітаризмознавство (назва статті) (День-і, 244/14). 

Травмомáркет ← мáркет травм ↔ +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення маркет травм. 
У сараєвської поетки Адіси Башич є пронизливий вірш 
“Травмомаркет”, ліричну героїню якого іноземці запитують: чи не 
здається їй, що вона торгує своєю травмою? (УТ-і, 3/14). 



Травонепáм’ять ← непáм’ять трав(и́) ↔ +о+  
Ослівлення словосполучення непам’ять трави. 
Назва вірша В. Вакуленка “Травонепам’ять”.  

Тракторосексуáл ← трáктор-н(ий) сексуáл +о+ á/а 
Ослівлення словосполучення тракторний сексуал. 
Міністр сільського господарства – тракторосексуал (Файні новини з 
Майклом Щуром (АЄОА), 5/14). 

Трахультéт ← [трáхальн(ий) + фак]ультéт á/а 
Ослівлення словосполучення трахальний факультет. 
Трахультет (назва вірша О. Стусенка). 

Тридебíлінг ← тр(и) дебíл(и) +и+ л/л’ 
Явище, пов’язане з трьома дебілами. 
Шириться мем тридебілінг, який розпочали пан Янукович, Пшонка і 
Захарченко (Вйо до трону, 3/14). 

Трóлінговий ← трóлінг 
Ознака за належністю до тролінгу. 
Слідом за Путіним, Медведєвим, Лавровим та всіма іншими чуркіними 
цю тролінгову тезу не тільки підхопили широкі народні маси 
російських громадян, але і взяли на озброєння – на жаль, у дослівному 
сенсі теж – терористи з “донбаських республік” (tsn.ua, 25.05.14). 

ТСНка ← ТСН 
Ослівлення абревіатури ТСН. 
ТСН-ки – це колонки, із якими Юрій Андрухович раз на тиждень 
виступає на сайті tsn.ua “Телевізійної служби новин” Каналу “1+1” 
(Буквоїд, 08.12.14). 

Туаленáле ← туа[лéт + біє]нáле 
Туалетне біенале. 
Організатори японського арт-фестивалю “Туаленале” запрошують 
художників і дизайнерів взяти участь у цьому культурному заході (ВЗ-
і, 07.07.14). 

Тулуб’ю́ґенд ← [Тулýб + гітлер]ю́ґенд ý/у 
Гітлерюґенд С. Тулуба (очільник Черкащини). 
“Тулуб, у якого руки в крові і який відповість за розстріл на дамбі, … за 
створений ним загін бандитів-“тітушок” – “тулубюгенд”, буде 
намагатися сховатися у своїх закордонних помістях”, – підтверджує 
таке припущення нардеп від Черкащини Віктор Тимошенко (УМ-і, 
29/14). 

Тулуб’я́тко ← Тулýб ý/у 
Зневажливо-іронічне про прибічників С. Тулуба (екс-очільник 
Черкащини). 
Тому вони сподіваються самі стати “тулуб’ятками” (ДТ-і, 20/14). 

Тундрокацáп ← кацáп з тýндр(и) ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення кацап з тундри. 



“Краще бути “єврохохлами” (слівце зі скетчу російського гумориста 
Задорнова. — Авт.), ніж тундрокацапами”, — сказав Петриненко 
(УМ-і, 4/14). 

Турпалóмництво ← тур-исти́чн(е) палóмництв(о) 
Ослівлення словосполучення туристичне паломництво. 
У другу зміну обіцяють масове “турпаломництво” з Татарстану 
(ВЗ-і, 23.03.14). 

Тутбýтній ← тут бý(ти) ý/у 
? 
“Оцейні” гуцули – тутбутні і – скрізь, над тобою і поруч… 
(О. Зеленська. Оцейні гуцули…). 

Тýшковий ← тýшк(а) 
Ознака за належністю до тушок. 
А поруч із ним спостерігається та ж таки стійка група партійних 
соратників…, а також тато і син Табалови, які започаткували 
“тушковий” процес у парламенті VII скликання (ДТ-і, 4/14). 

Тушкомерзóта ← мерзóта з тýшок ↔ +о+ ý/у о/ø 
Ослівлення словосполучення мерзота з тушок. 
Той, хто вимовить слова “компроміс з владою”, той – падлюка, той 
продажна тушкомерзота… (ДД, 02.12.13). 

Тьолковóд ← вод-и́(ти) тьóлок ↔ +о+ ó/о о/ø 
Особа, яка водить тьолок. 
Конярі-“тьолководи”, хворобливі яхтсмени-юристи, політбіженці-
гірськолижники, асфальтоукладачі-громадяни Мальти й т.п. 
отримали прописку в партійних списках (ДТ-і, 35/14). 
 

У 
 

УДА́Рівка ← УДА́Рів-ець 
Жінка-ударівець. 
Учора на пропозицію “УДАРівки” Ірини Геращенко народні депутати 
вшанували хвилиною мовчання прапорщика Сергія Кокуріна, який 
загинув від рук окупантів в українському Криму (УМ-і, 42/14). 

УзурПáстор ← узур[пáтор + пáстор] 
Ослівлення словосполучення узурпатор-пастор (жартівливо-іронічно 
про О. Турчинова). 
Крим – УзурПастор Шлак та Ко здали Путіну ще три тижні назад 
(ФБ: Т. Монтян, 08.03.14). 

Укробандéрівець ← укр-аї́нськ(ий) бандéрівець +о+ 
Ослівлення словосполучення український бандерівець. 
Краще нам, агресивним укробандерівцям, захиститися від мирних 
російських благодійників, які для нашого ж блага навчають нас уму-
розуму… (ПіК-і, 17.03.14). 

Укрожидобандéра ← жидобандéра 
Ослівлення словосполучення український жидобандера. 



Не здивуюсь, якщо невдовзі побачу звільнених ментів-начальників 
перекованими на керівників високого рангу, які координуватимуть дії 
тих добровольців-патріотів, які допомагають героїчному донбаському 
люду звільнитися з-під влади укрожидобендер… (ПіК-і, 08.08.14). 

Укромайдáн ← укр-аї́нськ(ий) Майдáн +о+ 
Ослівлення словосполучення український Майдан. 
Чи настане й “Укромайдан”? (назва статті) (ШП, 3/14, с. 3). 

Укрóп ← укр-аї́нськ(ий) óп-ір 
Ослівлення словосполучення український опір. 
“Нехай вони нас називають “укропами”. Тому що “УКРОП” 
розшифровується дуже просто – “Український опір”, – заявив Петро 
Олексійович (УМ-і, 132/14). 

Укропарлáмент ← укр-аї́нськ(ий) парлáмент +о+  
Ослівлення словосполучення український парламент. 
Зважаючи на укропарламент поточного скликання, бійцівські якості у 
буквальному значенні слова жодному стереошахісту анітрохи не 
заважають, а інколи навіть украй потрібні (ФБ: Б. Стасюк, 08.05.14). 

Укроп’ємóнт ← укр-аї́нськ(ий) П’ємóнт +о+ 
Ослівлення словосполучення український П’ємонт. 
Це саме той незалежний експерт, у чиєму творчому доробку 
матеріали із заголовками на кшталт “Смердючо-нестерпний укро-
П’ємонт” і “Нацизм бидла” (УТ-і, 6/14). 

Укрóпинка ← укрóп 
Зменшено-пестливе до укроп. 
Ми присвятили цю ялинку укропу і назвали її Укропинка (Перший 
національний: Утеодин з Майклом Щуром, 11/14). 

Укрóпівський ← укрóп п/п’ 
Ознака за стосовністю до “укропів” (зневажливо-іронічна назва 
українців). 
І весь цей чудовий план “гiбридної вiйни” полетiв пiд три чорти, бо 
росiйськi зенiтники, певно, з похмiлля сплутали “укроповський” 
транспортник iз цивiльним малайзiйським «Боїнгом” (ШП, 31/14, с. 5). 

Укрофаши́ст ← укр-аї́нський фаши́ст +о+  
Ослівлення словосполучення український фашист. 
А в Парижі вже править тризну Злий бандерівський укрофашист. 
Ходить чорний, у майці з тризубом По бруківці гейропських міст 
(О. Ірванець. А в Парижі…). 

Ультрамаргінáл ← маргінáл 
Надзвичайний маргінал. 
Лише черговий акт дискредитації сепаратистів-ультрамаргіналів та 
удар по російській економіці (ПіК-і, 12.03.14). 

Ультрапропýтінський ← пропýтінський 
Надзвичайно пропутінський. 
Коли в Західній Європі вживають це словосполучення, то згадують 
грецьких неонацистів, угорський “Йоббік”, а також французький 



Національний фронт (ультрапропутінський, скажу мимохідь) і 
Австрійську партію свободи… (УТ-і, 13/14). 

Урбíнівський ← Урбíно [о + ів] 
Ознака за стосовністю до “Урбіно” (українське видавництво). 
“Урбінівське” видання цієї книги традиційно якісне (Буквоїд, 14.10.14). 

Урядоутвóрюючий ← утвóрю-ва(ти) ýряд ↔ +о+ ý/у  
Ознака дії, названа словосполученням утворювати уряд. 
Шеремета прозоро натякав на “урядоутворюючу” партію – 
“Народний фронт”, від якої балотувався Остап Семерак, а також ВО 
“Свобода”, чий ставленик Андрій Мохник очолював Міністерство 
екології та природних ресурсів України (ДТ-і, 42-43/14). 

Усещетривáння ← усé ще трив-á(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням  усе ще триває. 
Ефект усе-ще-тривання в часі цього епізоду … забезпечений 
експлікацією численних побутових деталей… (КК, 290-292/14, с. 370). 
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Файномісчáнин ← фáйн(е) мíст(о) +о+ í/і т/ч 
Особа-житель файного міста (Тернополя – від пісні гурту “Брати 
Гадюкіни” “Файне місто Тернопіль”). 
Агов мої файномісчани! (doba.te.ua, 14.01.14). 

Фандесьє́клевий ← фан-де-сьє́кль л’/л 
Ознака за належністю до фан-де-сьєкль (від фр. Fin de siècle – кінець 
століття). 
І постійне дежавю, яке не можна пояснити лише тим, що це 
історичний роман про фандесьєклевий Станіславів (ЛА, 12.12.14). 

ФАНтасти́чний ← [фан + фан]тасти́чний á/а 
Ослівлення словосполучення фантастичний фан. 
ФАНтастичні патріоти. Футбольні фани влаштували на 
Пішохідному мосту фаєр-шоу на підтримку єдності України (УМ-і, 
70/14). 

Фаріóнистий ← Фаріóн 
Ознака, пов’язана з І. Фаріон (українська депутатка). 
Не треба засмічувати мову галицизмами, навіщо постите фаріонисті 
матеріали (ФБ: Р. Мельників, 05.08.14). 

Фаріóнство ← Фаріóн 
Ознака, пов’язана з І. Фаріон (українська депутатка). 
Ідіть ви ік дідьку зі своїм фаріонством (ФБ: Р. Кордун, 20.06.14). 

Фармакотрéйдер ← фармако-логíчний трéйдер +о+  
Ослівлення словосполучення фармакологічний трейдер. 
Чи не те саме в нас і з фармакотрейдерами? (ТК-і, 09.08.14). 

Фашінтéрн ← фаш[и́стськ(ий) Ком]інтéрн 
Ослівлення словосполучення фашистський Комінтерн. 
Кремлівський фашінтерн (назва статті) (День-і, 61/14). 



Федерáлити ← федерáл 
Дія (процес), пов’язана з федератом (робити федератом). 
Федеральний федерал федералив федерят, федерята верещали: Путін, 
Путін! (Файні новини з Майклом Щуром (АЄОА), 22,5/14). 

Федералізацíйний ← федералізáці[й(а)] á/а 
Ознака, пов’язана з федералізацією. 
Раз по раз “федералізаційну” панацею для України авторитетно 
пропагує Богдан Гаврилишин, послідовно ставлячи за приклад 
Швейцарію (ДТ-і, 29/14). 

Федерасти́чний ← федерáст á/а 
Ознака за стосунком до федераста. 
У Службі безпеки, яка першою мала б реагувати на сепаратистсько-
“федерастичні” випади, з реакцією не поспішають (ВЗ-і, 10.02.14). 

Федеря́та ← федер-áл р/р’ 
Зневажливо-іронічно про федералів. 
Федеральний федерал федералив федерят, федерята верещали: 
Путін, Путін! (Файні новини з Майклом Щуром (АЄОА), 22,5/14). 

Фейсбýкер ← Фейсбýк 
Особа-користувач Фейсбуку (соціальна мережа). 
З Донбасом і Луганськом все більш-менш ясно; там не зважаючи на 
“фінальну фазу” АТО у виконанні фейсбукера Авакяна, з погромами і 
перманентним терором впроваджується кримський сценарій (ДД, 
13.05.14). 

Фейсбýкець ← Фейсбýк 
Особа-користувач Фейсбуку (соціальна мережа). 
Шановці фейсбукці (а також вконтактери, твітерасти і, тьфу-
тьфу-тьфу, однокласники)! (ФБ: А. Троян, 14.03.14). 

Фейсбукозалéжний ← залéжн(ий) від Фейсбýк(у) +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення залежний від Фейсбуку. 
…про це тут же розбовкав на весь світ фейсбукозалежний Бригінець 
(ПіК-і, 26.06.14). 

Фейсбучáнин ← Фейсбýк ý/у к/ч 
Особа-користувач Фейсбуку (соціальна мережа). 
Доброго ранку, о фейсбучани! а ви намагається шукати в житті 
позитив? і як, вдало? (ФБ: К. Розкладай, 11.12.14). 

Фекалонóсець ← нос-и́(ти) фекáл-і[й(і)] ↔ +о+ á/а о/ó л’/л 
Особа, яка носить фекалії. 
Фекалоносці (назва статті) (ДД, 09.02.14). 

Фекалоносíння ← нос-и́(ти) фекáл-і[й(і)] ↔ +о+ á/а о/ó л’/л 
                             ← носíння фекал-ій  ↔ +о+ á/а л’/л 

Опредметнена дія, названа словосполученням носити фекалії; 
ослівлення словосполучення носіння фекалій. 
Хто може ще так яскраво продемонструвати всьому світові свою 
зневагу до старого геббельсівського трюку шовіністичної путінської 
спартакіяди фекалоносіння? (ДД, 09.02.14). 



Фéменша ← Фéмен 
Жінка із Фемен. 
У мережі з’явилося фото “кримського фемен”, передає користувач 
Фейсбуку Баба і кіт, Як кажуть, київські феменші нервово курять 
десь неподалік (expres.ua, 30.03.14). 

Феміатрíя ← фем-íн(а) 
Наука про лікування жінок. 
Можливо, в майбутньому, окрім педіатрії, буде феміатрія (ФБ: 
В. Лученко, 27.07.14). 

Фіалкознáвець ← знá(ти) фіáлк(и) ↔ +о+ á/а 
Особа, яка “знає” фіалки (про вченого, які займається розведенням 
фіалок). 
Однак, крім цього, там можна помилуватися композиціями з безлічі 
сортів цієї квітки, скуштувати фіалкові смаколики і взяти участь у 
тематичних конференціях, на які з’їжджаються “фіалкознавці” та 
“фіалколюби” з усього світу (День-і, 17/14). 

Фіалколю́б ← люб-и́(ти) фіáлк(и) ↔ +о+ á/а ю/ю́ 
Особа, яка любить фіалки. 
Однак, крім цього, там можна помилуватися композиціями з безлічі 
сортів цієї квітки, скуштувати фіалкові смаколики і взяти участь у 
тематичних конференціях, на які з’їжджаються “фіалкознавці” та 
“фіалколюби” з усього світу (День-і, 17/14). 

Філолóжець ← [філолóг + запорóж]ець 
Поєднання ознак філолога й запорожця (тут у значенні козак). 
Філоложці пишуть листа москальському засрану (ФБ: Н. Міщенко, 
25.04.2014). 

Фíрташествувати ← Фíрташ  
Дія (процес), пов’язана з Фірташем (чинити як Д. Фірташ – український 
олігарх). 
То терміново їх розривайте й укладайте з тими, хто має намір 
працювати, а не “фірташествувати”!.. (ДТ-і, 26/14). 

Фíрташівець ← Фíрташ  
Особа-прибічник Д. Фірташа (український олігарх). 
Мені важко повірити, що співпраця місцевих “тимошенківців” із 
“фірташівцями” могла відбутися без благословення Юлії 
Володимирівни і Дмитра Васильовича (ДТ-і, 20/14). 

Флешботомóб ← флешмóб + бот ↔ +о+ ó/о 
Флешмоб ботів (неіснуючий або проплачений інтернеткористувач). 
Словесні дискусії вимагають написання ЛІТЕР, а це дуже палить 
ботів через стандартні фрази (про такі флешботомоби давно відомо 
на твіттері) (ФБ: О. Винник, 05.10.14). 

Флешмóбівець ← флешмóб б/б’ 
Особа-учасник флешмобу. 



А так – доведеться поки ініціативним “флешмобівцям” 
вдовольнитися лише духовною присутністю Віктора Федоровича 
(ПіК-і, 21.03.14). 

Флешмобомáнія ← мáнія флешмóб(ів) +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення манія флешмобів. 
Львів погано впливає на Вас – інфікує флешмобоманією (ФБ: 
Л. Щербата, 26.02.14). 

Фóбський ← фоб 
Ознака за віднесеністю до фоба. 
А чи не фактом фобського наступу на Шевченка є виступ 2000 року 
антиукраїнської російської еміграційної кліки з масонського 
благословення у газеті “Washington Post” за знесення пам’ятника 
Шевченку у Вашингтоні? (ЛУ, 22/14, с. 10). 

Фоліóлійний ← Фóліо ó/о 
Ознака, пов’язана з “Фоліо” (українське видавництво). 
Чим кинув виклик дешевій фоліолійно-клубній все-бі-бі-сівській 
коронованій популярності (Буквоїд, 20.01.14). 

Фольксрáшен ← [рáшен] фолькс[дóйч] ↔  
Ослівлення словосполучення рашен (російський) фольксдойч. 
Тим часом у Луганську, Харкові і надалі мляво маніфестують “за 
Расію і Путіна”, а в Донецьку таки найколоритніше – шахтарі 
державних шахт, місцеві гопники й професійні “фолькс-рашен” з 
нацистських організацій, які на балансі РФ (tsn.ua, 22.03.14). 

Фолькрýсіше ← [рýсіше] фолькс[дóйч] ↔ 
Ослівлення словосполучення русіше (російський) фольксдойч. 
Будь-який російський політик, що розраховує на масову підтримку 
своїх громадян, вважає своїм обов’язком говорити про цих 
“фольксрусіше” (УТ-і, 27/14). 

Фонтріє́рівський ← фон Тріє́р р/р’ 
Ознака за стосовністю до Л. фон Трієра (австрійський кінорежисер). 
Нові фільми від Андрона Кончаловського, Алехандро Іньярріту, Фатіха 
Акіна; повна версія (без купюр) фонтрієрівської “Німфоманки”; а 
також фільм-присвята видатному італійському режисеру П’єру 
Паоло Пазоліні (ДТ-і, 29/14). 

Фотозвинувáчення ← звинувáчення 
“Фотографічне” звинувачення. 
Конкурс “ЕКОоб’єктив” проводиться за двома номінаціями — 
“Фотозвинувачення” та “ЕКОінновація” (День-і, 21/14). 

Франтýзький ← [франц]ýзький + [бут]ýзький 
Поєднання ознак французького й бутузького (схрещення однойменних 
мов). 
… Бутузія була французькою колонією, і вся державна служба 
говорила мовою метрополії, але так тяжко зміненою, насиченою 
бутузькими словами, що її називали не французькою, а франтузькою… 
(Р. Дідула. Привіт із джунглів). 



Френдéса ← фрéнд é/е 
Жінка-френд (про друзів у соціальних мережах). 
А ви, френди і френдеси, читайте і звітуйте (ФБ: Ю. Винничук, 
04.12.14). 

Френдоци́д ← френд é/е 
Нищення (цид) френдів (про друзів у соціальних мережах). 
Масове видалення френдів – це френдоцид (як суїцид, геноцид) (ФБ: 
О. Довженко, 22.09.14). 

Френдоци́т ← френд é/е 
? 
Френдоцит (як фагоцит, лейкоцит) – це щось у вас у крові (ФБ: 
О.  Довженко, 22.09.14). 

Фрóндочка ← фрóнд(а) 
Зменшено-зневажливо до фронда. 
Зримо видко, що підтягуються знову поцвілі та запилюжені “валізи 
компромату”, пригадуються і старі образи, формуються “фронди і 
фрондочки” під того чи того кандидата на посаду голови НСПУ (ЛУ, 
45/14, с. 14). 

Фронтови́чка ← “фронтови́к” ← Національний Фронт ó/о 
Жінка-член “Національного фронту” (французька політична партія). 
Активістки “Фемен” проти “фронтовички” Ле Пен (назва статті) 
(ВЗ-і, 23.04.14). 

ФСБéрія ← ФСБ 
Країна ФСБ (Федеральна служба безпеки). 
КРАЇНА ФСБерія. Громадська вбиральня імені Олександра 
Сергійовича (ДД, 09.07.14). 

Фýнтівний ← фунт т/т’ 
Ознака, пов’язана з фунтом (грошова одиниця Великої Британії). 
Я думаю, що ця вулиця буде Доларова чи якась там Фунтівна (Радіо 
“Ера FM”, 03.02.14). 

Футболізáтор ← [футбол + тота]лізáтор 
Футбольний тоталізатор 
Футболізатор від МТС (назва рекламної акції “МТС”, червень 2014). 

Футболя́чка ← фут[бóльн(а) + бол]я́чка ó/о 
Ослівлення словосполучення футбольна болячка. 
Діагноз від голу – футбольна болячка, світ охопила футболячка… (з 
реклами мережі магазинів “Comfy”). 

Фухіпопулíзм ← популíзм Фухі-мóрі ↔  
Ослівлення словосполучення популізм Фухіморі (президент Перу). 
У спеціалізованій літературі з’явилися терміни “неоліберальний 
популізм” і стосовно до Перу — “фухіпопулізм” (від прізвища 
президента Фухіморі), тобто теж неолібералізм, але авторитарного 
штибу (День-і, 24/14). 

 
 



Х 
 

Хазáрич ← [хазáр + Азáр]ич 
Ослівлення словосполучення хазар-Азарич. 
Отже, дякуємо за “пакращення” не “Гулаку-Артьомовському”, не 
“Анні Ахметовій” і навіть не “українському поетові Чехову” – а 
нашому “видатному казкареві” Хазаричу (І. Колодій. Горіла шина…). 

Хазáркін ← [хазáр + Назáр]кін 
Осілвлення словосполучення хазар Назаркін (український генерал). 
Хто знає, цей Хазаркін досі керує АТО? (ФБ: І. Магрицька, 14.09.14). 

Хамерманофíл ← Хамермáн знищує віруси +о+ á/а 
Особа, яка “любить” гурт “Хамерман знищує віруси”. 
Вчора перед концертом бойз-бенду “Хамерман знищує віруси“ … була 
цікава ситуація… І от ми, “хамерманофіли”, стояли перед залою, а 
прихильники “Никиты” покидали приміщення (ФБ: А. Бондар, 
07.06.14). 

Хамíзм ← Хам á/а м/м’ 
Слова, вирази Хама (кримінальне прізвисько В. Януковича). 
ХАМІЗМИ від Зека (ФБ: І. Січовик, 28.02.14). 

Харекрíшнати ← харекрíшна 
Дія (процес), пов’язана з  харекрішною (співати “харекрішна”). 
Книжечки якісь пропонували, харекрішнали, питали, чи була в Індії 
(ФБ: Л. Павлів, 31.07.14). 

Харківськомóвний ← хáрківськ(а) мóв(а) +о+ á/а 
Ознака за стосовністю до “харківської мови”. 
Правду сказавши, ті мої українські зацікавлення бачилися химерними в 
середовищі однокласників – мешканців “харківськомовних” околиць, 
проте треба віддати їм належне: хлопці (а це була чоловіча школа) 
ставилися до них толерантно, як до безневинного дивацтва (УТ-і, 
34/14). 

Хасидобандéрівець ← бандéрівець із хаси́д(ів) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення бандерівець із хасидів. 
Сьогодні заходив один із лауреатів “Русской премии” і похвалився, що 
він відтепер “хасидобандерівець” (ФБ: Р. Мельників, 03.04.14). 

Хатазкрáйній ← моя хáт(а) з крá[й(у)] á/а 
Ознака, пов’язана з позицією моя хата з краю. 
Це означає, що цінності вищого рівня починають превалювати над 
нашими консюмеристсько-хата-з-крайними звичками (УП, 27.01.14). 

Хвороголóвий ← хвóр(а) голов(á) +о+ ó/о о/ó 
Ознака того, хто/що має хвору голову. 
…хвороголові знову відзначилися: теракти у Києві та Харкові… (ФБ, 
26.12.14). 

Хворю́га ← [хвор(ий) + ворю́г]а 
Ослівлення словосполучення хворий ворюга. 



Хворюга – в Росії людина, яка страждає психічним розладом – 
клептоманією, але при цьому займає державну посаду (ДЧ-і, 29.04.14). 

Херáнт ← [хер + гар]áнт é/е 
Поєднання ознак хєра і гаранта (про Президента В. Януковича). 
Володимир Михайлович, треба віддати належне, тоді “не залишив 
пальчиків” на вказівці військам проголосувати за проект звернення до 
Хєранта (ДД, 24.02.14). 

Хештéговий ← хештéг 
Ознака, пов’язана з хештегом (слово чи вираз, використовуваний в 
Інтернеті для маркування сенсу сказаного). 
Наразі в мережі з’явилася нова хештегова кампанія “врятуй людей 
Донбасу”, “від української армії” (newsdaily.com.ua, 12.06.14). 

Хибнокомпетéнтний ← хи́бн(а) компетéнц-і[й(а)] +о+ и/́и ц/т 
Ознака, пов’язана з хибною компетенцією. 
Перший: тільки не клас “хибно-компетентних”, бо він заведе нас у 
несправжню державу (ДТ-і, 33/14). 

Химерéччя ← химéр(а) é/е ? 
Збірне до химера ? 
Дич дрімуча з густолісся виплітає химереччя. Я стою і тихо плачу над 
обривом уночі (Б. Чепурко. Родовід). 

Хімчáнка ← Хíм-ік í/і м’/м 
Жінка-гравчиня “Хіміка” (волейбольний клуб із Южного). 
У минулому сезоні вперше у своїй історії “хімчанки” дійшли до 
чвертьфіналу Кубка європейської конфедерації волейболу (УМ-і, 
11/14). 

Хмаркоми́льний ← хмáрк(а) ми́л(а) +о+ л/л’ 
Ознака, пов’язана з хмаркою мила. 
Вони пливати в повітрі, як мацюпусічні хмаркомильні бульбашки 
(Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Хореомю́зикл ← хорео-графíчн(ий) мю́зикл +о+ 
Ослівлення словосполучення хореографічний мюзикл. 
Один з найважливіших складників подібного “хореомюзиклу” – 
особистість балетмейстера (ДТ-і, 40/14). 

Хóртівець ← Хорт т/т’ 
Особа-учасник “Хорта” (підрозділ колишніх правоохоронців). 
На даний момент, “хортівці” активно допомагають місцевому 
населенню на пограниччі з Кримом (tsn.ua, 26.03.14). 

Хохлáшний ← хохóл ó/ø 
Ознака за стосовністю до хохла. 
Це ж ми берем встидливо нагороди, Як втікачі з-під прапора свободи 
Під стяги хахлашні, це ж ми – хахли, що до величних перейшли 
(Д. Павличко. Сотенний Стефан). 

Хохлобендéра ← хохóл + бендéра +о+ ó/ ø  
Ослівлення словосполучення хохол-бендера. 



Натомість Михайло Пореченков зробив те, чого ніхто до нього не 
робив: поїхав у Донецький аеропорт і власноруч постріляв з 
крупнокаліберного кулемета по цих огидних жидофашистських 
хохлобендерах і кривавих правосєках… (ПіК-і, 02.11.14). 

Хоромотюрмá ← хорóм(и) + тюрмá +о+ ó/о 
Поєднання ознак хоромів і тюрми. 
Хоромотюрми (назва вірша М. Пасічника). 

Хрещатикувáння ← хрещатикув-á(ти) 
Опредметнена дія (процес), названа дієсловом хрещатикувати (гуляти 
Хрещатиком). 
“Хрещатикування” віршами футуриста (назва статті) (День-і, 75/14). 

ХрисДемАлья́нс ← Хрис-тия́нськ(ий) ДемАлья́нс 
Ослівлення словосполучення християнський ДемАльянс. 
Але зацікавила мене не сама відмова: чого ще було чекати від 
християнсько-демократичної партії, нехай вона і посоромилася чесно 
назватися ХрисДемАльянс (УП, 12.07.14). 

Христовоскрéсність ← христовоскрéсн(ий) н/н’ 
Опредметнена ознака, названа прикметником христовоскресний. 
Ось вона – “христовоскресність” як sancta sanctorum історії України 
(Л. Ушкалов. Моя шевченківська енциклопедія, 2014, с. 113). 

Хрущóбини ← хрущóб(и) 
? 
… я стою на темному балконі, Бабин Яр, хрущобини Сирця, телевежі 
велетенська кішка… (Ю. Буряк. Місто опломбоване). 

Хулналíстика ← [хул-ігáнська жур]налíстика 
Ослівлення словосполучення хуліганська журналістика. 
Свій творчий метод Роман називає “дурналістикою” і 
“хулналістикою” (journalism.ucu.edu.ua, 03.03.14). 

Хунтя́та ← хýнт(а) т/т’ 
Малята хунти. 
Надобраніч, любі мої хунтята (ФБ: В. Миленко, 07.12.14). 

Хуткíсімо ← хýтк(о) ý/у  
Вищий ступінь ознаки, названої прислівником хутко. 
 – Піймав! – крикнув він. – Баночку! Баночку! Хутко-хуткісімо (Р. Дал. 
ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Хýхрич ← [хухр(и́) + Шýфри]ч 
Н. Шуфрич, який робить “хухри-мухри” ? 
Голосами всіх цих недобитих хухричів і мухричів у брехню втягується 
все (tsn.ua, 28.06.14). 
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Царськоприслýжницький ← цáрськ(ий) прислýжник +о+ á/а к/ц’  
Ознака, пов’язана з царським прислужником. 



Не купили б щойно нове авто за сто тисяч зелених, а пожертвували б 
якусь частку із ваших царськоприслужницьких статків на закупівлю 
бронежилетів… (ЛУ, 27/14, с. 3). 

Цвíнтер ← цв[и́нтар + І́нтер] 
Ослівлення словосполучення “Інтер”-цвинтар. 
Цвінтер (напис на карикатурі Ю. Журавля). 

Цевекáшник ← ЦеВеКá 
Особа-учасник ЦВК (Центральна виборча комісія). 
Оскільки згідно з чинним законодавством і лікування, і командировка є 
цілком законними приводами стирчати за кордоном скільки душі 
завгодно, Хорошковський таки через вузькі “цевекашні” тенета 
прослизнув – як той самий верблюд через вушко голки (ПіК-і, 29.09.14). 

Цивілізаци́зм ← цивілізáц-і[й(а)] á/а ц’/ц 
Суспільно-політична течія, пов’язана з цивілізацією (неприйняття 
іншої цивілізації). 
Їхня ксенофобія — не расизм, не антисемітизм, а “цивілізацизм”. 
Ворогом для них є не інша раса, а інша цивілізація (День-і, 116/14). 

Цинкотерапíя ← терапíя ци́нк(ом) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення терапія цинком (про цинкові труни). 
Росію може змінити лише лікування. Швидкий спосіб – цинкотерапія 
(назва статті) (Країна-і, 245/14). 

Циркорéндум ← [цирк + рефе]рéндум и/́и 
Поєднання ознак референдуму й цирку. 
Всі ці циркорендуми – до сраки (ВЗ-і, 12.05.14). 

Цукерля́ндія ← цукéр-к(а) é/е 
Країна цукерок. 
Президент Цукерберг країни Цукерляндії (ФБ: О. Подола, 17.05.14). 

Цюцюню́к ← [? + Яце]ню́к 
Зневажливо-іронічна назва А. Яценюка (прем’єр України). 
Одним словом, цюцюнюки і пастирі будуватимуть нам Малоросію 
(ФБ: І. Січовик, 18.03.14). 

 
Ч 
 

Чавíст ← Чáв-ес á/а в/в’ 
Особа-прихильник У. Чавеса (експрезидент Венесуели). 
Але навіть багато хто з його прихильників – “чавістів” – не приховує 
свого роздратування тим, що президент занадто дбає про свій 
імідж… (ДТ-і, 10/14). 

Чавунолóбий ← чавýн-н(ий) лоб +о+ ý/у 
                        ← лоб із чавун(ý) ↔ +о+ 

Ознака, пов’язана з чавунним лобом; ознака того, хто має лоб із чавуну. 
Тут не тільки позиція чавунолобих путінців, які свято переконані: хоч 
би що робив їхній Путін – він робить правильно (ЛУ, 34/14, с. 7). 

Чáргород ← гóрод чáр(ів) ↔ р’/р 



Ослівлення словосполучення город чарів. 
Видання “Чаргород” – путівник світами творчої уяви поета Богдана-
Ігоря Антонича і художника Олега Рибчинського (КК, 290-292/14, 
с. 383). 

Часодíйний ← Часодí[й(і)] 
Ознака, пов’язана з “Часодіями” (роман Н. Щерби). 
Звісно, ми постійно тримаємо зв’язок щодо перекладу різних 
“часодійних” слів (СФ, 4-5/14, с. 41). 

Часомóлка ← мол-ó(ти) час ↔ +о+о/ о/ó á/а 
Предмет, який молоте час. 
Перемеле цей час історична важка м’ясорубка, часомолка несита усе 
перетворить на прах (В. Гужва. Перемеле цей час). 

Чвертьзáхід ← зáхід на чверть ↔ é/е 
Ослівлення словосполучення захід на чверть. 
Разом з тим, за старою студентською традицією, ми продовжуємо 
задовольнятися гаслами, кричалками і навіть не напів- – чверть-
заходами, відкладаючи ту саму справжню роботу на завтра, після 
виборів, після реформи, після, після… (ДТ-і, 44/14). 

ЧебуРáшн ← Чебу[рáшк(а) + Рашн] 
Чебурашка (імовірна назва російського інтернету), який є рашн (від 
англ. russian – російський). 
ЧебуРашн – нова назва інтернету в Росії (ДЧ-і, 29.04.14). 

Чекменьóвка ← Чекменьóв 
Предмет від О. Чекменьова (український фотограф). 
Кажуть, що мене вже пізнають за почерком, мої фото – такі собі 
“чекменьовки” (ДТ-і, 18/14). 

Чепурéска ← Чепу[рк(ó) + гумор]éск(а) 
Ослівлення словосполучення гумореска Б. Чепурка. 
Чепурески (назва циклу гуморесок Б. Чепурка). 

Червоноки́лимний ← червóн(ий) ки́лим +о+ ó/о 
Ознака, пов’язана з червоним килимом. 
Мартін Скорсезе, завсідник церемонії червонокилимних церемоній у 
Голівуді, виявився… (Радіо “Ера FM”, 17.01.14). 

Черезсмýжжя ← через смýг(у) г/жж 
Опредметнення названого словосполученням через смугу. 
… організатором міжнародної зустрічі в рамках фестивалю чийого 
імені Чигрин був як один із яскравих представників сучасного 
поетичного ландшафту, чия мова багата, велика і розмаїта — в ній 
вміщується і “висока недорікуватість”, і черезсмужжя мовних і 
жанрових запозичень із XVIII століття і сучасного сленгу (Буквоїд, 
31.01.14). 

Чéснівець ← ЧЕ́СНО н/н’ [о+ів] 
Особа, пов’язана з “ЧЕСНО” (учасник громадського руху). 



У своїй заяві “чеснівці” просять усіх, хто отримує інформацію від 
ЧЕСНО, ретельно розбиратися, звідки вона йде насправді (УМ-і, 
154/14). 

Чесновáртісний ← чéсн(а) вáртість +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення чесна вартість. 
 – Я дуже-байдуже чесновартісний велетень, – сказав він (Р. Дал. 
ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Честьбá ← “чéстити” ← честь é/е 
Опредметнена дія, пов’язана з честю. 
В одгріховненім зойці на винос Різнолунить честьба зі ганьбою. П’ю 
еспресо в піддосвіт провинно, Вояцюра, узятий без бою (С. Ткаченко. 
Між обставин шалевих). 

Чеховостефаникíст ← Чéхов + Стефáник +о+ é/е á/а к/к’ 
Особа, пов’язана з А. Чеховим й В. Стефаником (поціновувач 
творчості). 
Так, “Ловець у житах” – це теж вражаюче, але я здавна більше 
“чеховостефаникіст”, ніж “толстой” (ФБ: В. Миленко, 14.09.14). 

Чеченізáція ← “чеченізувáти” ← Чечн(я́) ø/е 
Опредметнена дія (процес), пов’язана з Чечнею (набуття, поширення  
ознак Чечні). 
Нас чекає “чеченізація” Донбасу (hromadske.tv, 05.11.14). 

Членінопáд ← пад-á(ють) Члéнін(и) ↔ +о+ é/е á/а 
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням падають 
Членіни. 
Члєнінопад продовжується (ФБ: Б. Штайнер, 22.07.14). 

Членокурóрт ← курóрт для члéн(а) ↔ é/е 
Ослівлення словосполучення курорт для члена. 
Це наче курорт для члена. Членокурорт… (х/ф “Цей незручний 
момент”). 

Чмóстер ← [чмо + Шý]стер 
Поєднання ознак чмо й С. Шустера. 
А зовсім не так інтелігентно, як у Славіка Чмостера в студії (Егоїст, 
1/14, с. 11). 

Чорни́чно ← чорни́чн(ий) 
Ознака дії, названа прикметником чорничний. 
Чорнично стигнуть криві згустки. В листках і в зорях – солов’ї. 
П’ють біль із радості і смутку Уста мої (Б. Чепурко. Хміль). 

Чорнокомітéтчик ← Чóрн(ий) комітéт +о+ ó/о 
Особа-учасник “Чорного комітету”. 
Чорнокомітетчиків, вікінгів, нарніанців та інших опозиціонерів 
влаштували в будинку профспілок… (Радіо “Ера FM”, 18.02.14). 

Чорномáйстер ← чóрн(ий) мáйстер +о+ ó/о 
Ослівлення словосполучення чорний майстер. 



Що ж на те чорномайстер краківський, Бен Алі? Чари? Можуть 
займатися ними старі й малі… (К.-І. Галчинський. Зачарована бричка 
в перекладі Р. Лубківського). 

Чорнорóсія ← Чóрн(а) Росíя +о+ ó/о о/ó 
Ослівлення словосполучення Чорна Росія (про вигадану країну). 
Посли Чорноросії і Жовторосії брали участь у патріотичному вєчі з 
нагоди презентації книги “За наше дело” (ФБ: О. Довженко, 14.08.14). 

Чорнохрéсний ← чóрн(ий) хрест +о+ ó/о 
Ознака, пов’язана з чорним хрестом. 
А трава Не може піднятись Через те, Що червиві слова… Через орну  
болісну зраду Чорнохресна Її голова! (Н. Волошко. Їх розкиданих у 
руті-м’яті…). 

Чорношлéмий ← чóрн(ий) шлем +о+ ó/о 
Ознака того, хто має чорний шлем (шолом). 
… Чули всі в Україні усій Голос тих, хто поліг тут за неї: “Як підуть 
чорношлемі на вас – Не здригніться. За вас – небо синє…” 
(А. Ненцінський. На останій межі). 

Чортовéцький ← [чорт + Черн]овéцький ó/о 
Ослівлення словосполучення чорт Черновецький (екс-очільник Києва). 
Банда Чортовецького повертається до влади (ФБ: І. Січовик, 
05.08.14). 

Чотиридебíлінг ← чоти́р(и) дебíл(и) +и+ и/́и л/л’ 
Опредметнення того, що названо словосполученням чотири дебіли. 
Якби не Майдан, то був би чотиридебілінг (Вже на троні, 1/14). 

Чубíйка ← [чýб]итися + [бíйк(а)] 
               ← чýб-итися ý/у 

Поєднання ознак чубитися і бійки; опредметнення дії (процесу), 
названої дієсловом чубитися (чублення). 
… а Ви приходите у Верховну Раду і вправляєтесь у злослов’ї, 
демонструєте, хто кого дошкульніше дістане, як треба на рівному 
місці зробити проблему й розпочати нову чубійку (ЛУ, 9/14, с. 3). 

Чудесéнний ← чудéс-н(ий) é/е 
Вищий ступінь ознаки, названої прикметником чудесний. 
 – Я чуваю чудесенні й хажненні звуки! – промовив він (Р. Дал. ВДВ у 
перекладі В. Морозова). 

Чудесóвоч ← чудéс-н(ий) óвоч +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення чудесний овоч. 
Скуштуй кусюнчик, і ти радоватно заревеш, який цей чудесовоч 
гамнямніший (Р. Дал. ВДВ у перекладі В. Морозова). 

Чудовáртісно ← чудовáртісн(ий) 
Ознака дії, названа прикметником чудовартісний. 
– Як чудовартісно! – засяяв усмішкою ВДВ (Р. Дал. ВДВ у перекладі 
В. Морозова). 

Чуркінолаврóв ← Чýркін + Лаврóв +о+ ý/у 



Поєднання ознак В. Чуркіна (представник РФ в ООН) і С. Лаврова 
(очільник МЗС РФ). 
Річ не тільки в брехні чуркінолаврових (ДТ-і, 9/14). 

Чучýркін ← ? + Чýркін 
Зневажливо-іронічна назва В. Чуркіна (представник РФ в ООН). 
Чучуркін мов зіпсований магнетофон торочить про те, що всі дурні... 
(ФБ: М. Зубков, 19.03.14). 

 
Ш 

 
Шалапýтін ← шала[пýт + Пýт]ін 

Ослівлення словосполучення шалапут Путін. 
Як одна бабуся говорить: шалапутін (Радіо “Ера FM”, 04.03.14). 

Шанéльний ← Шанéль 
Ознака, пов’язана з “Шанель” (французька торгова марка). 
Голосять лярви-поторочі, Киплять калюжі-калабані – То варить зілля 
проти ночі Шанельна Ганя-босорканя (ДД, 24.10.14). 

Шáриковщина ← Шáриков 
Суспільне негативне явище, пов’язане з Шариковим (персонаж 
“Собачого серця” М. Булгакова). 
На запитання, чи можливо тут обійтися без “шариковщини”, Юрій 
Іванович знизав плечима, пославшись на те, що недоліки в революції 
завжди будуть (ДТ-і, 3/14). 

Шарми́ти ← шарм á/а 
Дія (процес), пов’язана з шармом (мати шарм). 
Правда ж, гарно: ще актуально під час теплині у вересні-жовтні та 
свіжо, коли від одягу “шармить” вітром і пральним порошком 
(Буквоїд, 20.10.14). 

Шаровáрити ← шаровáр(и) 
Дія (процес), пов’язана з шароварами (шароварщина). 
Поки шароварили поки шароварили поки шароварами піл в шинках 
мели чорними примарами чорними примарами чорними примарами 
облягли (І. Драч. На теми археології). 

Шахтарофóб ← Шахтáр +о+ á/а  
Особа, яка не любить “Шахтар” (Донецьк). 
Шахтьорофоби! (ФБ: В. Миленко, 15.12.14). 

Шашликознáвець ← зна(ти) про шашли́к ↔ +о+ и/́и 
Особа, яка знає про шашлик. 
“Легким порухом руки” ще один “шашликознавець”, Василь 
Пустовіт, спонукає мене занотовувати новий рецепт – курячі крильця 
в пиві (УМ-і, 64/14). 

Шашликофíл ← шашли́к и́/и 
Особа, яка любить шашлик. 
Сьогодні о 14:30 на площі Толстого в Києві зловили і здали ментам 
сепаратиста-шашликофіла Клінчаєва (ФБ: Т. Полатайко, 13.08.14). 



Швидкопи́сно ← “швидкопи́сн(ий)” ← швидкóпис ó/о и/и́  
Ознака дії, пов’язана зі швидкописом. 
Холодний подмух схлипнутих зітхань Ляга на плеса зору швидкописно, 
І смеркне зір від третіх прочитань: Ковтнув чадилля й гірко зуби 
стиснув (П. Мовчан. І знову пише вітер по воді). 

Шевченкомáнія ← мáнія Шевчéнк(ом) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення манія Шевченком. 
Тепер я готую статистику, яку можна буде побачити на виставці в 
Мистецькому Арсеналі, де я представлю медіа-інсталяцію в рамках 
проекту “Шевченкоmania” (УП, 17.02.14). 

Шевченконóсний ← нос-и́(ти) Шевчéнк(а) ↔ +о+ о/ó é/е 
Ознака того, хто/що носить Шевченка (про відзначених 
Шевченківською премією). 
Шевченконосними стали романи Мирослава Дочинця (назва статті) 
(ВЗ-і, 09.11.14). 

Шерлокомáнія ← мáнія Шéрлок(ом) ↔ +о+ é/е 
Ослівлення словосполучення манія Шерлоком (Холмсом). 
Тепер не так літературний персонаж, як його серіальне відображення 
… на очах світу породжує “шерлокоманію” (ДТ-і, 1/13). 

Шимпанзю́ка ← шимпанзé з/з’ 
Зневажливе до шимпанзе. 
А Калетник – шимпанзюка, Размальована падлюка. Бабуїн – це 
Кілінкаров. Зірка всіх TV-базарів (С. Сердюк. Сидять у Раді 
“комуняки”…). 

Ширкагéйт ← ґейт із ши́ркою ↔ и́/и 
Ґейт (політичний поголос, пов’язаний із ширкою – широкою 
коаліцією). 
“ШиркаГейт”. Як Тимошенко і Янукович збиралися правити разом до 
2029 року (назва статті) (УП, 24.04.14). 

Шлакої́д ← ї́с(ти) шлак ↔ +о+ á/а с/д 
Особа, яка “їсть” “шлак” (про масове, неелітарне кіно). 
Як давній шанувальник шлакових кіножанрів, я не очікую від чергового 
юнацького кровопоходу в ліс, що в кульмінаційній сцені з-під землі 
раптом вскочить Тарковський і весело віддубасить мене, розгубленого 
шлакоїда, Андрієм Рубльовим (ТК-і, 09.04.14). 

Шлю́хер ← [шлю́х(а) + Шýст]ер ↔ 
Ослівлення словосполучення Шустер-шлюха. 
Я його називаю Савік Шлюхер (з обговорення на дискусії “Шевельов 
Юрій. Правда й кривда”, 12.12.13). 

Шльондри́зм ← шльóндр(а) ó/о 
Суспільне негативне явище, пов’язане зі шльондрами (поводження 
політиків як шльондр). 
Що за “шльондрізм”? (ФБ: А. Грищук, 30.04.14). 

Шококлáсика ← шоко-лáдн(а) клáсик(а) +о+ 
Ослівлення словосполучення шоколадна класика. 



Четвертий сезон у мистецькому центрі “Шоколадний будинок” 
проходить музичний фестиваль “Шоко-класика” (УМ-і, 41/14). 

Шпацíрник ← шпацір-увá(ти) і/í 
Особа, яка шпацірує (гуляє). 
Першими найяскравішими враженнями стали розмови зі 
“шпацірниками” на севастопольській набережній (ТК-і, 23.07.14). 

Шрьодеризáція ← “шрьодеризувáти” ← Шрьóдер ó/о 
Опредметнена дія (процес), пов’язана зі Ґ. Шрьодером (екс-канцлер 
ФРН). 
Справжньою й актуальною проблемою нових прибічників Кремля в 
Європі є не лише Ґергард Шрьодер і “шрьодеризація” європейських 
політичних класів…, а радше новий тривожний феномен (УТ-і, 20/14). 

Штанинови́твір ← ви́твір зі штани́н(ами) ↔ +о+ и/́и 
Ослівлення словосполучення витвір зі штанинами. 
Або це вже дійсно може бути насміх – з Йоджі, який для 
різноманітності вдягнув шкіряні шорти, подарований якимось 
німецьким другом штанино-витвір… (А. Мушг. Атсуко має 
одружитися в перекладі О. Курилас). 

Шубомáнія ← мáнія шуб ↔ +о+ ý/у 
Ослівлення словосполучення манія шуб. 
Під стінами ЛОДА – “шубоманія” (назва статті) (ВЗ-і, 19.05.14). 

Шустеріáда ← Шýстер ý/у р/р’ 
Тривалий процес, пов’язаний з С. Шустером (про телепередачу 
С. Шустера). 
Лукашенко на Шустеріаді корчить із себе дурника, точніше шавку під 
хвостом бульдога Путіна (ФБ: І. Січовик, 28.03.14). 

Шустер-ля́к ← Шýстер[лайф + ляк] ý/у 
Поєднання ознак Шустерлайфу й ляку (про особливості призначення 
програми Шустерлайф). 
“Шустер-ляк”? (назва статті) (УМ-і, 70/14). 

 
Щ 

 
Щедродáвець ← щéдро дав-á(ти) а/á é/е 

Особа, яка щедро дає. 
Колись він працював головним архітектором, а тому знає навіть, за 
які статки споруджено і ось цей пивбар, де в очікуванні на 
щедродавця і застряг колишній архітектор (І. Гургула. Коза). 

Щирощéмний ← щи́р(ий) щем +о+ и/́и 
Ознака, пов’язана зі щирим щемом. 
На двох, на пару: на взаєми, Взаємовірне поєднання – Тертя всесвітнє 
щирощемне Розкрай в артеріях кохання (Б. Чепурко. Теребля). 

Щонíчник ← щонíчн(ий) нотатник  
Ослівлення словосполучення щонічний нотатник. 



Зі щоденника, точніш – щонічника майданівця Івана (С. Бондаренко. 
Майдани і магнати, або Магія магми). 

 
Ю 

 
Ювентíєць ← Ювéнт-ус т/т’ 

Особа-гравець “Ювентуса” (італійський футбольний клуб). 
Не виключено, що зовсім скоро 30-річний “ювентієць” К’єліні засяде 
за написання мемуарів, розповідаючи про підводні течії свого 
конфлікту із форвардом “Ліверпуля” (УМ-і, 91/14). 

Юлебóт ← бот Ю́л(і) ↔ +е+ Ю́/Ю 
Ослівлення словосполучення бот Юлі [Тимошенко]. 
Нехай залишається почесною Баґінєю юлеботів (ФБ: Ю. Міщенко, 
02.05.14). 

Юлекáбра ← Ю́л(я) + чупа-кáбр(а) +е+ Ю/́ю л’/л  
Ослівлення словосполучення Юля-чупакабра (про Ю. Тимошенко). 
Юлекабра (ФБ: І. Січовик, 05.04.14). 

Юлефíл ← філ Ю́л(і) +е+ Ю/́ю л’/л 
Друг, шанувальник Юлі (Тимошенко). 
Юлефіли (або попросту юльки) здебільшого порівнюють із феніксом 
(ПіК-і, 28.05.14). 

Юлефóб ← Ю́л(я) +е+ Ю́/ю л’/л  
Особа, яка ненавидить Юлю (Тимошенко). 
… це термін, постійно вживаний юлефобами; скоріше за все, через їх 
латентні чи явні статеві проблеми, мазохістичні комплекси 
меншовартості (ДД, 02.04.14). 

Юльки́ ← Ю́льк(а) Ю́/ю 
Особи, пов’язані з Юлькою (розмовна назва Ю. Тимошенко). 
Колишніх регіоналів, як і колишніх “юльків”, не буває (ПіК-і, 25.06.14). 

Юнíший ← ю́н(ий) ю́/ю н/н’ 
Вищий ступінь ознаки, названої прикметником юний. 
Навіщо тобі я така … є жінки за мене юніші… (М. Луговик-Синиця. 
Сюзен). 

Ютýшки ← Ютý [у+ушк] 
Особи-учасники гурту “U2”. 
Чим завершиться грандіозне музичне змагання між … і ютушками 
(Радіо “Ера FM”, 17.01.14). 

Ютьюбоглядáч ← глядáч Ютью́б(у) ↔ +о+ ю́/ю 
Ослівлення словосполучення глядач Ютьюбу (відеохостинг). 
Слава Ісу, шановні ютьюбоглядачі! (Вйо до трону, 1/14). 

Ютьюбóгляд ← óгляд в Ютью́б(і) ↔ +о+ ю́/ю 
Ослівлення словосполучення огляд в Ютьюбі. 
Ми змушені попрощатися із нашими російськими ютьюбоглядами 
(Вйо до трону, 2/14). 

 



Я 
 

Ягеллóнка ← Ягеллóн-ськ(ий) університéт 
Ослівлення словосполучення Ягеллонський університет. 
Ми дивилися на студентів “Ягеллонки”, котрі знайомили нас із 
тамтешніми історичними пам’ятками, серед яких об’єктивно 
переважали культові, як на інопланетян (УМ-і, 36/14). 

Язикоугодóвство ← угод-и́(ти) язик(óм) ↔ +о+  
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням угодити язиком. 
Натомість логічною відповіддю на “язикоугодовство” слабосилих 
стало припинення навчання на факультеті української філології та 
українознавства у Таврійському національному університеті ім. 
В. Вернадського, позаяк загрозливим для життя стало саме 
спілкування українською мовою (УП, 25.03.14). 

Яйцекрýт ← крут-и́(ти) я́йц(я) ↔ +е+ я́/я ц’/ц 
Особа, яка “крутить яйця”. 
Я не яйцекрут. Тож ідіть, а я подивлюся телевізор… (х/ф “Білявка в 
ефірі”). 

Яйценю́к ← [яйц(é) + Яце]ню́к 
Іронічно-саркастичне обігрування прізвища А. Яценюка (український 
політик). 
Яйценюки і Ко “зливають” Майдан і це було очевидно ще на початку 
революції (ФБ: А. Троян, 05.02.14). 

Яйцепáд ← пáд-а(ють) я́йц(я) ↔ +е+ я/́я 
Опредметнена дія (процес), названа словосполученням падають яйця 
(про закидування когось сирими яйцями). 
Кому ж поклони бити за такий мовний “яйцепад” сленгу, варваризмів, 
жаргонізмів? (І. Колодій. Горіла шина…). 

Яйцеушкóджений ← ушкóд-и(ти) яйц(éм) ↔ +е+ д/дж 
Ознака того, кого/що ушкодили яйцем. 
Всі на Майдан! Мадан загрожений. Розперезався Яйцеушкоджений 
(В. Базилевський. Документарій). 

Ялинкóвич ← [яли́нк(а) + Янук]óвич и/́и 
Янукович з ялинкою ? 
Якщо, скажімо, за “любих друзів” і “йолку” можна подякувати 
відповідно й виключно Вікторові Андрійовичу Ющенку (Бджоляру, 
Бухгалтеру...) та Вікторові Федоровичу Януковичу (Дону, 
Проффесору, Ялинковичу, Бандюковичу, Янушеску...)… (І. Колодій. 
Горіла шина…). 

Ямáшний ← Ямáх(а) х/ш 
Ознака, пов’язана з “Ямахою” (японська фірма). 
Ямашний синтезатор заглох (О. Стусенко. ВеСІЛЬля). 

Янголи́ха ← я́нгол я́/я 
Жінка-янгол. 



А натомість виявила, що дівчинка – викапаний янгол! – Янголиха, – 
кепкували молодці, – копитатий у янгольське тіло лиху душу сховав 
(Т. Лемешко. Янголиха). 

Янголообли́ччя ← обли́чч(я) я́нгол(а) ↔ +о+ я/́я 
Ослівлення словосполучення обличчя янгола. 
Ти знов нагадуєш мені про себе твій смуток усмішка твоя не тихім 
янголообличчі побаченої вперше акторки… (Ю. Ананко. Н. С.). 

Янукóвичка ← Янукóвич 
Жінка-прихильниця В. Януковича. 
Шахтарочка, стахановочка, за велінням серця стала януковичка… (з 
пісні В. Морозова “Шахтарочка”). 

Янукóвщина ← Янукóв-ич 
Суспільне (негативне) явище, пов’язане з В. Януковичем (президент 
України). 
Але цього разу це не була проста цікавість, мовляв, що ж там за 
парканом, це був суспільний ритуал, коли важливо на рівні рефлексів 
відкласти – “януковщина” повторитися не має (УП, 25.02.14). 

Янушéску ← Яну[кóвич + Чау]шéску 
Поєднання ознак В. Януковича й Н. Чаушеску (румунський диктатор). 
Якщо, скажімо, за “любих друзів” і “йолку” можна подякувати 
відповідно й виключно Вікторові Андрійовичу Ющенку (Бджоляру, 
Бухгалтеру...) та Вікторові Федоровичу Януковичу (Дону, 
Проффесору, Ялинковичу, Бандюковичу, Янушеску...)… (І. Колодій. 
Горіла шина…). 

Японобандéрівець ← бандéрівець із Япóн-і[й(і)]↔ +о+ ó/о н’/н 
Ослівлення словосполучення бандерівець із Японії. 
Є Росія, а є бандерівці: афробандерівці, америкобандерівці, 
японобандерівці, ірландобандерівці (Файні новини з Майклом Щуром 
(АЄОА), 22,5/14). 

Ярошеподíбний ← подíбн(ий) до Я́рош(а) ↔ +е+ Я/́Я  
Ослівлення словосполучення подібний до Яроша (лідер “Правого 
Сектора”). 
Ярошеподібний представник Правага Сєктара щойно на ШустЄрЄ 
остаточно здер маску з улюбленої партії рашистських ЗМІ... (ФБ: 
І. Мірошниченко, 09.05.14). 

Ясногори́ти ← ? 
? 
Хтось знав, як ти мені говориш – Ніжногутариш, ясногориш І як та 
свічечка гориш (Б. Чепурко. Наварія). 

Яцезáров ← Яце[ню́к + А]зáров ю́/ю 
Поєднання ознак А. Яценюка й М. Азарова. 
Андрій Вишинський: Яцезаров зачищає середній клас (назва статті) 
(УП-і, 10.12.14). 

 



РЕЄСТР ЗАДІЯНИХ СЛОВОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ 
 

Префіксальні засоби 
 
авто-    автовишиванка 
агро-   агродонор 
анти-    антиавтомайдан 
архі-    архідостовірний 
вело-    веломайдан 
від-    відмайданити 
все-    всебібісівський 
де-    деюгославізація 
дис-   дисінформація 
до-    дофестивалити 
еко-    екомайдан 
етно-   етномістерія 
євро-    євромолодята 
зверх-    зверхактуальний 
квазі-    квазіінтелектуал 
кібер-    кіберсотня 
кіно-    кінобукмекер 
контр-    контрреферендум 
культ-    культчиновник 
лейб-    лейб-мажор 
літ-    літавтоматика 
макро-   макроспостереження 
медій-    медієрік 
мета-   металітературознавчий 
мікро-… мікроспостереження 

мілі-    міліхолмс 
міні-   мінімежигір’я 
над-   надбрат 
нано-    наноцар 
недо-    недофюрер 
нео-   неозагарбник 
нью-    нью-Харків 
обер-    оберкріт 
пан-    панрух 
пере-    переснити 
перед-    передчистилище 
пів-    півтундра 
політ-   політтіло 
прапра- прапраправедний 
прес-   преспобрехенька 
псевдо-    псевдоголмс 
роз-    розфрендити 
само-    самоідеологізація 
спец-   спецкацап 
супер-    суперцентралізований 
теле-    телетітушка 
ультра-    ультрамаргінал 
фото-    фотозвинувачення 
 

 
Конфіксальні засоби 

 
анти-…-івськ(ий)    
антиавтомайданівський 
анти-…-инськ(ий)    
антитещинський 
анти-…-ізм   античайнізм 
анти-…-н(ий)    антияценючний 
анти-…-ськ(ий)   антипутінський 
без-…-ний   безмобільний 
від-…-енн(я)    відрадянщення 
де-…-ізаці[й(а)]    детабачникізація 
до-    -и(ти)ся    домиролюбитися 
до-…-ува(ти)ся    
доконтрактуватися 

до-…юва(ти)   дофестивалювати 
…-е-…- ø(ø)    картоплемет 
…-е-…-н(ий)    яйцеушкоджений 
…-е-…-й(а)    всемережжя 
…-е-…-ч(ий)    поколіннєтворчий 
за-…-и(ти)   зафотожабити 
за-…-и(ти)ся   заукраїнитися 
за-…-і(ти)   забузовіти 
за-…-лен(ий)    затітікаклений 
за-…-ован(ий)   заджинсований 
за-…-овінн(я)    закожуховіння 
зне-…-и(ти)ся    знегепитися 
…-и-…-івець   п’ятиколонівець 



…-и-…-н(ий)   п’ятиколонний 
контр-…-н(ий) контрмайданний 
контр-…-ськ(ий)   
контрколорадський 
на-…-и(ти)   натендерити 
най-…-іш(ий) найкиївськіший 
не-…-н(о)    нетужурно 
о-…-і(ти)    одебіліти 
о-…-и(ти)    одипломити 
обез-   -уванн(я)   обезмандатування 
од-…-ен(ий)   одгріховнений 
…-о-…-ø(ø)    ленінопад 
…-о-…- ø(а)    книгохреща 
…-о-…-ø(ий)    чорношлемий 
…-о-…-авець    фіалкознавець 
…-о-…-альн(ий)    
бюджетоосвоювальний 
…-о-…-анин    файномісчанин 
…-о-…-анн(я)   многоглаголання 
…-о-…-ач    м’ясопоглинач 
…-о-…-ен(ий)   
податковореформений 
…-о-…-ець   майданодумець 
…-о-…-ив(ий)    офшоролюбивий 
…-о-…-ин(ий)   допогепиний 
…-о-…-инськ(ий)    
геподупинський 
…-о-…-ист    правосекторист 
…-о-…-ист(ий)    білоплямистий 
…-о-…-и(ти)   різнолунити 
…-о-…-івець    однореалівець 
…-о-…-івськ(ий)    допогепівський 
…-о-…-ість    вустосолодкість 
…-о-…-й(а)    стомежжя 
…-о-…-к(а)    рукомашка 
…-о-кратія    лобізмократія 

…-о-логія    векторологія 
…-о-метрія    мордометрія 
…-о-…-н(ий)    золотобатонний 
…-о-…-ність   
пластилінохребетність 
…-о-…-ов(ий)   вільноринковий 
…-о-…-очк(а)    соноловочка 
…-о-метр   стеціометр 
…-о-пітек    москалопітек 
…-о-…-ств(о)   солодкомовство 
…-о-…-ськ(ий)   
тітушкопровокаторський 
…-о-…-тель    грошовиводитель 
…-о-філ    ленінофіл 
…-о-…-чик    чорнокомітетчик 
по-…-івськи    по-брегвадзівськи 
по-…-нича(ти)    похокейничати 
пост-…-ізм   постбурякізм 
пост-…-н(ий)    
постреферендумний 
пост-…-ов(ий)    постмайдановий 
пост-…-ськ(ий)     постсовковський 
при-…-ен(ий)    прикацаплений 
при-…-и(ти)ся   прикометитися 
про-…-ен(ий)     
прокнопкодавлений 
про-…-ичн(ий)    
протерористичний 
про-…-івськ(ий)    
проянуковичівський 
роз-…-ен(ий)    розбережений 
роз-…-енн(я)    розшерешення 
роз-…-и(ти)   розтендерити 
роз-…-и(ти)ся   роз’ярмитися 
с-…-и(ти)ся    спопситися 

 
Суфіксальні засоби 

 
-ад(а)    мессіада 
-алк(а)    воювалка  
-ан    тітухан 
-анин    периферіянин 
-анн(я)    майданкування 
-анство    ватниканство 

-ант    пропускант 
-ану(ти)    рейданути 
-анут(ий)   скибанутий 
-ар    зеленкар 
-аріум    Ґаджетаріум 
-атин(а)   англійчатина 



-ашк(а)   окупашка 
-ашн(ий)    хохлашний 
-б(а)   честьба 
-бек    Башунбек 
-бург    Сирбург 
-віль   Мурвіль 
-ґейт    немиряґейт 
-е-     кулеград 
-ев(ий)    майданевий 
-ент    остальгент 
-енят(а)   косенята 
-ер   гамбургер 
-ер(о)   пузеро 
-ес(а)   френдеса 
-ець    вседозволець 
-зн(а)    віктюзна 
(и)   правосеки 
-идл(о)    віршидло 
-изаці[й(а)]   партизація 
-ик   броник 
-ик    головник 
-инг    тридебілинг 
-ин(и)   хрущобини 
-инізм    лукашинізм 
-инк(а)   укропинка 
-инськ(ий)   тітушкинський 
-ист(ий)    кобзонистий 
-исто   аполлонисто 
-истськ(ий)    мурсистський 
-ит    ледарит 
-и(ти)    антимайданити 
-ифікаці[й(а)]   білорусифікація 
-их(а)    янголиха 
-ич   легітимич 
-ичн(ий)    федерастичний 
-іад(а)   ґарантіада 
-іан(а)   Майданіана 
-іанець    петріанець 
-івець    однаківець 
-івк(а)   антимайданівка 
-івк(а)   кличківка 
-івк(а)   Леонідівка 
-івн(ий)   фунтівний 
-івськ(ий)    ДУСівський 
-івщин(а)    бринихівщина 

-ізм    майданізм 
-ізм   жлобологізм 
-і[й(а)]    Денисія 
-і[й(е)]   колорадіє 
-ійк(а)   чубійка 
-ійн(ий)   фоліолійний 
-ік    пінгвінік 
-інн(я)   беркутіння 
-інськ    Гепадопінськ 
-ісімо   хуткісімо 
-істськ(ий)    садовістський 
-ість    безлімітність 
-іт    майданіт 
-ітет   персоналітет 
-і(ти)   вавілоніти 
-іш(ий)   москаліший 
-й(а)    черезсмужжя 
-к(а)    азіровка 
-к(а)     запобіжка 
-к(а)    євродепутатка 
-к(о)    майданко 
-лікс     Януковичлікс 
-н(ий)   позамайданний 
-ник   люстраційник 
-ниц(я)    острожниця 
-ну(ти)   майданути 
-н(я)    беркутня 
-няк   беркутняк 
-овець    ГРМовець 
-ов(ий)   безЄСовий 
-овість    твінпіксовість 
-овщин(а)    кіріловщина 
-оїд    путіноїд 
-ос   колорадос 
-очк(а)    землекопочка 
-очк(а)   фрондочка 
-стан    Кацапстан 
-ств(о)    євромайданство 
-ствува(ти)   фірташествувати 
-ськ(ий)    приполонинський 
-ува(ти)    вангувати 
-ува(ти)ся   пінгуватися 
-ушк(а)    ютушка 
-чанк(а)   хімчанка 
-чик    межигірчик 



-чук    майданчук 
-ш(а)   феменша 
-щин(а)    януковщина 
-юг(а)    егоїстюга 
-юк    главнюк 
-юк(а)   шимпанзюка 
-юс(я)   англюся 

-яж    оживляж 
-янець   крутянець 
-яр(а)    гебяра 
-ят(а)   меркелята 
-ø(ий)   бушлатий 
-ø(ø)    жлоболог 
 

 
Нові словотворчі основи 

 
аленаторе- 
АП- 
АПЛ- 
АТО- 
Бриних- 
Ванг- 
Варангер- 
ват- 
ватник- 
Вест Гем- 
Гейроп- 
Генлейн- 
ГРМ- 
дамбас- 
ДНР- 
дуче- 
Заступ- 
ІДІЛ- 

імхо- 
йолка- 
Кадиров- 
лалала- 
ЛНР- 
Мар-дель-Плат- 
Мерсисайд- 
Моріарті- 
НОД- 
однак- 
Оплот- 
PANArt- 
Пеклушенк- 
пінг- 
Піноккіо- 
Путлер- 
раш- 
рашен- 

рококо- 
Роналду- 
Себат- 
Стівен Кінґ- 
Стопмайдан- 
СФР- 
ся- 
Терсер- 
тікітак- 
укроп- 
флешмоб- 
-фрик 
хактивіст- 
харекрішн- 
хештег- 
хрущоб- 
ютьюб- 

 
 
До Реєстру не введено складні твірні основи (основи твірних словосполучень 
і прийменниково-іменникових сполук), оскільки не можна достеменно знати 
їхню словотвірну історію; виняток зроблено для чужомовних складних 
основ. 
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