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ПЕРЕДМОВА

Український  правописний  словник  погоджений  з  повним  правописом,  щовиробила 
Державна  Правописна  Комісія  і  затвердив  Народній  Комісар  Освіти  (6.ІХ.1928  р.).  До 
цього  словника  ввійшов  словник-показник  (коло  п’ятьох  тисяч  слів),  що  я  уклав,  з 
доручення пленуму Правописної Комісії, до «Українського Правопису».
Проти  попередніх  видань  мого  правописного  словника  (перше  видання  1914  р., 
Петроград, шосте – 1926 р., Київ. ДВУ) це видання набагато поширене й перероблене; в 
йому  подано  близько  40-а  тисяч  слів;  коло  відмінюваних  слів  зазначено  важкі  щодо 
правопису форми, в сумнівних випадках показано при словах керування, до реєстру слів 
заведено поширеніші як українські, так і чужомовні власні ймення, прізвища, географічні 
назви.
Правила правопису і зразки відмінювати слів див. «Український Правопис» (Харків, 1929. 
ДВУ).
Вважаю за свій обов’язок висловити подяку проф. М. Калиновичу та В. Ярошенкові, що 
читали коректу цього словника й подали цінні поради й уваги до нього.

Гр. Голоскевич.
24. III. 1929 Київ



ПОЯСНЕННЯ ДЕЯКИХ СКОРОЧЕНЬ

ам., амер. – американський
анг., англ. – англійський
ант. – античний
ар., араб. – арабський
арм. – армія
арт. – артист
арх., архіт. – архітект, архітектурний
астр. – астроном, астрономічний
біл., білор. – білоруський
болг. – болгарський
виг. – вигук
відм. – відмінок
військ. – військовий
вірм. – вірменський
вл. ім., власн. ім. – власне імення
гал. – галицький
геогр. – географічний
герм. – германський
глузл. – глузливий
гол. – голяндський
гр., грецьк. – грецький
груз. – грузинський
д., дав. – давальний
див. – дивись
дієпр., дієприкм. – дієприкметник
дієприсл. – дієприслівник
діял. – діялектичний
докон. – доконаний
друк. – друкарський
евр. – европейський
елек., електр. – електричний
есп. – еспанський
єгип. – єгипетський
ж., жін. – жіночий
ж. р. – жіночий рід
займ. – займенник
зах. – західній
зб. – збірний
збільш. – збільшене
зв., звич. – звичайно
злож. – зложений
зм., змен., зменш. – зменшений
знах. – знахідний
зоол. – зоологічний
ім., імен.– іменник
інд. – індійський
інстр. – інструмент
ір., ірлян. – ірляндський
іст. – історик
іт., італ. – італійський
кит. – китайський
кл. – кличний
кол. – колишній
комп. – композитор
лат. – латинський
літ., літер. – літературний
м. – місто
м., місц. – місцевий (також у значенні «місяць»: термідор, -ра, в -рі (11-ий м. у фр.



револ. кал.); фльореаль, -ля, у -лі (8-ий м. у фр. респ. кал.); місц. – жодного разу в
словнику)
макед. – македонський
мат. – математичний
мед. – медичний
міт. – мітологічний
мн. – множина
мон. – монета
морепл. – мореплавець
мохам. – мохаммеданський
муз. – музичний
н. – назва
наз. – назовний
не відм. – не відміняється
непр. відм. – непрямі відмінки
нім. – німецький
норв. – норвезький
н. р. – ніякий рід
одн. – однина
ор. – орудний
остр. – острів (в списку скорочень слова нема, але є в словнику)
п., пис., письм. – письменник (також у сполученні пис. машинка)
п., пол. – польський (у словнику є й скорочення польськ.)
перськ. – перський
півд. – південний
півн. – північний
півостр. – півострів (в списку скорочень слова нема, але є в словнику)
порт. – португальський
пр., прізв. – прізвище
прийм. – прийменник
прик. – прикметник (прик. – жодного разу в словнику. Натомість – прикм.)
присл. – прислівник
пров., провінц. – провінція
р. – річка
р., род. – родовий
р., рос. – російський
рим. – римський
род. – родовий
рос. – російський
росл. – рослина
рус. – русизм
рум.– румунський
с. – село
санскр. – санскритський
ск. – скорочений
сканд. – скандинавський
слов. – слов’янський
словін. – словінський (жодного разу в словнику)
сп. – сполучник
сп. р. – спільний рід
ст. – станція
ст., стар. – старий
тур. – турецький
угор. – угорський
укр. – український
учен. – учений (в списку скорочень слова нема, але є в словнику)
філол., філ. – філолог (філол. – жодного разу в словнику; жодного філ. на
позначення філолога)
філос., філ. – філософ
флям. – флямандський
фр., франц. – французький
хем. – хемічний



чес. – чеський
числ. – числівник
ч. р. – чоловічий рід
шв., швед. – шведський
япон. – японський (є й скорочення яп.)

ПОЯСНЕННЯ УМОВНИХ ЗНАКІВ

1) Курсивне ї заміняє (з технічних причин) наголошене ї (для електронної версії це не
актуально!).
2) На відмінкових закінченнях наголоси показано тоді, коли вони відмінні від наголосу
в називн. відм. однини, напр., кова́ль, -ля́, -ле́ві, але учи́тель, -ля, -леві.
3) [ ], квадратові дужки, показують, що літера або склад, узяті в [ ], можуть
чергуватися з попередньою літерою чи складом, тобто можливі дві правописні
форми, напр.; скам’я[ме]ні ́лий, ху́к[х]ати, коли́[о́]ворот означає, що цих слів уживають
у двох однакових своїм змістом формах; скам’яні ́лий і скамені ́лий, ху́кати й ху́хати,
коли́ворот і коло́ворот. Рекомендуємо, як основну правописну форму, ту, що не в
дужках.
4) (), круглі дужки, показують, що літеру, взяту в такі дужки, звичайно не пишемо,
напр., п’ятдесят(и)ліття означав, що звичайно пишемо п’ятдесятліття, хоч можна
писати й п’ядесятиліття.
5) в і у грубі (жирні) показують, що в тих словах, де ці літери стоять в і у не
чергуються, тобто в не змінюється на у, а у на в, не зважаючи на те, чи на голосну чи на
приголосну кінчається попереднє слово, наприклад, союзні уряди (а не вряди),
радянський вплив (а не уплив).
6) !, знак оклику, стоїть після закінчення кличного відмінку.
Зауваги
1) Враховано недогляди та друкарські помилки, вказані в кінці книги.
2) Виправлено інші недогляди:
Гольшта́йн, -нії, -нією – на Гольшта́йн, -ну, -ном
доде́ржати,... -де́жать... – на ... -де́ржать...
доктрине́рка, ...-енрок – на ... -не́рок
енерґія, -гії, -гією (Укр. Пр.) – на ...-ґії, ґією;
забере́жжя, ... -ре́ж і -ре́жжжів... – на ...-ре́жжів;...
задереві ́ти, ... і задерев’ясні ́ти – на задерев’яні ́ти;
між словами «зарости́, -росту́...» і «За́рська країн́а...» слово “зоро́шувати(ся)...
зароси́ти(ся)...” – на заро́шуватися;
ізра́їль… – на Ізра́їль…
… лу’кя́нівський – на … лук’я́нівський
мілкі ́ший від. (мілки́й) – на мілкі ́ший (від мілки́й)
мотови́лно,..; -ви́лна, -ле – на -лн;
між словами «невблага́нно...» і «невві ́чливо...» слова «навві ́чливий...» і «навві ́чливість...»
– на невві ́чливий і невві ́чливість;
між словами «невда́ло...» і «невдо́взі...» слова «навда́тний...» і «навда́ча...» – на
невда́тний, невда́ча;
між словами «невдя́чник...» і «невдя́чність...» слово «навдя́чниця...» – на невдя́чниця;
між словами «невзамі ́ру...» і «невигі ́дний...» слово «навиво́дний...» – на невиво́дний;
між словами «неви́дний...» і «неви́нний...» слова «навидю́щий...» і «навимо́вний...» – на
невидю́щий і невимо́вний;
між словами «несамови́то...» і «несвідо́мий...» слово «насамохі ́ть...» – на несамохі ́ть;
оновля́ти, ... -влю́, -вош... – на ... -виш...;
очайду́шність, -носту... – на ... -ности...;
Пестальо́цці ..., не від. – на ...не відм.
повто́рення, ... -рень, -реннів – ... -рень і -реннів;
між словами «сажотру́с...» і «сакви́...» слово «сожотру́сний...» – на сажотру́сний;
Сиґізму́ндівна – на Сіґізму́ндівна
між словами «хазя́йський...» і «хазяюва́ння...» слово «хозя́йчин...» – на хазя́йчин;
хо́ч-не-хоч; Присл. – на ... присл.
шні ́цель поставлено після шмуцти́тул.



Російсько-український словник ділової мови

абажу́р, -ра, -рові; -жу́ри, -рів
Абаку́м, див. Аваку́м
абасса́ндо (іт.), муз., не відм.
аба́т, -та; аба́ти, -тів, -там
абати́са, -си, -сі; -ти́си, -тис
аба́тство, -ва, -ву; -ства, аба́тств
аба́тський, -ка, -ке
абдика́ція, -ції, -цією
Абеля́р, -ра, -рові (фр. середньов. учений)
абера́ція, -ції; -цією 
абесі ́нець, -нця, -нцеві; -сі ́нці, -нців
Абесі ́нія, -нії, -нією
абесі ́нка, -ики, -нці; -сі ́нки, -нок
абесі ́нський, -ка, -ке
абе́тка, -ки, -тці; абе́тки; абе́ток
абе́тковий, -ва, -ве
абеткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
абза́ц, -цу, в -ці; абза́ци, -ців
аби́, сп.; аби́-аби́; аби́ ж, аби́ то
аби́де, присл.
аби́коли, присл.
аби́куди, присл.
аби́сь, сп.
аби́хто, аби́кого, аби́кому, аби́ким, аби́ з ким, аби́ до кого
аби́чий, аби́чия, аби́чиє, -чийого, -чиєї, з аби́чиїм і аби́ з чиїм
аби́щиця, -ці, -цею
аби́що, аби́чого, аби́чому, аби́чим, аби́ з чим, аби́ на чому
аби́як, присл.
аби́який, -ка, -ке, аби́якого, -кої, з аби́яким і аби́ з яким
абітуріє́нт, -та; -є́нти, -тів
абітуріє́нтський, -ка, -ке 
абляти́в, -ва, -ву (лат.) – орудний відмінок
або́, або́ж, сп.; або́-або́. Або́ж я, або́ж ти. Або́ж я знаю!
аболіціоні ́зм, -му, -мові
аболіціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
абонеме́нт, -та; -ме́нти, -тів
абоне́нт, -та; -не́нти, -тів
абонувати́, -ну́ю, -ну́єш
аборда́ж, -жу, -жеві, -жем
абориґе́н, -на; -ґе́ни, -нів (лат.)
або́рт, -ту; або́рти, -тів
або́що, але або що́? (займ.). Ходи́ вже, або́що (Сл. Грінч.). Був би я десь за пи́саря, або́що 

(Кримськ.). „Не йди до ко́рчми!“ -Або що́? От і піду (Сл. Гр.)
Абра́м і Авра́м, -ма. Абра́мович, -ча. Абра́мівна, -вни
абревіяту́ра, -ри, -рі
а́брис, -су, -сові; а́бриси, -сів
абсентеїз́м, -му, -мові
абсолю́т, -ту, -тові
абсолюти́зм, -му, -мові
абсолюти́ст, -та; -ти́сти, -тів
абсолю́тний, -на, -не
абсолю́тно, присл.
абсорбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є
абстраго́ваний, -на, -не
абстрагува́ння, -ння, -нню, -нням
абстрагува́ти, -гу́ю, -гу́єш (лат. abstrahere)
абстра́ктний, -на, -не 
абстра́ктність, -ности, -ності, -ністю
абстра́кція, -ції, -цією; -ції, -цій
абсу́рд, -ду, -дові; -су́рди, -дів
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Російсько-український словник ділової мови

абсу́рдний, -на, -не
абсу́рдність, -ности, -ності, -ністю
абсце́с, -су (лат.)
абсци́са, -си, -сі; -ци́си, -цис
абха́зець, -зця, -зцеві; -ха́зці, -ців
Абха́зія, -зії, -зією
абха́зка, -зки, -зці; -ха́зки, -ха́зок
абха́зький, -ка, -ке
а́бцуґ, -ґа, -ґові (нім.)
а́бшит, -ту, -тові
абшито́ваний, -на, -не
абшитува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
Аваку́м і Аба́кум, -ма, -мові
аванґа́рд, -ду, -дові
аванза́ля, -лі, -лею; -за́лі, -за́ль
аванпо́ст, -ту, -тові; -по́сти, -тів
ава́нс, -су, -сові; ава́нси, -сів
авансо́ваний, -на, -не
авансува́ння, -ння, -нню 
авансува́ти, -су́ю, -су́єш; -су́й, -су́йте
авансце́на, -ни, -ні; -сце́ни, -це́н
аванту́ра і авантю́ра, -ри; -ту́[ю́]ри, -ту́[ю́]р
аванту́рний і авантю́рний, -на, -не
аванту́рник, -ка; -ники, -ків і авантюри́ст, -та; -ри́сти, -тів
аванту́рниця, -ці, -цею; ниці, -ниць і авантюри́стка, -тки, -тці; -ри́стки, -ри́сток
аванту́рницький, -ка, -ке
авантюри́ст, див. аванту́рник
авантюри́стський, -ка, -ке
ава́рія, -рії, -рією; ава́рії, -рій
а́вва, а́вви, а́вві, а́вво!
а́вгуст, -та, в -ті=се́рпень
А́вґійові ста́йні, -вих ста́єнь
А́вґсбурґ, -ґу, в -зі (м. Аugsburg); а́вґсбурґський, -ка, -ке
а́вґур, -ра; а́вґури, -рів (лат.)
А́вґуст, -та. А́вґустович, -ча. А́вґустівна, -вни
А́вгуста, -ти, -ті, -то! (жін. ім’я)
Авґусти́н, -на, Авґусти́нович, -ча. Авґусти́нівна, -вни
авґусти́нці, -нців, -нцям
Авґу́стов, -ва, -ву, -вом (м.)
Авдє́єв, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
авди́тор, -ра; -тори, -рів
авдито́рія, -рії, -рією; -то́рії, -рій
авдито́рський, -ка, -ке
авдіє́нція, -ції, -цією; -є́нції, -цій
авеню́ (фр.), не відм. (н. р.)
Аверро́ес, -са (араб. філос.)
авже́ж (атож, звичайно), присл. „Пра́вда! Авже́ж пра́вда!“ відпові ́в він
а вже ж, присл. = вже. А вже ж весна́, а вже ж красна́, із стріх вода́ ка́пле (Пісня)
аві ́зо (іт. аvviso), не відм.
авізо́ваний, -на, -не
авізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
авіоґара́ж, -жу, -же́ві; -ражі ́ , -жі ́в
авіоескадри́лья; -льї, -льєю
авіоклю́б, -бу; -клю́би, -бів
авіомане́ври, -рів, -рам
авіопо́шта, -ти, -ті
авіоте́хніка, -ки, -ці
авіафльо́та, -ти, -ті
авіохе́м, -му, -мові
авія́тор, -ра, -ре! -тори, -рів
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авія́торка, -рки, -рці; -торки, -торок
авія́торський, -ка, -ке 
авія́торчин, -на, -не
авіяці ́йний, -на, -не
авія́ція, -ції, -цією
авкці ́йний, -на, -не
авкціо́н, -ну, на -о́ні; -они, -нів
Авра́м, див. Абра́м
аврео́ля, -лі, -лею; -о́лі, -о́ль
авря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в
а все ж таки, присл.
авспі ́ції, -цій, -ціям
А́встерліц, -цу, -цові, в -ці (місто)
а́встерліцький, -ка, -ке
австралі ́єць, -лі ́йця, -цеві; -лі ́йці, -лі ́йців
австралі ́йський, -ка, -ке 
Австра́лія, -лії, -лією
австрі ́єць, -рі ́йця, -рі ́йцеві; -рі ́йці, -ців
австрі ́йський, -ка, -ке 
А́встрія, -рії, -рією
австрія́к, -я́ка, -кові, -че! -я́ки, -ків
австрія́цький, -ка, -ке
а́встро-уго́рський, -ка, -ке
А́встро-Уго́рщина, -ни, -ні
автенти́чний, -на, -не
автенти́чність, -ности, -ності, -ністю
авто́, -та́, -то́ві, -то́м, в авті ́ ; а́вта, авт і а́втів
автобіографі ́чний, -на, -не
автобіогра́фія, -фії; -фії, -фій
авто́бус, -са, в -сі; -буси, -сів
автоваго́н, -на; -гони, -нів
авто́граф, -фа; -графи, -фів (гр.)
авгоґара́ж, -жу; -ра́жі, -жів
автодафе́, не відм. (н. р.)
автокефалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
атокефа́льний, -на, -не
автокра́т, -та; -кра́ти, -тів
автократи́зм, -му, -мові
автократи́чний, -на, -не
автократи́чність, -ности, -ності, -ністю
автокра́тія, -тії, -тією 
автоло́гія, -гії, -гією (гр.)
автома́т, -та; -ма́ти, -тів
автомати́зм, -му, -мові
автомати́чний, -на, -не
автомати́чність, -ности, -ності, -ністю
автомати́чно, присл. 
автомобіліза́ція, -ції, -цією
автомобілі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
автомобі ́ль, -бі ́ля, -леві; -бі ́лі, -лів
автомобі ́льний і автомобі ́льовий
автономі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
автоно́мія, -мії, -мією; -но́мії, -мій
автоно́мний, -на, -не 
автоно́мність, -ности, -ності, -ністю
а́втор, -ра, -рові; автори́ і -рі ́ , -рі ́в
авториза́ція, -ції, -цією
авторизо́ваний, -на, -не
авторизува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
авторите́т, -ту, -тові; -те́ти, -тів
авторите́тний, -на, -не
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авторите́тність, -ности, -ності, -ністю
а́вторів, -рова, -рове 
а́вторка, -рки, -рці; -рки, а́второк
а́вторство, -ва, -ву
а́вторський, -ка, -ке
автоти́пія, -пії, -пією
автотокси́ни, -нів, -нам
автотра́ктор, -ра; -тори, -рів
автотра́кторний, -на, -не
автохто́н, -на, -нові; -то́ни, -нів
автохто́нний, -на, -не
автошля́х; -ху, -хові
аву́л, -ла, в -лі; аву́ли, -лів
ага́, виг. і присл.; ага-га́!
ага́кання, -ння, -нню, -нням
агамі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю (гр.)
ага́пи, ага́п, -нам (гр.)
агаря́ни́н, -на; -ря́ни, -ря́н
агаря́нський, -ка, -ке
Агата́нгел, -ла, Агата́нгелович, -ча. Агата́нгелівна, -вни. Агата́нгелів, -лова, -лове 
Ага́фія, -фії, -фією, -фіє! Ага́фіїн, -їна, -їне
Агафо́н, -на. Агафо́нович, -ча. Агафо́нівна, -вни. Агафо́нів, -нова
Аге́й, Аге́я. Аге́єві. Аге́йович, -ча. Аге́ївна, -вни. Аге́їв, Аге́єва, -єве
аге́й, виг.
аге́ть, виг.
аги́, виг.
аги́кати, -каю, -каєш, -кає
Аглаїда, -ди. Аглаїдин, -на, -не
Агла́я, -лаї, -лаєю. Аглаїн, -їна
Агнія, -нії, -нією. Агніїн, -їна, -їне
агностицизм, -му, -мові (гр.)
аго́в, вигук
аго́нія, -нії, -нією (гр.)
агу́, вигук
аґа́ва, -ви, -ві (росл.) 
аґе́нт, -та; -ти, -тів, -там (лат. agens)
аґе́нтство, -ва, -ву; -ва, аґе́нтств
аґе́нтський, -ка, -ке
аґенту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
аґіта́тор, -ра; -тори, -рів (лат. agitator) 
аґіта́торський, -ка, -ке
аґітаці ́йний, -на, -не
аґіта́ція, -ції, -цією
аґі ́тка, -тки; аґі ́тки, -ток
аґіткампа́нія, -нії, -нією
яґітпро́п, -па, -пові
аґітува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
аґлютинати́вний, -на, -не 
аґлютина́ція, -ції, -цією (лат. agglutinatio)
аґльомера́т, -ту
Аґне́са, -си. Аґне́син, -на, -не
Аґні ́  (інд. бог), не відм.
аґра́рій, -рія, -рієві, -рієм; -рії, -ріїв 
аґра́рний, -на, -не 
аґреґа́т, -ту, -тові (лат.)
аґреґа́ція, -ції, -цією; -ґа́ції, -цій 
аґреси́вний, -на, -не (лат.)
аґреси́вність, -ности, -ності, -ністю
аґри́коля, -лі; -колі, -лів 
аґрикульту́ра, -ри, -рі
аґрикульту́рний, -на, -не
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аґроку́рси, -сів, -сам
аґроно́м, -ма; -но́ми, -мів
аґрономі ́чний, -на, -не
аґроно́мія, -мії, -мією
аґропу́нкт, -ту; -пу́нкти, -тів
а́ґрус, -су і а́ґрест, -ту
аґрусівка, -вки, -вці
аґрусовий, -ва, -ве
ададжо (іт.), не відм.
Ада́м, -ма. Ада́мович, -ча. Адамівна, -вни. Ада́мів, -мова, -мове
адама́нт, -ту; -ма́нти, -тів
адвенти́ст, -та; -ти́сти, -тів
адвенти́стський, -ка, -ке
адвока́т, -та; -ка́ти, -тів
адвока́тство, -ва, -ву
адвока́тський, -ка, -ке
адеква́тний, -на, -не
Аделаїд́а, -ди. Аделаїд́ин, -на, -не
адено́їди, -дів, -дам
аде́хський, -ка, -ке (від аде́хи)
адже́, адже́ж, присл. = авже́ж
адзу́с(ь)ки, виг.
адміністрати́вний, -на, -не
адмімістрати́вно-техні ́чний, -на, -не
адміністра́тор, -ра; -тори, -рів
адміністра́торський, -ка, -ке
адміністраці ́йний, -на, -не
адміністра́ція, -ції, -цією
адмініструва́ння, -ння, -нню 
адмініструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
адміра́л, -ла; -ра́ли, -лів і
адміралті ́йство, -ва, -ву
адміралті ́йський, -ка, -ке
адміра́льство, -ва, -ву
адміра́льський, -ка, -ке
адоні ́чний, -на, -не
адре́са, -си; адре́си, адре́с
адреса́нт, -та; -са́нти, -тів (хто аресує, посилає листи) 
адреса́т, -та; -са́ти, -тів (кому адресують)
а́дрес-календа́р, а́дрес-календаря́
адресо́ваний, -на, -не 
адресува́ти, -су́ю, -су́єш; -су́й, -су́йте 
Адріяно́піль, -поля, -полеві, -лем, в -лі 
адріяно́пільський, -ка, -ке 
Адрія́тика, -ки, -ці
Адріяти́цьке море, -кого моря
адука́тор, -ра; -тори, -рів
адюльте́р, -те́ру, -те́рові (фр.)
адьє́ (фр.), не відм.
адью́нкт, -та; -ю́нкти, -тів
адью́нкт-профе́сор, адью́нкт-профе́сора 
адьюнктський, -ка, -ке 
адьюта́нт, -та; -та́нти, -тів
адьюта́нтський, -ка, -ке
аеродина́міка, -ки, -ці
аеродро́м, -му, на -мі; -ро́ми, -мів
аеролі ́т, -ту; -лі ́ти, -тів
аерологі ́чний, -на, -не
аероло́гія, -гії, -гією (гр.)
аерона́вт, -та; -на́вти, -тів
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аерона́втика, -ки, -ці
аеропля́н, -на, на -ні; -пля́ни, -нів
аеропо́шта, -ти, -ті
аеросполу́чення, -ння, -нню
аероста́т, -та, на -ті; -та́ти, -тів
аероста́тика, -ки, -ці
аерохе́м, -му, -мові
аж, сп.; аж-а́ж; аж нія́к
аже́ж, присл.
ажита́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
ажіота́ж, -жу, -жеві, -жем
ажу́рний, -на, -не
азбе́ст, -ту, -тові
а́збука, -ки, -ці; а́збуки, а́збук
Азербайджа́н, -ну, -нові, в -ні
азербайджа́нець, -нця; -нці, -нців
азербайджа́нський, -ка, -ке
азі ́йський, -ка, -ке
А́зія, -ії, -ією
азія́т, -та, -тові; азія́ти, -тів
азія́тка, -тки, -тці; -я́тки, -я́ток
азія́тство, -ва, -ву
азія́тський, -ка, -ке
азо́т, -ту, -тові
азо́тистий, -та, -те
азо́товий, -ва, -ве
аїд́, -ду, в -ді (гр., пекло)
а́їр, -ру, -рові
ай! ай-а́й! виг.
ай-ве́й! виг.
айві ́вка, -ки, -ці
а́йкати, -каю, -каєш, -кає
А́йнштайн, -на, -нові (нім. учений Einstein)
Ай-Пе́трі (гора), не відм. 
а́йстра, -ри; -ри, айстер
А́йхенвальд, -да, -дові (прізв.)
академі ́зм, -му, -мові
акаде́мік, -ка; -міки, -ків
академі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
академі ́чний, -на, -не 
академі ́чність, -ности, -ності, -ністю
акаде́мія, -мії, -мією; -мії, -мій
ака́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
акварелі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
акваре́ля, -лі, -лею; -ре́лі, -ре́ль
акваре́льний, -на, -не
аква́ріюм, -ма; -ріюми, -мів
аквільо́н, -на, -нові (вітер)
Аккерма́н, -ну, -нові, в -ні (м.)
аккерма́нський, -ка, -ке
акліматизаці ́йний, -на, -не
акліматиза́ція, -ції, -цією
акліматизо́ваний, -на, -не
акліматизува́ння, -ння, -нню
акліматизува́ти(ся), -зу́ю(ся), -зу́єш(ся), -зу́ють(ся) 
акмеїз́м, -му, -мові
акмеїс́т, -та; -меїс́ти, -тів
акмеїсти́чний, -на, -не
акомода́ція, -ції, -цією
акомпаньюва́ти, -нью́ю, -нью́єш
акомпаньяме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
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акомпанья́тор, -ра; -тори, -рів
акомпанья́торка, -рки, -рці; -торки, -торок, -торкам
ако́рд, -ду, -дові; ако́рди, -дів
ако́рдний, -на, -не
Ако́ста, див. д’Ако́ста
акредити́ва, -ви, -ві (вірчий лист)
акредито́ваний, -на, -не
акредитува́ти, -ту́ю, -ту́єш
акроба́т, -та; -ба́ти, -тів
акроба́тський, -ка, -ке
акро́піль, -полю, -полеві, -лем, в -лі; -полі, -лів
акро́стих, -ха; -стихи, -хів
аксельба́нт, -та; -ба́нти, -тів
аксесуа́р, -ру; -а́ри, -рів
аксіо́ма, -ми, -мі; -о́ми, аксіо́м
акт, а́кта (документа) і -ту (дії), в а́кті; а́кти, -тів
акти́в, -ву, -вові, в -ти́ві
активіза́ція, -ції, -цією
активізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
активі ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
активі ́стка, -тки, -тці; -ві ́стки, -ві ́сток
активі ́стський, -ка, -ке 
акти́вний, -на, -не
акти́вність, -ности, -ності, -ністю
акти́вніший, -ша, -ше
активува́ти, -ву́ю, -ву́єш
а́ктовий, -ва, -ве
акто́р і акте́р, -ра; -то́[е́]ри, -рів
акто́рка і акте́рка, -ки, -ці; акто́[е́]рки, акто́[е́]рок
акто́[е́]рство, -ва, -ву, -вом
акто́рський і акте́рський, -ка, -ке
актри́са, -си; -ри́си, -ри́с
актуа́льний, -на, -не
актуа́льність, -ности, -ності, -ністю
актуа́льно, присл.
акузати́в, -ва, -ву (лат.) – знахідни́й відмі ́нок
аку́ла, -ли; аку́ли, аку́л
акумулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
акумуля́тор, -ра; -тори, -рів
акумуляці ́йний, -на, -не
акумуля́ція, -ції, -цією
акура́т, присл.
акура́тний, -на, -не
акура́тність, -ности, -ності, -ністю
аку́стика, -ки, -ці
акусти́чний, -на, -не
акуше́р, -ра; -ше́ри, -рів
акуше́рка, -ки, -ці; -ше́рки, -ше́рок
акуше́рство, -ва, -ву
акуше́рський, -ка, -ке
акце́нт, -та (наголосу) і -ту (вимови), -тові; -це́нти, -нтів
акцентологі ́чний, -на, -не
акцентоло́гія, -гії, -гією
акцентува́ти, -ту́ю, -ту́єш
акцесі ́йний, -на, -не 
акце́сія, -сії, -сією (лат.)
акциде́нтний, -на, -не
акциде́нція, -ції, -цією
акци́з, -зу, -зові; акци́зи, -зів
акци́зний, -на, -не
акци́зник, -ка; -ники, -ків
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акці ́йний, -на, -не
акціоне́р, -ра; -не́ри, -рів
акціоне́рський, -ка, -ке
а́кція, -ії, -ією; а́кції, а́кцій
алба́нець, -нця, -нцеві; алба́нці, -нців
Алба́нія, -нії, -нією
алба́нський, -ка, ке
Албіо́н, -ну (стара назва Англії)
але́, але́ж, сп.
алегори́чний, -на, -не
алего́рія, -рії, -рією; -го́рії, -рій
але́ґрі (іт.), не відм.
але́ґро (іт., муз.)
але́ж, сп. 
Алексє́єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
але́мбик, -ка; -бики, -ків
але́я, але́ї, але́єю; але́ї, але́й
али́рник, -ка; -ники, -ків
а́лібі (лат.), не відм.
аліґа́тор, -ра; -тори, -рів
алізари́н, -ну, -нові
алізари́новий, -ва, -ве
алілу́я, не відм.
аліме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
аліме́нтний, -на, не
алітера́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій
Алківія́д, -да, -дові (грек)
А́лла, -ли, -лі, -ло! А́ллин, -на, -не 
Алла́х, -ха, -хові, Алла́ше!
алло́! треба галло́!
алма́з, -зу; -ма́зи, -зів
алогі ́зм, -му; -гі ́зми, -мів 
ало́е (гр.), не відм.; звич. ало́й, ало́ю
алопа́т, -та; -па́ти, -тів
алопа́тія, -тії, -тією 
Алта́й, -та́ю, -та́єві, на -та́ї 
алта́йський, -ка, -ке 
алфа́вит, -ту і альфабе́т, -ту; -ти, -тів
алфави́тний, -на, -не
Алче́вська, -кої, -кій (укр. письм.) 
Алче́вське, -кого, -кому, в -кому (місто)
алю́вій, -вію, -вієві, -вієм 
алювія́льний, -на, -не 
алюмі ́ній, -нію, -нієві, -нієм 
алюмі ́нійовий, -ва, -ве 
алю́ра, -ри, -рі 
аляба́стер, -тру, -трові 
аляба́стровий, -ва, -ве 
Алямбе́р, див. д’Алямбе́р 
Аля́ндські острови́, -ських острові ́в
а́ляр, -ру, -рові
аля́рм, -му, -мові 
алярмі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів 
алярмі ́стський, -ка, -ке
Аля́ска, -ски, -сці
альбатро́с, -са; -ро́си, сів
Альбе́рті (іт. прізв.), не відм.
альбіґо́йці, -ців, -цям
альбо́м, -ма, -мові, в -мі; -бо́ми, -мів
альбо́мний, -на, -не
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альбумі ́н, -ну, -нові
альвео́ля, -лі; -о́лі, -о́ль
альвеоля́рний, -на, не
альґваси́ль, -ля; -си́лі, -лів (есп.)
а́льґебра, -ри, -рі
альґебри́зм, -му, -мові
альґебри́ст, -та; -ри́сти, -тів
альґебри́чний, -на, -не
альдегі ́ди, -дів, -дам
Альжі ́р, -ру, -рові, в -рі
альжі ́рець, -рця; -жі ́рці, -рців
альжі ́рський, -ка, -ке
Альза́с, -cу, в -сі або Ельза́с (фр. Alsace, нім. Elsass); а[е]льза́ський, -ка, -ке
алькальо́їд, -ду, -дові; -їди, -дів
альки́р = ваньки́р, -ра
алько́в, -ву (ч. р.) і алько́ва, -ви (ж. p.); -ко́ви, -ко́вів
алько́вний, -на, -не
алькоголі ́зм, -му, -мові
алького́лік, -ка; -ліки, -ків
алькоголі ́чний, -на, -не
алького́ль, -лю, -леві, -лем
алького́льний і алького́льовий
алькора́н, -на, -нові, в -ні
альмана́х, -ха, в -хові; -на́хи, -хів
альпака́, -ки́, -ці
А́льпи, Альп і А́льпів, Альпам
альпі ́єць, -пі ́йця, -цеві; -пі ́йці, -ців
атьпі ́йський, -ка, -ке
альпіні ́зм, -му, -мові
альпіні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
альт, альта́; альти́; -тів
альто́вий, -ва, -ве
А́льта, -ти, -ті (р.)
альта́нка, -нки, -нці; -та́нки, -та́нок
альтернати́ва, -ви, -ві; -ти́ви, -тив
альтруїз́м, -му, -мові
альтруїс́т, -та; -їс́ти, -стів
альтруїсти́чний, -на, -не
а́льфа, -фи, -фі; а́льфи, альф
альфабе́т, -ту і альфа́вит, -ту
альфабе́тний, -на, -не
альфо́нс, -са; -фо́нси, -сів (від вл. ім. Альфо́нс)
альфре́ско, не відм.
альхе́мік, -ка; -міки, -ків
альхемі ́чний, -на, -не
альхе́мія, -мії, -мією
алья́нс, -су, -сові; -я́нси, -сів
амальга́ма, -ми, -мі; -га́ми, -га́м (гр.)
амальгамо́ваний, -на, -не
амальгамува́ти, -му́ю, -му́єш
Амальте́я, -те́ї, -те́єю (гр. міт.)
ама́тор, -ра; -тори, -рів
ама́торка, -рки, -рці; -торки, -торок
ама́торство, -ва, -ву
ама́торствувати, -твую, -твуєш
ама́торський, -ка, -ке
амба́р і інба́р, -ру в -рі; -ба́ри, -рів
амбасаде́р, -де́ра (фр.) = посо́л
амбі ́тний, -на, -не
амбі ́тник, -ка; -ники, -ків
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амбі ́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
амбо́на, -ни (ж. р.) і амво́н, -ну (ч. р.)
амбо́нний, -на, -не
амбро́зія, -зії, -зією
Амбро́сій, -сія, -сієві, -сію! Амбро́сійович, -ча. Амбро́сіївна, -ївни. Амбро́сіїв, -сієва, -сієве
амбулято́рія, -рії, -рією; -то́рії, -то́рій
амбулято́рний, -на, не
амво́н, -ну (ч. р.) і амбо́на, -ни (ж. р.)
Аме́рика, -ки, -ці
америка́нець, -нця, -нцеві, нцю! -ка́нці, -нців
американіза́ція, -ції, -цією
американі ́зм, -му, -мові
американізо́ваний, -на, -не
американізува́тися, -зу́юся, -зу́єшся
америка́нка, -нки, -нці; -ка́нки, -ка́нок
америка́нський, -ка, -ке
америкозна́вство, -ва, -ву
амети́ст, -та; -ти́сти, -тів
Амілька́р, див. Гамілька́р
амі ́нь, не відм.
амія́к, -ку, -кові = амонія́к
амне́стія, -тії, -тією
амнесто́ваний, -на, -не
амнесту́вати, -ту́ю, -ту́єш
амонія́к, -ку, -кові
аморалі ́зм, -му, -мові
амора́льний, -на, -не
амортизаці ́йний, -на, -не
амортиза́ція, -ції, -цією
амортизо́ваний, -на, -не
амортизува́ти, -зу́ю, -зу́єш
аморфія́м, -му, -мові
амо́рфний, -на, не
ампе́р, -ра; -пе́ри, -рів (міра в електр.)
ампі ́р, -ру, -рові
ампі ́рний, -на, -не
ампліту́да, -ди; -ту́ди, -ту́д
ампліфіка́ція, -ції, -цією
амплюа́ (фр.), не відм. (н. р.)
а́мпуля, -лі, -лею; -пулі, -пуль
ампута́ція, -ції, -цією
ампуто́ваний, -на, -не
ампутува́ти, -ту́ю, -ту́єш
Аму́-Дар’я́, -р’ї,́ -р’є́ю (р.)
амуле́т, -та; -ле́ти, -тів
амуніці ́йний, -на, -не
амуні ́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
амфі ́бія, -бії, -бією; -бії, -бій
амфібра́хій, -хія; -хії, -хіїв
амфітеа́тр, -ру; -а́три, -трів
анабапти́зм, -му, -мові
анабапти́ст, -та; -ти́сти, -стів
анабапти́стка, -тки, -тці; -ти́стки, -ти́сток
анабапти́стський, -ка, -ке
анабіо́за, -зи (гр., ж. р.)
анагра́ма, -ми, -мі (гр.)
ана́ли, -лів, -лам
аналі ́за, -зи, -зі; -лі ́зи, -лі ́з (гр., ж. р.)
аналізо́ваний, -на, -не
аналізува́ння, -ння, -нню
аналізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
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аналі ́тик, -ка; -тики, -ків
аналі ́тика, -ки, -ці
аналіти́чний, -на, -не
аналогі ́чний, -на, -не
анало́гія, -гії, -гією; -ло́гії, -гій
анало́й, -ло́я; -ло́ї, -ло́їв
анальфабе́т, -та; -бе́ти, -тів
анальфабети́зм, -му, -мові
Ана́ньєв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
Ана́ньїв, -ньєва, -ньєву, -ньєвом (укр. м.) 
ана́ньївський, -ка, -ке 
Ана́ньївщина, -ни, -ні (район) 
анархі ́зм, -му, -мові 
анархі ́ст, -та; -хі ́сти, -стів 
анархі ́стський, -ка, -ке 
анархі ́чний, -на, -не 
ана́рхія, -хії, -хією 
Анаста́сій, -сія, -сієві, -сію! Анаста́сійович, -ча. Анаста́сіївна, -ївни. Анаста́сіїв, -сієва, -сієве
анастати́чний, -на, -не 
ана́тема, -ми; -теми, -тем (клятьба церковна)
Анато́лій, -лія, -лієві, -лію! Анато́лійович, -ча. Анато́ліївна, -ївни. Анато́ліїв, -лієва, -лієве
Анато́ль, -ля, -леві, -то́лю! Анато́льович, -ча. Анато́лівна, -вни. Анато́лів, -лева, -леве
ана́том, -ма; -томи, -мів
анатомі ́чний, -на, -не
анато́мія, -мії, -мією
анатомо́ваний, -на, -не
анатомува́ти, -му́ю, -му́єш
анахоре́т, -та; -ре́ти, -тів
анахроні ́зм, -му, -мові; -ні ́зми, -мів
ана́хтема, -ми (лайка)
ана́хтемський, -ка, -ке
а́нгел і я́нгол (іноді а́нгол), -ла; -ли, -лів (форма а́нгел стара, книжно-слов’янська; народня 

– я́нгол або а́нгол)
а́нгельський і я́[а]нгольський, -ка, -ке
англі ́єць, -лі ́йця, -цеві, -лі ́йцю!; лі ́йці, -ців
англізо́ваний, -на, -не 
англізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
англі ́йський, -ка, -ке
англіка́нський, -ка, -ке
А́нглія, -лії, -лією
а́нгло-радя́нський, -ка, -ке
англоса́кси, -кеів, -кеам
англоса́кський, -ка, -ке
англофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів
англофі ́льство, -ва, -ву
англофі ́льський, -ка, -ке
анґажеме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
анґажо́ваний, -на, -не
ангажува́ти, -жу́ю, -жу́єш
анґа́р, -ру; -ґа́ри, -рів (фр. lehangar)
анґі ́на, -ни, -ні
Анґо́ра, -ри; анґо́рський, -ка, -ке
А́нджельо (іт. ім’я Angelo), не відм.
А́нди, -дів, -дам (гори)
Андо́рра, -ри (республіка); андо́рський, -ка, -ке
Андре́а (іт. ім’я), не відм.
Андрє́єв, -ва, -ву, -вим (рос. письм.)
Андріє́нко, -ка, -кові, -ку! (прізв.). Андріє́нків, -кова, -кове
Андріє́нкова, -вої, -вій (прізв.)
Андрі ́ ївка, -вки, -вці (село); андрі ́ ївський, -ка, -ке
Андрі ́й, -рі ́я, -рі ́єві, -рі ́єм, -рі ́ю! Андрі ́йович, -ча. Андрі ́ ївна, -ївни. Андрі ́ їв, -рі ́єва, -рі ́єве
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Андрія́н, -на. Андрія́нович, -ча. Андрія́нівна, -вни. Андрія́нів, -нова, -нове
Андро́ник, -ка, Андро́никович, -ча. Андро́никівна, -вни
аневри́зма, -ми, -мі
анекдо́та, -ти; -до́ти, -дот і -до́тів
анекдоти́ст, -та; -ти́сти, -тів
анекдоти́чний, -на, -не
ане́ксія, -кеії, -кеією; -кеії, -кеій
анексо́ваний, -на, -не
анексува́ння, -ння, -нню
анексува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш
анемі ́чний, -на, -не
анемі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю
анестезі ́я, -зі ́ ї, -зі ́єю
апестезо́ваний, -на, -не
анестезува́ти, -зу́ю, -зу́єш
Анжу́ (герцоґство), не відм.
ані ́ , ані ́ж, сп.; але а ні, а ні ж, присл. (рос. а нет, а нет же). Ані ворухне́ться. Ані вста́ти, 

ані сі ́сти. Лу́чча рілля́ ра́нняя, ані ́ж та́я пі ́зняя (пісня). Коли тобі подо́бається з на́ми – 
перехо́дь до нас, а ні – кажи́ одве́рто

анікогі ́сінько, займ.
анілі ́на, -ни, -ні
анілі ́новий, -ва, -ве 
анімі ́зм, -му, -мові
анімі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів 
анімісти́чний, -на, -не 
ані-ні ́ , присл. 
анічичи́рк, присл. 
анія́к, присл.
анія́кий, -ка, -ке, анія́кого, -кої, анія́ким, ані з я́ким
анке́та, -ти; -ке́ти, -ке́т 
анке́тний, -на, -не 
анкетува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
Анна́м, -му, -мові (держава) 
Анно́піль, -поля (м.); анно́пільський, -ка, -ке
Анну́нціо, див. д’Анну́нціо 
ано́д, -ду, -дові
анома́лія, -лії, -лією; -лії, -лій 
анома́льний, -на, -не 
аноні ́м, -му; -ми, -мів 
аноні ́мний, -на, -не 
ано́нс, -нсу; ано́нси, -нсів 
анонсува́ти, -су́ю, -су́єш 
анормальний, -на, -не 
анса́мбль, -блю; -са́мблі, -блів 
антагоні ́зм, -му, -мові (гр.) 
антагоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
Анта́нта, -ти, -ті 
анта́нтський, -ка, -ке 
антаркти́чний, -на, -не 
Антве́рпен, -ну, в -ні (м.) 
анте́на, -ни; анте́ни, -тен 
анти, гр. приросток = про́ти 
автиавстрі ́йський, -ка, -ке 
антиалького́льний, -на, -не 
антибільшови́цький, -ка, -ке
антигрома́дський, -ка, -ке 
антидемокра́т, -та; -кра́ти, -тів 
антидемократи́зм, -му, -мові 
антидемократи́чний, -на, -не 
антидо́т, -ту, -тові (гр.) 
антиімперіялісти́чний, -на, -не 
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антиква́р, -ра, -рові; -ва́ри, -рів 
антиква́рій, -рія; -ва́рії, -ріїв 
антикомуністи́чний, -на, -не 
антиконституці ́йний, -на, -не 
антикри́тика, -ки, -ці 
антикрити́чний, -на, -не 
антиле́нінський, -ка, -ке 
антило́па, -пи, -пі; -ло́пи, -ло́п 
антимілітари́зм, -му, -мові
антимілітари́ст, -та; -ри́сти, -тів
антимілітаристи́чний, -на, -не 
антимілітари́стський, -ка, -ке 
антимі ́нс, -са; -мі ́нси, -сів 
антимонархі ́зм, -му, -мові 
антимонархі ́ст, -та; -хі ́сти, -тів 
антимонархі ́чний, -на, -не 
антимора́льний, -на, -не 
антинаціона́льний, -на, -не 
антиномі ́чний, -на, -не 
антино́мія, -мії, -мією; -мії, -мій 
Анти́п, -па. Анти́пович, -ча. Анти́півна, -вни. Анти́пів, -пова, -пове 
антипарляме́нтський, -ка, -ке 
антипати́чний, -на, -не 
антипа́тія, -тії, -тією; -тії, -тій 
антипатріо́т, -та; -ріо́ти, -тів 
антипатріоти́чний, -на, -не 
антипедагогі ́чний, -на, -не
антипо́д, -да; -ди, -дів, -дам 
антирадя́нський, -ка, -ке 
антирелігі ́йний, -на, -не 
антиреспубліка́нський, -ка, -ке 
антисемі ́т, -та; -мі ́ти, -тів 
антисеміти́зм, -му, -мові 
антисемі ́тський, -ка, -ке 
антисе́птика, -ки, -ці 
антисепти́чний, -на, -не 
антисоція́льний, -на, -не 
антите́за, -зи; -те́зи, -те́з 
антнукраїн́ський, -ка, -ке 
антнурядо́вий, -ва, -ве 
анти́христ, -та; -ти, -тів 
антицикло́н, -ну; -кло́ни, -нів 
анти́чний, -на, -не
анти́чність, -ности, -ності, -ністю 
Антіго́на, -ни, -ні (гр. ім’я) 
Анті ́льські острови́, -ких острові ́в 
Анті ́н, Анто́на. Анто́нович, -ча. Анто́нівна, -вни. Анто́нів, -нова, -нове
антіохі ́йський, -ка, -ке
Антіохі ́я, -хі ́ ї, -хі ́єю 
антологі ́чний, -на, -не 
антоло́гія, -гії, -гією; -гії, -гій 
Анто́ній, -нія, -нієві, -нієм, -нію! 
Антоні ́на, -ни. Антоні ́нин, -на 
Антоно́вич, -ча, -чеві, -чем (укр. пр.)
Антоно́вичка, -чки, -чці
Антоно́віч, -ча, -чеві, -чем (рос. пр.) 
Анто́сьо, -то́ся, -сьові, -сьом, -сю! Анто́сів, -сева, -севе 
антра́кт, -ту, в -ті; -ра́кти, -тів 
антраци́т, -ту, -тові 
антраци́товий, -ва, -ве 
антреко́т, -та; -ко́ти, -тів
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антрепрене́р, -ра; -не́ри, -рів 
антрепрене́рський, -ка, -ке 
антрепри́за, -зи, -зі; -ри́зи, -ри́зів
антресо́ль, -ля; -со́лі, -со́лів
антреша́ і антраша́ (ч. р.), не відм. 
антропо́їд, -да; -по́їди, -дів 
антропо́лог, -га; -логи, -гів 
антропологі ́чний, -на, -не 
антрополо́гія, -гії, -гією (гр.) 
антропоморфі ́зм, -му, -мові 
антропофа́ги, -гів, -гам (гр.) 
антура́ж, -жу, -жеві 
ану́, ану́мо, ану́те, виг. 
анулюва́ння, -ння, -нню, -нням 
анулюва́ти, -люю, -лю́єш, -лю́є
ануля́ція, -ції, -цією
анульо́ваний, -на, -не 
анфіля́да, -ди, -ді; -ля́ди, -ля́д (фр.)
Анфі ́са, -си. Анфі ́син, -на, -не 
анци́христ = анти́христ, -та, -тові 
анчо́ус, -са; -си, -сів (есп. anchoa) 
аншля́ґ, -ґу, -ґові (нім.) 
ао́рист, -та; -ристи, -тів 
апара́т, -ту, -тові; -ра́ти, -тів 
апара́тник, -ка; -ники, -ків 
апарату́ра, -ри, -рі 
апартаме́нт, -ту, в -ті; -ме́нти, -тів
апати́чний, -на, -не 
апа́тія, -тії, -тією 
Апелле́с, -са, -сові (гр.) 
апелюва́ння, -ння, -нню, -нням
апелюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
апеляці ́йний, -на, -не 
апеля́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
апендици́т, -ту, -тові 
Апенні ́ни, -ні ́н, -нам; апенні ́нський, -ка, -ке
аперцепці ́йний, -на, -не 
аперце́пція, -ції, -цією; -ції, -цій (лат. apperceptio) 
аперципійо́ваний, -на, -не
аперципіюва́ти, -пію́ю, -пію́єш (літ. appercipere) 
апети́т, -ту, -тові; -ти́ти, -тів 
апети́тний, -на, -не 
апети́тно, присл.
апліка́ція, -ції, -цією 
апльодисме́нти, -тів, -там 
апльодува́ння, -ння, -нню 
апльодува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
апльо́мб, -бу, -бові 
апоге́й, -ге́ю, -ге́єві (гр.) 
аподикти́чний, -на, не
апока́ліпсис, -са, -сові, в -сисі 
апо́криф, -фу, -фові; -рифи, -фів 
апокрифі ́чний, -на, -не 
Аполіна́рій, -рія. Аполіна́рійович, -ча і Аполіна́рович, -ча. Аполіна́ріївна і Аполіна́рівна, -вни. 

Аполіна́ріїв, -рієва, -рієве 
Аполіна́рія, -рії, -рією, -ріє! Аполіна́ріїн, -їна, -їне 
аполіти́чний, -на, -не 
аполіти́чність, -ности, -ності, -ністю 
Аполло́н, -на (гр. міт.)
апологе́т, -та, -ти, -тів (гр.)
апологе́тика, -ки, -ці 
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аполо́гія, -гія, -гією
Аполо́н, -на. Аполо́нович, -ча. Аполо́нівна, -ни. Аполо́нів, -нова, -нове
апоплекси́чний, -на, -не 
апопле́ксія, -ксії, -ксією 
апостеріо́рі (лат.), не відм.
апостеріо́рний, -на, -не 
апо́стол, -ла, -лові, -ле! -толи, -лів 
апо́стольство, -ва, -ву 
апо́стольський, -ка, -ке 
апо́строф, -фа; -рофи, -фів
апоте́гма, -ми, -мі 
апотео́за, -зи, -зі (гр. ж. р.) 
апріо́рі (лат.), не відм. 
апріо́рний, -на, -не 
апроба́ція, -ції, -цією 
апробо́ваний, -на, -не
апробува́ти, -бу́ю, -бу́єш
апси́да, -ди; апси́ди, апси́д (гр.) 
апте́ка, -ки, -ці; апте́ки, апте́к 
апте́кар, -ря, -реві, -рем, -рю! -те́карі, те́карів, -рям
апте́карський, -ка, -ке
аптекарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш 
апте́чний, -на, -не
Апуле́й, -ле́я, -ле́єві (рим. письм.)
Апуле́їв, -ле́єва, -ле́єве 
ара́б, -ба; ара́би, -бів 
Арабі ́йська пусте́ля, -кої пусте́лі 
арабі ́йський, -ка, -ке 
Ара́бія, -бії, -бією 
ара́бка, -ки, -ці; ара́бки, -бок
ара́бський, -ка, -ке 
араґо́нець, -ґо́нця; -ґо́нці, -ґо́нців 
Араґо́нія, -нії, -нією 
араґо́нський, -ка, -ке 
Аракче́єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Ара́льське мо́ре, -кого мо́ря
аранжо́ваний, -на, -не 
аранжува́ння, -ння, -нню 
аранжува́ти, -жу́ю, -жу́єш
ара́п, -на; ара́пи, -пів (негр)
арбі ́тр, -тра; арбі ́три, -трів
арбітра́ж, -жу, -жеві, -жем 
арбітра́жний, -на, -не 
аргона́вт, -та; -на́вти, -тів (гр.)
А́рго́с, -су в -сі (м.); арго́ський
А́ргос і (в лат. формі) А́рґус, -са (ант. міт.)
а́ргус, -са (пильний доглядач)
Арґенті ́на, -ни, -ні 
арґенті ́нець, -нця; -ті ́нці, -ців
арґенті ́нський, -ка, -ке 
арґо́ (фр.), не відм.
арґуме́нт, -ту; -ме́нти, -тів (лат. argumentum)
арґумента́ція, -ції, -цією 
арґументо́ваний, -на, -не 
арґументува́ти, -тую, -туєш 
аре́на, -ни, -ні; аре́ни, аре́н 
арео́метр, -тра; -три, -трів
ареопа́, -гу, -гові, в -зі (гр.) 
аре́шт, -ту, -тові; аре́шти, -тів 
арешта́нт, -та; -та́нти, -тів 
арешта́нтський, -ка, -ке 
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арешто́ваний, -на, -не
арешто́вувати, -то́вую, -то́вуєш; арешто́вуй 
арештува́ння, -ння, -нню, -нням
арештува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є; арешту́й, -шту́йте 
ар’єрґа́рд, -ду, -дові; -ґа́рди, -дів 
аримате́йський, -ка, -ке
аристокра́т, -та; -ра́ти, -тів
аристократи́зм, -му, -мові 
аристократи́чний, -на, -не 
аристокра́тія, -тії, -тією
аристокра́тка, -тки, -тці; -ра́тки, -ра́ток
аритме́тика, -ки, -ці 
аритмети́чний, -на, -не 
аритмо́метр, -тра; -метри, -трів 
арі ́єць, арі ́йця; арі ́йці, -ців, -цям 
арі ́йський, -ка, -ке 
Арісті ́д, -да (гр. герой) 
Арісто́тель, -теля, -леві, -лем. Арісто́телів, -лева, -леве 
а́рія, -її, -ією; а́рії, а́рій
Арка́дій, -дія, -дієві, -дію! Арка́дійович, -ча. Арка́діївна, -ївни. Арка́діїв, -дієва, -дієве 
аркти́чний, -на, -не 
а́ркуш, -ша, -шеві, -шем; а́ркуші, -шів, -шам
аркуше́вий, -ва, -ве
арлекі ́н, -на, -нові; -кі ́ни, -нів
армі ́єць, армі ́йця, -цеві, армі ́йцю! армі ́йці, -ців, -цям
армі ́йський, -ка, -ке 
армі ́йщина, -ни, -ні
а́рмія, -мії, -мією; а́рмії, а́рмій 
арнау́тка, -ки, -тці 
арома́т, -ту; -ма́ти, -тів
аромати́чний, -на, -не 
Арсе́н, -на, Арсе́нович, -ча. Арсе́нівна, -вни. Арсе́нів, -нова, -нове 
арсена́л, -лу, -лові, в -лі; -на́ли, -лів, -лам
арсена́лець, -льця; -на́льці, -ців 
арсена́льський, -ка, -ке 
Арсе́ній, -нія, -нієві, -нію! Арсе́нійович, -ча. Арсе́ніївна, -ївни. Арсе́ніїв, -нієва, -нієве 
артезі ́йський і артезія́нський 
Арте́м, -ма. Арте́мович, -ча. Арте́мівна, -вни. Арте́мів, -мова
Арте́мівське, -кого, -кому, в -кому або в -кім (місто) 
арте́мівський, -ка, -ке 
Арте́мівщина, -ни, -ні 
Артемі ́да, -ди, Артемі ́дин, -на, -не 
Артемо́вський-Гула́к, -кого-Гулака́ (укр. письм.)
артері ́йний, -на, -не
артеріосклеро́за, -зи, -зі (гр.)
артеріосклеро́зний, -на, -не
арте́рія, -рії, -рією; -те́рії, -рій
артерія́льний = артері ́йний
арти́зм, -му, -мові
арти́кул, -лу, -лові, в -лі; -кули, -лів
артикулювати, -лю́ю, -лю́єш
артикуляці ́йний, -на, -не
артикуля́ція, -ції, -цією; -ля́ції, -цій
артилери́ст, -та; -ри́сти, -тів
артиле́рія, -рії, -рією; -ле́рії, -рій
арти́ст, -та, -тові, -те! -ти́сти, -тів
артисти́чний, -на, -не
арти́стка, -тки, -тці; -ти́стки, -тисток
арти́стчин, -на, -не
артіль, арті ́лі, арті ́лі, арті ́ллю; арті ́лі, -ті ́лей, -ті ́лям
арті ́льний, -на, -не
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арті ́льник, -ка; -ники, -ків
артри́т, -ту, -тові
артри́тик, -ка, -ку
артрити́чний, -на, -не
а́рфа (рідше) га́рфа, -фи, -фі; а́рфи, арф
арфяний і гарфя́ний, -на, -не
арфя́р і гарфя́р, -ра́, -реві, -ре́м; -фярі ́ , -рі ́в, -ра́м 
архаїз́м, -му, -мові; -їз́ми, -мів
архаїч́ний, -на, -не 
архаїч́ність, -ности, -ності, -ністю
арха́нгел і арха́нгол, -ла; -ли, -лів
Арха́нгельськ, -ка, -ку, -ком, в -ку (рос. м.)
арха́нгельський, -ка, -ке
археографі ́чний, -на, -не
археогра́фія, -фії, -фією
архео́лог, -га, -ложе! -логи, -гів 
археологі ́чний, -на, -не 
археоло́гія, -гії, -гією 
архидия́кон, -на; -кони, -нів (У давніх грецьк. запозиченнях через церк.-слов’янську мову 

пишемо грецький приросток архи, а не архі архимандрит, архиєпископ тощо)
архиєпи́скоп, -на; -копи, -пів 
архиєре́й і звичайно архире́й, -ре́я, -ре́єві, -ре́єм, -ре́ю! -ре́ї, -ре́їв
архимандри́т, -та; -ри́ти, -тів 
Архи́п, -на, Архи́пович, -ча. Архипівна, -вни. Архи́пів, -пова
архире́й і архиєре́й, -ре́я, -ре́єві; -реї, -ре́їв
архистрати́г, -га, -гові, -ти́же! -ти
архі ́в, -ву, -вові, в -ві; -хі ́ви, -вів
архіва́р, -ра, -рові; -ва́ри, -рів
архіва́ріюс, -са; -ріюси, -сів
архі ́вний, -на, -не
Архіме́д, -да. Архіме́дів, -дова, -дове
Архіпела́г, -гу, -гові, на -зі 
архітві ́р, -тво́ру; -тво́ри, -рів
архіте́кт, -та, -тові; -те́кти, -тів
архітекто́ніка, -ки, -ці
архітектоні ́чний, -на, -не
архіте́ктор, -ра; -тори, -рів
архіте́кторський, -ка, -ке
архітекту́ра, -ри, -рі
архітекту́рний, -на, -не
архітекту́рно-будіве́льний, -на, -не
архітра́в, -ва; -тра́ви, -вів
архо́нт, -та, -тові
арши́н, -на, -нові; -ши́ни, -нів і (після числ.) -ши́н. Два арши́ни. П’ять арши́н
арши́нний, -на, -не
арши́нник, -ку, -кові (отрута)
арши́новий, -ва, -ве
асамбле́я, -бле́ї, -бле́єю; -блеї, -бле́й
асекураці ́йний, -на, -не
асекура́ція, -ції, -цією
асекурува́ти, -ру́ю, -ру́єш
асеніза́тор, -ра; -тори, -рів
асеніза́торський, -ка, -ке
асенізаці ́йний, -на, -не
асеніза́ція, -ції, -цією
асе́птика, -ки, -ці
асепти́чний, -на, -не
асе́сор, -ра; асе́сори, -рів
асе́сорський, -ка, -ке
асесорувати, -ру́ю, -ру́єш
асиґна́та, -ти, -ті; -на́ти, -на́т
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асиґнаці ́йний, -на, -не
асиґна́ція, -ції, -цією; -на́ції, -цій
асиґно́ваний, -на, -не
асиґно́ванння, -ння, -нню (рос. ассигно́вка)
асиґнува́ння, -ння, -нню (дія)
асиґнува́ти, -ную, -ну́єш, -ну́є
асиметри́чний, -на, -не 
асиметрі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
асимілюва́ння, -ння, -нню
асимілюва́ти, -люю, -лю́єш 
асиміля́тор, -ра; -тори, -рів 
асиміля́торський, -ка, -ке 
асиміляці ́йний, -на, -не 
асиміля́ція, -ції, -цією; -ля́ції, -цій 
асимільо́ваний, -на, -не 
асирі ́єць, -рі ́йця, -цеві; -рі ́йці, -ців 
асирі ́йський, -ка, -ке 
Аси́рія, -рії, -рією 
асисте́нт, -та; -те́нти, -тів 
асисте́нтський, -ка, -ке 
асисте́нція, -ції, -цією 
асистува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
аске́за, -зи, -зі 
аске́т, -та; -ке́ти, -тів 
аскети́зм, -му, -мові 
аскети́чний, -на, -не 
асона́нс, -су; -на́нси, -сів 
асортиме́нт, -ту; -ме́нти, -тів 
асоційо́ваний, -на, -не 
асоціюва́ти, -цію́ю, -цію́єш 
асоція́ція, -ції, -цією; -я́ції, -цій 
аспіра́нт, -та, -ра́нти, -тів 
аспіра́нтський, -ка, -ке 
аспіранту́ра, -ри, -рі 
аспірувати, -ру́ю, -ру́єш 
астигмати́зм, -му, -мові
астра́льний, -на, -не 
А́страхань, -ні, -ні, -нню (рос. місто); астраха́нський, -ка, -ке
астро́лог, -га, -ло́же! -ло́ги, -гів 
астрологі ́чний, -на, -не 
астроло́гія, -гії, -гією (гр.) 
астроля́бія, -бії, -бією; -ля́бії, -бій 
астро́ном, -ма; -номи, -мів 
астрономі ́чний, -на, -не 
астроно́мія, -мії, -мією 
асфа́льт, -ту, -тові, в -ті 
асфа́льтовий, -ва, -ве 
Асхаба́д, див. Ашхаба́д 
атаві ́зм, -му, -мові 
атавісти́чний, -на, -не 
ата́ка, -ки, -ці; ата́ки, ата́к 
а таки́, присл.
атако́ваний, -на, -не
а тако́ж, присл.
атакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
Атана́сій = Афана́сій
Аташе́ (фр.), не відм. (ч. р.)
атеїз́м, -му, -мові
атеїс́т, -та; -їс́ти, -тів
атеїсти́чний, -на, -не
ательє́ (фр.), не відм. (н. р.)
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Ате́на, -ни, -ні (гр. богиня Ἀθηνα̃)
Ате́на-Палла́да, -ни-Палла́ди
Ате́ни, Ате́н, -нам (гр. Ἀθη̃ναι)
ате́нський, -ка, -ке
ате́ня́нин, -на; ате́ня́ни, -ня́н
атеста́т, -та, в -ті; -та́ти, -тів
атеста́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
атесто́ваний, -на, -не
атестува́ти, -ту́ю, -ту́єш
атла́нти, -тів, -там
Атланті ́да, -ди, -ді
Атланті ́йський океа́н, -кого океа́ну (геогр.)
Атла́нтіка, -ки, -ці
а́тлас, -су, -сові, в -сі; -ласи, -сів
атла́с = отла́с, -су (матерія)
атле́т, -та, -тові; -ле́ти, -тів
атле́тика, -ки, -ці
атлети́чний, -на, -не
атмосфе́ра, -ри, -рі; -фе́ри, -фе́р
атмосфери́чний, -на, -не
атмосфе́ровий, -ва, -ве
ато́, ато́ж (авжеж), присл. „Чи ходи́в ти в по́ле?“ – Ато́! (Сл. Грінч.). „Хіба́ ж ти ду́маєш за 

йо́го йти за́між?“ – Ато́ж (Н.-Лев.)
а то, а то ж, сп. Це не моя́ таємни́ця, а то я б сказа́в вам. А то ж за що́? То він, а то (а то ж) я
а́том, -ма; а́томи, -мів
атомі ́зм, -му, -мові, в -мі
атомісти́чний, -на, -не
А́тос, див. Афо́н
атракціо́н, -ну, -нові, на-ні; -о́ни, -нів
атра́мент, -ту, -тові, в -ті
атраме́нтовий, -ва, -ве
атрибу́т, -ту, -тові; -бути, -тів
а́тріюм, -му, -мові, в -мі; -юми, -мів
атро́фі ́я, -фі ́ ї, -фі ́єю
атрофо́ваний, -на, -не
атрофува́тися, -фуюся, -фуєшся
А́ттіка, -ки, -ці; атті ́чний, -на, -не
Атті ́ла, -ли, -лі (гунський цар)
ату́, виг.
атьху́, виг.
А́уе (місто і прізв. Аue). не відм.
А́уербах, -ха, -хові (нім. письм. Auerbach) 
Афана́сій, -сія, -сієві, -сію! Афана́сійович, -ча. Афана́сіївна, -ївни. Афана́сіїв, -сієва, -сієве 

Афана́сьєв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
афга́нець, -нця; афга́нці, -ців 
Афганіста́н, -ну, -нові, в -ні 
афга́нський, -ка, -ке 
афе́кт, -ту, в -ті; афе́кти, -тів 
афекта́ція, -ції, -цією; -та́ції; -цій
афекти́вний, -на, -не 
афе́ра, -ри, -рі; афе́ри, афе́р
афери́ст, -та; -ри́сти, -тів
афери́стка, -стки, -стці; -ри́стки,  -сток
афери́стський, -ка, -ке
афі ́кс, -кеа; афі ́кси, -ксів 
афі ́ша, -ші, -ші, -шею; афі ́ші, афі ́ш, афі ́шам 
афі ́шний, -на, -не
афішо́ваний, -на, -не 
афішува́ння, -ння, -нню 
афішува́ти, -шу́ю, -шу́єш, -шу́є 
Афо́н, -ну, -нові, на -ні, рідше А́тос, -су 
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афо́нський, -ка, -ке
афори́зм, -му; -ри́зми, -мів 
афористи́чний, -на, -не 
А́фрика, -ки, -ці
африка́нець, -нця, -нцеві, -нцю! -ка́нці, -нців 
африка́нський, -ка, -ке 
африка́та, -ти; -ка́ти, -ка́т 
Афроді ́та, -ти, -ті (гр. богиня) 
афро́нт, -ту, -тові 
а́хання, -ння, -нню, -нням, в -нні 
А́хен, -ну (м.); а́хенський, -ка, -ке 
Ахілле́с, -са, -сові або Ахі ́лл, -лла. Ахілле́сів, -сова, -сове або Ахі ́ллів, -ллова, -ллове 
а́хнути, -ну, -неш, -нуть 
ахромати́зм, -му, -мові 
ахромати́чний, -на, -не 
ацетиле́н, -ну, -нові 
аці ́ба, виг. 
ач, виг. = бач
аче́й, аче́нь, присл.
ачхи́, виг.
Ашхаба́д, -ду, в -ді (м.)
ашхаба́дський, -ка, -ке
ая́, присл.
ая́йкати, -каю, -каєш, -кає
ая́кже, присл. = ато́ж, авже́ж, але а я́к же? (запитання) = а яки́м чи́ном?
б. див. би
ба, сп.; ба й (ба і)
ба́ба, -би, ба́бі, ба́бо! баби́, бабі ́в
ба́ба-сповиту́ха, ба́би-сповиту́хи
баба́хати, -хаю, -хаєш і баба́хкати, -хкаю, -хкаєш; баба́хнути, -ба́хну, -хнеш, -хне
ба́ба-яга́, ба́би-яги́, ба́бі-язі ́ , ба́бо-яго́!
баби́зна, -ни, -ні
ба́бин, -на, -не; -бині, них
баби́нець, -нця, -нцеві, в -нці; -би́нці, -нців, -нцям 
баби́нський, -ка, -ке; -кі, -ких 
Баби́нці, -нців, -нцям (с.)
баби́сько, -ка, -кові; -би́ська, -би́ськ
ба́бити, ба́блю, ба́биш, ба́блять; баб, ба́бте; ба́блячи
баби́ще, -ща, -щу; -би́ща, -би́щ 
бабі ́й, -бія́, -біє́ві, -біє́м, -бі ́ю! -бії́, -біїв́, -бія́м
ба́бка, -бки, -бці; бабки́, бабо́к
бабкува́тий, -та, -те
бабоду́р, -ра; -ду́ри, -рів
ба́бонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
ба́брання, -ння, -нню, -нням
ба́братися, -раюся, -раєшся, -рається
ба́бство, -ва, -ву
ба́бський, -ка, -ке; -кі, -ких
бабува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є
бабу́нин, -на, -не; -нині, -них
бабу́ня, -ні, -нею, -ню! -бу́ні, -бу́нь
бабу́нця, -нці, -нцею, -нцю! -нці, -нців
бабу́сенька, -ньки, -ньці; -сеньки, -сеньок
бабу́сечка, -чки, -чці; -сечки, -чок
бабу́син, -на, не; -сині, -них
бабу́ся, -бу́сі, -сею, -сю! бабу́сі, бабу́сь, -бу́сям
ба́бчин, -на, -не; -чині, -них
ба́б’ячий, -ча, -че; -чі, -чих
бава́рець, -рця; -ва́рці, -рців
Бава́рія, -рії, -рією
бава́рський, -ка, -ке
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ба́витися, -влюся, -вишся, -вляться; ба́вся, ба́вмося, ба́втеся
Бавкі ́да, -ди, -ді
ба́влення, -ння, -нню, -нням
ба́вний, -на, -не
ба́вно, присл.
баво́вна, -ни, -ні
баво́вняний, -на, -не
Бага́мські острови́, -ких острові ́в (зах.-евр. Bаhаmа)
бага́т-ве́чір, бага́т-ве́чора, б.-чорові
багате́нний, -на, -не
багате́нький, -ка, -ке
багате́нько, присл.
бага́тий, -та, -те на що (а не чим). Бага́тий на ла́ти та на дрібні ́  сльо́зи (Шевч.) 
багати́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -ти́рю! -тирі ́ , -рі ́в, -ря́м
багатирі ́в, -ре́ва, -ре́ве; -ре́ві, -вих 
багати́рка, -рки, -рці; -ти́рки, -рок 
багаті ́й, -тія́, -тіє́ві, -тіє́м, -ті ́ю! -тії́, -тіїв́, -тія́м 
багаті ́ння, -ння, -нню, -нням
багаті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш на що
бага́то, -тьо́х, -тьо́м, багатьма́ і -тьома́
багатоба́рв(н)ий, -на, -не 
багатомільйо́нний і -мільйо́новий
багаторі ́чний, -на, -не
багатоскладо́вий, -ва, -ве
багатоці ́нний, -на, -не
бага́тство, -ва, -ву; -га́тства, -га́тств
бага́ття, -ття, -ттю, -ттям, в -тті; -га́ття, -га́ть і -га́ттів, -га́ттям 
бага́ттячко, -ка, -ку; -чка, -чок 
бага́тшання, -ння, -нню, -нням 
бага́тшати, -тшаю, -тшаєш 
бага́тший, -ша, -ше; -ші, -ших від кого або за кого 
багатю́щий, -ща, -ще; -тю́щі, -щих
багатьма́ і багатьома́; див. бага́то
бага́цький, -ка, -ке; -кі, -ких
бага́цько, присл. = бага́то
бага́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -га́чу! -чі ́ , -чі ́в
багачі ́в, -че́ва, -че́ве; -че́ві, -вих
бага́чка, -чки, -чці; -га́чки, -чок
Багда́д, -ду, -дові, у -ді (м.)
багда́дський, -ка, -ке
Багдано́віч, -ча, -чеві (білор. пр.)
баглаї,́ -їв́, -я́м, -я́ми
багне́т, -та; -не́ти, -тів
багни́стий, -та, -те
багни́сько, -ка, -ку, в -ку; -ни́ська, -ни́ськ
багни́ще, -ща, -щу, в -щі; -ни́ща, -ни́щ, -ни́щам 
багно́, -на́, -ну́, в -гні ́ ; ба́гна, ба́гнів і ба́гон, ба́гнам 
ба́гнути, -ну, -неш, -нуть 
багови́ння, -ння, -нню, в -нні 
ба́гре́ць, ба́греця́, -це́ві 
багрі ́й, -рія́, -ріє́ві; -рії́, -ріїв́ 
багря́ний, -на, -не 
багряни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
багряні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
баґафж, -жу́, -же́ві, -же́м 
баґаже́вий, -ва, -ве 
баґа́жник, -ка; -ники, -ків 
баґа́жня, -ні, -нею; -ґа́жні, -ґа́жень 
баґе́та, -ти; -ґе́ти, -ґе́т (ж. р., фр. la baguette) 
баґе́товий, -ва, -ве
Ба́ден, -ну, -нові, -ном, в -ні (країна і м.)
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ба́денський, -ка, -ке
бадили́на, -ни, -ні; -ли́ни, -ли́н
бади́лля, -лля, -ллю, -ллям, на -ллі
бадилля́стий, -та, -те
бади́ллячко, -ка, -ку; -чка, -чок
бадиля́ка, -ки, -ці; -ля́ки, -ля́к
бадьо́рий, -ра, -ре
бадьори́стий, -та, -те
бадьори́тися, -рюся, -ри́шся, -ря́ться
бадьо́ро, присл.
бає́вий, -ва, -ве (від ба́йка, матерія)
ба́єчка, -чки, -чці; баєчки́, баєчо́к
ба́жа́ний, -на, -не
ба́жаність, -ности, -ності, -ністю
бажа́ння, -ння; -жа́ння, -жафнь і -жа́ннів
ба́жано, присл.
бажа́ти, -жа́ю, -жа́єш, -жа́є чого
бажа́тися, бажа́ється
ба́за, -зи, -зі; ба́зи, баз
база́льт, -ту, -тові
база́р, -ру, -рові, -ром, на -рі; за́ри, -рів, -рам
базари́нка, -нки, -нці; -ри́нки, -нок
базари́сько, -ка, -ку, на -ку
базарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є 
базграни́на, -ни, -ні
ба́зграти, -раю, -раєш
Ба́зель, -зелю, -зелеві, -зелем (м.)
ба́зельський, -ка, -ке
бази́лі ́ка, -ки, -ці; -зи́лі ́ки, -зи́лі ́к
базилія́ни, -я́н, -я́нам
базилія́нський, -ка, -ке
базіка́ти, -каю, -каєш, -кає
ба́зовий, -ва, -ве (від ба́за)
базува́ти(ся), -зу́ю(ся), -зу́єш(ся)
ба́зька, ба́зьки, -зьці; ба́зьки, ба́зьок
байбари́с, -су; -ри́си, -сів
байбари́совий, -ва, -ве
байдачо́к, -чка́, -чко́ві, в -чку́; -чки́, -чкі ́в
ба́йдики, -ків, -кам
байдикува́ння, -ння, -нню, -нням
байдикува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
ба́йду́же, присл.
байду́жечки, ба́йду́жки, присл.
байду́жий, -жа, -же; -ду́жі, -жих (до чого)
байдужі ́сінький, -ка, -ке 
байдужі ́сінько, присл.
байду́жість, -жости, -жості, -жістю
байду́жний, -на, -не = байду́жий
байду́жність, -ности, -ності, -ністю = байду́жість
ба́йка, -ки, -ці; байки́, байо́к, байка́м
ба́йка, -ки, -ці (матерія)
Байка́л, -лу, -лові (озеро)
байка́льський, -ка, -ке
байка́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -ка́рю! -карі ́ , -рі ́в
байка́рство, -ва, -ву
байка́рський, -ка, -ке
ба́йковий, -ва, -ве
байра́к, -ка́, -ко́ві, у -ра́ці, -ра́че! -раки́, -кі ́в, по -ка́х 
байра́ченько, -ка, -ку; -ченьки, -ків 
байра́чний, -на, -не
байрачо́к, -чка́, -чко́ві, в -чку́; -чки́, -чкі ́в
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Ба́йрон, -на, -нові (анг. письм.)
байроні ́зм, -му, -мові
байстрю́к, -ка́, -ко́ві, -рю́че! -ки́, -кі ́в
байстрюченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
байстря́, -ря́ти, -ря́ті, -ря́м; -ря́та, -ря́т, -ря́там
бакалі ́йний, -на, -не 
бакалі ́йник, -ка; -ники, -ків
бакалі ́йниця, -ці, -цею, -це! -ниці, -ниць
бакалі ́я, -лі ́ ї, -лі ́єю
бакаля́р, -ра, -рові, -ре! -ля́ри, -рів
бакаля́рство, -ва, -ву
бакаля́рський, -ка, -ке
бака́н, -ну; -кани́, -ні ́в
бакенба́рди, -дів, -дам
ба́ки, ба́ків, ба́кам
баки́нський, -ка, -ке (від Баку́)
баклажа́н, -на; -жа́ни, -нів
бактері ́йний, -на, -не
бактеріо́лог, -га; -логи, -гів
бактеріологі ́чний, -на, -не
бактеріоло́гія, -гії, -гією (гр.)
бактеріоскопі ́чний, -на, -не
бакте́рія, -рії, -рією; -рії, -рій
Баку́ (м.), не відм.; баки́нський
баку́н, -ну́, -но́ві, в -ні ́ ; -куни́, -ні ́в
Баку́нін, -на, -неві, -ном (рос. пр.)
баку́нчик, -ка, -кові; -чики, -ків
Бакх, -ха, -хові
бакхана́лія, -лії, -лією
бакха́нка, -нки, -нці; -ха́нки, -нок
бакхі ́чний, -на, -не
бал, -лу (відзначення); ба́ли, -лів. Бал з істо́рії, з аритме́тики (а не по істо́рії, по аритме́тиці)
балага́н, -ну, -нові; -га́ни, -нів
балагу́ла, -ли; -гу́ли, -гул і -гу́лів
балагу́льський, -ка, -ке
балакани́на, -ни, -ні
бала́кання, -ння, -нню, -нням
бала́кати, -каю, -каєш, -кає
бала́ки, -ла́к, -ла́кам
балакли́вий, -ва, -ве
балакува́тий, -та, -те
балаку́чий, -ча, -че; -ку́чі, -чих
балаку́чість, -чости, -чості, -чістю
баламу́тити, -му́чу, -му́тиш; баламу́ть, -му́тьмо, -му́тьте
баламу́тний, -на, -не
баламу́тство, -ва, -ву
балахо́н, -на; -хо́ни, -нів
бала́чка, -чки, -чці; балачки́, -чок
Балашо́в, -ва, -ву, -вом (рос. м.)
балдахи́н, -ну; -хи́ни, -нів
Балдуїн́, -на (король)
Балеа́рські острови́, -ких острові ́в
балери́на, -ни; -ри́ни, -ри́н
бале́т, -ту, -тові; -ле́ти, -тів
бале́тки, -ле́ток, в -ле́тках
балетма́йстер, -тра; -ма́йстри, -рів
бали́к, -ка; -лики́, -ків
ба́лія, -лії, -лією; -лії, -лій
ба́лка, -лки, -лці; ба́лки, ба́лок
Балка́ни, -ка́н, -ка́нам
балка́нський, -ка, -ке
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балови́й, -ва́, -ве́. Балова́ систе́ма
Ба́лта, -лти (м.); ба́лтський, -ка, -ке
Ба́лтика, -ки, -ці
Балти́цьке мо́ре, -кого мо́ря
балти́цький, -ка, -ке
Ба́лтщина, -ни, -ні
Ба́лфур, -ра (англ. пр.)
балюва́ння, -ння, -нню, -нням
балюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
балюстра́да, -ди; -ра́ди, -ра́д
баля́да, -ди; -ля́ди, -ля́д
баляндра́си, -сів, -сам
баля́нс, -су; -ля́нси, -сів
балянсува́ння, -ння, -нню
балянсува́ти, -су́ю, -су́єш
баля́си, -сів, -сам
баля́ст, -ту, -тові; -ти, -тів
баль (бенкет), ба́лю, ба́леві, на балю́; балі ́ , балі ́в, баля́м 
Бальза́к, -ка, -кові (фр. письм.) 
бальза́м, -му, -мові; -за́ми, -мів 
бальзами́на, -ни, -ні 
бальзамо́ваний, -на, -не 
бальзамува́ння, -ння, -нню 
бальзамува́ти, -му́ю, -му́єш 
балько́н, -на, -ну, на -ні; -ко́ни, -нів
бальнеоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
бальови́й і бале́вий, -ва, -ве. Бальова́ су́кня
ба́льок, ба́лька, на -льку; ба́льки, -ків
бальо́н, -на; -льо́ни, -нів
бальото́ваний, -на, -не 
бальотува́ння, -ння, -нню, -нням
бальотува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
бана́льний, -на, -не
банда́ж, -жа́, -же́ві, -же́м; -дажі ́ , -жі ́в
бандажува́ти, -жу́ю, -жу́єш, -жу́є
бандеролюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
бандеро́ля, -лі, -лею; -ро́лі, -ро́лів
бандеро́льний, -на, -не
банди́т, -та; -ди́ти, -тів
бандити́зм, -му, -мові
банди́тка, -тки, -тці; -ди́тки, -ди́ток
банди́тство, -ва, -ву
банди́тський, -ка, -ке
бандури́ст, -та, -тові, -ри́сте! -ри́сти, -стів
бані ́т, -та і бані ́та, -ти (давнє) = вигна́нець, -нця
банітува́ти, -ту́ю, -ту́єш кого
банк, ба́нку, -кові, у -нку; ба́нки, -ків
ба́нківський, -ка, -ке
банкі ́р, -кі ́ра, -кі ́рові, -кі ́ре! -кі ́ри, -кі ́рів
банкі ́рський, -ка, -ке
банкно́та, -ти, -ті; -но́ти, -но́т, -но́там
банкру́т, -та; -ру́ти, -тів
банкру́тство, -ва, -ву
банкру́тський, -ка, -ке
банкрутува́ти, -ту́ю, -ту́єш
бант, -та; ба́нти, -тів
ба́нта, -ти; ба́нта, ба́нтів
банти́на, -ни, -ти́ни, -ти́н
банува́ти, -ну́ю, -ну́єш (тужити) за ким, за чим
ба́нька, -ньки, -ньці; ба́ньки́, -ньо́к 
банька́тий, -та, -те
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баньки́, баньо́к, банька́м (очі) 
баоба́б, -ба; -ба́би, -бів (дерево)
бапти́ст, -та; -ти́сти, -тів 
бапти́стка, -тки, -тці; -ти́стки, -ти́сток
бапти́стський, -ка, -ке 
Бар, -ру, -рові, в -ру́ (місто); ба́рський, -ка, -ке 
бараба́н, -на; -ба́ни, -ба́нів 
бараба́нний, -на, -не 
барабо́линня, -ння, -нню, -нням 
барабо́ля, -лі, -лею; -бо́лі, -бо́ль 
бара́к, -ра́ка, у -ра́ці; -ра́ки, -ків 
баране́ць, -нця́, -нце́ві, -нцю! -нці ́ , -нці ́в 
бара́нина, -ни, -ні
бара́нник, -ка; -нники, -ків 
Барано́вич, -ча, -чеві, -чем (укр. пр.)
Барано́віч, -ча, -чеві (рос. і біл. пр.) 
бараня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
бараня́р, -ра, -ре́ві; -нярі ́ , -рі ́в 
бара́нячий, -ча, -че; -чі, -чих 
ба́рбар і ва́рвар, -ра; -ри, -рів 
барбари́зм і варвари́зм, -му, -мові 
Барьбаро́сса, -сси, -ссі (герм. імпер.) 
Барб’є́ (фр. письм. Barbier), не відм. 
Барбю́с, -са (фр. письм. Barbusse) 
ба́рва, ба́рви; ба́рви, барв 
барви́стий, -та, -те 
барви́сто, присл. 
барві ́нковий, -ва, -ве 
барві ́нок, -ві ́нку, -нкові, у-ві ́нку; -ві ́нки, -ві ́нків
Барві ́нський, -кого, -кому (укр. пр.) 
барельє́ф, -фа; -є́фи, -фів 
барельє́фний, -на, -не 
бар’є́р, -ра; -є́ри, -рів 
барика́да, -ди; -ка́ди, -ка́д 
барикадува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
бари́лка, -лки, -лці; -ри́лки, -ри́лок
бари́лкуватий, -та, -те 
бари́ло, -ла, -лу; -ри́ла, -ри́л 
бари́льце, -ця, -цю; -ри́льця, -лець 
барильчи́на, -ни, -ні; -чи́ни, -чи́н 
бари́тися, -рю́ся, ба́ришся, -ряться; не бари́сь, не барі ́ться 
барито́н, -то́на (співака) і -то́ну (голосу); -то́ни, -то́нів
бари́ш, -шу́, -ше́ві, -ше́м; -риші ́ , -ші ́в
Ба́ришівка, -вки, -вці (село)
ба́ришівський, -ка, -ке
бари́шник, -ка; -ники, -ків і бариші ́вник, -ка; -ники, -ків 
бари́шництво, -ва, -ву 
бари́шницький, -ка, -ке 
Бари́шпіль, -поля, -полеві, -полем 
бари́шпільський, -ка, -ке 
Бари́шпільщина, -ни, -ні 
баришува́ння, -ння, -нню, -нням 
баришува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
барі ́ння, -ння, -нню, -нням 
барка́н і парка́н, -на́; на -ні ́ ; -кани́, -ні ́в
баркаро́ля, -лі, -лею (іт.)
барлі ́г, -ло́гу, у барло́зі; -ло́ги, -гів 
баро́граф, -фа; -графи, -фів 
барографі ́чний, -на, -не
баро́кко (італ.), не відм.
баро́кковой, -ва, -ве 
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баро́метр, -метра; -метри, -трів 
барометри́чний, -на, -не 
баро́н, -на; -ро́ни, -нів 
бароне́са, -си, -сі; -не́си, -не́с 
бароне́т, -та; -не́ти, -тів 
баро́нський, -ка, -ке
Барсельо́на, -ни, -ні (м.); барсельо́нський, -ка, -ке 
Бартоломі ́й і Варфоломі ́й, -мі ́я, -мі ́єві, -мі ́ю! Бартоломі ́йович, -ча. Бартоломі ́ ївна, -ївни
бас, ба́су або ба́са (голосу) і ба́са (співака); баси́, -сі ́в
басама́н, -на; -ма́ни, -нів
басама́нник, -ка; -ки, -ків
басама́ння, -ння, -нню, -нням 
басара́бець, -бця; -ра́бці, -бців 
Басара́бія, -бії, -бією
басара́бський, -ка, -ке 
Басара́бщина, -ни, -ні 
басари́нка, -нки, -нці = базари́нка 
басе́йн, -ну, в -ні, -се́йни, -нів 
баси́ста, -ти, -ті; -си́сти, -тів і баси́стий, -того, -тому; -ті, -тих
баси́сько, -ка; -си́ська, -си́ськів 
ба́ски, -ків (народ); ба́ський, -ка, -ке. Ба́ська мо́ва 
баский, -ка́, -ке́; баскі ́ , -ки́х
ба́ско, присл.
басо́к, -ска́; баски́, -скі ́в 
басо́ля, -лі, -лею; -со́лі, -со́ль 
Басті ́лія, -ті ́лії, -лією 
басті ́льський, -ка, -ке 
бастіо́н, -ну; -тіо́ни, -нів 
бастіо́нний, -на, -не 
басува́ння, -ння, -нню, -нням 
басува́ти, -су́ю, -су́єш 
баталі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
бата́лія, -лії, -лією; -та́лії, -та́лій 
батальйо́н, -ну; -йо́ни, -нів 
батальйо́нний, -на, -не 
батальйо́новий, -ва, -ве 
батаре́йний, див. батері ́йний 
батаре́я, див. батері ́я 
ба́теньків, -кова, -кове 
ба́тенько, -ка, -кові, ба́теньку!
батері ́йний і батаре́йний, -на, -не 
батері ́я, -рі ́ ї; -тері ́ ї, -рі ́й (фр. la batterie) і (під рос. впливом) батаре́я, -ре́ї; -ре́ї, -ре́й 
ба́течко, -ка, -кові, ба́течку! 
бати́ст, -ту; -ти́сти, -тів 
бати́стовий, -ва, -ве 
баті ́г, -тога́; -тоги́, -гі ́в 
баті ́жжя, -жжя, -жжю, -жжям 
батіжо́к, -жка́, -жко́ві, на -жку́; батіжки́, -жкі ́в 
батожи́лно, -на, -ну; -жи́лна, -жи́лен, -жи́лнам
батожи́сько, -ка, -ку; -жи́ська, -жи́ськ
Бато́рій, -рія, -рієві (п. король)
батува́ти, -ту́ю, -ту́єш; бато́ваний
Бату́м, -му, -мові, в -мі (м.)
бату́мський, -ка, -ке
ба́тюшка, -шки, -шці; -шки, -шок
ба́тющин, -на, -не
батьки́, -кі ́в, -ка́м
ба́тьків, -кова, -кове; -кові, -вих
ба́тьківський, -ка, -ке; -кі, -ких
ба́тьківщина, -ни, -ні
ба́тько, -ка, -кові, на ба́тькові, ба́тьку! батьки́, -кі ́в, -ка́м
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ба́тько-ма́ти, ба́тька-ма́тері
батькува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
Ба́уер, -ра, -рові (нім. прізв. Bauer)
бахма́тий, -та, -те
Ба́хмач, -чу, -чеві, -чем, в -чі (м.); ба́хмацький, -ка, -ке 
Бахму́т, -ту, в -ті (м.); бахму́тський, -та, -ке
ба́хур, -ра, -рові, -ре! -хури, -рів 
бахурува́тий, -та, -те
бахурча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, ча́т 
Бахчесара́й, -ра́ю, -ра́єві, у -ра́ї 
бахчесара́йський, -ка, -ке 
баци́ля, -лі; -ци́лі, -ци́ль 
ба́чачи, дієприсл. від ба́чити 
ба́чений, -на, -не 
ба́чити, ба́чу, ба́чиш, ба́чить, ба́чать; бач, ба́чмо, ба́чте; ба́чачи 
ба́чний, -на, -не 
ба́чність, -ности, -ності, -ністю
ба́чно, присл.
бачу́чий, -ча, -че; -чу́чі, -чих
ба́чця, скороч. ба́читься 
баша́, -ші ́ , -ше́ю. Туре́цький баша́ 
башибузу́к, -ка; -зу́ки, -ків 
башки́р, -ра, -рові; -ки́ри, -рів
Башки́рія, -рії, -рією 
башки́рка, -рки, -рці; -ки́рки, -ки́рок 
башки́рський, -ка, -ке 
ба́шта, -ти; ба́шти, башт 
башта́н, -ну, на -ні; -та́ни, -та́нів
башта́нний, -на, -не
башта́нник, -ка; -нники, -ків
башта́нниця, -ці; -та́нниці, -та́нниць
баштано́вий, -ва, -ве
баю́ра, -ри; баю́ри, баю́р
бга́ти, бга́ю, бга́єш, бга́є
бджі ́лонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
бджільни́цтво, -ва, -ву
бджільни́цький, -ка, -ке
бджола́, -ли́, -лі ́ ; бджо́ли, бджіл
бджоленя́та, -ня́т, -ня́там
бджоляни́й, -на́, -не́
бджоля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
Беатрі ́са, -си, -со! (ім’я). Беатрі ́син, -на, -не
Беатрі ́че (іт. жін. ім’я), не відм. 
бе́бехи, -хів, -хам 
бе́взень, бе́взня, -зневі, -зню! бе́взні, -знів
бегемо́т, -та; -мо́ти, -тів
беґо́нія, -нії, -нією; -нії, -ній 
бедла́м, -му, -мові, в -мі 
бедуїн́, -на; -їн́и, -нів 
бедуїн́ський, -ка, -ке
без кого, чого, прийм.; без гро́шей; без ха́ти 
без-, приросток, ніколи не міняє з на с; безбере́жний, безпе́чний, безха́тченко тощо
безапеляці ́йний, -на, -не
безба́рвний і безба́рвий, -ва, -ве
безба́тченко, -ка, -кові, -ку! -нки, -нків
безбере́жний, -на, -не
безбере́жність, -ности, -ності, -ністю
безбо́жний, -на, -не
безбо́жник, -ка, -ку! -ники, -ків
безбо́жництво, -ва, -ву
безбо́жницький, -ка, -ке
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безбо́жність, -ности, -ності, -ністю
безбо́лісний і безбо́лізний, -на, -не
безбо́лісно і безбо́лізно, присл.
безбо́родько, -ка, -кові, -дьку! -ро́дьки, -дьків
Безборо́дько, -ка, -кові (прізв.) 
безборо́нний, -на, -не 
безборо́нність, -нности, -ності, -нністю
безборо́нно, присл.
безбо́язкий, -ка, -ке; -кі, -ких 
безбо́язний, -на, -не
безбо́язно, присл.
безве́рхий, -ха, -хе; -ве́рхі, -хих
безви́нний, -на, -не
безви́нність, -нности, -нності, -нністю
безви́нно, присл.
без відга́лу, присл.
безві ́ддя, -ддя, -ддю, -ддям, на -дді
безві ́дний і безво́дий, -да, -де
без ві ́дома (а не без ві ́дому)
безвідповіда́льний, -на, -не
безвідповіда́льність, -ности, -ності, -ністю
безвідра́дний, -на, -не
бе́звік, -ку; на бе́звік
безві ́льний, -на, -не
безві ́рник, -ка, -кові, -ку!
безві ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, в -р’ї
безві ́сний, -на, -не
безві ́сність, -ности, -ності, -ністю
безві ́сно, присл.
бе́звісти, присл.
бе́звість, -ти, -ті, -тістю
безві ́тря, -ря, -рю, -рям
бе́звіч, присл.
безво́дий і безві ́дний, -на, -не
безволо́сий, -са, -се
безву́сий і безу́сий, -са, -се
безву́хий і безу́хий, -ха, -хе
безглу́здий, -да, -де
безглу́здя, -здя, -здю, -здям
безголо́вий, -ва, -ве
безголо́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям, на -в’ї
безголо́сий, -са, -се
безголо́сся, -сся, -ссю, -ссям
безгомі ́нний, -на, -не
безгомі ́ння, -ння, -нню, в -нні
безгрі ́шний, -на, -не
безгрі ́шність, -ности, -ності, -ністю
безгрі ́шшя, -шшя, -шшю = безгроші ́в’я
безгроше́вий, -ва, -ве
безгроші ́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям
безґру́нтий, -та, -те
безґрунто́вний, -на, -не
безде́нний, -на, -не (від без і дно)
бездефіци́тний, -на, -не
безди́мний, -на, -не
безді ́лля, -лля, -ллю, -ллям
безді ́льний, -на, -не
безді ́тний, -на, -не
безді ́тність, -ности, -ності, -ністю
безді ́тство, -ва, -ву
бездія́льний, -на, -не
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бездія́льність, -ности, -ності, -ністю
бездога́нний, -на, -не
бездога́нність, -нности, -нності, -ністю
бездога́нно, присл.
бездо́лля, -лля, -ллю, -ллям
бездо́льний, -на, -не
бездорі ́жжя, -жжя, -жжю, -жжям
безду́м’я, -м’я, -м’ю, -м’ям
безжа́лісливий, -ва, -ве
безжа́лісний і безжа́льний, -на, -не
безжа́лісно і безжа́льно, присл. 
без жалю́, присл.
безже́нний, -на, -не
безже́нність, -ности, -ності, -ністю
безжи́вний, -на, -не
безжу́рний, -на, -не
безжу́рність, -ности, -ності, -ністю
безжу́рно, присл.
беззако́нний, -на, -не
беззако́нник, -ка, -кові, -ку! -ки, -ків 
беззако́нно, присл.
беззако́ння, -ння, -нню, -нням
беззако́нство, -ва, -ву
безза́хисний, -на, -не
безза́хисність, -ности, -ності, -ністю
беззбро́йний, -на, -не
беззбро́йно, присл.
беззву́чний, -на, -не
беззву́чність, -ности, -ності, -ністю
безздоро́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям
безземе́лля, -лля, -ллю, -ллям
безземе́льний, -на, -не
беззмісто́вний, -на, -не
беззмісто́вність, -ности, -ності, -ністю
беззоря́ний, -на, -не
беззу́бий, -ба, -бе
безіме́нний, -на, -не
безіме́нність, -ности, -ності, -ністю
без’їж́жя, -жжя, -жжю, -жжям
безка́рний, -на, -не
безка́рність, -ности, -ності, -ністю
безкебе́тний, -на, -не
безкебе́ття, -ття, -ттю, -ттям
безкі ́нний, -на, -не
без кінця́, присл.
без кінця́-кра́ю, присл.
безкло́пітний, -на, -не
безклопі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
безклясо́вий, -ва, -ве
безкни́жжя, -жжя, -жжю, -жжям
безко́лірний, -на, -не
безкольоро́вий, -ва, -ве
безконе́чний, -на, -не 
безконе́чність, -ности, -ності, -ністю
безконе́чно, присл.
безкори́сливий, -ва, -ве
безкори́сливість, -вости, -вості, -вістю
безкори́сний, -на, -не
безко́сий, -са, -се
безко́стий, -та, -те
безкра́їй, -кра́я, -кра́є, -кра́його, -кра́йої, -кра́йому, -кра́їй, -кра́їм, -кра́йою; -кра́ї, -кра́їх
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безкра́йній, -ня, -нє
без кра́ю, присл. 
безкри́лий, -ла, -ле
безкрити́чний, -на, -не
бе́злад, -ду, -дові, в -ді; -лади, -дів
безла́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
безла́дний, -на, -не
безла́дно, присл.
без ладу́, присл.
безли́стий, -та, -те
безли́стя, -стя, -стю
безли́чний, -на, -не
бе́злік, -ку, -кові
без лі ́ку, присл.
безлі ́с(н)ий, -(н)а, -(н)е (від без і ліс)
безлі ́сся, -сся, -ссю, -ссям
безлі ́тній, -ня, -нє
безлі ́ття, -ття, -ттю, на -тті
бе́зліч, присл.
бе́зліч, -чі, -чі, -ліччю
безлю́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
безлю́дний, -на, -не
безлю́дько, -ка, -кові, -дьку! -ки, -ків
бе́змаль, присл.
безма́стий, -та, -те 
безма́те[і]рній, -ня, -нє
безме́жний, -на, -не
безме́жність, -ности, -ності, -ністю
бе́змен, -на; -мени, -нів (вага)
безми́тний, -на, -не
безмі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям 
безмі ́сячний, -на, -не
безмли́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям
безмо́зкий і безмі ́зкий, -ка, -ке
безнаді ́йний, -на, -не 
безнаді ́йність, -ности, -ності, -ністю 
безна́пасний, -на, -не
безнасі ́нний, -на, -не
безнаста́нний, -на, -не
безнаста́нність, -нности, -нності, -нністю
безнаста́нно, присл.
безнаща́дний, -на, -не
безневи́нний, -на, -не
безневи́нність, -ности, -ності, -ністю
безневи́нно, присл.
безо́глядний, -на, -не 
безо́глядність, -ности, -ності, -ністю
безо́глядно, присл.
безо́дній, -ня, -нє = безде́нний
безо́дня, -дні, -днею, -дне! -зо́дні, безо́день
безо́днява, -ви, -ві
безо́кий, -ка, -ке; -зо́кі, -ких
безособо́вий, -ва, -ве
безособо́вість, -вости, -вості, -вістю
безоща́дний, -на, -не
безоща́дність, -ности, -ності, -ністю
безоща́дно, присл.
безпа́лько, -ка, -кові, -льку! -льки, -ків
безпа́м’ятний, -на, -не
безпа́м’яття, -ття, -ттю, -ттям
безпа́рий, -ра, -ре
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безпарті ́йний, -на, -не
безпа́шпортний, -на, -не
безпе́ка, -ки, -ці; безпе́ки, -пек
безперемі ́нний, -на, -не
безперемі ́нно, -на, -не
безпере́рвний, -на, -не 
безпере́рвність, -ности, -ності, -ністю
безпере́рвно, присл.
безпере́ста́нку, присл.
безпереста́нний, -на, -не
безпереста́нно, присл.
безпере́стання, присл.
безпере́стану, присл.
безпере́стань і безпере́сталь, присл.
бе́зпереч, присл.
безпере́чний, -на, -не
безпере́чність, -ности, -ності, -ністю
безпере́чно, присл.
безпе́рий, -ра, -ре; -пе́рі, -рих
безперспекти́вний, -на, -не
безпе́чний, -на, -не
безпе́чність, -ности, -ності, -ністю
безпе́чно, присл.
безпідста́вний, -на, -не
безпідста́вно, присл.
безпла́тний, -на, -не 
безпла́тно, присл.
безплемі ́нний, -на, -не
безпови́нний, -на, -не
безподі ́бний, -на, -не
безпо́мічний, -на, -не
безпо́мічність, -ности, -ності, -ністю
безпо́мічно, присл.
безпора́дний, -на, -не
безпора́дність, -ности, -ності, -ністю
безпосере́дній, -ня, -не
безпосере́дність, -ности, -ності, -ністю
безпосере́дньо, присл.
безпра́вний, -на, -не
безпра́вність, -ности, -ності, -ністю
безпра́вство, -ва, -ву
безпра́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям
безпремі ́нний, -на, -не
безпремі ́нно, присл.
безпретенсі ́йний, -на, -не
безпринци́пний, -на, -не
безпринци́пність, -ности, -ності, -ністю
безпри́страсний, -на, -не
безпри́страсно, присл.
безприто́мний, -на, -не
безприто́мність, -ности, -ності, -ністю
безприту́льний, -на, -не
безприту́льність, -ности, -ності, -ністю
безприхи́льний, -на, -не
безпросві ́тний, -на, -не
безпу́тній, -ня, -нє
безпу́тньо, присл.
безпу́тство, -ва, -ву, -вом
безпу́ття, -ття, -ттю, -ттям
без пуття́, присл.
безп’я́тий, -та, -те
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безп’я́тко, -ка, -кові, -тку! -тки, -тків
безра́дісний, -на, -не
безра́дісно, присл.
безре́брий, -ра, -ре
безри́б’я, -б’я, -б’ю, на -ри́б’ї
безрі ́дний, -на, -не
бе́зрік, присл.
безробі ́тний, -на, -не
безробі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
безро́гий, -га, -ге; -ро́гі, -гих
без ро́зуму, присл.
безру́кий, -ка, -ке; -ру́кі, -ких
безру́чка, -ки, -чці; -ру́чки, -чок
безсерде́шний, -на, -не
безсерде́шність, -ности, -ності, -ністю
безсе́рдий, -да, -де і безсе́рдний, -на, -не
безси́лий, -ла, -ле
безси́літи, -лію, -лієш
безси́лля, -лля, -ллю, -ллям
безси́ло, присл.
безси́лок, -лка, -лкові; -си́лки, -лків
безси́льний і безси́лий, -ла, -ле
безсисте́мний, -на, -не
безсисте́мність, -ности, -ності, -ністю
безсла́вний, -на, -не
безсла́вно, присл.
безслі ́дний, -на, -не
без слі ́ду, присл.
безслі ́зний, -на, -не
безслове́сний, -на, -не
бе́зсмак, -ку, -кові
безсме́ртки, -ток, -ткам
безсме́ртний, -на, -не
безсме́ртність, -ности, -ності, -ністю
безсме́ртя, -тя, -тю, -тям
безсо́вісний, -на, -не
безсо́вісність, -ности, -ності, -ністю
безсо́вісно, присл.
безсо́нний, -на, -не
безсо́ння, -ння, -нню, -нням
безсо́нько, -ка, -кові, -ньку! -ньки, -ньків
безсоромі ́тний, -на, -не
безсоро́мний, -на, -не
безсоро́мність, -ности, -ності, ністю
безсоро́мно, присл. 
безстате́чний, -на, -не 
безстате́чно, присл. 
безсти́дний, -на, -не 
безсти́дник, -ка; -ники, -ків 
безсторо́нній, -ня, -нє
безсторо́нність, -нности, -нності, -нністю
безсторо́нньо, присл.
безстра́шний, -на, -не 
безстра́шно, присл. 
бе́зсуд, -ду, -дові 
безсу́ддя, -ддя, -ддю, -ддям 
безсу́дність, -ности, -ності, -ністю 
безсумлі ́нний, -на, -не 
безсумлі ́нник, -ка; -ки, -ків 
безсумлі ́нність, -нности, -нності, -нністю
безсумлі ́нно, присл.
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безсумні ́вний, -на, -не
без су́мніву, присл.
безсупере́чний, -на, -не
безсупере́чно, присл. 
безтала́нний, -на, -не
безтала́нник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
безтала́нниця, -ці, -цею, -це! -ла́нниці, -ла́нниць
безтала́ння, -ння, -нню, -нням 
безті ́льний, -на, -не 
безтя́мний, -на, -не 
безува́жний, -на, -не 
безуга́вний, -на, -не 
безуга́вно, присл. 
без уга́ву, присл. 
бе́зум, -му, -мові 
безу́мний, -на, -не 
безумо́вний, -на, -не 
безумо́вність, -ности, -ності, -ністю
безумо́вно, присл.
безу́мство, -ва, -ву, -вом 
безупи́нний, -на, -не 
безупи́нність, -нности, -нності, -нністю
безупи́нно, присл.
без упи́ну, присл.
безуря́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
безу́сий = безвуфсий, -са, -се
безу́хий = безву́хий, -ха, -хе
безфо́рмний, -на, -не
безха́тній, -ня, -нє
безха́тченко, -ка, -кові, -ку! -нки, -ків
безха́тько, -ка; -тьки, -ків
бе́зхвостень, -восня, -сневі; -восні, -снів
безхво́стий, -та, -те
безхлі ́бний, -на, -не
безхлі ́б’я, -б’я, -б’ю, -б’ям, на -б’ї
безхма́рний, -на, -не
безцеремо́нний, -на, -не
безцеремо́нність, -нности, -нності, -нністю
безці ́нний, -на, -не
бе́зцінь, -ціні, -ціні, -цінню
безча́сний, -на, -не (від без і час)
безчасу́, присл.
безчере́вий, -ва, -ве
безчере́жний, -на, -не
безче́сний, -на, -не
безче́сно, присл.
безче́стити, -че́щу, -че́стиш; не безче́сть, -че́стьмо, -че́стьте
безче́стя, -стя, -стю, -стям
безчі ́льний, -на, -не
безчуттє́вий, -ва, -ве
безше́лесний, -на, -не
безше́лесно, присл.
безше́рстий, -та, -те
безшлю́бний, -на, -не
безшлю́б’я, -б’я, -б’ю, -б’ям
безшта́нько, -ка, -кові, -ньку! -ньки, -ньків
безща́дний, -на, -не
безща́сний, -на, -не (безталанний, нещасний)
безща́сниця, -ці, -цею, -це! -сниці, -сниць
безща́стя, -тя, -тю, -тям 
без’язи́кий, -ка, -ке; -зи́кі, -ких 
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бе́кання, -ння, -нню, -нням 
беладо́на, -ни, -ні 
бе́лебень, бе́лебня, -бневі, на -бні 
белетри́ст, -та; -ри́сти, -тів 
белетри́стика, -ки, -ці 
белетристи́чний, -на, -не 
Белла́мі (ам. письм.), не відм.
Белло́на, -ни (рим. богиня) 
Белучіста́н, -ну, -нові, в -ні (ір. країна, Beloutchistan) 
белучіста́нський, -ка, -ке 
бе́льбас, -са; -баси, -сів 
бе́льбухи, -хів, -хам 
бельведе́р, -ра, -рові 
Бельвю́ (м. Bellevue), не відм.
бельгі ́єць, -гі ́йця; -гі ́йці, -ців 
бельгі ́йський, -ка, -ке
Бе́льгія, -гії, -гією 
бельета́ж, -жу, -жеві; -та́жі, -жів
белькота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і белькоті ́ти, -кочу́, -ко́тиш, -котя́ть
белькоті ́ння, -ння, -нню 
бемо́ль, -ля, -леві; -мо́лі, -лів 
Бенґа́лія, -лії, -лієї (країна, англ. Bengal)
бенґа́льський, -ка, -ке
Бенде́ри, -де́р, -де́рам (м.) 
бенде́рський, -ка, -ке 
Бенеди́кт, -кта. Бенеди́ктович, -ча. Бенеди́ктівна, -вни
бенедикти́н, -ну, -нові 
бенедикти́нський, -ка, -ке 
бенедикти́нці, -ців, -цям 
бенеди́кція, -ції, -цією 
бенефі ́с, -су; -фі ́си, -сів 
бенефі ́сний, -на, -не 
бенефі ́ція, -ції, -цією; -фі ́ції, -цій 
бенефіція́нт, -та; -я́нти, -тів 
бензи́л, -зи́лу (хем., benzyl) 
бензи́на, -ни, -ні 
бензи́новий, -ва, -ве 
бензі ́л, -зі ́лу (хем., benzil) 
бензо́ль, -зо́лю, -леві 
бе́нке́т (рідше бе́ньке́т), -ту, -тові; бе́нке́ти, -тів
бенкета́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -та́рю! -тарі ́ , -рі ́в
бенке́тний, -на, -не
бенкетува́ння, -ння, -нню, -нням
бенкетува́ти, -тую, -туєш, -тує
бенте́жити, -те́жу, -те́жиш, -те́жать; бенте́ж, бенте́жте 
бенте́жний, -на, -не 
Бенуа́ (прізв.), не відм. 
бенуа́р, -ру, -рові, в -рі 
бе́ньке́т, звичайно бе́нке́т, -ту 
Бе́оґрад, -ду, -дові (сербська столиця)
бе́оґрадський, -ка, -ке
Беранже́ (фр. поет), не відм. 
берґамо́та, -ти, -ті (груша) 
Берди́чів, -чева, -чеву, -чевом (м.) (а не Барди́чів) 
берди́чівський, -ка, -ке 
Берди́чівщина, -ни
Бердя́нка, -нки, -нці (м.) (а не Бердя́нське)
бердя́нський, -ка, -ке 
Бердя́нщина, -ни, -ні
бе́рег, -рега, -регові, на бе́резі; -реги́, -гі ́в, -га́м, по -га́х
берегови́й, -ва́, -ве́ 
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берегти́, -режу́, -реже́ш, -режу́ть; бері ́г, берегла́, -регли́; бері ́гши; бережи́, -режі ́ть; 
бережучи́ 

берегти́ся, -режу́ся, -реже́шся 
Бережа́ни, -жа́н (м.); бережа́нський, -ка, -ке
береже́нний, -на, -не
береже́нько, -ка, -ку; -же́ньки, -ків
береже́чок, -же́чка, -же́чкові, на -же́чку; -же́чки, -чків 
бережі ́ння, -ння, -нню, -нням 
бережки́й, -жка́, -жке́; -жкі ́ , -жки́х 
бережо́к, -ріжка́, -ріжко́ві, на -ріжку́; беріжки́, -ріжкі ́в
бере́за, -зи; бере́зи, бері ́з
Береза́нь, -ні, -ні, -за́нню (м.); береза́нський, -ка, -ке 
бе́резень, -резня, -зневі, у -зні; -резні, -знів
Бере́зина́, -ни, -ні (річка) 
бере́зина, -ни, -ні (дерево)
бе́резіль, -золя, у -золі (місяць), звич. бе́резень, -резня
Бе́резіль, -резоля. у -золі (театр)
березне́вий, -ва, -ве 
березни́[я́]к, -ку́, в -ку́; -ки́, -кі ́в 
бересни́к і бересня́к, -ку́ (від бе́рест); -ки́, -кі ́в
бе́рест, -та (одного) і -ту (матеріялу), на -сті; бе́рести, -стів 
берести́на, -ни, -ні
бересто́вий, -ва, -ве
Бере́стя, -стя, -стю, -стям (м.) (а не Брест-Лито́вський); бересте́йський, -ка, -ке
бе́рі-бе́рі (хвороба), не відм.
бері ́зка, -зки, -зці; бері ́зки, -рі ́зок 
бері ́зонька, -ньки, -ньці; -рі ́зоньки, -ньок
Бе́рі ́нґова прото́ка, -вої прото́ки 
берки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
берки́ц(ь)нути, -ну, -неш
бе́рковець, -ківця, -ківцеві; -ківці, -ців
берли́н, -на, в -ні; -ли́ни, -нів 
Берлі ́н, -ну, -нові, в -ні (місто) 
берлі ́нський, -ка, -ке 
бе́рло, -ла, -лу; бе́рла, бе́рел
Бе́рмінґем, -му, -мові (англ. місто Birmingman); бе́рмінґе́мський
Бернз, -нза (англ. письм. Burns) і Бернс (укр. пр.)
Бе́рншта́йн, -на, -нові (нім. прізв. Bernstein)
бернштайнія́нство, -ва, -ву
Бертьє́ (фр. пр. Bertier), не відм.
Бе́ршадь, -ді, -ді, -ддю (м.); берша́дський, -ка, -ке, Берша́дчина, -ни
беса́ги, -гів, -гам
бе́седа і бе́сіда, -ди, -ді (гулянка)
бе́сіда, -ди, -ді (розмова)
бе́сідник, -ка, -кові; -ники, -ків
бе́скед, -ду; -кеди, -дів
беске́ття, -ття, -ттю, -ттям
бе́стія, -тії, -тією; -тії, -тій
Бе́тлегем, -му (місто в Америці)
бето́н, -ну, -нові
бето́нний, -на, -не
бето́нник, -ка; -ники, -ків
бето́новий, -ва, -ве
бе́цман, -на; -мани, -нів
беши́ха, -хи, -сі; -ши́хи, -ши́х
бе́шкет, -ту; бе́шкети, -тів
бешке́тний, -на, -не
бешке́тник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків
бешкетува́ння, -ння, -нню, -нням
бешкетува́ти, -ту́ю, -ту́єш
бе́штання, -ння, -нню
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бе́штати, -таю, -таєш кого
Бє́дний, -ного, -ному, -ним (рос. п.)
Бє́лий, -лого, -лому, -лим (рос. п.)
Бєлі ́нський, -кого (рос. критик)
Бєлоу́сов, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Бже́зін, -на, -нові (польське м.)
Бжезні ́ца, -ци (р. і ст.)
би, б. сп.; по пригол. – би, по голосному – б; би і б пишемо окремо; була́ б, вона́ б; був би, 

каза́в би
би́дло, -ла, -лу, -лом
бидля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м
бидля́чий, -ча, -че
били́на, -ни, -ні; -ли́ни, -ли́н
били́нка, -нки, -нці; -ли́нки, -нок
били́нонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
би́льня, -ні, -нею
би́льце, -ця, -цю; би́льця, би́лець 
би́нда, -ди, -ді; би́нди, бинд
биндю́г, -га; -дюги́, -гі ́в
биндю́жний, -на, -не
биндю́жник, -ка; -ники, -ків
биндю́читися, -чуся, -чишся; не -дю́чся, не -дю́чтесь 
би́нька, -ньки, -ньці; би́ньки, -ньок
Би́рзула, -ли, -лі (м.); би́рзульський, -ка, -ке 
би́рка, -ки, -ці; би́рки, -рок 
бистриня́, -рині ́ , -рине́ю 
бистрі ́нь, -рині ́ , -рині ́ , -рі ́нню, в -рині ́  (непрямі відм., окрім ор., від бистриня́)
бистря́, -рі ́ , -ре́ю 
би́ти, б’ю, б’єш, б’є, б’ємо́, б’єте́, б’ють; бий, би́йте; б’ю́чи
би́тий, -та, -те
би́тися, б’ю́ся, б’є́шся, б’ю́ться 
би́тка, -ки, -ці; би́тки, би́ток 
битли́вий, -ва, -ве 
бито́пис, -су, -сові (ч. р.) 
биття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
бич, бича́, -че́м; бичі ́ , -чі ́в, -ча́м 
бича́чий, -ча, -че; -ча́чі, -чих 
биче́чок, -че́чка, -чкові, -че́чку! -че́чки, -че́чків
бичи́сько, -ка, -кові; -чи́ська, -чи́ськ
бичі ́вка, -ки; -чі ́вки, -вок
бичови́й, -ва́, -ве́
бичо́к, -чка́; -чки́, -чкі ́в
бичува́ти, -чу́ю, -чу́єш, -чу́є
Би́шів, -шева, -шеву, -шевом (м.)
би́шівський, -ка, -ке
бия́к, -ка́, -ко́ві, на -ку́; -ки́, -кі ́в
біб, бо́бу; боби́, -бі ́в
Бі ́біков, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
бі ́бка, -ки, -ці; бі ́бки, -бок
біблі ́йний, -на, -не
бібліо́граф, -фа; -графи, -фів
бібліографі ́чний, -на, -не
бібліогра́фія, -фії, -фією
бібліографува́ти, -фу́ю, -фу́єш
бібліо́лог, -га; -логи, -гів
бібліологі ́чний, -на, -не
бібліоло́гія, -гії, -гією
бібліоте́ка, -ки, -ці; -те́ки, -те́к 
бібліоте́кар, -ря, -реві, -рем, -рю! -карі, -рів, -рям
бібліоте́чний, -на, -не 
бібліофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів 
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бібліофі ́льство, -ва, -ву, -вом 
бібліофі ́льський, -ка, -ке 
бі ́блія, -лії, -лією; -лії, -лій 
бібу́ла, -ли, -лі
біва́к, -ва́ку; -ва́ки, -ків або бівуа́к, -ку (фр.) (табір) 
біг, бі ́гу, -гові, в бігу́ (від бі ́гти) 
бігани́на, -ни, -ні, -ною 
бі ́гання, -ння, -нню, -нням 
бі ́гати, -гаю, -гаєш 
бігме́, бігма́, присл. 
біго́висько, -ка, -ку, -ком 
бі ́гти, біжу́, -жи́ш, -жа́ть; біжи́, біжі ́м, біжі ́ть; біжачи́
бігуне́ць, -нця́, -нце́ві, -нце́м, -нцю́! -гунці ́ , -нці ́в 
бігу́чий, -ча, -че; -гу́чі, -чих
бігце́м, біго́м, присл.
бі ́ґос, -су; -ґоси, -сів
біда́, -ди́, -ді ́ , бідо́!
біда́к, -ка, -даче! -даки, -ків 
біда́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -дарі ́ , -рі ́в 
біда́ха, -хи, -сі; -да́хи, -да́х (сп. р.)
бі ́дкання, -ння, -нню, -нням 
бі ́дкатися, -каюся, -каєшся чим 
бідне́сенький, -ка, -ке 
бі ́дний, -на, -не на що 
бідні ́сінький, -ка, -ке 
бідні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
бідні ́шати, -шаю, -шаєш 
бідні ́ший, -ша, -ше; -ні ́ші, -ших 
бідня́га, -ги, -зі; -ня́ги, -ня́г і бідня́ка, -ки, -ці; -ня́ки, -ня́к 
бідня́цький, -ка, -ке 
бідня́цько-середня́цький, -ка, -ке
бідола́ха, -хи, -сі, -хо! -ла́хи, -ла́х
бідола́шний, -на, -не 
бідува́ння, -ння, -нню, -нням 
бідува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
біжачи́, дієприсл. 
бі ́же́нець, -же́нця; -же́нці, -ців 
біжу́чий, -ча, -че; -жу́чі, -чих 
бізо́н, -на; -зо́ни, -нів
бій, бо́ю, бо́єві, бо́єм, в бою́; бої,́ боїв́, боя́м
бі ́йка, -ки, -ці; бі ́йки, бі ́йок 
бік, бо́ку, в бо́ці; бо́ки, бо́ків 
біквадра́т, -та, -ту 
біл, бі ́лу (англ., законопроєкт)
Біл, -ла, -лові, ле! (англ. вл. ім’я) 
біла́стий і біля́стий, -та, -те 
Бі ́ла Це́рква, Бі ́лої Це́ркви (м.)
бі ́лений, -на, -не 
біле́нький, -ка, -ке
біле́сенький, -ка, -ке 
біле́т, -та; -ле́ти, -тів = квито́к 
Біле́цький, -кого, -кому (україн. прізв.)
Бі ́ли, -лого, -лому (чес. пр.)
біли́зна, -ни, -ні
бі ́лий, -ла, -ле 
біли́ти, білю́, бі ́лиш, бі ́лять 
білі ́сінький, -ка, -ке 
білі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш 
білі ́шати, -шаю, -шаєш 
білі ́ший, -ша, -ше; -ші, -ших 
білову́сий, -са, -се 
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білоґварді ́єць, -ді ́йця; -ді ́йці, -ців 
білоґварді ́йський, -ка, -ке 
білозі ́р, -зо́ра, -зо́рові; -зо́ри, -рів 
білозі ́рець, -рця; -зі ́рці, -рців 
біло́к, білка́, -ко́ві, в -ку́; -ки́, -кі ́в 
білоли́ций, -ця, -це; -цього, -цьої
білоні ́жка, -жки, -жці; -ні ́жки 
Білопі ́лля, -лля, -ллю, в -ллі (м.) 
білопі ́льський, -ка, -ке 
Білопі ́льщина, -ни, -ні 
білору́с, -са; -ру́си, -сів 
Білору́сія, -сії, -сією 
білору́ський, -ка, -ке 
Білору́щина, -ни, -ні 
Білоу́сенко, -ка, -кові (укр. прізв.) 
білоцеркі ́вський, -ка, -ке 
Білоцеркі ́вщина, -ни, -ні 
білува́ти, -лу́ю, -лу́єш, -лу́є 
бі ́ля кого, чого, присл. 
білябія́льний, -на, -не 
біля́вий, -ва, -ве
біля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в 
біля́стий і біла́стий, -та, -те 
біль, бо́лю, бо́леві, бо́лем (ч. р.); бо́лі, бо́лів, бо́лям
біль, бі ́лі, бі ́лі, бі ́ллю (білі нитки). Ши́є вона́ шо́вком-бі ́ллю
більйо́н, -на, -нові; -йо́ни, -нів
більмо́, -ма́, -му́; бі ́льма, бі ́льмів і більм, бі ́льмам
бі ́льшати, -шаю, -шаєш
бі ́льше, присл.
бі ́льший, -ша, -ше; -ші, -ших
бі ́льшість, -шости, -шості, -шістю
більш-ме́нш, присл.
більшови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
більшови́цький, -ка, -ке
більшовиченя́, -ня́ти, -ня́ті
більшові ́зм, -му, -мові
білья́рд, -да, на -ді; -я́рди, -дів
біно́кль, -кля; -но́клі, -но́клів
бінт, -та́; -бінти́, -ті ́в
бінтува́ння, -ння, -нню, -нням 
бінтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
біогене́за, -зи, -зі (гр., ж. р.)
біо́граф, -фа; -графи, -фів (гр.)
біографі ́чний, -на, -не
біогра́фія, -фії, -фією; -гра́фії, -фій
біо́лог, -га; -логи, -гів 
біологі ́чний, -на, -не 
біоло́гія, -гії, -гією (гр.)
біоско́п, -на; -ко́пи, -пів
біохемі ́чний, -на, -не
біохе́мія, -мії, -мією
біпля́н, -на; -ля́ни, -нів
бір, бо́ру, бо́рові, в бору́ і в бо́рі; бо́ри, бо́рів, -рам 
бі ́ржа, бі ́ржі, -жі, -жею; бі ́ржі, бірж, бі ́ржам
біржови́й, -ва́, -ве́ 
біржови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
Бі ́рмінгем (укр. пр.), див. Бе́рмінґем
біро́к, -ка́, в -ку́; -ки́, -кі ́в 
біс (ще раз), не відм. 
біс, бі ́са, -сові, -се! біси́, -сі ́в
бісектри́са, -си; -ри́си, -ри́с 
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бісеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
бі ́сер, -ру, -рові 
бі ́сик, -ка; -сики, -ків 
бі ́сів, -сова, -сове; бі ́сові, -вих 
біскві ́т, -та; -ві ́ти, -тів 
біскві ́тний, -на, -не 
бі ́скуп, -па; бі ́скупи, -пів
Біскупи́ці, -пиць (польське село)
бі ́скупський, -ка, -ке 
біснува́тий, -та, -те 
біфсте́кс, -са; -те́кси, -ксів 
біфурка́ція, -ції, -цією 
Бі ́чер-Стов (амер. письм. Beecher-Stowe), не відм.
бічни́й, -на́, -не́
Бйо́ндо (іт. учений Biondo), не відм.
бла́ганий, -на, -не; дієпр.
блага́ний, -на, -не; прикм. 
блага́ння, -ння; -га́ння, -га́нь і -га́ннів
блага́ти, -га́ю, га́єш кого, чого 
благе́нький, -ка, -ке 
бла́го, -га, -гу, у -зі; бла́га, благ 
благові ́сний, -на, -не 
благові ́сник, -ка; -ники, -ків 
благові ́сниця, -ці; -ниці, -ниць 
благоді ́йний, -на, -не 
благоді ́йність, -ности, -ності, -ністю 
блогонаді ́йний, -на, -не 
благонаді ́йність, -ности, -ності, -ністю
благоро́дний, -на, -не
благослове́нний, -на, -не 
благослове́ння, -ння, -нню, -нням 
благоче́стя, -стя, -стю, -стям 
блаже́нний, -на, -не 
блазе́нський, -ка, -ке 
бла́зень, -зня, -зневі, -знем, -зню! бла́зні, бла́знів, -зням
блаки́тний, -на, -не
блаки́ть, -ки́ті, -ки́ті, -ки́ттю (ж. р.) і рідше блаки́т, -ту (ч. р.)
бланк, -нка і бла́нок, -нка; -нки, -нків
бла́нковий, -ва, -ве
бле́зно́, -на; бле́зна, бле́зен
бле́йвас, -су, -сові
бле́кіт, -коту, -тові, -котом
блекота́, -ти́, -ті ́
бле́шня́, -ні ́ , -не́ю; бле́шні, -шень
бле́яти, бле́ю, бле́єш, бле́ють
бли́жити(ся), -жу(ся), -жиш(ся)
бли́жній, -ня, -нє
бли́жчати, -жчаю, -жчаєш
бли́жче, присл.
бли́жчий, -ча, -че; -чі, -чих
близ, бли́зу, -зові
близе́нний, -на, -не
близе́сенький, -ка, -ке
близиня́, -ні ́ , -нею́ і близина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю
близі ́нь, -зині ́ , -зині ́ , -зі ́нню, в -зині ́  (непрямі відм. окрім ор. від близиня́)
близі ́сінький, -ка, -ке
близню́к, -ка́, -ко́ві, -знюку́! -знюки́, -кі ́в
близня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; близня́та, -ня́т, -ня́там 
близьки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
бли́зькість, -кости, -кості, -кістю 
бли́зько, присл. 
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бли́зько кого, чого, прийм. 
бли́мання, -ння, -нню, -нням 
бли́мати, -маю, -маєш 
бли́мнути, -мну, -мне, -мнуть 
блиск, -ку, -кові, у -ку; бли́ски, -ків
блискави́ця, -ці, -цею, -це! -ви́ці, -ви́ць
блискави́чний, -на, -не
бли́скавка, -вки, -вці; -вки, -вок 
бли́скання, -ння, -нню, -нням 
бли́скати, -каю, -каєш, -кають
блискі ́тка, -ки, -тці; -кі ́тки, -кі ́ток 
блискоті ́ти, -кочу́, -коти́ш 
блиску́чий, -ча, -че; -ку́чі, -чих 
бли́снути, -ну, -неш, -не; бли́сни, -ніть
блища́к, -ка́; -щаки́, -кі ́в
блища́ти, блищу́, блищи́ш, -ща́ть; блищи́, -щі ́ть
бли́щик, -ка; -щики, -ків 
бліди́й, -да́, -де́
блі ́дість, -дости, -дості, блі ́дістю 
бліді ́ший, -ша, -ше 
блі ́днути, -дну, -днеш 
блідоли́ций, -ця, -це; -цього, -цьої 
блідува́тий, -та, -те 
блінда́ж, -да́жу, -жеві; -да́жі, -жів 
блі ́шка, -шки, -шці (зм. від блоха́) 
блоха́, -хи́, -сі ́ ; бло́хи, бліх 
блощи́ця, -ці, -цею; -щи́ці, -щи́ць 
блуди́ти, блуджу́, блу́диш, -дять 
блудя́щий, -ща, -ще 
блука́ння, -ння, -нню, -нням 
блука́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є 
блюва́ння, -ння, -нню, -нням 
блюва́ти, блюю́, блює́ш; не блюй, не блю́йте
блю́за, -зи; блю́зи, блюз 
блюзні ́р, -ра, -рові; -ні ́ри, -ні ́рів 
блюзні ́рство, -ва, -ву, -вом 
блюзні ́рський, -ка, -ке
блягу́зкати, -каю, -каєш
бляманже́ (фр.), не відм.
Блянкі ́  (фр. револ.), не відм.
блянкі ́зм, -му, -мові
бля́ха, -хи, -сі
бляха́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -харі ́ , -рі ́в
бляха́рство, -ва, -ву, -вом
бляха́рський, -ка, -ке
бляхо́ваний, -на, -не
бляхува́ти, -ху́ю, -ху́єш, -ху́є
бляша́ний, -на, -не
бля́шка, -шки, -шці; бляшки́, бляшо́к
бльок, -ка (приладу) і -ку (спілки); бльо́ки, -ків 
бльока́да, -ди, -ді
бльокга́вз, -зу; -га́взи, -зів 
бльокно́т, -та; -но́ти, -тів 
бльокува́ти, -ку́ю, -ку́єш (спілкувати) з ким
бльокува́ти, -ку́ю, -ку́єш (оточувати) кого, що 
бльонди́н, -на; -ди́ни, -ди́нів 
бльонди́нка, -нки, -нці; -ди́нки, -ди́нок
бо, бож, сп. Бож таки́ пра́вда
бо, сп.-частка, пишемо окремо: скажі ́ть бо; він бо 
боа́ (фр. le boa), не відм. (н. р.) 
бобе́р, бобра́; бобри́, -брі ́в 
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боби́р, -ря́; бобирі ́ , -бирі ́в
бобови́ння, -ння, -нню, на -нні 
бовва́н, -на́; боввани́, -ні ́в 
боввані ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
бо́вдур, -ра, -рові; -дури, -рів 
бог, бо́га, бо́гові, бо́же! бо́ги, -гі ́в 
Бог, Бо́га, в -зі (р., рос. Южный Буг); бо́зький, -ка, -ке 
богаді ́льня, -ні, -нею; -ді ́льні, -лень
богара́дити, -ра́джу, -ра́диш; богара́дь, -ра́дьте
Богда́н, -на, Богда́нович, -ча. Богда́нівна, -вни. Богда́нів, -нова
Богдано́вич, -ча, -чеві (укр. прізв.)
Богдано́віч, -ча, -чеві (рос. прізв.)
богдоха́н, -на; -ха́ни, -нів (а не богдиха́н)
боге́ма, -ми, -мі
боге́мець, -ге́мця; -ге́мці, -ців
Боге́мія, -мії, -мією (Bohemia)
боге́мський, -ка, -ке
боги́нин, -нина, -нине; -нині, -них
боги́ня, -ні, -нею, -не! -ги́ні, -ги́нь
богобі ́йний, -на, -не
богобо́рець, -рця, -рцеві, богобо́рче! і -рцю! -рці, -рців
боговідсту́пник, -ка, -кові, -ку!
Богоду́хів, -хова, -хову, -ховом
богоду́хівський, -ка, -ке
Богоду́хівщина, -ни, -ні
богома́з, -за, -зові
богоненави́дний, -на, -не
богоненави́дник, -ка, -кові
Богопі ́лля, -лля, -ллю, на -ллі (м.)
богопі ́льський, -ка, -ке
Богопі ́льщина, -ни, -ні
богопроти́вний, -на, -не
богопроти́вник, -ка, -кові
богоро́диця, -ці, -цею; -ро́диці, -ро́диць
богосло́в, -ва, -вові; -ло́ви, -вів
богосло́вський, -ка, -ке
Богусла́в, -ва, -ву, -вом, в -ві (м.)
богусла́вський, -ка, -ке
Богусла́вщина, -ни, -ні
Бо́гуш, -ша, -шеві, -шу! (прізв.)
бодре́нний, -на, -не
бодре́нно. присл.
Бое́цій, -ція, -цієві (рим. філ.)
боєзда́тний, -на, -не
боєзда́тність, -ности, -ності, -ністю
боє́ць, бійця́, бійце́ві, бійцю́! бійці ́ , -ці ́в, -ця́м
бож, сп.
божеві ́лля, -лля, -ллю, -ллям
божеві ́льний, -на, -не
божево́літи, -лі ́ю, -лі ́єш
божестве́нний, -на, -не
бо́жий, -жа, -же; бо́жі, -жих, -жим
божи́тися, -жу́ся, -жишся, -жаться
божі ́ння, -ння, -нню, -нням
бо́жкати, -каю, -каєш
бо́зна, бозна коли́, бозна що́, бозна де́
бознаколи́шній, -ня, -нє
боїщ́е, -ща, -щу, -щем, на -щі; -їщ́а, -їщ́
бо́йки, -ків, -кам (місцева назва укр.)
бо́йківський, -ка, -ке
Бо́йківщина, -ни, -ні
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бо́йко, -ка, -кові; бо́йки, -ків
бойко́т, -ту, -тові
бойкотува́ти, -ту́ю, -ту́єш
бойови́й, -ва́, -ве́
бойови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
бойови́сько, -ка, -ку, на -ську
бойови́ще, -ща, -щу, -щем, на -щі; -ви́ща, -ви́щ 
бойска́вт, -ту; -ка́вти, -тів 
бойскавти́зм, -му, -мові
бойска́втський, -ка, -ке 
бока́л, -ла; -ка́ли, -лів
бока́тий, -та, -те
Бокка́ччо Джова́нні (іт. письм. Boccaccio Giovanni), не відм.
Бокл, -ла, -лові (англ. іст. Bukle)
бокла́га, -ги, -зі; -ла́ги, -ла́г
бокови́й, -ва́, -ве́
боксе́р, -ра; -се́ри, -рів
боксува́ння, -ння, -нню, -нням
боксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш
бокува́ти, -ку́ю, -ку́єш
болга́рин, -на і болга́р, -ра; болга́ри, -га́рів і -га́р
Болга́рія, -рії, -рією
болга́рський, -ка, -ке
Бо́лдвін, -на (англ. політ. діяч Boldwin)
Болесла́в, ва, -вові, -ве! Болесла́вович, -ча. Болесла́вівна, -вни. Болесла́вів, -вова, -вове 
Болєсла́вєц, -ла́вца (м.) (укр. пр.)
боли́голів, -лова, -лову (рослина) 
Болі ́вія, -вії, -вією (республіка); боліві ́йський, -ка, -ке 
бо́лісний і бо́лізний, -на, -не
бо́лісно і бо́лізно, присл.
бо́лість, -лісти, -лісті, бо́лістю; бо́лісті, -лістей
болі ́тце, -тця, -тцю; -лі ́тця, -лі ́тець 
болоти́стий, -та, -те 
болоти́сько, -ка, -ку 
боло́то, -та, -ту, в -ті; -ло́та́, болі ́т 
боло́тяний, -на, -не 
бо́люс, -люса; -си, -сів 
болю́чий, -ча, -че; -лю́чі, -чих 
болю́чість, -чости, -чості, -чістю 
бо́ляче́, присл.
боля́чка, -чки, -чці; боля́чки́, -ля́чок
болячкува́тий, -та, -те
больови́й, -ва́, -ве́ (від біль)
больо́нка, -нки, -нці; -льо́нки
Больо́нья, -ньї, -ньєю (м.); больо́нський, -ка, -ке
бо́мба, -би; бо́мби, бомб 
бомбардува́ння, -ння, -нню, -нням 
бомбардува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
Бомбе́й, -бе́ю, -бе́єві, -бе́єм, в -бе́ї 
бомбе́йський, -ка, -ке 
бон, бо́на; бо́ни, -нів (грош. квиток, фр. le bon)
Бонапа́рт, -та, -тові
бонапарти́зм, -му, -мові 
бонбоньє́рка, -ки, -ці; -є́рки, -рок 
бо́ндар, -ря, -реві, -рю! -рі ́ , -рі ́в 
бондаре́нко, -ка, -кові, -ку!
Бондаре́нко, -ка, -кові (прізв.) 
бондарі ́вна, -рі ́вни; -рі ́вни, -рі ́вен 
бо́ндарство, -ва, -ву 
бо́ндарський, -ка, -ке; -кі, -ких 
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бондарча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
бондарчу́к, -ка́, -ко́ві, -чуку́! -чуки́, -кі ́в
бондарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш; -рю́й, -рю́йте
бо́ни, -нів, див. бон
Боніфа́тій, -тія, -тієві, -тію! Боніфа́тійович, -ча. Боніфа́тіївна, -ївни. Боніфа́тіїв, -тієва, -єве
бо́нна, -ни; бо́нни, бонн і бо́ннів (ґувернантка)
бонто́н, бонто́ну (фр.);бонто́нний, -на, -не
Бо́ра (ам. прізв.), не відм.
Борати́нський, -кого, -кому (рос. пр.)
бо́рвій, бо́рвію, -вієві (вітер)
борг, -гу, -гові, в -гу́; борги́, -гі ́в, -га́м
боргови́й, -ва́, -ве́
боргува́ти, -гу́ю, -гу́єш; -гу́й, -гу́йте
бо́рґес, -су (шрифт)
Бо́рджа (іт. прізв. Borgia), не відм.
Бордо́ (місто), не відм.; бордо́ський, -ка, -ке
бордо́ (вино), не відм. 
бордю́ра, -ри; -дю́ри, -дю́р (ж. р., la bordure)
боре́ць, борця́, -це́ві, борцю́! борці ́ , борці ́в
боре́цький, -ка, -ке
боржни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
борзе́нський, -ка, -ке
Борзе́нщина, -ни, -ні
Борзна́, -зни́, -зні ́  (м.)
бо́рзо, присл. = шви́дко
Бори́с, -са, -сові, -се! Бори́сович, -ча. Бори́сівна, -вни. Бори́сів, -сова, -сове 
Бористе́н, -ну
борі ́дка, -дки, -дці; -рі ́дки, -док
борі ́донька, -ньки, -ньці; -доньки, -доньок, -донькам 
боріка́ння, -ння, -нню, -нням 
боріка́тися, -ка́юся, -ка́єшся; -ка́йся, -ка́йтесь
борі ́нка, -нки, -нці, -рі ́нки, -нок
борі ́нний, -на, -не (від борона́)
Борне́о (острів), не відм.
борня́, -ні ́ , -не́ю = боротьба́
бо́ровий і бо́рний, -на, -не
Боровико́вський, -кого (укр. пр.)
Боро́вичі, -чів, -чам (р. м.); боро́вицький, -ка, -ке
борода́, -ди́, бо́родо! бо́роди, борі ́д, бо́родам
боро́давка, -вки, -вці; -вки, -вок
борода́тий, -та, -те
Бородя́нка, -нки, -нці (ст.)
бородя́нський, -ка, -ке
борозе́ннний, -на, -не
борозе́нка, -нки, -нці; -зе́нки, -нок
борозна́, -ни́; бо́розни, бо́розен
борона́, -ни́; бо́рони, борі ́н, бо́ронам
боро́нений, -на, -не
борони́ти, -роню́, -рони́ш; борони́, -роні ́ть, іноді боро́нь, -ро́ньте 
боронува́ння, -ння, -нню, -нням 
боронува́ти, -ну́ю, -ну́єш; -ну́й, -ну́йте що
боро́ти(ся), борю́(ся), бо́реш(ся), бо́ре(ться), бо́рють(ся); боро́в(ся); бори́(сь), борі ́м(ся) і  

борі ́мо(ся), борі ́ть(ся) і борі ́те(ся); борючи́(ся)
бороття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
боротьба́, -би́, -бі ́  
боротьбі ́зм, -му, -мові 
боротьбі ́ст, -та; -бі ́сти, -стів 
боротьбі ́стський, -ка, -ке 
бороше́нний, -на, -не 
бороше́нник, -ка; -нники, -ків 
бороше́нниця, -ці; -ниці, -ниць 
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бороше́нце, -нця, -нцю, -нцем 
бо́рошно, -на, -ну, в -ні 
борошня́ний і бороше́нний, -на, -не 
бо́рсання, -ння, -нню, -нням 
бо́рсатися, -саюся, -саєшся 
бо́рше, присл. = скорі ́ше
борщ, -щу́, -ще́ві, -ще́м; борщі ́ , -щі ́в, -ща́м 
борще́вий, -ва, -ве 
бо́сий, -са, -се
боси́ни, -си́н, -си́нам
босі ́сінький, -ка, -ке
босні ́єць, -ні ́йця; -ні ́йці, -ців
босні ́йський, -ка, -ке
Бо́снія, -нії, -нією
босо́ніж, присл.
босоні ́жка, -жки, -жці; -ні ́жки, -ні ́жок
Босфо́р, -ру, -рові
босфо́рський, -ка, -ке
босячня́, -ні ́ , -не́ю
бот, бо́та; бо́ти, бо́тів(судно, гол. boot)
бо́та, -ти; бо́ти, бот і бо́тів (ж. р., взуття; фр. la botte)
бота́нік, -ка; -ніки, -ків
бота́ніка, -ки, -ці
бота́нічний, -на, -не
Ботні ́йська зато́ка, -кої зато́ки
бо́ханець= бухане́ць, -нця́
бо́цман, -на; -мани, -нів
бо́цманство, -ва, -ву
бо́цманський, -ка, -ке 
боцманува́ти, -ну́ю, -ну́єш
бо́чка, -чки, -чці; бо́чки́, бо́чо́к
бочкува́тий, -та, -те
боягу́з, -за, -зе! -гу́зи, -зів
боягу́зький, -ка, -ке 
боязки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
бо́язкість, -кости, -кості, -кістю
бо́язко і бо́язно, присл.
бо́язнь, -зні, -зні, -зню
боя́рин, -на, -нові, -не! боя́ри, боя́р і боя́рів
Бо́ярка, -рки, -рці; бо́ярський, -ка, -ке
боя́рство, -ва, -ву
боя́рський, -ка, -ке; -кі, -ких
боя́тися, бою́ся, боїш́ся, боїт́ься; бі ́йся, бі ́йтеся; боячи́сь 
браві ́ссимо (іт.), не відм. 
бра́внінґ, -ґа; -нінґи, -ґів 
Бра́вншвайґ, -ґу, -ґові, у -вайзі і -вайґу (Braunshweig)
бра́вншвайґський, -ка, -ке
бра́га, -ги, -зі
Бра́гма, -ми (інд. бог Brahma)
брагма́н, -на; -ма́ни, -нів (а не брамі ́н)
брагмані ́зм, -му, -мові 
брагма́нський, -ка, -ке 
бразі ́лець, -льця; -зі ́льці, -ців 
Бразі ́лія, -лії, -лією 
бразі ́льський, -ка, -ке 
Браїл́ів, -лова, -лову, -ловом (м.) 
браїл́івський, -ка, -ке 
Браїл́івщина, -ни, -ні 
брак, -ку, -кові 
брако́ваний, -на, -не 
браконьє́р, -ра; -ньє́ри, -рів 
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бракува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
бра́ма, -ми, -мі; бра́ми, брам 
Бра́нденбурґ, -ґу, -ґові, у -бурзі 
бранденбу́рзький, -ка, -ке 
брандмайо́р, -ра; -йо́ри, -рів 
брандма́йстер, -тра; -три, -рів 
брандма́уер, -уера; -ма́уери, -рів 
бра́нець, -нця, -нцеві, -цем, -нцю! бра́нці, бра́нців, -нцям 
бра́нка, -нки, -нці, -нко! бра́нки, бра́нок, -нкам 
брання́, -ння́, -нню́, -ння́м 
брасле́т, -та; -ле́ти, -тів 
брат, бра́та, -тові, на -тові і на -ті, бра́те! брати́, -ті ́в, -та́м, кл. брати́ і брато́ве! Два (три) 

брати́ 
брата́ння, -ння, -нню, -нням 
брата́тися, -та́юся, -та́єшся з ким 
брате́рній, -ня, -нє 
брате́рство, -ва, -ву 
брате́рський, -ка, -ке; -кі, -ких 
бра́ти, беру́, бере́ш, беру́ть; беручи́; брав, бра́ла, бра́ли; бра́вши; бери́, бері ́м, бері ́ть 
бра́тися, беру́ся, бере́шся, беру́ться до кого, до чого 
бра́тік, -ка, -кові, -ку! -тіки, -ків 
Братісла́ва, -ви (місто) 
бра́тічок, -чка, -кові, -чку! -тічки, -чків
Братія́ну (рум. пр.) не відм. 
бра́тній, -ня, -нє; -ні, -ніх 
братовби́вця, -ці, -цею, -би́вцю! -би́вці, -вців
братовби́вчий і братовби́йчий, -ча, -че
братовбі ́йник, -ка; -ники, -ків
братогу́бець, -гу́бця, -бцеві, -бцю! -гу́бці, -бців
бра́тонько, -ка, -кові, -ку! -ньки, -ньків, -нькам
бра́тство, -ва, -ву; бра́тства, братств 
бра́тський, -ка, -ке; -кі, -ких 
бра́ття, -ття, -ттю, -ттям 
бра́тця, наз. і кл. замість літ. бра́ття
бра́тчик, -ка, -чику! -чики, -ків 
брахік[ц]ефа́л, -ла; -фа́ли, -лів 
Бра́цлав, -ва, -ву, -вом, у -ві (м.) 
бра́цла́вський, -ка, -ке 
Бра́цла́вщина, -ни, -ні 
бредня́, -ні ́ , -не́ю; бре́дні, -день
брезе́нт, -та (одного) і -ту (матеріялу); -зе́нти, -тів 
бре́зклий, -ла, -ле 
брельо́к, -льо́ка; -льо́ки, -ків (фр.) 
Бре́мен, -ну (місто); бре́менський 
бре́нькання і бри́нькання, -ння
бре́нькати і бри́нькати, -каю, -каєш
бре́нькіт, -коту, -котові 
бре́нькнути і бри́нькнути, -кну, -неш, -нуть 
бренькоті ́ти і бринькоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; -коти́, -ті ́ть 
бреньча́ти і бриньча́ти, -ньчу́, -ньчи́ш, -ньча́ть; -ньчи́, -ньчі ́ть 
Бре́слав, -ву, -вові (м. Breslau) 
брести́, бреду́, бреде́ш; брів, брела́; брі ́вши; бреди́, -ді ́ть 
Брета́нь, -та́ні, -та́ні, -та́нню (провінц. у Франції Bretagne)
брете́р, -те́ра; -те́ри, -рів (фр.) 
бретна́ль, -на́ля, -леві, -лем; -на́лі, -на́лів (цвях)
брето́нець, -то́нця; -то́нці, -ців 
бреха́ння, -ння, -нню, -нням 
бреха́ти, брешу́, бре́шеш, бре́шуть, бреши́, бреші ́ть
бреха́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -ха́чу! -хачі ́ , -чі ́в, -ча́м
бреха́чка, -чки, -чці; -ха́чки, -чок 
брехли́вий, -ва, -ве
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брехня́, -ні ́ , -не́ю; бре́хні, бре́хень і -хнів
брехуне́ць, -нця́, -нце́ві, -нцю́! -хунці ́ , -нці ́в
бриґ, -ґа, -ґові, на -зі (судно) 
бриґа́да, -ди, -ді; -ґа́ди, -ґа́д (фр.)
бриґади́р, -ра; -ди́ри, -рів 
бриґади́рський, -ка, -ке
бри́дитися, бри́джуся, -дишся; не бри́дься, -дьтесь ким, чим
бридки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
бри́дкість, -кости, -кості, -кістю
бридкі ́ший, -ша, -ше; -кі ́ші, -ших
бридо́та, -ти, -ті
бри́жа, -жі, -жі, -жею; бри́жі, бриж
бри́зка, -зки, -зці; бри́зки, бри́зок
бри́зкати, -каю, -каєш; бри́знути, бри́зну, -неш, -не, -нуть
бризь, виг.
брика́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
брикуне́ць, -нця́, -нце́ві, -нцю́! -кунці ́ , -нці ́в
бри́ла, -ли, -лі; бри́ли, брил
бри́лик, -ка, у -ку; -ли́ки, -ків
бриля́нт, -та; -ля́нти, -нтів
бриля́нт, -ту, -тові (шрифт)
брилянти́н, -ну, -нові
бриля́нтовий, -ва, -ве
бриль, -ля́; брилі ́ , -лів 
бри́ндза, -дзи, -дзі 
брині ́ння, -ння, -нню, -нням
брині ́ти, бриню́, -ни́ш; брини́, -ні ́ть
бринь; бринь-бри́нь, виг.
бри́нькання і бре́нькання, -ння
бри́нькати і бре́нькати, -каю, -каєш, -кають 
бринькоті ́ти і бренькоті ́ти, -ко́чу, -ко́тиш, -ко́тять 
бриньча́ти і бреньча́ти, -ньчу́, -ньчи́ш, -ньча́ть; бри[е]ньчи́, бри[е]ньчі ́ть
бри́тва, -ви; бри́тви, бри́тов
бри́чка, -ки, -чці; бри́чки, бри́чок 
брі ́вка, -вки, -вці; брі ́вки, брі ́вок 
брі ́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
брід, бро́ду; бро́ди, -дів
Брі ́дщина, -ни, -ні (від Бро́ди) 
Брі ́ндзі (місто), не  відм.; брі ́нді ́зький, -ка, -ке 
Брі ́стол, -лу, -лові, в -лі (анг. м. Bristol); брі ́сто́льський, -ка, -ке
бріта́нець, -та́нця; -та́нці, -ців
Бріта́нія, -нії, -нією = А́нглія
бріта́нський, -ка, -ке
брі ́ти, -тів, -там (народ)
Брія́н, -на (фр. політ. діяч)
брова́, -ви́; брови́, брів, бро́вам
Бровари́, -рі ́в, -ра́м (село) 
брова́рник, -ка; -ники, -ків 
брова́рня, -ні, -нею; -ва́рні, -ва́рень 
брова́рство, -ва, -ву, -вом 
брова́рський, -ка, -ке 
бровеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; бровеня́та, -ня́т
Бро́ди, Бро́дів, -дам (м.) 
бром, -му, -мові 
бро́містий, -та, -те 
бромура́ль, -лю, -леві, -лем 
бро́ндза, -дзи, -дзі і бро́нза, -зи 
бро́ндзовий і бро́нзовий, -ва, -ве 
бронепо́їзд, -да; -їзди, -дів 
Броні[и]сла́в, -ва, -вові, -ве! Броні[и]сла́вович, -ча. Броні[и]сла́вівна, -вни. Броні[и]сла́вів, 

-вова, -вове
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бро́нхи, -хів, -хам
бронхі ́т, -хі ́ту, -хі ́тові 
бронхія́льний, -на, -не 
брость, бро́сти, -сті, бро́стю 
брошу́ра, -ри; -шу́ри, -шу́р 
брошуро́ваний, -на, -не 
брошурува́льник, -ка; -ники, -ків 
брошурува́льниця, -ці; -ниці, -ниць 
брошурува́льня, -ні, -нею; -ва́льні, -ва́лень, -ва́льням 
брошурува́ння, -ння, -нню, -нням 
брошурува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є 
бруд, -ду, -дові, у -ді 
Бру́дзев, -ва, -ву (м.) 
брузуме́нт, -ту; -ме́нти, -тів 
брук (і рідше бурк), -ку, -кові, на -ку; бру́ки, -ків 
бруко́ваний, -на, -не 
брукува́ння, -ння, -нню, -нням 
брукува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
брульйо́н, -на; -йо́ни, -нів
бру́нька, -ньки, -ньці; -ньки́, -ньо́к
брусо́ваний, -на, -не 
брусо́к, -ска́; -ски́, -скі ́в 
бру́ствер, -ру; -вери, -рів 
брусува́ти, -су́ю, -су́єш, -су́є 
брута́льний, -на, -не
брута́льність, -ности, -ності, -ністю
бру́тто (іт.), не відм.
Брю́ґґе (м. Brügge), не відм.; брю́ґський, -ка, -ке
Брю́кнер, -ра (нім. пр. Brückner)
Брюлло́в, -ва, -ву, -вим (прізв.) 
брюне́т, -та; -не́ти, -тів
брюне́тка, -тки, -тці; -не́тки, -не́ток 
Брюссе́ль, -се́лю, -се́леві, у -лі (м., фр. Bruxelles, Brüssel)
брюссе́льський, -ка, -ке
бряжча́ти, бряжчу́, бряжчи́ш, -жча́ть; бря́зкати, -зкаю, -зкаєш
бря́зкальце, -льця; -кальця, -калець
бря́зкання, -ння, -нню
бря́зкати, -каю, -каєш, -кає
брязка́ч, -ча́, -че́ві, -че́м; -качі ́ , -чі ́в
бря́зкіт, -коту, -котові
брязкоті ́ння, -ння, -нню, -нням
брязкоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
брязку́чий, -ча, -че
бря́знути, -ну, -неш, -нуть
Бря́нськ, -ку, -кові, у -ку (м.)
бря́нський, -ка, -ке
брьо́хати(ся), -хаю(ся), -хаєш(ся)
брьо́хнути, -ну, -неш
Буальо́ (фр. письм. Boileau), не відм.
бубле́йниця і бубле́чниця, -ці, -цею, -це! -ниці, -ниць
бу́блик, -ка, -кові, на -ку; -лики, -ків
бубна́р, -ря́, -ре́ві; -нарі ́ , -рі ́в
бубняві ́ння, -ння, -нню, -нням
бубняві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш
бу́бон, -бна; бу́бни, -бнів
бубоне́ць, -нця́; -бонці ́ , -нці ́в
бува́лець, -льця, -льцеві, -льцю! -ва́льці, -льців
бува́лий, -ла, -ле
бува́льщина, -ни, -ні
бува́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
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Буг, -гу (доплив Висли); бу́зький
бугає́ць, -гайця́; -гайці ́ , -ці ́в
бугаїв́, -є́ва, -є́ве; -є́вого, -є́вої
бугайкува́тий, -та, -те
Будаїв́ка, -вки, -вці (село); будаїв́ський
Будапе́шт, -ту, в -ті (м.); будапе́штський
Бу́дда, -дди, -дді
будди́зм, -му, -мові
будди́ст, -та; -ди́сти, -тів
будди́стський, -ка, -ке
буде́нний, -на, -не
буде́нність, -нности, -нності, -нністю
буде́нщина, -ни, -ні 
бу́день, бу́дня, -дневі; бу́дні, -днів
будз, бу́дзу, -дзові
буди́нок, -нку і -нка, -нкові, в -нку; буди́нки, -нків 
буди́рувати, -рую, -руєш 
буди́ти, буджу́, бу́диш, бу́дять 
будіве́льний, -на, -не 
буді ́вля, -лі, -лею; -ді ́влі, -ді ́вель 
будівни́к, -ка́, -ко́ві, -ку́! -ники́, -кі ́в
будівни́цтво, -ва, -ву, -вом
будівни́чий, -чого; -ни́чі, -чих 
бу́дка, -дки, -дці; бу́дки, бу́док 
бу́дні, -днів, -дням 
бу́дній, -ня, -нє 
будо́ва, -ви; -до́ви, -до́в 
будо́ваний, -на, -не
будо́вання, -ння (будова), але будува́ння (дія)
бу́дочка, -чки, -чці; -дочки, -чок
будуа́р, -ру; -а́ри, -рів 
будува́ння, -ння, -нню, -нням (дія) 
будува́ти, -ду́ю, -ду́єш; буду́й, -ду́йте; будува́в, -ва́ла 
бу́дучий, -ча, -че; -чі, -чих 
бу́дучина, -ни, -ні 
будя́к, -ка́, -ко́ві, -дя́че! -дяки́, -кі ́в 
будячи́ння, -ння, -нню, в -нні 
будячо́к, -чка́, -чко́ві, на -чку́; -дячки́, -чкі ́в
будя́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
будько́, -ка́, -ко́ві 
будь-хто́, будь-кого́, будь-кому́, будь-ки́м, будь з ки́м 
будь-чи́й, будь-чия́, будь-чиє́, будь-чийо́го, будь-чиїм́, будь з чиїм́ 
будь-що́, будь-чого́, будь-чому́, будь-чи́м, будь з чи́м, будь на чо́му
будь-що-бу́дь
будь-я́к, присл.
будь-яки́й, -ка́, -ке́, будь-яко́му, будь-яки́м, будь з яки́м
Буе́нос-А́йрес, -нос-А́йресу (м.) 
буе́нос-а́йреський, -ка, -ке
буз, -зу, -зові (росл.) = бузо́к
бу́зивок, -вка; -зивки, -вків 
бу́зимок, -мка; -зимки, -мків 
бузина́, -ни́, -ні ́
бузко́вий, -ва, -ве
бузо́к, -зка́, -зко́ві, на -зку́; -зки́, -зкі ́в
бузуві ́р, -ра, -рові; -ві ́ри, -рів 
бузуві ́рка, -ки, -ці; -ві ́рки, -ві ́рок 
бузуві ́рство, -ва, -ву, -вом 
бузуві ́рський, -ка, -ке 
бу́зький, -ка, -ке (від Буг, р.) 
бузько́, -ка́, -ко́ві, бу́зьку! -ки́, -кі ́в 
бу́їй, бу́я, бу́є, бу́його, бу́йої, бу́йому, бу́їй; бу́ї, бу́їх 
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бу́йвіл, -вола; бу́йволи, -лів 
бу́йвілля, -лля, -ллю, -ллям (зб.) 
буйволя́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
буйне́сенький, -ка, -ке
бу́йний, -на, -не
бу́йно, присл.
бук, -ка (одного) і -ку (матеріялу); бу́ки, -ків
Букаре́шт, -ту, -тові, в -ті (м.)
букаре́штський, -ка, -ке
бу́ква, -ви, -ві; бу́кви, бу́ков
буква́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -варі ́ , -рі ́в
буквоїд́, -да; -їд́и, -дів
букіні ́зм, -му, -мові
букіні ́ст, -ста; -ні ́сти, -тів
букіні ́стський, -ка, -ке
Бу́ковина, -на, -ні
бу́ковинець, -нця; -винці, -нців
бу́ковинка, -нки, -нці; -винки, -винок
бу́ковинський, -ка, -ке
буко́ліка, -ки; -ко́ліки, -ко́лік
буколі ́чний, -на, -не
букси́р, -ра, -рові; на букси́рі
була́ний, -на, -не
булдо́ґ, -ґа; -до́ґи, -ґів (англ.)
бу́лка, -лки, -лці; бу́лки́, було́к
бу́лла, див. бу́ля
бу́лочка, -чки, -чці; -лочки, -лочок
бу́лочня, -ні, -нею; -лочні, -чень; звич. пека́рня
бу́ля, -лі, -лею; бу́лі, буль і старе бу́лла, -ли, -лі; бу́лли, буллів і булл
Булянже́ (фр. пр. Boulanger), не відм.
бу́льба, -би; бу́льби, бульб
бульва́р, -ру, -рові; -ва́ри, -рів
бульва́рний, -на, -не
бульйо́н, -ну; -йо́ни, -нів
бу́лькання, -ння, -нню, -нням
бу́лькати, -каю, -каєш, -кає
бу́лькіт, -коту, -тові, в -коті
булькота́ння, -ння, -нню, -нням 
булькота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і булькоті ́ти, -кочу́, -ти́ш, -тя́ть 
бундю́читися, -чуся, -чишся; не бундю́чся, -дю́чтесь 
бундю́чний, -на, -не 
бундю́чність, -ности, -ності, -ністю 
бунта́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -та́рю! -тарі ́ , -рі ́в, -ря́м
бунта́рка, -та́рки, -та́рці; -та́рки, -та́рок
бунта́рство, -ва, -ву, -вом
бунта́рський, -ка, -ке 
бунтівни́к, -ка́, -ко́ві, -нику́! -ники́, -кі ́в
бунтівни́цтво, -ва, -ву, -вом
бунтівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
бунтівни́чий, -ча, -че
бунтува́ння, -ння, -нню, -нням
бунтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
бунчу́жний, -ного; -чу́жні, -них
бунчу́к, -ка́; бунчуки́, -кі ́в
бурґомі ́стер, -ра; -мі ́стри, -рів
Бурґу́ндія, -дії, -дією (країна)
бурґу́ндський, -ка, -ке
бурде́й, -де́я, -де́єм; -де́ї, -де́їв
бурдю́к, -ка́; -дюки́, -кі ́в
буреві ́й, -во́ю, -во́єві, -во́єм; -во́ї, -во́їв
буреві ́сник, -ка; -ники, -ків
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буржуа́, не відм.
буржуа́зі ́я, -зі ́ ї, -зі ́єю
буржуа́зний, -на, -не
буржу́й, -жу́я, -жу́єві, -жу́єм, -жу́ю! -жу́ї, -жу́їв
буржу́йний, -на, -не
бурк, звичайно брук, -ку
бурко́ваний, звичайно бруко́ваний
буркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і буркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
буркува́ти, звичайно брукува́ти, -ку́ю, -ку́єш
бурла́ка, -ки, -ці (ч. р.); -ла́ки, -ла́ків і -ла́к
бурлакува́ння, -ння, -нню, -нням 
бурлакува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
бурла́цтво, -ва, -ву, -вом 
бурла́цький, -ка, -ке; -кі, -ких 
бурла́чка, -чки, -чці; -ла́чки, -чок
бурмі ́стер, -мі ́стра; -мі ́стри, -трів
бурмота́ти, -мочу́, -мо́чеш, -мо́чуть
бурса́к, -ка́, -ко́ві, -са́че! -саки́, -кі ́в
бурса́цтво, -ва, -ву, -вом
бурса́цький, -ка, -ке 
бурті ́ль, -те́ля; -те́лі, -лів 
буру́лька, -льки, -льці; -ру́льки, -ру́льок
буру́н, -на́; буруни́, -ні ́в 
бурха́ння, -ння, -нню, -нням 
бурха́ти, -ха́ю, -ха́єш, -ха́є 
бурхли́вий, -ва, -ве 
буршти́н, -ну, -нові; -ти́ни, -нів 
бурштино́вий, -ва, -ве 
бу́ря, бу́рі, бу́рі, бу́рею, бу́ре! бу́рі, бур, бу́рям
буря́к, -ка́, -ко́ві, на -ці ́ і на -ку́; -ряки́, -кі ́в
буряківни́цтво, -ва, -ву 
буряко́вий, -ва, -ве 
бурякови́ння = бурячи́ння, -ння
бур’я́н, -ну́, в -ні ́ ; -яни́, -ні ́в 
бур’яни́на, -ни, -ні 
бур’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
бур’янува́тий, -та, -те 
буря́ти, -тів, -там (народ) 
буря́тський, -ка, -ке 
бурячи́ння, -ння, -нню, на -нні 
бу́сель, бу́сля; бу́слі, -слів; іноді бу́сел і бу́сол, бу́сла; бу́сли, -слів
бусли́нний і бусля́чий, -ча, -че 
бусо́ля, -лі, -лею; -со́лі, -со́ль = ко́мпас, -са 
бусурма́н і бусурме́н, -на, -нові, -не! -ма́[е́]ни, -нів 
бусурма́[е́]нський, -ка, -ке 
бутафо́рія, -рії, -рією 
бутафо́рний, -на, -не 
Бутви́н, -на́, -но́ві, -но́м (укр. пр.) 
бутви́ння, -ння, -нню, -нням 
бу́тель, -тля, -тлеві; бу́тлі, -тлів 
бутербро́д, -да; -ро́ди, -дів 
бу́ти, єси́ (старе), є, єсть, суть; був, була́, були́; бу́ду, бу́деш, бу́де, бу́дуть; будь, бу́дьмо, 

бу́дьте 
буття́, -ття́, -ттю́, -ття́м, в -тті ́  
бу́фер, -ра; бу́фери, -рів 
бу́ферний, -на, -не
буфе́т, -та (шахви) і -ту (приміщення); -фе́ти, -тів 
буфона́да, -ди; -на́ди, -на́д
буха́н, -на́; бухани́, -ні ́в
бухане́ць, -нця́, -нце́ві; -нці ́ , -нці ́в
буха́нка, -нки, -нці; -ха́нки, -нок
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Бухара́, -ри́, -рі ́
буха́рець, -рця; -ха́рці, -рців
Буха́рін, -на, -нові, -ном (р. пр.)
бухга́льтер, -ра; -тери, -рів
бухгальте́рія, -рії, -рією
бухгальте́рський, -ка, -ке
бухи́кати, -каю, -каєш
буцега́рня, -ні, -нею; -га́рні, -рень
буцефа́л, -ла, -лові; -фа́ли, -лів
бу́цім, присл.; бу́цім то
бу́ча, -чі, -чі, -чею; бу́чі, буч, бу́чам
бучни́й, -на́, -не́
бу́чність, -ности, -ності, -ністю
бу́шприт, -та; -ти, -тів (гол.)
буя́ння, -ння, -нню, -нням
буя́ти, буя́ю, буя́єш; буя́й, буя́йте
бюва́р, -ра; -ва́ри, -рів (фр.)
бюдже́т, -ту; бюдже́ти, -тів
бюджето́вий, -ва, -ве
Б’ю́кенен, -на (англ. прізв.)
бюлете́нь, -те́ня; -те́ні, -те́нів
Бю́лов, -ва, -ву (нім. прізв.)
бю́рґер, -ра; -ґери, -рів
бю́рґерський, -ка, -ке 
бюро́, -ра́, -ру́, -ро́м, в -рі ́ ; бю́ра, -рів і бюр
бюрокра́т, -та; -кра́ти, -тів
бюрократи́зм, -му, -мові
бюрократи́чний, -на, -не
бюрокра́ті ́я, -ті ́ ї, -ті ́єю
бюрокра́тка, -тки, -тці; -ра́тки, -ра́ток
Бюссі ́ , див. де-Бюссі ́
бюст, -та; бю́сти, -стів
бюстга́льтер, -тера, -ру, в -рі
бю́стовий, -ва, -ве
Бюффо́н, -на (фр. уч. Buffon)
Бю́хнер, -ра (нім. пр. Вüchner)
б’язь, б’я́зі, -зі, б’я́ззю
Бя́ли, -лого, -лому (польське прізв.)
Бялобже́ґи, -же́ґ (польск. м.)

в, прийм. = у; в вимовляємо й пишемо перед голосним і по голосному: в Оде́сі; була́ в мі ́сті
Ваа́л, -ла, -лові 
ваба́нк, не відм. 
ва́бити, ва́блю, -биш, -бить, -блять; ваб, ва́бмо, ва́бте; ва́блячи 
Вави́ла, -ли. Вави́лович, -ча. Вави́лівна, -вни. Вави́лин, -на, -не
Вавило́н, -ну, -нові, у -ні 
вавило́нський, -ка, -ке 
вавило́нянин, -на; -няни, -нян
вага́, -ги́, -зі ́
вагани́, -ні ́в, -на́м
вага́ння, -ння; -га́ння, -га́нь і -га́ннів
вага́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -гарі ́ , -рі ́в (хто важить)
Вагиле́вич, -ча, -чеві, -чем (укр. письм.)
вагі ́тна, -ної, -ній
вагі ́тність, -ности, -ності, -ністю
ваго́н, -на, у -ні; -го́ни, -нів
вагоне́тка, -тки, -тці; -не́тки, -не́ток
ваго́нний, -на, -не
ваго́нник, -ка; -нники, -ків
вагоно́вий, -ва, -ве
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вагоново́да, -ди, -ді, -до! і вагоново́д, -да, -дові, -де! -во́ди, -во́дів
ваґа́нти, -тів, -там (лат.)
ваґіні ́зм, -му, -мові
Ва́ґнер, -ра (нім. пр.)
ваґра́нка, -нки, -нці; -ра́нки, -ра́нок
Вади́м, -ма. Вади́мович, -ча. Вади́мівна, -вни. Вади́мів, -мова, -ве 
ва́дити, ва́джу, ва́диш, -дять; не вадь не ва́дьте
вадки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
ва́дко, присл.
ва́жений, -на, -не; дієприкм. від ва́жити
важе́нний, -на, -не (дуже важкий)
ва́ження, -ння, -нню, -нням
важе́нький, -ка, -ке
ва́жити, ва́жу, -жиш, -жить, -жать; важ, ва́жмо, ва́жте; ва́жачи 
важки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
ва́жко, присл.
важли́вий, -ва, -ве
важо́к, -жка́; -жки́, -жкі ́в
важу́чий, -ча, -че; -жу́чі, -чих
ва́жчати, -чаю, -чаєш, -чає
ва́жче, присл.
ва́жчий, -ча, -че
вазелі ́н, -ну, -нові 
вазелі ́новий, -ва, -ве 
Вайк, див. Фан Вайк 
Вайлд, -да, -дові (а не Уа́льд; англ. письм. Wilde Oskar) 
вайлува́тий, -та, -те 
Ва́ймар, -ру, -рові, у -рі (місто Weimar); ва́ймарський, -ка, -ке 
Ва́йнгольд, -да, -дові (нім. прізв. Weinhold)
Вайт, -та (а не Уайт), (острів в Англ. White) 
вака́нсія, -сії, -сією; -ка́нсії, -сій 
вака́нтний, -на, -не 
вака́ції, -цій, -ціям 
вакаці ́йний, -на, -не 
ваксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш, -ксу́є 
вакува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
Ваку́ла, -ли, -лі, -ло! Ваку́лович, -ча. Ваку́лівна, -вни. Ваку́лин, -лина, -лине
вакуо́ля, -лі, -лею
вакци́на, -ни, -ні 
вала́шний, -на, -не 
Валенти́н, -на, -нові, -не! Валенти́нович, -ча. Валенти́нівна, -вни
Валенти́на, -ни, -ні, -ти́но! 
Вале́рій, -рія, -рієві, -рієм, -рію! Вале́рійович, -ча. Вале́ріївна, -ївни. Вале́ріїв, -рієва, -рієве
Вале́рія, -рії, -рією, -ріє! Вале́ріїн, -їна, -їне
Валерія́н і Валер’я́н, -на, -нові 
валерія́на, -ни, -ні 
валерія́нка, -нки, -нці 
ва́лець, -льця; літер. вальс, -су 
вале́ць, вальця́ = вало́к, -лка́ 
вали́ти, валю́, ва́лиш, ва́лять 
валі ́зка, -зки, -зці; -лі ́зки, -лі ́зок 
ва́лка, -лки, -лці; ва́лки, ва́лок 
Ва́лки, -лок (м.); ва́лківський 
Ва́лленштайн, -на (прізв. Wallenstein)
Ва́лліс, -су (шв. кантон)
валов’я́ний, -на, -не
вало́к, валка́; -лки́, -лкі ́в
Валтаса́р, -ра, -рові
Валу́єв, -єва, -ву, -вим (рос. прізв.)
Валюа́ (фр. прізв. Valois), не відм.
валю́та, -ти, -ті; -лю́ти, -лю́т
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валю́тний, -на, -не
валю́тник, -ка; -ники, -ків
ва́льдшнеп, -па; -непи, -пів = ва́люш
вальки́р і ваньки́р, -ра; -ки́ри, -рі ́в
валькі ́рія, -рії, -рією; -рії, -рій 
валько́ваний, -на, -не 
валько́вий, -ва, -ве 
валькува́ння, -ння, -нню 
валькува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
Вальпараїс́о (країна і місто Valparaiso), не відм. 
Вальпу́рґієва ніч, -ної но́чі 
вальс, -су, -сові, у -сі; ва́льси, -сів 
вальсува́ти, -су́ю, -су́єш, -су́є 
Ва́льтер (або Во́лтер) Скотт, -ра Ско́тта (англ. п. Walter Scott)
вальто́рня, -рні, -рнею; -то́рні, -то́рень
вальце́вий, -ва, -ве
ва́льці ́ , -ці ́в, -ця́м
вальцюва́ння, -ння, -нню
вальцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, -цю́є
вальцьо́ваний, -на, -не
Вальядолі ́д, -ду (м.)
Валья́н, -на, -нові (фр. прізв. Vaillant)
вампи́р, -ра; -пи́ри, -пи́рів
ва́нда́л, -ла; -да́ли, -лі ́в
вандалі ́зм, -му, -мові
ва́нда́лка, -лки, -лці; -да́лки, -да́лок
ва́нда́льський, -ка, -ке
Ванде́я, -де́ї, -де́єю (провінц.); ванде́йський, -ка, -ке 
ва́ндри, -рів, літ. ма́ндри
вандрува́ти, літ. мандрува́ти 
ванілі ́н, -ну, -нові 
ванілі ́новий, -ва, -ве 
вані ́ля, -лі, -лею
вані ́льовий, -ва, -ве
ва́нна, -ни, -ні; ва́нни, ва́ннів і ванн
ванта́ж, -жу́, -же́ві, -же́м; -тажі ́ , -жі ́в, -жа́м
вантаже́вий, -ва, -ве 
ванта́ження, -ння, -нню, -нням
ванта́жити, -та́жу, -жиш, -жить, -жать; ванта́ж, -та́жмо, -та́жте
ванта́жник, -ка; -ники, -ків
ваньки́р і вальки́р, -ра; -ки́ри, -рів
ванько́, -ка́, -ко́ві, -нько́! (візник)
Ва́ньо, -ня, -ньові, -ньом, -ню!
ва́пна, -ни (ж. р.) і ва́пно, -на, -ну (н. р.)
вапно́ваний, -на, -не
вапнува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є
вапня́ний, -на, -не
вапня́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -нярі ́ , -рі ́в
вар, ва́ру, -рові, у -ру́
ва́рвар, -ра; -вари, -рів
Варва́ра, -ри, -рі, -ро! Варва́рин, -на, -не
варвари́зм, -му = барбари́зм
ва́рварство, -ва, -ву
ва́рварський, -ка, -ке
ва́рга, -ги, -зі і ва́рґа, -ґи, -зі; ва́рг[ґ]и, варг[ґ]
варга́тий і варґа́тий, -та, -те
ва́рений, -на, -не; дієпр.
варе́ний, -на, -не; прикм.
варе́ник, -ка; -ники, -ків
варени́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
варену́ха, -хи, -сі; -ну́хи, -ну́х
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вар’єте́ (фр.), не відм. (н. р.)
ва́риво, -ва, -ву; -рива, -рив
вари́ти, варю́, ва́риш, -рить, -рять; ва́рячи; вари́, -рі ́м, -рі ́ть
варі ́ння, -ння, -нню, -нням
варіо́ля, -лі, -лею
варіюва́ти, -рію́ю, -рію́єш, -рію́є 
варія́нт, -та і -ту, -тові; -рія́нти, -тів
варія́т, -та; -я́ти, -тів (божевільний)
варія́ція, -ції; -я́ції, -цій
Варла́м, -ма. Варла́мович, -ча. Варла́мівна, -вни. Варла́мів, -мова, -мове
варста́т і верста́т, -ту; -та́ти, -тів
ва́ртий, -та, -те
вартівни́к, -ка́, -ко́ві; -ку́! -ники́, -кі ́в
вартівни́чий, -чого; -ни́чі, -чих
ва́ртість, -тости, -тості, -тістю; -тості, -тостей
вартови́й, -во́го; -тові ́ , -ви́х
вартува́ння, -ння, -нню, -нням
вартува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
Варфоломі ́ ївська ніч, -кої но́чі
Варша́ва, -ви, -ві
варша́вський, -ка, -ке
варшав’я́нка, -нки, -нці; -в’я́нки, -в’я́нок
варя́г, -га; -ря́ги, -гів
варя́зький, -ка, -ке; -кі, -ких
васа́ль, -ля; -са́лі, -лів, -лям
васа́льний, -на, -не
Василе́вий, -ва, -ве; -ле́ві, -вих
Васили́на, -ни, -ні, -но!
Василі ́в, -ле́ва, -ле́ве; -ле́ві, -вих
Васи́лівське, -кого, -кому (село)
василі ́ск, -ка; -лі ́ски, -ків 
Васи́ль, -ля, -ле́ві, -ле́м, -си́лю! Васи́льович, -ча. Васи́лівна, -вни
Васи́льєв, -ва, -ву, -вим (р. пр.)
Василькі ́в, -ко́ва, -ко́ву, -ко́вом, у -ко́ві (м.); василькі ́вський
Васи́лькі ́вщина, -ни, -ні
Васи́льчіков, -ва, -ву, -вим (р. пр.)
Ва́ско-да-Ґа́ма (порт. морепл.), не відм.
Ва́ська, -ськи, -сьці, -сько! 
Ва́сьчин, -на, -не (від Ва́ська)
ват, ва́та; ва́ти, -тів (англ. міра електр., від вл. ім. Ватт (Watt))
ватажо́к, -жка́; -жки́, -жкі ́в
ва́тер, -тера; -тери, -рів
ватеркльозе́т, -та; -зе́ти, -тів
Ватерльо́о, не відм.
ватерпа́с, -са; -па́си, -сів
Ватика́н, -ну, -нові, у -ні
ватика́нський, -ка, -ке
вати́н, -ну, на -ні
ва́тманський папі ́р, -кого папе́ру
ва́тра, -ри; ва́три, -тер
ва́флі, -фель, -флям
вахля́р (сіяло), -ля́ра, -рові; -ля́ри, -рів
вахмі ́стер, -тра; -три, -трів
ваш, ва́ша, ва́ше, ва́шого, ва́шої, ва́шому, ва́шій; ва́ші, -ших, -шим
Ва́шінґто́н, -ну (місто), -на (прізвище), -нові (Washington)
вашінґто́нський, -ка, -ке
Ва́щенко, -ка, -кові (прізв.)
Ва́щин, -на, -нові, -ном (прізв.)
вб... див. уб...
вби́вця, -ці, -цею, -це! вби́вці, вби́вців
вбира́льня, -льні, -нею; -ра́льні, -ра́лень
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вби́раний, -на, -не
вбира́ння, -ння, -нню
вбира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
вбиру́щий, -ща, -ще; -щі, -щих
вбік, присл. Доро́га поверта́ла вбік
в бік, імен. Уда́рив його́ в бік
вбі ́са, присл.
вбо́зтво, -ва, -ву
вбра́ння́, -ння́, -нню́
вбра́ти, вберу́, вбере́ш, вберу́ть
вбрід, присл. 
вв... див. ув…
вважа́ти, -жа́ю, жа́єш кого, що за кого, за що, на кого, на що
вва́жити, дuв. ува́жити
вве́дений, -на, -не
Введе́нський, -кого, -кому (укр. прізв.)
вве́зений, -на, -не
вве́зти́, ввезу́, ввезе́ш, ввіз, ввезла́, ввезли́; вві ́зши 
вве́рчений, -на, -не 
вве́рчувати, -чую, -чуєш; вверті ́ти, вверчу́, вверти́ш 
вве́сти́, введу́, введе́ш; ввів, ввела́, ввели́; вві ́вши; введи́, введі ́ть 
ввесь (і весь), вся, все, всьо́го́, всіє́ї; всі, всіх
вве́чорі, присл.
ввижа́тися і ввиджа́тися, -жа́юся, -жа́ється
ввійти́, ввійду́, вві ́йде́ш; ввійшо́в, ввійшла́
ввік, присл.
ввіч, присл.
в ві ́чі, імен.
вві ́чливий, -ва, -ве
вві ́чливість, -вости, -вості, -вістю
вві ́чливо, присл. 
вві ́чю, присл.
вво́дити, вво́джу, вво́диш, -дять; вводь, вво́дьмо, вво́дьте
вво́зити, вво́жу, вво́зиш; ввозь, вво́зьмо, вво́зьте
вво́лити, див. уво́лити
вво́лю, присл.
вга́дувати, -дую, -дуєш; вгада́ти, -да́ю, -да́єш 
вгамо́ваний, -на, -не 
вгамо́вувати, -мо́вую, -мо́вуєш; вгамува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є 
вгле́діти, див. угле́діти 
вглиб, присл. Сад простяга́вся вглиб і вшир, скі ́льки зо́ром сягне́ш 
в глиб чого, імен. У глиб країн́и
вгли́бшки, присл.
вгн... див. угн...
вгні ́жджуватися, див. угні ́жджуватися
вгодо́ваний, -на, -не
вгодо́вувати, -до́вую, -вуєш, -вують 
вгодува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є
вго́лос (голосно), присл. 
вгорі ́ , присл.
вго́ру, присл. Рости́, рости́, топо́ленько, все вго́ру та вго́ру (Шевч.)
вгру́бшки, присл.
вґви́нчений, -на, -не
вґви́нчувати, -чую, -чуєш, -чує; вґвинти́ти, -нчу́, -нти́ш
вд... див. уд...
вдава́тися, вдаю́ся, вдає́шся; вда́тися, вда́мся, вдаси́ся в що
в давнину́, присл.
вда́вні, присл.
вда́ний, -на, -не 
вда́рити, вда́рю, -риш, -рять; вдар, вда́рмо, вда́рте
вда́тися, див. вдава́тися
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вда́ча, -чі, -чею; вда́чі, вдач (характер), але уда́ча (пощастило)
вдво́є., присл.; в дво́є, числ. Вдво́є, втро́є б ви́терпіла за єди́не сло́во (Шевч.). Набра́ла води́ в 

дво́є ві ́дер
вдвох, присл.; в двох, числ. Ми йшли вдвох. Вода́ в двох ві ́драх
вде́в’ятеро, присл.
вдень, присл.
вде́ржати, вде́ржу, -жиш, -жать; вдерж, -жте
вде́ржувати, -жую, -жуєш, -жує
вдеся́те, присл. 
вде́сятеро, присл.
вдіве́ць, -вця́, -вце́ві, -вцю́! -вці ́ , -вці ́в 
вдова́, -ви́, -ві ́ ; вдо́ви, вдів
вдовж і вздовж, присл.
вдови́ця, -ці, -цею, -ви́це! -ви́ці, -ви́ць
вдови́чин, -на, -не (від вдови́ця) 
вдови́чка, -чки, -чці; -ви́чки, -ви́чок 
вдови́ччин, -на, -не (від вдови́чка) 
вдово́лення, -ння, -нню, -нням 
вдовольня́тися, -ня́юся, -ня́єшся, вдовольни́тися, -ню́ся, -не́шся і вдоволя́тися, -ля́юся, 

-ля́єшся, вдоволи́тися, -лю́ся, -ли́шся чим і з чого
вдо́ма, до́ма, присл.
вдо́світа, присл. 
вдо́сталь, присл. 
вдо́стач, присл.
вдрі ́[у́]зки, присл.
вдру́ге, присл.
вдя́чний, -на, -не кому за що
вдя́чність, -ности, -ності, -ністю
веґетарія́нець, -нця; -я́нці, -нців
веґетарія́нство, -ва, -ву
веґетарія́нський, -ка, -ке
веґетати́вний, -на, -не
веґетаці ́йний, -на, -не
ве́ди, вед, ве́дам
ведмеденя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ведме́дик, -ка, -ку! -дики, -ків
ведмеди́ця, -ці, -цею; -ди́ці, -ди́ць
ведмеди́чин, -на, -не
ведмедча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -дча́та, -дча́т
ведмедчу́к, -ка́; -чуки́, -кі ́в
ведме́дячий, -ча, -че; -дячі, -чих
ведмежа́, -жа́ти, -жа́ті, -жа́м; -жа́та, -жа́т
ведме́жий, -жа, -же
ведмі ́дь, -ме́дя, -ме́деві, -ме́дем, -ме́дю! ведме́ді, -ме́дів, -дям 
ве́жа, ве́жі, -жі, -жею; ве́жі, веж, ве́жам
вежета́ль, -лю, -леві, -лем
вежови́й, -ва́, -ве́ 
ве́зений, -на, -не
везі ́р, -зі ́ра (турецький міністер) 
ве́зти́, везу́, -зе́ш; віз, везла́, везли́; вези́, везі ́м, везі ́ть; ві ́зши
Везу́вій, -вія, -вієві, -вієм
везу́чий, -ча, -че; -зу́чі, -чих
ве́зькати, -каю, -каєш
векселе́вий, -ва, -ве
ве́ксель, -кселя; векселі ́ , -кселі ́в
ве́ксельний, -на, -не
ве́лбот, -та, -тові; -боти, -тів (англ.)
веле́бний, -на, -не
велелю́дний, -на, -не
велемо́вний, -на, -не
велему́дрий, -ра, -ре
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ве́лет, -та, -тові, -те! ве́лети, -тів
велете́нський, -ка, -ке
ве́летень, -летня, -тневі, -тню! ве́летні, -тнів, -тням
ве́летка, -тки, -тці; -летки, -ток
ве́летнів, -нева, -неве; -неві, -вих
Велз, -за, -зові (а не Уельс; англ. письм. Wells)
Велз, -зу (пров. в Англії). Півде́нний Велз 
вели́кдень, -кодня, -кодневі і -кодню, -коднем, -кодне!
вели́кий, -ка, -ке; -ли́кі, -ких 
ве́лико, присл. 
Великобріта́нія, -нії, -нією 
великобріта́нський, -ка, -ке 
великодержа́вний, -на, -не 
великодержа́вник, -ка; -ники, -ків 
великодержа́вництво, -ва, -ву 
великодержа́вницький, -ка, -ке 
велико́дній, -ня, -нє 
великомо́жний, -на, -не
Великоро́сія, -сії, -сією
великору́с, -са; -ру́си, -сів 
великору́ський, -ка, -ке 
великосві ́тній, -ня, -нє 
великосві ́тський, -ка, -ке
ве́лич, ве́личі, -личі, -личчю
велича́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є 
величе́зний, -на, -не 
величе́нний, -нна, -нне 
величе́нький, -ка, -ке 
величина́, -ни́; -чи́ни, -чи́н і величиня́, -чині ́ , -чине́ю 
величі ́нь, -чині ́ , -чині ́ , -чі ́нню (непр. відм. окрім. ор. від величиня́)
Вели́чко, -ка, -кові (пр.)
вели́чний, -на, -не
вели́чність, -ности, -ності, -ністю
вели́чно, присл.
вели́ччя, -ччя, -ччю, -ччям, у -ччі
велі ́ння, -ння, -нню, -нням, у -нні
велі ́новий, -ва, -ве. Велі ́новий папі ́р, -вого папе́ру 
велі ́ти, велю́, вели́ш, -ли́ть, -ля́ть 
веля́рний, -на, -не 
Веля́скес, -са (есп. художник Velazquez)
вельзеву́л, -ла, -лові
ве́льми, присл. 
вельмипова́жа́ний, -на, -не 
вельмишано́вний, -на, -не 
вельмо́жа, -жі, -жі, -жею, -мо́же! -мо́жі, -мо́ж і -мо́жів
вельмо́жний, -на, -не 
вельмо́жність, -ности, -ності, -ністю
вельосипе́д, -да; -пе́ди, -дів
вельосипеди́ст, -та; -ди́сти, -тів 
ве́на, -ни; ве́ни, вен
венде́тта, -ти, -ті (іт.)
Венеди́кт, -та. Венеди́ктович, -ча. Венеди́ктівна, -вни
Вене́ра, -ри, -рі, -ро! Вене́рин, -на, -не
венери́чний, -на, -не
венеро́лог, -га; -логи, -гів
венерологі ́чний, -на, -не
Венесуе́ля, -лі, -лею (респ. в Півд. Америці Venezuela) 
венеці ́єць, -ці ́йця; -ці ́йці, -ців 
венеці ́йка, -ки, -ці; -ці ́йки, -ці ́йок 
Вене́ція, -ції, -цією; венеці ́йський 
ве́нзель, ве́нзля, -злеві, -злем; ве́нзлі, -злів
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ве́нзльовий, -ва, -ве 
Веніями́н, -на, -нові. Веніями́нович, -ча. Веніями́нівна, -вни. Веніями́нів, -нова, -нове 
вено́зний, -на, -не 
вентилюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є 
вентиля́тор, -ра; -тори, -рів 
вентиля́ція, -ції, -цією 
ве́пер, ве́пра; ве́при, -рів 
ве́прик, -ка; -рики, -ків 
вера́нда, -ди, -ді; -ра́нди, -ра́нд 
верба́, -би́, -бі ́ , ве́рбо! ве́рби, верб. Дві (три) вербі ́і дві (три) верби́
верба́льний, -на, -не 
Вербі ́вка, -вки, -вці (село); вербі ́вський, -ка, -ке
Ве́рбки, -бок, -бкам (cелo); ве́рбський
верблю́д, -да; -лю́ди, -дів
верболі ́з, -ло́зу, -ло́зові 
вербува́ння, -ння, -нню, -нням 
вербува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є 
Верґі ́лій, -лія, -лієві, -лієм. Верґі ́ліїв, -лієва, -лієве 
верди́кт, -ту, -тові; -ди́кти, -тів 
Ве́рді (композ.), не відм. 
ве́ред, ве́реду, -дові; ве́реди, -дів 
ве́реди, -дів, -дам (примхи) 
вереди́ти, -джу́, -ре́диш, -ре́дять 
вереді ́й, -дія́, -діє́ві; -дії́, -діїв́ 
вереді ́йка, -ки, -ці; -ді ́йки, -ді ́йок 
вередли́вий, -ва, -ве 
вередува́ння, -ння, -нню, -нням 
вередува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є 
веремі ́й, -мі ́я і веремі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю 
Вереса́єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
ве́ресень, ве́ресня, -сневі, -снем, у ве́ресні; ве́ресні, -снів
ве́реск, -ку, -кові, у -ку; -рески, -ків (крик)
верескли́вий, -ва, -ве 
вересне́вий, -ва, -ве
вере́снути, -сну, -снеш, -сне
вере́та, -ти; -ре́ти, вере́т (рядно)
верете́нечко, -ка, -ку; -нечка, -нечок-
верете́нний, -на, -не
верете́но, -на, -ну; -те́на, -те́н
верете́нце і вереті ́нце, -те́[і ́ ]нця, -те́[і ́ ]нцю; -те́[і ́ ]нця, -те́нець
вере́тище, -ща, -щу, -щем; -тища, -тищ, -тищам
вереті ́нник, -ка; -нники, -ків
вереті ́нце, -нця; -ті ́нця, -те́нець
вере́ття, -ття, -ттю, -ттям
вере́тяний, -на, -не
вереща́ння, -ння, -нню, в -нні
вереща́ти, -рещу́, -щи́ш, -щи́ть, -ща́ть; вереща́чи
верже́, не відм.
верзі ́ння, -ння, -нню, -нням 
верзти́, верзу́, -зе́ш, -зу́ть (нісенітницю)
ве́pi[e]c, ве́ресу, -ресові (росл.)
верлі ́бр, -ру, -рові 
верло́, звичайно ви́рло, -ла, -лу; ви́рла, ви́рел 
верміче́лі, -лів, -лям (іт.)
ве́рнений і ве́рнутий (від верну́ти) 
верни́голова, -ви, -ві; -лови, -голів 
верни́ropa, -ри, -рі; -гори, -гор 
верни́дуб, -ба; -дуби, -бів 
верніса́ж, -жу, -жеві; -са́жі, -жів
верну́ти, верну́, ве́рнеш, ве́рне
ве́рнутий і ве́рнений, -на, -не 

58



Російсько-український словник ділової мови

верну́тися, верну́ся, ве́рнешся 
верона́ль, -налю, -леві, -лем 
Веро́ні ́ка, -ки, -ці, -ко! Веро́ні ́чин, -на, -не
Верса́ль, -лю, -леві, у -лі (м.) 
верса́льський, -ка, -ке 
версифіка́тор, -ра; -тори, -рів 
версифікаці ́йний, -на, -не 
версифіка́ція, -ції, -цією; -ка́ції, -цій
версифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ве́рсія, -сії, -сією; ве́рсії, -сій 
верста́льник, -ка; -ники, -ків 
верста́т і варста́т, -ту; -та́ти, -тів
верста́ти, -та́ю, -та́єш (друк.)
верства́, -ви́; ве́рстви, верст (міра) і верств (в громадянстві), ве́рствам, -ствами, в -ствах
верстови́й, -ва́, -ве́
верта́ння, -ння, -нню, -нням
верта́ти, -та́ю, -та́єш; верну́ти, -ну́, -неш, -нуть; верни́, -ні ́ть 
верте́п, -пу, у -пі; -те́пи, -пів 
верте́пний, -на, -не 
вертика́ля, -лі; -ка́лі, -ка́ль 
вертика́льний, -на, -не 
верті ́й, -тія́, -тіє́ві; -тії́, -тіїв́ 
верті ́льник, -ка; -ники, -ків 
верті ́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
верті ́льничин, -на, -не 
верті ́ння, -ння, -нню, -нням 
верті ́ти, верчу́, верти́ш, вертя́ть 
вертки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
верх, ве́рху, ве́рхові, на верху́ і на ве́рсі; верхи́, -хі ́в
ве́рхи, присл.
верхіве́ць, -хівця́; -вці ́ , -вці ́в і ве́рхівень, -хівня; -хівні, -внів
верхі ́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям, на -хі ́в’ї; -хі ́в’я, -в’їв, -в’ям
ве́рхній, -ня, -нє; -ні, -ніх
верхови́на, -ни, -ні; -ви́ни, -ви́н
верхови́нний, -на, -не 
верхові ́ття, -ття, -ттю, у -тті 
верхово́д, -во́да, -дові і верхово́да, -ди, -ді; -во́ди, -во́дів 
верхогі ́р’я, -ря, -р’ю, -р’ям, на -р’ї; -гі ́р’я, -гі ́р’їв, -гі ́р’ям
верца́дло, -ла, -лу (польонізм) = лю́стро
ве́рчений, -на, -не
ве́рчик, ве́рчика; ве́рчики, -ків
ве́рша, -ті, -ші, -шею; ве́рші, верш
верше́чок, -ше́чка, на -ше́чку; -ше́чки, -ше́чків
верши́ти, вершу́, -ши́ш, -ша́ть
вершки́, -кі ́в, -ка́м
вершля́ґ, -ґа́; -ляґи́, -ґі ́в (нім.)
ве́ршник, -ка; -ники, -ків
вершо́к, вершка́, на -шку́; -шки́, -шкі ́в
Весе́ла, -лої, -лій (станція)
Весе́ле, -лого, -лому (село) 
веселе́нький, -ка, -ке; -кі, -ких
веселе́сенький, -ка, -ке; -кі, -ких
весе́лий, -ла, -ле
весели́тися, -лю́ся, -ли́шся, -ля́ться
веселі ́сінький, -ка, -ке
весе́лість, -лости, -лості, -лістю
веселі ́ше, веселі ́ш, присл.
веселі ́ший, -ша, -ше за (від) кого
весе́лка, -лки, -лці; -се́лки, -се́лок
ве́село, присл.
Весело́вський, -кого (укр. і рос. прізв.)
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весе́лощі, -щів, -щам, -щами
весе́льце, -льця, -льцю; -се́льця, весе́лець і -се́льців 
весі ́лля, -лля, -ллю, на -сі ́ллі; -сі ́лля́, -сі ́ллі ́в і весі ́ль 
весі ́ллячко, -ка, -ку; -лячка, -чок 
весі ́льний, -на, -не 
весі ́нній, -ня, -нє = весня́ни́й
весло́, -ла́, -лу́; ве́сла, ве́сел 
веслува́ння, -ння, -нню, -нням 
веслува́ти, -лу́ю, -лу́єш; веслу́й
весля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в
весна́, -ни́, -ні ́ , ве́сно! ве́сни, ве́сен, ве́снам
весня́ни́й, -на́, -не́
весня́нка, -нки, -нці; -ня́нки, -ня́нок
веснянкува́тий, -та, -те 
веста́лка, -та́лки, -та́лці; -та́лки, -та́лок
ве́сти́, веду́, веде́ш; вів, вела́, вели́; ві ́вши; веди́, -ді ́м, -ді ́ть
вестибю́ль, -ля, -леві; -бю́лі, -лів
Вестінга́вз, -за (прізв.)
вест-інді ́йський, -ка, -ке
Вест-Ін́дія, -дії, -дією
Ве́стмінстер, -теру (а не Уестмі ́нстер) (палац у Лондоні, Westminster)
вестфа́лець, -фа́льця; -фа́льці, -ців
Вестфа́лія, -лії, -лією 
вестфа́льський, -ка, -ке 
весь, див. уве́сь 
ветера́н, -на; -ра́ни, -нів 
ветерина́р, -ра; -на́ри, -рів 
ветерина́рний, -на, -не 
ветерина́рно-зоотехні ́чний, -на, -не 
ветерина́рський, -ка, -ке 
ве́то (лат.), не відм. (н. р.) 
вече́рішній, -ня, -нє
вечерни́ці, -ни́ць, -ни́цям 
вечеро́вий, -ва, -ве 
вече́ря, -рі, -рею; -че́рі, вече́р, -рям 
вече́ряти, -ряю, -ряєш, -ряє
ве́чір, -чора, -чорові, -чором, по ве́чорі; вечори́, -рі ́в, -ра́м
вечі ́рній, -ня, -нє
вечорі ́ти, -рі ́є, -рі ́ло
ве́штання, -ння, -нню, -нням
ве́штатися, -таюся, -таєшся
В’єн, -на (фр. художник Vien)
Вє́рний, -ного, -ному (рос. м.)
Вєтлу́ґа, -ги, -зі (рос. місто); вєтлу́зький
вж... див. уж...
вже, присл.; вже ж, вже ж бо
вжеж (звісно), присл. = авже́ж
вжи́ваний, -на, -не
вжи́ваність, -ности, -ності
вжива́ння, -ння, -нню, -нням
вжива́ти, -ва́ю, -ва́єш; вжива́й, -ва́йте чого 
вжи́ти, вживу́, -ве́ш, -ве́, -ву́ть; вживи́, -ві ́м, -ві ́ть і вжий, вжи́ймо, вжи́йте чого
вз... див. уз...
вза́втра., присл.
взагалі ́ , присл.
взад, присл.
взає́мини, -мин, -минам
взає́мний, -на, -не
взає́мність, -ности, -ності, -ністю
взає́мно, nприсл.
взаємовідно́сини, -син, -синам
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взаємодопомо́га, -ги, -зі
вза́йві, присл.
взамі ́н, присл.
вза́очі, присл.
в за́тишку, присл.-імен.
вздовж, присл.
вздрі ́ти, див. уздрі ́ти
взи́мку, присл.
взір, взо́ру; взіре́ць, -рця́; -рці ́ , -рці ́в (зразок), але узі ́р, узо́ру; узо́ри, -рів; узіре́ць (візерунок)
взірце́вий, -ва, -ве
взнаки́, присл. Да́тися взнаки́ кому
взуттє́вий, -ва, -ве
взуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
взя́ти, візьму́, ві ́зьмеш, ві ́зьмуть; взяв, взяла́; візьми́, візьмі ́м, візьмі ́ть
взя́тися, візьму́ся, -мешся до кого, до чого (а не за кого, за що)
виба́гливий, -ва, -ве
виба́гливість, -вости, -вості, -вістю
ви́баче́ння, -ння, -нню, -нням
ви́бачити, -бачу, -чиш, -чать; ви́бач, ви́бачмо, ви́бачте кому що, на чому
виба́чни́й, -на, -не
вибира́ння, -ння, -нню
вибира́ти, -бира́ю, -бира́єш; ви́брати, ви́беру, -береш; ви́бери, -берім, -беріть
ви́бігти, ви́біжу, -жиш, -жать
ви́бійка, -ки, -ці
вибійча́ний, -на, -не
ви́бір, -бору, -рові, у -борі
ви́бірки, -рок, -ркам
вибли́скувати, -кую, -куєш, -кує
вибо́їна, -ни, -ні; -їни, -їн
вибо́їстий, -та, -те
ви́борець, -борця, -цеві, -бо́рцю! -борці, -ців
ви́бори, -рів, -рам 
ви́бо́рний, -на, -не
вибо́рчий, -ча, -че; -чі, -чих
ви́брати, див. вибира́ти
ви́брехатися, -брешуся, -брешешся
ви́брик, -ку; -рики, -ків
вибри́кувати, -кую, -куєш, -кує
вибрі ́хуватися, -брі ́хуюся, -єшся; ви́брехатися, -брешуся, -брешешся, -шуться
вибудо́вувати, -до́вую, -до́вуєш
ви́будуваний, -на, -не
ви́будувати, -дую, -дуєш; ви́будував; ви́будуй, -дуйте
ви́важений, -на, -не
ви́важити, -важу, -жиш, -жать; ви́важ, ви́важмо, ви́важте
вива́жувати, -ва́жую, -жуєш; вива́жуй, -жуйте
ви́вар, -вару; ви́вари, -рів
ви́варений, -на, -не
вива́рювати, -рюю, -рюєш; -ва́рюй, -рюйте; ви́варити, -варю, -риш, -рять; ви́вари, -варім, 

-варіть
ви́ведений, -на, -не 
ви́везений, -на, -не
ви́везти, див. виво́зити
ви́вернений і ви́вернутий, -та, -те
ви́вернути, -ну, -неш, -не
виверта́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
ви́вертень, -вертня, -тневі; -тні, -тнів
ви́верчений, -на, -не
виве́рчувати, -ве́рчую, -чуєш; ви́вертіти, -верчу, -вертиш
ви́вершений, -на, -не
виве́ршувати, -шую, -шуєш; ви́вершити, -ршу, -ршиш, -шать
ви́вести, див. виво́дити
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вивідни́й, -на́, -не́
ви́віз, -возу, -возові
ви́вільга, -ги, -зі; ви́вільги, -вільг
ви́вільжин, -на, -не
ви́вірений, -на, -не
ви́вірити, див. вивіря́ти
ви́вірка, -ки, -ці; ви́вірки, -рок; іноді веві ́рка (білка)
вивіря́ти, -ря́ю, -ря́єш; ви́вірити, -вірю, -риш, -рять; ви́вір, ви́вірмо, ви́вірте
ви́віска, -ски, -сці; -віски, -вісок 
виво́дити, -во́джу, -во́диш; виво́дь, виво́дьмо, виво́дьте; ви́вести, -веду, -ведеш; ви́вів, -вела, 

-вели; ви́вівши; ви́веди, -ведім, -ведіть
виво́зити, -во́жу, -зиш, -зять; виво́зь, виво́зьмо, -во́зьте; ви́везти, ви́везу, -везеш, -везуть; 

ви́віз, ви́везла, -везли; ви́візши; ви́вези, -зім, -зіть
виволіка́ти, -ліка́ю, -ліка́єш; ви́волокти, -лочу, -лочеш, -лочуть; ви́волік, ви́волокла, 

ви́волокли; ви́волікши; ви́волочи, -чіть
ви́ворот, -ту, -тові; -роти, -тів
виворотни́й, -на́, -не́
вивча́ння, -ння, -нню, -нням
вивча́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
ви́вчений, -на, -не
ви́вчити, ви́вчу, -чиш, -чать що, кого чого. Ви́вчив грама́тику. Ви́вчив школярі ́в грама́тики
ви́вчитися, -чуся, -чишся чого 
ви́в’язаний, -на, -не 
ви́в’язати, -в’яжу, -жеш, -жуть 
ви́в’я́зувати, -зую, -зуєш, -зує 
ви́гаданий, -на, -не 
ви́гадка, -дки, -дці; -гадки́, -до́к 
вига́дливість, -вости, -вості, -вістю
вига́дник, -ка; -ники, -ків
вига́дуваний, -на, -не
вига́дування, -ння; -вання, -вань і -ваннів 
вига́дувати, -дую, -дуєш; ви́гадати, -даю, -даєш
вига́дько, -ка; -га́дьки, -ків 
виганя́ти, -ня́ю, -ня́єш 
вигапто́вувати, -то́вую, -то́вуєш; ви́гаптувати, -тую, -туєш 
ви́гаптуваний, -на; -не 
вигі ́дний, -на, -не 
вигі ́дно, присл.
ви́гін, -гону, на -ні; ви́гони, -нів 
ви́гладжений, -на, -не 
вигла́джувати, -джую, -джуєш; ви́гладити, -джу, -диш; ви́гладь, -дьмо, -дьте
вигляда́ння, -ння, -нню, -нням 
вигляда́ти, -да́ю, -да́єш; ви́глянути, -гляну, -неш, -не 
вигля́дини, -дин, -динам 
вигна́нець, -на́нця; -на́нці, -ців 
вигна́ниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
ви́гнати, ви́жену, -женеш 
виго́да, -ди; -го́ди, -го́д 
вигодо́вування, -ння, -нню, -нням 
вигодо́вувати, -до́вую, -до́вуєш 
ви́годуваний, -на, -не 
ви́годувати, -годую, -годуєш; ви́годуй, -дуйте
ви́гоєний, -на, -не
ви́гоєння, -ння, -нню, -нням 
ви́гоїти, -гою, -гоїш, -гоять; ви́гой, ви́гойте 
ви́голошений, -на, -не 
ви́голошення, -ння, -нню 
виголо́шувати, -ло́шую, -ло́шуєш; ви́голосити, -лошу, -сиш; ви́голоси, -сіть
виго́нити, виго́ню, -ниш; виго́нь, -го́ньте = виганя́ти 
ви́горати (рідко), див. ви́орати
ви́горіти, -горю, -гориш, -горять 
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ви́горюваний, -на, -не 
ви́горювати, -горюю, -рюєш
вигоря́ти, -ря́ю, -ря́єш; ви́горіти, -горю, -риш, -рять 
ви́гострений, -на, -не 
ви́гострити, -рю, -риш, -рять 
виго́стрювати, -рюю, -рюєш; -го́стрюй, -рюйте 
виго́юваний, -на, -не 
виго́ювання, -ння, -нню, -нням 
виго́ювати, -го́юю, -го́юєш, -го́юють 
вигравни́й, -на́, -не́ 
ви́грати, -граю, -граєш, -грає 
ви́граш, -шу, -шеві; -раші, -шів 
ви́грашний, -на, -не 
ви́гребти, -гребу, -ребеш; ви́гріб, ви́гребла, ви́гребли; ви́грібши 
вигріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш
ви́гук, -ку (викрику) і -ка (частини мови), -кові, у -ку; -гуки, -ків 
вигуко́вий, -ва, -ве 
вигу́кування, -ння, -нню 
вигу́кувати, -кую, -куєш; ви́гукнути, -кну, -кнеш 
ви́ґлянсуваний, -на, -не 
ви́ґлянсувати, -сую, -суєш 
вид, ви́ду, -дові; ви́ди, -дів 
видава́ння, -ння, -нню, -нням 
видава́ти, -даю́, -дає́ш; ви́дати, -дам, -даси, -дасть
видаве́ць, -вця́, -вце́ві; -давці ́ , -вці ́в
видавни́цтво, -ва, -ву; -ни́цтва, -ни́цтв
видавни́чий, -ча, -че
видавці ́в, -це́ва, -це́ве
ви́даний, -на, -не
вида́ння, -ння, -нню, -нням, у -нні; -да́ння, -да́нь і -да́ннів 
ви́дати, ви́дам, -даси, -дасть, -дамо, -дасте, -дадуть 
вида́тний, -на, -не
вида́тність, -ности, -ності 
вида́ток, -тку; -да́тки, -тків 
виде́лка, -лки, -лці; -де́лки, -де́лок і -де́лків (ж. р.) або виде́лко, -ка, -ку; -де́лка, -де́лок (н. р.)
виде́льце, -льця; -де́льця, -де́лець 
ви́держати, -жу, -жиш, -жать
ви́дерти, див. видира́ти 
видзво́нювати, -во́нюю, -нюєш
видзьо́бувати, -бую, -буєш; ви́дзьобати, -баю, -баєш і видзю́бувати, ви́дзюбати 
видима́ти, -ма́ю, -ма́єш; ви́дути, ви́дму, ви́дмеш, ви́дмуть
види́мий, -ма, -ме
видира́ти, -дира́ю, -дира́єш; ви́дерти, -деру, -дереш, -деруть; ви́дер, -дерла, -дерли; ви́дерши
виділя́ти(ся), -ля́ю(ся), -ля́єш(ся); ви́ділити(ся), ви́ділю(ся), -лиш(ся), -лять(ся)
ви́ді ́ти, ви́джу, -диш, -дять = ба́чити
ви́дко і ви́дно, присл.
видму́хувати, -му́хую, -хуєш; ви́дмухати, -хаю, -хаєш 
видні ́сінький, -ка, -ке
видні ́сінько, присл. 
видні ́ти, -ні ́є, -ні ́ло
ви́дно і ви́дко, присл. 
виднокру́г, -гу; -кру́ги, -гів 
видо́висько, -ка, -ку, на -до́виську; видо́виська, -виськ 
видо́вище, -ща, -щу, -щем, на -щі; -до́вища, -до́вищ, -щам
ви́доєний, -на, -не
ви́доїти, дою, -доїш, -доять; ви́дій, ви́дійте
видо́ювати, -до́юю, -до́юєш, до́ює
ви́друкуваний, -на, -не
ви́друкування, -ння, -нню
ви́друкувати, -кую, -куєш
ви́дубецький, -ка, -ке
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виду́жувати, -ду́жую, -жуєш; ви́дужати, -жаю, -жаєш
ви́дути, ви́дму, ви́дмеш, -дме
ви́душений, -на, -не
ви́душити, -душу, -душиш, -душать
виду́шувати, -ду́шую, -ду́шуєш
ви́дхлий, -ла, -ле
ви́дхнутися, -нуся, -нешся (дoкон. від видиха́тися)
видю́щий, -ща, -ще; -дю́щі, -щих 
ви́жерти, див. вижира́ти
вижида́ти, -да́ю, -да́єш кого, чого
вижина́ти, -на́ю, -на́єш; ви́жати, ви́жну, -неш, -не
вижира́ти, -жира́ю, -жира́єш; ви́жерти, ви́жеру, -жереш, -жеруть; ви́жер, ви́жерла
ви́жити, -живу, -живеш, -живуть; ви́живи, -вім, -віть
ви́збираний, -на, -не
ви́збирати, -раю, -раєш, -рають
визби́руваний, -на, -не
визби́рування, -ння, -нню, -нням
визби́рувати, -рую, -руєш, -рують
ви́збірки, -рок, -ркам
ви́звіл, -волу, -лові
ви́звіритися, -рюся, -ришся, -ряться
ви́зволений, -на, -не
ви́зволення, -ння, -нню, у -нні
ви́зволитель, -ля, -леві; -телі, -лів
визволи́телька, -льки, -льці; -тельки, -тельок
ви́зволити, -волю, -лиш, -лять; ви́зволь, ви́звольмо, ви́звольте 
визво́льний, -на, -не 
ви́зеленений, -на, -не 
ви́зеленити, -ню, -ниш, -нять 
ви́зимувати, -мую, -муєш, -мує 
визира́ння, -ння, -нню, -нням 
визира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є; ви́зирнути, -рну, -рнеш 
ви́зиск, -ку; -зиски, -ків 
визи́скування, -ння, -нню, -нням 
визи́скувати, -кую, -куєш, -кує 
визи́скувач, -ча, -чеві; -вачі, -чів 
визича́ти, -ча́ю, -ча́єш; ви́зичити, -зичу, -зичиш, -чать
ви́знаний, -на, -не
визна́ння, -ння, -нню, -нням
ви́знати, -наю, -наєш що, кого за кого
визнаття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
визнача́ти, -ча́ю, -ча́єш 
ви́значений, -на, -не 
ви́значення, -ння; -чення, -чень
ви́значити, -начу, -начиш, -начать; ви́знач, ви́значмо, ви́значте 
визначни́й, -на́, -не́ 
ви́золений, -на, -не 
ви́золити, -золю, -лиш, -лять 
виїда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
виїжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш 
ви́їжджений, -на, -не
виїж́джуваний, -на, -не 
виїж́джувати, -жджую, -жджуєш 
ви́їзд, -ду; ви́їзди, -дів 
ви́їздити, ви́їжджу, ви́їздиш; ви́їздь, ви́їздьте що
виїзди́ти, виїжджу́, виїзди́ш; виїзди́, виїзді ́ть
виїзни́й, -на́, -не́
виїмко́вий, -ва, -ве 
ви́їмок, ви́їмку; -їмки, -мків 
ви́їсти, ви́їм, ви́їси, ви́їсть; ви́їж, ви́їжмо, ви́їжте
ви́їхати, ви́їду, ви́їдеш; ви́їдь, ви́їдьмо, ви́їдьте
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вийма́ти, -ма́ю, -ма́єш
ви́йняти, ви́йму, ви́ймеш; ви́йняв, ви́йняла; ви́йми, ви́йміть
ви́йнятий, -та, -те
ви́йняток і частіш ви́няток, -тку; -нятки, -тків
ви́йти, ви́йду, -деш; ви́йшов, ви́йшла
ви́ка, -ки, -ці (росл.)
вика́жчик і вика́зник, -ка; -ки, -ків
вика́зувати, -ка́зую, -зуєш; ви́казати, -кажу, -кажеш, -жуть
ви́капаний, -на, -не
викарбо́вувати, -бо́вую, -вуєш
ви́карбуваний, -на, -не
ви́карбувати, -бую, -буєш
викеро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; ви́керувати, -рую, -руєш
викида́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є
ви́кидень, -дня; -кидні, -днів
википа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
ви́кипілий, -ла, -ле
ви́кипіти, -киплю, -пиш, -плять
ви́кінчений, -на, -не 
ви́кінчити, -кінчу, -кінчиш, -чать 
викі ́нчувати, -чую, -чуєш, -чує 
ви́клеєний, -на, -не 
ви́клеєння, -ння, -нню 
ви́клеїти, -клею, -клеїш, -клеять 
викле́ювати, -кле́юю, -кле́юєш 
ви́кликаний, -на, -не 
виклика́ння, -ння, -нню, -нням
ви́клюваний, -на, -не
ви́клювати, -клюю, -клюєш, -клює
ви́ключення, -ння, -нню, -нням
ви́ключити, -ключу, -чиш, -чать
ви́ключний, -на, -не
ви́ключно, присл.
викльо́вувати, -кльо́вую, -вуєш 
вико́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; ви́кувати, ви́кую, ви́куєш; ви́куваний
ви́колядуваний, -на, -не
ви́колядувати, -дую, -дуєш 
викона́вець, -нця, -нцеві, -на́вцю! -на́вці, -на́вців
викона́вчий, -ча, -че
ви́конаний, -на, -не
викона́ння, -ння, -нню, у -нні
вико́нувати, -ную, -нуєш, -нують
ви́конаний, -на, -не
ви́копати, -копаю, -копаєш
вико́пувати, -ко́пую, -ко́пуєш; вико́пуй, вико́пуйте
ви́коренений, -на, -не
ви́коренити, див. викорі ́нювати
ви́користаний, -на, -не
ви́користати, -таю, -таєш
використо́вувати, -то́вую, -то́вуєш
викорі ́нювати, -рі ́нюю, -рі ́нюєш і викоріня́ти, -ріня́ю, -ріня́єш; ви́коренити; -реню, -рениш; 

ви́корінь, -ріньмо, -ріньте
ви́котити, див. вико́чувати
ви́коханий, -на, -не
ви́кохати, -хаю, -хаєш; ви́кохав; -хала; ви́кохай, -хайте 
вико́хування, -ння, -нню, -нням 
вико́хувати, -ко́хую, -ко́хуєш; вико́хував, -вала; вико́хуй, вико́хуйте
вико́чувати, -ко́чую, -ко́чуєш; ви́котити, -кочу, -котиш; ви́коти, ви́котіть 
ви́кошений, -на, -не
вико́шувати, -ко́шую, -ко́шуєш; ви́косити, -кошу, -косиш; ви́коси, -сіть
викрада́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
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ви́крадений, -на, -не 
ви́красти, -краду, -деш, -дуть; ви́крадь, -дьмо, -дьте
ви́креслений, -на, -не
ви́креслити, -креслю, -лиш, -лять; ви́кресли, -літь 
викре́слювати, -кре́слюю, -слюєш
викрута́си, -та́сів, -та́сам 
ви́крутень, -тня; ви́крутні, -тнів 
ви́крутити, -кручу, -тиш, -тять 
ви́кручений, -на, -не 
викру́чувати, -кру́чую, -чуєш, -чує 
ви́куваний і ви́кутий, -та, -те 
ви́кувати, -кую, -куєш, -кує 
ви́купати, -па́ю, -па́єш 
ви́купити, -плю, -пиш, -плять 
ви́куплений, -на, -не
викупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш
ви́курений, -на, -не
ви́курити; -рю, -риш, -рять
вику́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
ви́кушений, -на, -не
вику́шувати, -шую, -шуєш; ви́кусити, -кушу, -кусиш, -сять
ви́ла, вил, ви́лам, -лами
ви́ламаний, -на, -не 
вила́мувати, -мую, -муєш; ви́ламати, -маю, -маєш, -має і (див.) вило́млювати, ви́ломити
ви́летіти, -лечу, -летиш, -летять
вилива́ння, -ння, -нню, -нням
вилива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
ви́лити, ви́ллю, ви́ллєш, ви́ллє, ви́ллють; ви́лий, ви́лийте; ви́лив, ви́лила
ви́литий, -та, -те
ви́лиці, -лиць, -лицям
ви́лізти, ви́лізу, -зеш, -зуть
ви́літ, -лету; ви́лети, -тів 
виліта́ння, -ння, -нню, -нням 
виліта́ти, -літа́ю, -та́єш; ви́летіти, -лечу, -летиш 
ви́лляти, ви́лляю, ви́лляєш; ви́лляй, ви́лляйте; ви́лляв, ви́лляла і звичайно ви́ллю, ви́ллєш; 

ви́лий; ви́лив (від ви́лити)
вило́ги, -гів, -гам 
вило́млювати, вило́млюю, -ло́млюєш; ви́ломити, -ломлю, -ломиш, -млять = вила́мувати, 

ви́ламати 
ви́лучений, -на, -не 
ви́лучення, -ння, -нню, у -нні 
ви́люднення, -ння, -нню, -нням
ви́людніти, -нію, -нієш
вилюднювання, -ння, -нню, -нням 
ви́люднювати, -днюю, -днюєш
вильо́ти, -льо́тів, -льо́там 
ви́льце́, -ця́, -цю́; ви́льця, -лець 
вимага́ння, -ння, -нню, -нням, у -нні; -га́ння, -га́нь і -га́ннів 
вимага́ти, -мага́ю, -мага́єш, -мага́є чого; ви́могти, ви́можу, -можеш, -жуть; ви́міг, -могла, 

-могли
ви́мазаний, -на, -не
вима́зувати, -ма́зую, -ма́зуєш; ви́мазати, -мажу, -мажеш, -мажуть; ви́маж, -мажмо, -мажте
ви́малюваний, -на, -не
вимальо́вування, ви́малювання
вимальо́вувати, -льо́вую, -льо́вуєш; ви́малювати, -люю, -люєш
ви́мережа[е]ний, -на, -не
вимере́жувати, -ре́жую, -ре́жуєш; ви́мережати і ви́мережити, -режу, -режиш, -режать
ви́мерти, ви́мремо, -мрете, -мруть 
вимира́ти, -мира́ємо, -мира́єте 
ви́мисел, -слу; ви́мисли, -слів 
вимишля́ти, -ля́ю, -ля́єш; ви́мислити, -мислю, -мислиш, -слять 
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вимі ́на, -ни; -мі ́ни, -мі ́н 
вимі ́нний, -на, -не 
вимі ́нювання, -ння, -нню, -нням 
вимі ́нювати, -мі ́нюю, -мі ́нюєш 
ви́міняний, -на, -не
ви́міняти, -няю, -няєш
вимі ́рювання, -ння, -нню, -нням 
вимі ́рювати, -рюю, -рюєш, -рює 
ви́міряний, -на, -не 
ви́міряти, -ряю, -ряєш, -ряє 
виміря́ти, -ря́ю, -ря́єш, -ря́є 
вимі ́шувати, -шую, -шуєш; ви́місити, -мішу, -місиш, -сять (ті ́сто); ви́мішений
вимі ́шувати, -шую, -шуєш; ви́мішати, -шаю, -шаєш (ка́шу, лемі ́шку тощо); ви́мішаний
вимо́ва, -ви; вимо́ви, вимо́в
вимовля́ти, -вля́ю, -вля́єш; ви́мовити, -влю, -виш, -влять; ви́мов, ви́мовте
ви́мовний, -на, -не
вимо́га, -ги, -зі; вимо́ги, вимо́г
ви́могти, див. вимага́ти
ви́можений, -на, -не
ви́мощений, -на, -не
вимо́щувати, -мо́щую, -мо́щуєш; ви́мостити, ви́мощу, ви́мостиш; ви́мости, -стіть
ви́мпель, -пеля; ви́мпелі, -лів 
ви́мудруваний, -на, -не
ви́мудрувати, -рую, -руєш
ви́муштруваний, -на, -не 
ви́муштрувати, -рую, -руєш, -рує 
ви́м’я, ви́м’я, -м’ю, -м’ям; ви́м’я, -м’їв, -м’ям
ви́м’яти, ви́мну, ви́мнеш, ви́мнуть 
ви́м’ятий, -та, -те 
вина́, -ни́, -ні ́
ви́нагорода, -ди; -ро́ди, -ро́д 
ви́нагороджений, -на, -не 
винагоро́джувати, -ро́джую, -ро́джуєш, -ро́джують 
ви́нагородити, -роджу, -родиш; ви́нагородь, -родьте
вина́р, -ря́, -ре́ві; -нарі ́ , -рі ́в 
вина́рня, -ні, -нею; -на́рні, -на́рень 
ви́нахід, -ходу; -ходи, -дів 
винахі ́дник, -ка; -ники, -ків 
винахі ́дництво, -ва, -ву
винахі ́дниця, -ці; -ниці, -ниць
винахі ́дницький, -ка, -ке
винахі ́дничин, -на, -не
ви́нен, ви́нна, ви́нне = ви́нний
ви́несений, -на, -не
ви́нести, -несу, -несеш; ви́ніс, -несла, -несли; ви́нісши; ви́неси, ви́несім, -несіть
ви́никнення, -ння, -нню, -нням
ви́никнути, -кну, -кнеш, -кнуть
ви́нищений, -на, -не
ви́нищення, -ння, -нню, -нням
ви́нищити, -нищу, -щиш, -щать; ви́нищи, -щіть
вини́щування, -ння, -нню, -нням 
вини́щувати, -щую, -щуєш
ви́нний, -на, -не (прикм. від вина́)
ви́нний, -на, -не (від вино́) 
ви́нник, -ка; -ки, -ків (ґуральник) 
ви́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
Винниче́нко, -ка, -кові (укр. письм.)
ви́нність, -нности, -нності, -нністю
виногра́д, -ду, -дові
виногра́дар, -ря, -реві; -дарі, -рів 
вино́сити(ся), -но́шу(ся), -но́сиш(ся); вино́сь(ся), вино́сьте(ся) 
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вино́шувати, вино́шую, -но́шуєш
винува́тець, -ва́тця, -тцеві, -ва́тцю! -ва́тці, -тців
винува́тий, -та, -те 
винува́тиця, -ці; -тиці, -тиць 
винятко́вий і вийнятко́вий, -ва, -ве
винятко́во і вийнятко́во, присл.
ви́няток і ви́йняток, -тку; -нятки, -тків
ви́ораний, -на, -не
ви́орати, -рю, -реш, -ре, -рють
вио́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
випада́ння, -ння, -нню
випада́ти, -да́ю, -да́єш
випадни́й, -на́, -не́
ви́падок, -дку, -дкові, у -дку; -падки, -дків
ви́парений, -на, -не 
випа́рювати, -па́рюю, -па́рюєш; ви́парити, -рю, -риш, -рять; ви́пар, ви́пармо, ви́парте
ви́пасений, -на, -не
ви́пасти, ви́паду, ви́падеш; не ви́падь, не -дьте
ви́пасти, ви́пасу, -сеш, -суть; ви́паси, -сіть
ви́пекти, див. випіка́ти
випереджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; ви́передити, -реджу, -редиш; ви́переди, -передьмо, -передьте
ви́переджений, -на, -не
ви́перти, див. випира́ти
ви́пестити, ви́пещу, -пестиш
ви́пещений, -на, -не
ви́пещеність, -ности, -ності, -ністю
випива́ти, -ва́ю, -ва́єш; ви́пити, ви́п’ю, -п’єш, -п’є, -п’ють
випира́ти, -ра́ю, -ра́єш; ви́перти, ви́пру, ви́преш; ви́пер, ви́перла; ви́при, ви́пріть
випира́ти, -ра́ю, -ра́єш; ви́прати, ви́перу, -переш; ви́прав, ви́прала; ви́пери, ви́періть
ви́пис, -су; -писи, -сів
випи́сувати, -сую, -суєш; ви́писати, ви́пишу, -пишеш, -шуть
ви́пити, ви́п’ю, ви́п’єш, ви́п’є, ви́п’ємо, ви́п’ють; ви́пий, ви́пийте
випи́тування, -ння, -нню
випи́тувати, -пи́тую, -пи́туєш; ви́питати, -таю, -таєш
випіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; ви́пекти, -печу, -печеш; ви́пік, ви́пекла, -пекли; ви́пікши; ви́печи, 

-печіть
ви́плеканий, -на, -не
ви́плекати, -каю, -каєш, -кає
ви́плеснути, див. виплі ́скувати
ви́плести, див. випліта́ти
виплива́ти, -ва́ю, -ва́єш; ви́плисти і ви́пливти, ви́пливу, -веш, -ве, -вуть; ви́плив, -лила
ви́плід, -плоду, -дові
виплі ́скувати, -плі ́скую, -лі ́скуєш; ви́плескати, -плескаю, -плескаєш і ви́плеснути, -плесну, 

-плеснеш
випліта́ти, -пліта́ю, -пліта́єш; ви́плести, ви́плету, ви́плетеш; ви́плів, ви́плела; ви́плівши
ви́плюнути, -ну, -неш, -нуть
випльо́вувати, -пльо́вую, -вуєш; випльо́вуй, -вуйте; ви́плювати, -плюю, -плюєш; ви́плюй, 

-плюйте 
Ви́повзів, -зова, -зову, -зовом (ст.)
ви́поліруваний, -на, -не 
ви́полірувати, -рую, -руєш
виполі ́скувати, -кую, -куєш 
ви́полоскати, -лощу, -лощеш, -щуть
ви́полощений, -на, -не 
ви́пороти, -порю, -реш, -рють; ви́поров, -рола 
ви́поротий і ви́порений 
випо́рювати, -по́рюю, -рюєш 
ви́правданий, -на, -не 
ви́правда[и]ти, див. випра́вдувати 
випра́вдний, -на, -не 
випра́вдувати, -пра́вдую, -дуєш; ви́правдати, -даю, -даєш і ви́правдити, -вджу, -вдиш; 
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ви́правди, -правдіть і ви́правдь, -дьте 
ви́правити, -влю, -виш, -влять; ви́прав, -правмо, -правте 
ви́правлений, -на, -не 
ви́прати, див. випира́ти 
ви́працюваний, -на, -не 
ви́працювати, -цюю, -цюєш, -цює 
випробо́вування, ви́пробування 
випробо́вувати, -бо́вую, -бо́вуєш
ви́пробуваний, -на, -нe 
ви́пробувати, -бую, -буєш, -бує 
випроваджа́ти, -джа́ю, -джа́єш і випрова́джувати, -джую, -джуєш; ви́провадити, ви́проваджу, 

-диш, -дять; ви́провадь, -дьте 
випро́стувати, -стую, -стуєш; ви́простати, -таю, -таєш 
ви́проханий, -на, -не 
випро́хування, ви́прохання, -ння 
випро́хувати, -хую, -хуєш; ви́прохати, -хаю, -хаєш = випро́шувати, ви́просити
ви́прошений, -на, -не
випро́шування, -ння, -нню 
випро́шувати, -шую, -шуєш; ви́просити, ви́прошу, -сиш, -сять
випряга́ти, -га́ю, -га́єш; ви́прягти, ви́пряжу, -жеш; ви́пріг, ви́прягла, ви́прягли; ви́прігши
випряда́ти, -да́ю, -да́єш
ви́прясти, ви́пряду, -деш, -дуть 
вир, ви́ру, -рові, у ви́рі; ви́ри; -рів
ви́раз, -зу; -рази, -зів 
вира́зни́й, -на́, -не́
вира́зність, -ности, -ності, -ністю 
вира́зно, присл. 
вирахо́вування, ви́рахування 
вирахо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш
ви́рахуваний, -на, -не 
ви́рахувати, -хую, -хуєш, -хує 
ви́ректи, див. виріка́ти 
ви́ригати, -гаю, -гаєш; ви́ригнути, -гну, -гнеш, -гнуть
вирина́ти, -на́ю, -на́єш; ви́ринути і ви́рнути, -ну, -неш
ви́рихтуваний, -на, -не
ви́рихтувати, -хтую, -хтуєш
ви́ріб, -робу; -роби, -бів
вирі ́внювати, -рі ́внюю, -нюєш; ви́рівняти, -рівняю, -рівняєш
ви́рівня[е]ний, -на, -не
ви́рівняння, -ння, -нню, -нням
ви́різаний, -на, -не
ви́різати, ви́ріжу, -жеш, -жуть; ви́ріж, -ріжмо, -ріжте
вирізня́тися, -зня́юся, -зня́єшся, -зня́ються; ви́різнитися, -різнюся, -різнишся, -зняться
вирі ́зування, -ння, -нню, -нням 
вирі ́зувати, -рі ́зую, -зуєш
ви́різьбити, -блю, -биш, -блять 
ви́різьблений, -на, -не 
вирі ́зьблювати, -блюю, -блюєш 
ви́рій і і ́рій, -рію, -рієві, -рієм 
виріка́ти, -ріка́ю, -ріка́єш; ви́ректи, -речу, -речеш; ви́рік, ви́рекла, -рекли
ви́рло, -ла, -лу; ви́рла, ви́рел
вирлоо́кий, -ка, -ке
ви́робити, -роблю, -биш, -блять
ви́роблений, -на, -не
виро́блювати, -ро́блюю, -ро́блюєш, -ро́блюють; виро́блюючи
виробля́ти, -бля́ю, -бля́єш, -бля́ють; виробля́ючи
виробни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
виробни́цтво, -ва, -ву; -ни́цтва, -ни́цтв
виробни́чий, -ча, -че
ви́рок, -кy; -роки, -ків
вироста́ти, -та́ю, -та́єш; ви́рости, ви́росту, -стеш; ви́ріс, ви́росла, ви́росли; ви́рісши
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виряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; ви́рядити, -ряджу, -диш, -дить, -дять
ви́ряджений, -на, -не
вирято́вування, ви́рятування
вирято́вувати, -то́вую, -то́вуєш
ви́рятуваний, -на, -не
ви́рятувати, -тую, -туєш, -тує
виря́чувати, -чую, -чуєш; ви́рячити, -рячу, -рячиш; ви́ряч, ви́рячте
ви́саджений, -на, -не
виса́джування, ви́садження, -ння
виса́джувати, -са́джую, -са́джуєш
ви́садити, -джу, -диш, -дять; ви́сади, -діть і ви́садь, -дьте
висве́рдлювати, -длюю, -длюєш; ви́свердлити, -длю, -длиш, -длять
висві ́тлювати, -тлюю, -тлюєш; ви́світлити, -тлю, -тлиш 
ви́святити, -свячу, -святиш; ви́святи, -тіть
ви́свячений, -на, -не
ви́свя́чення, -ння, -нню, -нням
висвя́чувати, -чую, -чуєш, -чує 
виселе́нець, -ле́нця; -ле́нці, -ців 
ви́селений, -на, -не
ви́селення, -ння, -нню, -нням 
виселя́ти, -ля́ю, -ля́єш; ви́селити, ви́селю, -лиш кого звідки 
виси́джувати, -си́джую, -джуєш; ви́сидіти, -сиджу, -сидиш; ви́сидь, ви́сидьмо, -дьте
ви́силений, -на, -не (виснажений)
висиля́ти, -силя́ю, -силя́єш; ви́силити, -силю, -силиш кого (знесилювати, виснажувити)
висипа́ти, -па́ю, -па́єш; ви́сипати, ви́сиплю, -сиплеш і -сипиш; ви́сип, ви́сипмо, ви́сипте
висипля́тися, -пля́юся, -пля́єшся; ви́спатися, ви́сплюся, -пишся, -пляться; ви́спися, 

ви́спімся, -спіться
висиха́ти, -ха́ю, -ха́єш; ви́сохти і ви́сохнути, -сохну, -хнеш; ви́сох, ви́сохла, ви́сохли
ви́сівки, -вок, -вкам
ви́сіти, ви́шу, ви́сиш, ви́сять; ви́сів, ви́сіла; вись, ви́сьте і виси́, висі ́ть
вискіря́ти(ся), -ря́ю(ся), -ря́єш(ся); ви́скірити(ся), -рю(ся), -риш(ся) і вишкіря́ти(ся), 

ви́шкірити(ся)
вискріба́ти, -ріба́ю, -ріба́єш; ви́скребти, -ребу, -ребеш; ви́скріб, -скребла, -скребли і 

вишкріба́ти, ви́шкребти 
ви́скрібки, -бків, -бкам 
Ви́сла, -ли, -лі (ріка) 
ви́сланий, -на, -не 
ви́слати, -стелю, -леш, -лють 
ви́слати, ви́шлю, -шлеш, -шлють 
ви́слизнути, -ну, -неш, -нуть 
ви́слий, -ла, -ле 
ви́слів, -лову; -лови, -вів
ви́словити, -влю, -виш, -влять; ви́слов, -словте
ви́словлений, -на, -не 
висло́влювати, -ло́влюю, -влюєш
вислоу́хий, -ха, -хе 
вислу́жування, -ння, -нню, -нням 
висмі ́ювати, -мі ́юю, -мі ́юєш і висміва́ти, -ва́ю, -ва́єш; ви́сміяти, -мію, -мієш
ви́снажений, -на, -не 
ви́снаження, -ння, -нню, -нням 
ви́снажити, -нажу, -жиш, -жать; ви́снаж, -нажмо, -нажте 
висна́жувати, -на́жую, -жуєш 
висни́й, -на, -не = ви́слий
ви́сновок, -новку; -новки, -вків 
високи́й, -ка́, -ке́; -со́кі, -ких 
висо́кість, -кости, -кості, -кістю 
високоавторите́тний, -на, -не 
високомисте́цький, -ка, -ке 
високопова́жаний і високопова́жний
високохудо́жній, -ня, -нє
високошано́вний, -на, -не 
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ви́сохнути, -сохну, -неш; ви́сох, -сохла, -сохли
височе́зний, -на, -не
височе́нний, -на, -не
височе́нький, -ка, -ке
височина́, -чини́, -ні ́ , -но́ю і височиня́, -ні ́ , -не́ю
височі ́нь, -чині ́ , -чині ́ , -чі ́нню (непр. відм., окрім ор., від височиня́)
ви́ссаний, -на, -не
ви́ссати, ви́ссу, ви́ссеш; ви́ссав, ви́ссала; ви́сси, ви́ссіть
вистача́ти, -ча́ю, -ча́єш; ви́стачити, -тачу, -чиш, -чать чого
висте́жувати, -жую, -жуєш; ви́стежити, -тежу, -тежиш, -тежать; ви́стеж, ви́стежмо, -тежте
ви́стелений, -на, -не
вистсля́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є; ви́стелити, -стелю, -лиш, -лять
вистеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; ви́стерегти, -режу, -режеш
вистига́ти, -га́ю, -га́єш
ви́стигнути, -гну, -гнеш
вистила́ти, -ла́ю, -ла́єш; ви́слати, -стелю, -стелеш, -стелють, звич. (див.) вистеля́ти, 

ви́стелити
ви́стрелити, -релю, -релиш і ви́стрілити, -рілю, -рілиш 
ви́стрибнути, -ну, -неш, -нуть
ви́стрибом, присл.
вистри́бувати, -бую, -буєш 
ви́стріл, -рілу; -ріли, -лів
ви́стрілити, див. ви́стрелити
ви́струганий, -на, -не
ви́стругати, -гаю, -гаєш і ви́стружу, -жеш, -жуть
висува́ти, -ва́ю, -ва́єш
висувни́й, -на́, -не́
ви́сунути, -ну, -неш, -нуть
ви́сушений, -на, -не
вису́шувати, вису́шую, -су́шуєш; ви́сушити, ви́сушу, -шиш, -шать
ви́схнути, частіше (див.) ви́сохнути
Вита́лій, -лія, -лієві, -лію! Вита́лійович і Вита́льович, -ча. Вита́ліївна і Вита́лівна, -вни. 

Вита́ліїв, -лієва, -лієве
ви́танцюваний, -на, -не
витанцьо́вувати, -вую, -вуєш; ви́танцювати, -цюю, -цюєш
вита́ти, -та́ю, -та́єш де (ширяти), але вітати кого з чим 
ви́твір, -вору; ви́твори, -рів 
ви́творений, -на, -не 
витво́рювати, -рюю, -рюєш, -рює 
витворя́ти, -ря́ю, -ря́єш, -ря́є
ви́текти, див. витіка́ти 
ви́теоретизуваний, -на, -не 
ви́теоретизувати, -зую, -зуєш 
ви́теребити, -блю, -биш, -блять 
ви́терти, ви́тру, -треш, -труть; ви́тер, ви́терла; ви́три, ви́тріть 
ви́тесаний, -на, -не 
ви́тесати, -тешу, -тешеш, -тешуть 
ви́ти, ви́ю, ви́єш, ви́є, ви́ють; вив, ви́ла; вий, ви́йте 
ви́ти, в’ю, в’єш, в’є, в’ють; вив, вила́; вий, ви́йте 
витира́ти, -ра́ю, -ра́єш; ви́терти, ви́тру, -треш; див. ви́терти 
витира́ч, -ча, -чеві; -рачі, -чів 
витиска́ти, -ка́ю, -ка́єш 
ви́тиснений, -на, -не 
ви́тиснути, -ну, -неш 
ви́тися, в’ю́ся, в’є́шся, в’є́ться 
витіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; ви́текти, ви́течу, ви́течеш; ви́тік, ви́текла, ви́текли; ви́тікши 
виті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; ви́тесати, -тешу, -тешеш, -тешуть 
ви́тканий, -на, -не
ви́ткати, ви́тчу, ви́тчеш, ви́тче, ви́тчуть; ви́тчи, ви́тчім, ви́тчіть
витки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
ви́толочений, -на, -не
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ви́толочити, -лочу, -чиш, -чать
ви́тончений, -на, -не
ви́тончити, -тончу, -чиш, -чать
ви́торгуваний, -на, -не
ви́торгувати, -гую, -гуєш
ви́точений, -на, -не
ви́точити, -точу, -точиш, -точать
вито́чувати, -то́чую, -то́чуєш
витребе́ньки, -ньків і -ньок, -нькам
витрива́лий, -ла, -ле
витрива́лість, -лости, -лості, -лістю
витрива́ліший, -ша, -ше
ви́триманий, -на, -не
ви́тримати, -маю, -маєш, -має
ви́тріпаний, -на-; -не
витрі ́пувати, -ную, -пуєш; ви́тріпати, -паю, -паєш
витрішкува́тий, -та, -те
витріща́ти, -ща́ю, -ща́єш; ви́тріщити, -тріщу, -щиш, -щать
ви́тріщений, -на, -не
ви́трушений, -на, -не
витру́шувати, -ру́шую, -ру́шуєш; ви́трусити, -рушу, -сиш, -сять
витряса́ти, -са́ю, -са́єш; ви́трясти, ви́трясу, -сеш, -суть
виття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
ви́учити і ви́вчити, -чу, -чиш, -чать що, кого чого. Ви́учив його́ україн́ської мо́ви
ви́учитися, -чуся, -чишся чому
виу́чування, -ння, -нню, -нням
виу́чувати, -чую, -чуєш, -чує
вихиля́си, -ля́сів, -ля́сам
ви́хід, -ходу, -ходові; -ходи, -дів
вихідни́й, -на́, -не́
вихова́нець, -ва́нця; -ва́нці, -нців
ви́хований, -на, -не
вихова́нка, -нки, -нці; -ва́нки, -ва́нок
вихова́ння, -ння, -нню, -нням
ви́ховати, -ваю, -ваєш, -ває
виховни́й, -на́, -не́
виховни́чий, -ча, -че
вихо́вування, -ння, -нню, -нням
вихо́вувати, -вую, -вуєш, -вує; ви́ховати, -ховаю, -ваєш 
ви́ходень, -ходня; -ходні, -днів 
виходжа́ти, -джа́ю, -джа́єш, -джа́є 
вихо́джуватися, -хо́джуюся, -джуєшся, -хо́джуються 
вихо́дити, -хо́джу, -хо́диш, -хо́дять; вихо́дь, вихо́дьте звідки
ви́ходити, -ходжу, -ходиш, -ходять; ви́ходи, -діть що
вихоло́джувати, -джую, -джуєш; ви́холодити, -лоджу, -лодиш; ви́холодь, -лодьмо, -дьте 
ви́хопити, ви́хоплю, -пиш, -плять; ви́хоп, -хопте і ви́хопи, -піть 
ви́хоплений, -на, -не 
вихо́плювати, -плюю, -плюєш 
ви́хор, ви́хру, -хром; ви́хри, -хрів 
ви́христ, -та; ви́христи, -стів
ви́христити, -рищу, -ристиш 
ви́христка, -тки, -тці; -стки, -сток 
ви́хрищений, -на, -не 
вихри́щувати, -щую, -щуєш 
виці ́джувати, -ці ́джую, -ці ́джуєш; ви́цідити, -ціджу, -цідиш
виціло́вувати, -ло́вую, -ло́вуєш 
ви́цілуваний, -на, -не 
ви́цілувати, -лую, -луєш 
ви́чекати, -каю, -каєш, -кає 
ви́черпаний, -на, -не 
виче́рпний, -на, -не 
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виче́рпувати, -пую, -пуєш; ви́черпати, -паю, -паєш 
ви́чесаний, -на, -не 
ви́чесати, див. вичі ́сувати 
вичі ́кувати, -чі ́кую, -чі ́куєш; ви́чекати, -чекаю, -каєш 
вичі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; ви́чесати, -чешу, -чешеш, -шуть 
ви́чорнений, -на, -не 
ви́чорнити, -ню, -ниш, -нять 
виш, -шу = ви́ща шко́ла
Ви́шгород, -ду, -дові, у -ді (село)
ви́шгородський, -ка, -ке 
ви́шенька, -ньки, -ньці; ви́шеньки́, -ньо́к
ви́шептати, див. виші ́птувати 
виши́ваний, -на, -не 
вишива́ння, -ння, -нню, -нням
вишива́ти, -ва́ю, -ва́єш; ви́шити, ви́шию, -шиєш; ви́ший, -шийте
вишина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю
ви́шитий, -та, -те
ви́шівець, -вця (учень вищої школи)
ви́шівський, -ка, -ке
виші ́птувати-, -ші ́птую, -ші ́птуєш; ви́шептати, -шепчу, -шепчеш, -шепчуть
вишкіря́ти, -ря́ю, -ря́єш; ви́шкірити, -рю, -риш; ви́шкір, -кірте = вискіря́ти, ви́скірити
вишкріба́ти, -ріба́ю, -ріба́єш; ви́шкребти, -ребу, -ребеш і вискріба́ти, ви́скребти; 

ви́шкребений
ви́шкрібок і ви́скрібок, -бка; -бки, -бків
ви́шліфуваний, -на, -не
ви́шліфувати, -фую, -фуєш
Вишневе́цький, -кого, -кому (прізв.)
вишне́вий, -ва, -ве
ви́шній, -ня, -нє
Вишно́піль, -поля, -полеві, -лем
вишно́пільський, -ка, -ке
ви́шня, -ні, -нею, -не! ви́шні, ви́шень, ви́шням
Ви́шня Оста́п, -ні Оста́па (укр. п.)
ви́шуканий, -на, -не
ви́шуканість, -ности, -ності, -ністю
ви́щати, -щаю, -щаєш (від ви́щий)
вища́ти, -щу́, -щи́ш (від виск)
ви́ще, присл.
вищезазна́чений, -на, -не
ви́щезати, -заєте, -зають
вищезга́даний, -на, -не
вищенаве́дений, -на, -не
вищенакре́слений, -на, -не
ви́щепити, див. вищі ́плювати
вищепідпи́саний, -на, -не
ви́щербити, -блю, -биш, -блять
ви́щерблений, -на, -не
ви́щий, -ща, -ще за кого, за що, від кого, чого
ви́щипаний, -на, -не 
вищи́пувати, -пую, -пуєш; ви́щипати, -паю, -паєш; ви́щипнути, -ниу, -пнеш
вищі ́плювати, -щі ́плюю, -щі ́плюєш; ви́щепити, -щеплю, -щепиш, -щеплять
вищіря́ти, -ря́ю, -ря́єш; ви́щірити, -рю, -риш = вискіря́ти, ви́скірити
ви́щість, -щости, -щості, -щістю
ви́явити, ви́явлю, -виш, -влять 
ви́явлений, -на, -не 
ви́явлення, -ння, -нню, -нням 
ви́я́снення, -ння, -нню, -нням
ви́яснити, ви́ясню, -ниш, -нять
вия́снювання, -ння, -нню, -нням
Ві ́борґ, -ґу, -ґові, у -зі (швед. м. Viborg); ві ́борзький, -ка, -ке
вібраці ́йний, -на, -не
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вібра́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій
вібріо́н, -ну; -о́ни, -нів
вібрува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
віва́т! вигук
Ві ́вдя, -ді, -дею, -де! Ві ́вдин, -на, -не
вівісе́кція, -ції, -цією
ві ́вса і вівси́; див. ове́с
вівсю́г, -гу́, -го́ві (ч. р.) і вівсю́га, -ги, -зі (ж. р.)
вівся́ний, -на, -не 
ві ́вта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
вівті ́рковий, -ва, -ве
вівто́рок, вівті ́рка; -ті ́рки, -ті ́рків
вівця́, -ці, -цею; ві ́вці, овець, вівцям, вівцями
вівча́р, -ря́, -ре́ві; -чарі ́ , -рі ́в
вівча́рський, -ка, -ке
ві ́ґи, -ґів, -ґам
віґо́ня, -ні, -нею
віґо́ньовий, -ва, -ве
від, прийм.: у літературній мові вживають прийменника-приростка від і од, але від 

переважно: від бе́рега, від села́; відмо́вити
ві ́дання, -ння, -нню, у -нні
ві ́дати, ві ́даю, ві ́даєш чим
відбива́ти, -ва́ю, -ва́єш
відбира́ння, -ння, -нню, -нням
відбира́ти, -бира́ю, -бира́єш; відібра́ти, відберу́, -бере́ш, -беру́ть; -бери́, -бері ́ть
відби́тися, відіб’ю́ся, відіб’є́шся, -б’ю́ться
відби́тка, -ки, -ці; -тки, -ток
ві ́дблиск, -ку; -лиски, -ків
відбрі ́хуватися, -брі ́хуюся, -брі ́хуєшся; відбреха́тися, -брешу́ся, -бре́шешся, -шуться
відбува́ння, -ння, -нню, -нням 
відбува́ти(ся), -ва́ю(ся), -ва́єш(ся) 
відбудо́ваний, -на, -не 
відбудо́вний, -на, -не 
відбудо́вування, -ння, -нню, -нням 
відбудо́вувати, -до́вую, -до́вуєш, -будо́вуй; відбудува́ти, -ду́ю; -ду́єш; -буду́й, -буду́йте
відбудува́ння, -ння, -нню, -нням
відве́дений, -на, -не
відве́зений, -на, -не
відве́зти́, -везу́, -везе́ш; відві ́з, відвезла́, -везли́; відвези́, -везі ́ть; відві ́зши
відве́ртий, -та, -те
відве́ртість, -тости, -тості, -тістю
відве́рто, присл.
відве́сти́, -веду́, -веде́ш; відві ́в, відвела́, -вели́; відведи́, -ді ́ть; відві ́вши
відві ́дини, -дин, -динам
відві ́дування, -ння, -нню, -нням
від ві ́ку, присл.
відві ́чний, -на, -не
відво́дити, -во́джу, -во́диш; відво́дь, -во́дьмо, -во́дьте
відво́зити, -во́жу, -во́зиш, -зять; відво́зь, -во́зьмо, -во́зьте; див. відве́зти́ 
відвойо́ваний, -на, -не 
відвойо́вувати, -йо́вую, -йо́вуєш; відвойо́вуй, -вуйте; відвоюва́ти, -вою́ю, -вою́єш; відвою́й, 

-вою́йте
ві ́дволож, -жі, -жі, -жжю
відворо́т, -ро́ту, -тові; -ро́ти, -тів
відворо́тний, -на, -не
відвоюва́ти, див. відвойо́вувати
відв’я́заний, -на, -не
відв’я́зувати, -зую, -зуєш; відв’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -в’я́жуть
відга́дувати, -га́дую, -га́дуєш; відгада́ти, -да́ю, -да́єш
відга́л, -лу; без відга́лу
відганя́ти, -ня́ю, -ня́єш; відігна́ти, віджену́, -жене́ш кого́
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ві ́дгомін, -мону; -мони, -нів
відго́нити, -го́ню, -ниш чим
відгріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; відгребти́, -гребу́, -гребе́ш; відгрі ́б, -гребла́, -гребли́; відгрі ́бши 
ві ́дгук, -ку; -гуки, -ків
віддава́ти, віддаю́, віддає́ш
віддава́тися, віддаю́ся, віддає́шся
відда́вна, присл.
відда́вна-да́внього, присл.
відда́леки́, присл.
відда́лений, -на, -не
відда́леність, -ности, -ності, -ністю
відда́лення, -ння; -лення, -лень і -леннів
віддалі ́ , віддалі ́к, присл. 
ві ́ддаль, присл.
ві ́ддаль, -лі, -лі, -ллю; -далі, -лей
ві ́дда́ний, -на, -не
відда́ниця, -ці, -нею; -ниці, -ниць
ві ́дда́ність, -ности, -ності, -ністю
відда́ння́, -ння́, -нню́, на -нні ́
віддаро́ваний, -на, -не
віддаро́вувати, -ро́вую, -вуєш
віддарува́ти, -ру́ю, -ру́єш кого
відда́ти, відда́м, віддаси́, відда́сть, віддамо́, віддасте́, віддаду́ть
відда́тися, відда́мся, віддаси́ся
відде́рти, див. віддира́ти
віддзво́нювати, -нюю, -нюєш; віддзвони́ти, -во́ню, -во́ниш
віддира́ти, -дира́ю, -дира́єш; відде́рти, віддеру́, віддере́ш; відде́р, -де́рла
ві ́ддих, -ху; -дихи, -хів
відди́хати, -хаю, -хаєш і відди́шу, відди́шеш, -шуть; відідхну́ти, відідхну́, -ді ́дхнеш, -нуть
віддієслі ́вний, -на, -не
ві ́дділ, -лу, -лові, у -лі; -діли, -лів
відділя́ти, -ля́ю, -ля́єш; відділи́ти, відділю́, відді ́лиш кого, що від кого, від чого
відду́ти, відідму́, відідме́ш, відідму́ть
віддухопе́лити, -пе́лю, -лиш, -лять
відду́шений, -на, -не
відду́шувати, -ду́шую, -ду́шуєш; віддуши́ти, -душу́, -шиш, -шать
віддя́ка, -ки, -ці
віддя́кувати, -кую, -куєш кому чим; звич. віддя́чити
віддя́чити, -чу, -чиш, -чать; віддя́ч, віддя́чмо, віддя́чте кому чим
віддя́чливий, -ва, -ве
віде́нець, -де́нця; -де́нці, -ців
віде́нський, -ка, -ке
Ві ́день, Ві ́дня, -дневі, у -дні (м. Wien)
віде́рко, -ка, -ку; -де́рка, -де́рок
віде́рце, -ця, -цю; -де́рця, -де́рець
віджива́ти, -ва́ю, -ва́єш; віджи́ти, -живу́, -живе́ш, -живу́ть 
віджи́влення, -ння, -нню, -нням 
віджи́влювати, -влюю, -влюєш; відживи́ти, -живлю́, -жи́виш, -влять
віджина́ти, -на́ю, -на́єш; віджа́ти, відіжну́, -діжне́ш
відзна́чений, -на, -не
відзна́чення, -ння, -нню, -нням
відзначи́ти, -начу́, -на́чиш, -на́чать
віді ́браний, -на, -не
відібра́ти, див. відбира́ти
відідхну́ти, -хну́, -ді ́дхнеш
відійма́ти, -ма́ю, -ма́єш; відійня́ти і відня́ти, -дійму́, -ді ́ймеш 
відійти́, відійду́, -ді ́йдеш, -дуть 
віділля́ти, -лля́ю, -лля́єш; віділля́в, віділля́ла і відли́ти, віділлю́, -ллє́ш, -ллю́ть; відли́в, -лила́ 
віді ́лятий і відли́тий, -та, -те 
відіме́нний, -на, -не 
відіспа́ти, -сплю́, -спи́ш, -спля́ть 
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відіткну́ти, -ткну́, -ді ́ткнеш, -нуть 
від’їда́тися, -їда́юся, -їда́єшся 
від’їжджа́ти, -їжджа́ю, -їжджа́єш 
від’їз́д, -ду; -їз́ди, -дів 
від’їзди́ти, -їжджу́, -їзди́ш, -їздя́ть 
від’їзни́й, -на, -не 
від’їс́тися, від’їм́ся, від’їси́ся, від’їс́ться; від’їж́ся, від’їж́тесь 
від’їх́ати, від’їд́у, -їд́еш 
відказа́ти, -кажу́, -ка́жеш, -ка́жуть 
відка́зувати, -ка́зую, -ка́зуєш 
ві ́дки, присл.
відки́нений і відки́нутий, дієпр. 
відки́нути, -ки́ну, -ки́неш; -ки́нь, -ки́ньте
відкіля́, відкі ́ль, присл. 
відкіля́сь, відкі ́льсь, присл. 
відклада́ння, -ння, -нню, -нням 
відклада́ти, -да́ю, -да́єш; відкла́сти, -кладу́, -де́ш, -ду́ть 
відко́лений і відко́лотий, -та, -те 
відко́ли, присл.
відко́ли́шній, -ня, -нє
відко́лювати, -ко́люю, -ко́люєш; відколо́ти, -колю́, -ко́леш, -ко́лють
відко́паний, -на, -не
відко́пування, -ння, -нню, -нням
відко́пувати, -ко́пую, -ко́пуєш; відкопа́ти, -па́ю, -па́єш
відко́чувати, -ко́чую, -ко́чуєш; відкоти́ти, -кочу́, -ко́тиш
відкра́ювати, -кра́юю, -кра́юєш
відкра́яний, -на, -не
відкра́яти, -кра́ю, -кра́єш
відкри́ти, -кри́ю, -кри́єш
відкри́тий, -та, -те
відкри́тість, -тости, -тості, -тістю
відкриття́, -ття́, -ттю́, на -тті ́ ; -криття́, -критті ́в, -криття́м
відкру́чений, -на, -не !
відкру́чувати, -чую, -чуєш; відкрути́ти, -кручу́, -кру́тиш, -тять 
відку́шений, -на, -не 
відку́шувати, -шую, -шуєш; відкуси́ти, -кушу́, -ку́сиш 
відла́маний, -на, -не 
відла́мок, -мку; -ла́мки, -мків
відла́мувати, -ла́мую, -ла́муєш; відлама́ти, -ма́ю, -ма́єш і відло́млювати, -ломи́ти 
відле́глий, -ла, -ле 
відле́глість, -лости, -лості, -лістю
відлеті ́ти, -лечу́, -лети́ш, -летя́ть
відли́га, -ги, -зі; -ли́ги, -ли́г
ві ́длиск, -ку; -лиски, -ків
відли́ти, віділлю́, віділлє́ш, віділлє́, -ллю́ть; відли́й, -ли́йте 
відли́тий, -та, -те 
відлі ́т, -ле́ту; -ле́ти, -тів 
відліта́ти, -літа́ю, -літа́єш; відлеті ́ти, -лечу́, -лети́ш
ві ́дліч, -чі, -чі, ві ́дліччю
відло́га, -ги, -зі; -ло́ги, -ло́г
відло́млювати, -ло́млюю, -ло́млюєш; відломи́ти, -млю́, -ло́миш, -млять
відлуча́ння, відлу́чення, -ння
відлу́чений, -на, -не
відлучи́ти, -лучу́, -лу́чиш, -чать
відлю́дкуватий, -та, -те
відлю́дний, -на, -не
відлягти́, -ля́жу, -жеш, -жуть; відлі ́г, -лягла́, -лягло́
ві ́дляск -ку; -ляски, -ків
відмага́тися, -га́юся, -га́єшся; відмогти́ся, -мо́жу́ся, -мо́жешся; відмі ́гся, -могла́ся, -могли́ся
відмика́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
відмира́ти, -мира́ю, -мира́єш; відме́рти, -дімру́, -дімре́ш, -ру́ть
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відмі ́на, -ни; -мі ́ни, -мі ́н
відмі ́нний, -на, -не
відмі ́нність, -нности, -нності, -нністю; -нності, -стей
відмі ́нно, присл.
відмі ́нок, -мінка[у], у -нку; -мі ́нки, -нків
відмі ́нюваний, -на, -не
відмі ́нювання, -ння, -нню, -нням
відмі ́нювати, -нюю, -нюєш; відмі ́нюй, -нюйте
відмі ́тний, -на, -не 
відмо́ва, -ви; відмо́ви, -мо́в
відмо́вити, -мо́влю, -мо́виш; відмо́в, -мо́вте кому чого і в чому
відмо́влення, -ння, -нню, -нням
відмо́вний, -на, -не
відмогти́ся, див. відмага́тися
відмоло́джений, -на, -не
відмоло́дження, -ння, -нню, -нням
відмоло́джувати, -джую, -джуєш
відмолоди́ти, -лоджу́, -лоди́ш
відне́сений, -на, -не
відне́сти, див. відно́сити
відни́ні, присл.
відніма́ння, -ння, -нню, -нням 
відніма́ти, краще вживати відійма́ти, -ма́ю, -ма́єш 
віднови́ти, -новлю́, -но́виш, -влять 
відно́влений, -на, -не 
відно́влення, -ння, -нню, -нням 
відновля́ти, -вля́ю, -вля́єш 
відно́вний, -на, -не 
відно́сини, -син, -синам 
відно́сити, -но́шу, -но́сиш; відно́сь, -но́сьмо, -но́сьте; відне́сти́, -несу́, -несе́ш, -су́ть; відні ́с, 

-несла́, -несли́; відні ́сши
відно́сний, -на, -не 
відно́шення, -ння, -нню; -но́шення, -шень, -шенням
відня́ти, відніму́, відні ́меш, краще вживати відійму́, віді ́ймеш
відо́зва, -ви; -до́зви, відо́зв і відо́зов
відокре́млений, -на, -не 
відокре́млення, -ння, -нню, -ння
відокре́млювати, -млюю, -млюєш; відокре́мити, -млю, -миш, -млять 
відо́мий, -ма, -ме 
відо́мість, -мости, -мості, -містю; -мості, -мостей і -мостів
ві ́до́мо; без ві ́дома; до ві ́дома
ві ́домчий, -ча, -че
відпе́рти, див. відпира́ти
відпеча́тувати, -тую, -туєш
відпира́ти, -пира́ю, -пира́єш; відіпра́ти, відперу́, -пере́ш, -перу́ть
відпира́ти, -пира́ю, -пира́єш; відпе́рти, відіпру́, віді ́преш, -пруть
ві ́дпис, -су; -писи, -сів
відпи́саний, -на, -не
відпи́сувати, -пи́сую, -пи́суєш; відписа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -шуть
відпли́в, -ву, -вові; -пли́ви, -вів
відпові ́дальний, -на, -не
відповіда́льність, -ности, -ності, -ністю
відповіда́ти, -да́ю, -да́єш 
відпові ́дний, -на, -не
відпові ́дно до чо́го, присл.
ві ́дповідь, -віді, -віді, -віддю; -віді, -відів і -відей
відпові ́сти́, -ві ́м, -віси́, -ві ́сть, -вімо́, -вісте́, -відя́ть; відпові ́ж, -ві ́жмо, -ві ́жте і рідше -ві ́дж, 

-ві ́джте
відпочи́нок, -нку; -чи́нки, -нків 
відпочи́ти, -чи́ну, -чи́неш; відпочи́нь, -чи́ньмо, -чи́ньте
відпра́ва, -ви; -пра́ви, -пра́в

77



Російсько-український словник ділової мови

відпряга́ти, -га́ю, -га́єш; відпрягти́, -пряжу́, -же́ш; відпрі ́г, відпрягла́, -прягли́; відпрі ́гши
відпускни́й, -на́, -не́
відпускни́к, -ка́; -ники́, -ків
відпу́стка, -тки, -тці; -пу́стки, -пу́сток
відпу́щеник, -ка; -ники, -кі ́в
відра́джувати, -ра́джую, -джуєш; відра́дити, -ра́джу, -диш; відра́дь, -ра́дьте = відра́ювати, 

відра́яти
відра́дний, -на, -не
відра́зу, присл.
від ра́ння до смерка́ння
відректи́ся, див. відріка́тися
відрі ́заний, -на, -не
відрі ́зати, -рі ́жу, -рі ́жеш, -рі ́жуть; відрі ́ж, -рі ́жмо, -рі ́жте 
відрі ́знення, -ння, -нню, -нням 
відрізни́ти, -зню́, -зни́ш, -зни́ть 
відрізня́ти, -ня́ю, -ня́єш, -ня́є 
відрі ́зувати, -зую, -зуєш 
відрі ́йок, -рі ́йка; -рі ́йки, -ків 
відріка́тися, -ка́юся, -ка́єшся; відректи́ся, -речу́ся, -че́шся; відрі ́кся, -рекла́ся, -рекли́ся; 

відрі ́кшись від кого, від чого й рідше кого, чого 
відро́, -ра́, -ру́; ві ́дра, ві ́дер. Дво́є ві ́дер і два відра́ або дві відрі ́
відробі ́ток, -тку; -бі ́тки, -тків
відробля́ти, -бля́ю, -бля́єш і відро́блювати, -ро́блюю, -блюєш; відроби́ти, -роблю́, -ро́биш, 

-ро́блять
відро́джений, -на, -не
відро́дження, -ння, -нню, -нням
відро́джувати(ся), -ро́джую(ся), -джуєш(ся); відроди́ти(ся), -роджу́(ся), -ро́диш(ся), -дять(ся)
відро́чений, -на, -не
відро́чення, -ння, -нню, -нням
відро́чувати, -чую, -чуєш; відрочи́ти, -рочу́, -ро́чиш, -ро́чать 
відру́бний, -на, -не 
відряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; відряди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
відря́джений, -на, -не 
відря́дження, -ння, -нню; -дження, -джень, -дженням 
відря́дний, -на, -не 
відсвятко́ваний, -на, -не 
відсвяткува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
ві ́дси і ві ́дци, присл.
відси́діти, -джу, -диш; відси́дь, -си́дьмо, -си́дьте
відсі ́ль, відсіля́ і відці ́ль, відціля́, присл.
ві ́дсіч і о́дсіч, -чі, -чі, -ччю
відскріба́ти, -ба́ю, -ба́єш; відскребти́, -кребу́, -кребе́ш
відсо́вувати, -со́вую, -вуєш і відсува́ти, -сува́ю, -ва́єш
відсо́ння, -ння, -нню, -нням
відсотко́вий, -ва, -ве
відсо́ток, -тка; -со́тки, -тків
відставля́ти, -вля́ю, -вля́єш; відста́вити, -влю, -виш, -влять; відста́в, -ста́вмо, -ста́вте
ві ́дстань, -ні, -ні, -нню
відстіба́ти, -стіба́ю, -стіба́єш; відстебну́ти, -стебну́; -стебне́ш; відсте́бнений і відсте́бнутий
ві ́дсторонь, присл.
відсту́пник, -ка; -ники, -ків
відсту́пництво, -ва, -ву
відсту́пниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
відсту́пницький, -ка, -ке
відсту́пничин, -на, -не
відсува́ти, -сува́ю, -ва́єш, -ва́є; відсу́нути, -су́ну, -су́неш, -су́нуть; відсу́нь, -су́ньте
відсу́тній, -ня, -нє; -су́тні, -ніх
відсу́тність, -ности, -ності, -ністю
відсього́дні, присл.
відта́к, присл. 
відта́м, присл. 
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відтво́рений, -на, -не 
відтво́рення, -ння, -нню, -нням 
відтво́рюваний, -на, -не 
відтво́рювати, -во́рюю, -во́рюєш; відтвори́ти, -ворю́, -во́риш, -рять
відтепе́р, присл.
відте́рплювати, -те́рплюю, -люєш; відтерпі ́ти, -плю́, -те́рпиш, -те́рплять
ві ́дти, присл.
відтика́ти, -ка́ю, -ка́єш; відіткну́ти, -діткну́, -ді ́ткнеш 
ві ́дтин, -ну; -тини, -нів 
відтина́ти, -на́ю, -на́єш; відтя́ти і відітну́ти, відітну́, віді ́тне́ш 
ві ́дтинок, -нку; -нки, -нків
відтіля́, відті ́ль, присл.
ві ́дті ́нок, -ті ́нку; -ті ́нки, -нків
відто́ді ́ , присл.
відтру́тити, -ру́чу, -ру́тиш; відтру́ть, відтру́тьмо, -тру́тьте
відтя́ти, відітну́, віді ́тне́ш; відітни́, -ні ́ть
відтя́тий, -та, -те
відусі ́ль, відусіля́, присл.
віду́чувати, -ду́чую, -ду́чуєш; відучи́ти, -дучу́, -ду́чиш, -ду́чать
ві ́дхил, -лу; -хили, -лів 
відхи́лення, -ння; -хи́лення, -нень
відхиля́ти, -ля́ю, -ля́єш; відхили́ти, -хилю́, -хи́лиш, -хи́лять
відхі ́д, -хо́ду, -хо́дові
відхідни́й, -на́, -не́
відхристи́тися, -хрищу́ся, -хри́стишся, -стяться
відхри́щуватися, -ри́щуюся, -ри́щуєшся
ві ́дци = ві ́дси, присл.
відці ́джений, -на, -не 
відці ́джувати, -джую, -джуєш; відціди́ти, -ціджу́, -ці ́диш, -дять
відціля́ = відсіля́, присл. 
відці ́ль = відсі ́ль, присл.
відцура́тися, -ра́юся, -ра́єшся кого, чого і від кого-чого 
відчахну́ти, -ну́, -не́ш, -ну́ть 
відчепи́ти, див. відчі ́плювати 
відчиня́ти, -ня́ю, -ня́єш, відчи́няний; відчини́ти, -чиню́, -чи́ниш, -чи́нять, відчи́нений 
відчі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш і відчіпля́ти, -чіпля́ю, -чіпля́єш; відчепи́ти, -че́плю, 

-че́пиш, -че́плять; відче́плений, -на, -не 
відчіпне́, -но́го, -но́му, -ни́м 
відчува́ти, -чува́ю, -ва́єш; відчу́ти, -чу́ю, -чу́єш; -чу́є 
відчу́ження, -ння, -нню 
відчуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м; -чуття́, -чутті ́в, -чуття́м
відші ́птувати, -ші ́птую, -ші ́птуєш; відшепта́ти, -шепчу́, -ше́пчеш, -чуть; -шепчи́, -чі ́м, -чі ́ть 
відшкодо́ваний, -на, -не 
відшкодо́вання, -ння, -нню (кошти тощо)
відшкодо́вувати, -до́вую, -до́вуєш; відшкодува́ти, -ду́ю, -ду́єш кого, кому що
відшкодува́ння, -ння (дія) 
відшто́вхувати, -то́вхую, -хуєш 
відщіпа́ти, -щіпа́ю, -щіпа́єш; відщепну́ти, -щепну́, -ще́пне́ш; відще́пнутий і відще́пнений 
ві ́дьма, ві ́дьми; ві ́дьми́, ві ́дьо́м, ві ́дьма́м
відьма́к, -ка́; -маки́, -кі ́в
відьмува́ння, -ння, -нню, -нням
відьмува́ти, -му́ю, -му́єш
відьо́мство, -ва, -ву 
відьо́мський, -ка, -ке 
ві ́жки, ві ́жок, ві ́жкам 
віз, во́за, на во́зі; вози́, -зі ́в 
ві ́за, -за, -зі; ві ́зи, віз 
візаві ́  (фр.), не відм.
візанти́зм, -мy, -мові 
візанти́ст, -та; -ти́сти, -тів 
візанті ́єць, -ті ́йця; -ті ́йці, -ців 
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візанті ́йський, -ка, -ке 
Візанті ́я, -ті ́ ї, -ті ́єю 
візеру́нок, -ка; -ру́нки, -нків (із стар. вѣзерунокъ) 
візи́та, -ти, -ті; -зи́ти, -зи́т (фр. 1а visite, iт. visita) 
візита́ція, -ції, -цією 
візите́р, -те́ра; -те́ри, -те́рів 
візито́вий, -ва, -ве 
візитува́ти, -ту́ю, -ту́єш кого 
візни́к, -ка́, на -ку́, -ку́! -ники́, -кі ́в 
візо́к, візка́, на візку́; візки́, -зкі ́в 
візува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є 
ві ́ ї, вій, ві ́ям, ві ́ями; див. ві ́я 
війна́, -ни́; ві ́йни, во́єн і війн 
війну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
ві ́йсько, -ка, -кові і -ку, у ві ́йську 
військо́ви́й, -ва́, -ве́ 
війт, -та; ві ́йти, -тів 
війти́, див. ввійти́ 
війце́, -ця́, -цю́, -це́м; ві ́йця, ві ́єць
війя́, війя́, війю́, війя́м (н. р.)
вік, ві ́ку, ві ́кові, на віку́, у ві ́ці; віки́, -кі ́в, -ка́м
віка́рій, -рія, -рієві; -ка́рії, -ріїв
вікарія́т, -ту, -тові
Віке́нтій, -тія, -тієві, -тієм, -тію! Віке́нтійович, -ча. Віке́нтіївна, -ївни. Віке́нтіїв, -єва, -єве
Ві ́клеф, -фа, -фові (а не Уі ́клеф) (англ. реформ. Wiclef)
вікно́, -на́, -ну́, на -кні ́ ; ві ́кна, ві ́кон. Дво́є ві ́кон і дві вікні ́  або два вікна́
ві ́ко, -ка, -ку; ві ́ка, вік
вікові ́чний, -на, -не
вікода́вній, -ня, -нє
віко́нечко, -ка, -ку; -нечка, -нечок
віко́нний, -на, -не 
віко́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
віко́нт, -та; -ко́нти, -тів 
віконте́са, -си; -те́си, -те́с 
віко́нце, -ко́нця, -ко́нцю, на -ко́нці; віко́нця, -ко́нець 
вікопо́мний, -на, -не 
Ві ́ктор, -ра, -рові. Ві ́кторович, -ча. Ві ́кторівна, -вни. Ві ́кторів, -рова, -рове
Вікто́рія, -рії, -рією, -ріє! Вікто́ріїн, -їна, -їне
вікто́рія ре́ґія, -рії ре́ґії (росл.) 
вікторія́нець, -нця; -я́нці, -ців 
вікторія́нський, -ка, -ке 
вікува́ння, -ння, -нню 
вікува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
віл, вола́; воли́, -лі ́в, -ла́м 
вілайє́т, -ту, -тові; -йє́ти, -тів 
Ві ́ленщина, -ни, -ні 
ві ́лія, -лії, -лією; ві ́лії, -лій 
ві ́лла, -лли; ві ́лли, ві ́ллів і вілл
вілля́ти, вілля́ю, вілля́єш і віллю́, віллє́ш; вілля́в, вілля́ла
Ві ́лсон, -на (англ. і ам. прізв. Wilson)
Ві ́лянд, -да (нім. письм. Wieland) 
Ві ́льге́льм, -ма, -мові (Wilhelm) 
Вільгельмі ́на, -ни, -ні, -но! 
ві ́льгість, -гости, -гості, -гістю 
вільго́тний, -на, -не 
Ві ́льна, -ни; ві ́ленський, -ка, -ке 
ві ́льний, -на, -не 
ві ́льність, -ности, -ності, -ністю 
вільні ́ш, вільні ́ше, присл. 
вільні ́ший, -ша, -ше; -ні ́ші, -ших
ві ́льно, присл.
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вільноду́мець, -мця, -мцеві; -ду́мці, -ців
ві ́льха, -хи, -сі; ві ́льхи, вільх 
вільце́, -ця́, -цю́; ві ́льця, -лець 
Вільша́на, -ни, -ні (село) 
вільша́нський, -ка, -ке 
вільши́на, -ни, -ні 
він, вона́, воно́; його́, її,́ йому́, їй; до ньо́го і до йо́го, на ньо́му і на йо́му; вони, їх, їм 
Вінда́ва, -ви, -ві (м.); вінда́вський
вінеґре́та, -ти, -ті (фр. lа vinaigrette)
віне́ць, -нця́, -нце́ві, у -нці ́ ; -нці ́ , -нці ́в, -нця́м
ві ́ник, -ка, -кові, на -ку; -ники, -ків 
Ві ́нниця, -ці, -цею (місто) 
ві ́нницький, -ка, -ке 
Ві ́нничина, -ни, -ні 
Вінніпе́ґ, -ґу (амер. озеро); вінніпе́ґський, -ка, -ке
віно́к, -нка́, -нко́ві, у -нку́; -нки́, -нкі ́в
ві ́нця, ві ́нець, ві ́нцям
ві ́нча́ний, -на, -не
ві ́нча́ння, -ння, -нню, -нням
вінча́ти, -ча́ю, -ча́єш
віншува́ння, -ння, -нню, -нням
віншува́ти, -шу́ю, -шу́єш кого чим (а не з чим)
віньє́та, -ти; -ньє́ти, -ньє́т 
віньє́тка, -тки, -тці; -є́тки, -ток 
Віньї ́(фр. пр. Vigny), не відм. 
віолі ́н, -ну, -нові (хем.) 
віо́ля, -лі, -лею; віо́лі, віо́ль 
віольонче́ля, -лі, -лею; -че́лі, -че́ль 
ві ́ра, -ри, -рі. На ві ́py бра́ти, жи́ти 
Ві ́ра, -ри, -рі, -ро! 
вірва́нт, -та; -ва́нти, -тів 
Вірґі ́лій, див. Верґі ́лій 
Вірґі ́нія, -нії, -нією, -ніє! 
віри́тель, -ля, -леві; -телі, -лів 
ві ́рити, ві ́рю, ві ́риш, ві ́рять; вір, ві ́рмо, ві ́рте
вірля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м, звичайно орля́
вірля́чий, звич. орля́чий, -ча, -че
вірмени́н, іноді вірме́н, -на; -ме́ни, -ме́нів
Вірме́нія, -нії, -нією
вірме́нський, -ка, -ке
ві ́рний, -на, -не
ві ́рність, -ности, -ності, -ністю
вірнопідда́нець, -ння; -да́нці, -нців
вірнопідда́ний, -на, -не
вірнопідда́ниця, -ці; -да́ниці, -да́ниць
вірнопідда́нчий, -ча, -че
віртуо́з, -за; -о́зи, -зів
віртуо́зний, -на, -не
ві ́рувати, -рую, -руєш, -рує
ві ́рчий, -ча, -че; -чі, -чих, -чим
вірш, -ша і -шу; ві ́рші, -шів 
ві ́рша, -ші, -ші, -шею; ві ́рші, ві ́ршів
віршо́ваний, -на, -не
віршови́й, -ва́, -ве́
віршома́з, -за; -ма́зи, -зів 
віршува́ння, -ння, -нню, -нням 
віршува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
Вісба́ден, -ну, у -ні (місто-курорт); вісба́денський, -ка, -ке 
ві ́сім, вісьмо́х і восьми́, вісьмо́м, вісьмома́ або вісьма́, на вісьмо́х 
вісімдеся́т, вісімдесятьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
вісімдеся́тий, -та, -те
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вісімдесят(и)лі ́тній, -ня, -нє 
вісімдесят(и)лі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і лі ́ттів
вісімдесят(и)рі ́чний, -на, -не
вісімдесят(и)рі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям 
вісімдеся́тник, -ка; -ники, -ків 
ві ́сімка, -ки, -ці; ві ́сімки, -сімок 
вісімна́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́ 
вісімна́дцятий, -та, -те 
вісімнадцят(и)лі ́тній, -ня, -нє
вісімна́дцятка, -тки, -тці; -дцятки, -ток
вісімна́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
вісімсо́т, вісьмо́х і восьми́ сот, вісьмо́м стам
вісімсо́тий, -та, -те
вісімсотлі ́тній, -ня, -нє
вісімсотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і лі ́ттів
вісімсотрі ́чний, -на, -не
вісімсотрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -річ і -рі ́ччів
віск, во́ску, на воску́
ві ́скі (англ.), не відм. 
віскри́вець, -вця; -ри́вці, -вців 
віскри́вий, -ва, -ве 
віслю́к, -ка́; -слюки́, -кі ́в 
ві ́сник, -ка, у -ку; -ники, -ків 
ві ́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
вісо́н, -ну, -нові, у -ні 
ві ́спа, -пи, -пі
віспа́р, -ря́, -ре́ві; -парі ́ , -рі ́в 
Віссаріо́н, -на, -нові (ім’я) 
віст, -ту, -тові (гра в карти) 
ві ́сті, вісте́й, ві ́стя́м
ві ́стка, -тки, -тці; вістки́, вісто́к 
ві ́стря, -ря, -рю; ві ́стря, ві ́стер 
вістува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
вість, ві ́сти, ві ́сті, ві ́стю; ві ́сті, вісте́й, ві ́стя́м
вісь, о́сі, о́сі, ві ́ссю; о́сі, осе́й 
вісьмери́к, -ка́; -рики́, -кі ́в
віталі ́зм, -му, -мові 
вітамі ́ни, -нів, -нам 
віта́ння, -ння, -нню, -нням 
віта́ти, -та́ю, -та́єш кого́ з чим, але вита́ти де (ширяти)
Ві ́тебськ, -ку, -кові, у -ку (м.) 
ві ́тебський, -ка, -ке 
ві ́тер, -тру, -трові; ві ́три́, -трі ́в 
вітере́ць, вітерця́, -це́ві; -терці ́ , -ці ́в 
Ві ́тмен, -на (а не Уі ́тман) (амер. письм. Whitman) 
вітре́ць, -треця́; вітреці ́ , -ці ́в 
вітри́ло, -ла, -лу; -ри́ла, -ри́л 
вітри́льник, -ка; -ники, -ків 
вітри́на, -ни; -ри́ни, -ри́н 
ві ́трів, -рова, -рове 
вітріо́ль, -лю, -леві 
вітріо́льовий, -ва, -ве 
вітрогі ́н, -го́ну; -го́ни, -нів 
вітрува́тий, -та, -те 
вітря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в 
вітряни́й, -на́, -не́
вітрячо́к, -чка́, -ко́ві, у -чку́; -рячки́, -рячкі ́в
Ві ́тте (прізв.), не відм. 
ві ́ття, -ття, -ттю, -ттям, на -тті 
вітце́вий, -ва, -ве 
вітці ́вський, -ка, -ке 
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вітчи́зна, -ни, -ні, -но! 
ві ́тчи́м, -ма; -чи́ми, -мів 
Віфлеє́м, -му, -мові, у -мі (м. в Юдеї)
віфлеє́мський, -ка, -ке
ві ́хоть, ві ́хтя, -хтеві, -хтем; ві ́хті, -тів
віцедире́ктор, -ра; -тори, -рів
віцеко́нсул, -ла; -сули, -лів 
віцепрезиде́нт, -та; -де́нти, -тів 
ві ́че, ві ́ча, -чу, -чем, на ві ́чі і на ві ́чу; ві ́ча, віч і ві ́чів
ві ́чко́, -ка́, -ку́, у ві ́чку́; ві ́чка, ві ́чок
віч-на́-віч, присл.
ві ́чний, -на, -не
ві ́чність, -ности, -ності, -ністю
ві ́чно, присл.
вічнозеле́ний, -на, -не 
вічови́й, -ва́, -ве́ 
ві ́шальник, -ка; -ники, -ків 
ві ́шаний, -на, -не 
ві ́шання, -ння, -нню, -нням 
ві ́шати, -шаю, -шаєш, -шає
Віші ́ (фр. курорт), не відм.
віштя́, виг.
ві ́щий, -ща, -ще; ві ́щі, -щих
ві ́що, займ., знах. від що; вживають іноді після прийменників: за ві ́що? ні за ві ́що. Нема за 

ві ́що купи́ти
віщува́ння, -ння, -нню, -нням
віщува́ти, -щу́ю, -щу́єш, -щу́є
ві ́я, ві ́ ї, ві ́єю; ві ́ ї, вій
віяду́к, -ку; -ду́ки, -ків
ві ́ялка, -яки, -лці; ві ́ялки, ві ́ялок
ві ́яльник, -ка; -ники, -ків
ві ́яльниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
ві ́яння, -ння, -нню, -нням
ві ́яти, ві ́ю, ві ́єш, ві ́є; вій, ві ́йте
в’їда́тися, -да́юся, -да́єшся, -да́ється
в’їд́ливий, -ва, -ве
в’їд́ливість, -вости, -вості, -вістю
в’їжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш
в’їж́джений, -на, -не
в’їзд, -ду; в’їз́ди, -дів
в’їз́дити, в’їж́джу, в’їз́диш що; в’їздь, в’їз́дьте
в’їзди́ти, в’їжджу́, в’їзди́ш куди; в’їзди́, в’їзді ́м, в’їзді ́ть 
в’їзни́й, -на́, -не́ 
в’їс́тися, в’їм́ся, в’їси́ся, в’їс́ться; в’їж́ся, в’їж́теся
в’їх́ати, в’їд́у, в’їд́еш, в’їд́е; в’їдь, в’їд́ьте
вйо! вйо-вйо́! виг.
вйо́кати, -каю, -каєш, -кає
вк... див. ук...
вка́заний, -на, -не
вказі ́вка, -вки; -зі ́вки, -зі ́вок
вказівни́й, -на́, -не́
вкінці ́ , присл. = наоста́нці
в кінці ́  чого, імен. В кінці ́  гре́блі шумля́ть ве́рби (Пісня). В кінці ́  ву́лиці (Коцюб.) 
вкла́дка, -дки, -дці; -дки, -док 
вкла́дник, -ка; -ники, -ків 
вкла́дниця, -ці; -ниці, -ниць 
вклони́тися, -нюся, -нишся, -няться
вклоня́тися, -ня́юся, -ня́єшся, -ня́ється
вко́ло, присл.-прийм.
вкорени́ти(ся), див. вкорі ́нюватися
вкорені ́лий, -ла, -ле
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вкорі ́нення, -ння, -нню, -нням
вкорі ́нювати(ся), -рі ́нюю(ся), -рі ́нюєш(ся) і вкоріня́ти(ся), -ріня́ю(ся), -ріня́єш(ся); 

вкорени́ти(ся), -реню(ся), -рени́ш(ся), -реня́ться
вкоро́чений, -на, -не 
вкоро́чувати, -чую, -чуєш; вкороти́ти, -рочу́, -ро́тиш; вкороти́, -ті ́м, -ті ́ть
вко́чувати, -чую, -чуєш; вкоти́ти, вкочу́, вко́тиш; вкоти́, -ті ́ть
вкрай, присл. Не врази́ ти мого́ серде́нька вкрай (Пісня)
в край, імен. В край села́
вкра́сти, див. укра́сти
вку́пі, присл. Росли́ вку́пі
в ку́пі, імен. В ку́пі піску́
вл... див. ул...
влад, присл.
вла́да, -ди, -ді (а не ула́да)
вла́да́р, -ря, -реві; вла́да́рі, -рів
вла́дарів, -рева, -реве
вла́да́рка, -ки, -ці; -да́рки, -рок
вла́дарчин, -на, -не
влада́ти, -да́ю, -да́єш чим
Владивосто́к, -ку, -кові, у -тоці (м.)
владивосто́цький, -ка, -ке
влади́ка, -ки, -ці; -ди́ки, -дик
Владисла́в, -ва, -ву (ім’я)
влади́чній, -ня, -нє
влади́чньо, присл.
вла́дний, -на, -не; -ні, -них
вла́дно, присл.
владува́ти, -ду́ю, -ду́єш
владу́щий, -ща, -ще; -ду́щі, -щих
влама́ти, -ма́ю, -ма́єш і вломи́ти, -млю́, -миш
вла́сне, присл.
вла́сний, -на, -не
вла́сник, -ка; -ники, -ків, -кам
вла́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
вла́сницький, -ка, -ке; -кі, -ких
вла́сничин, -на, -не
вла́сність, -ности, -ності, -ністю
власнору́чний, -на, -не
власти́вий, -ва, -ве 
власти́вість, -вости, -вості, -вістю; -вості, -востей
власти́во, присл. 
власти́тель, -ля, -леві, -лем, -лю! -телі, -лів
власти́телька, -льки, -льці; -тельки, -тельок 
вле́сливий, -ва, -ве 
влеті ́ти, див. вліта́ти
влива́ти, -ва́ю, -ва́єш; вли́ти, увіллю́, увіллє́ш або віллю́, віллє́ш; влий, вли́йте
влиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
вліта́ти, -та́ю, -та́єш; влеті ́ти, влечу́, влети́ш, -ти́ть
влі ́ті, присл.
влі ́тку, присл.
вло́ви, вло́вів, -вам
вло́вчий, -чого, -чому; -вчі, -чих
вломи́ти, -млю́, -миш, -мить, -млять
влоск, присл.
влуча́ти, -ча́ю, -ча́єш; влучи́ти, влу́чу, -чиш, -чать 
влу́чний, -на, -не 
влу́чність, -ности, -ності, -ністю
влу́чно, присл.
вльот, присл.
вм... див. ум...
вмах, присл.
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вмент, присл.
вми́ваний, -на, -не
вмира́ти, -ра́ю, -ра́єш; вме́рти, вмру, вмреш, вмруть; вмер, вме́рла 
вмиру́щий, -ща, -ще
вми́сне, присл. 
вмить, ми́ттю, присл. 
вмі ́лий, -ла, -ле 
вмі ́лість, -лости, -лості, -лістю 
вмоча́ти, -ча́ю, -ча́єш; вмочи́ти, -чу́, -чиш, -чать; вмокну́ти, -ну́, -не́ш
вн... див. ун...
в на́слідок чого
вна́хилку, присл.
внезаба́рі, присл.
вне́сений, -на, -не
вне́сення, -ння; -сення, -сень і -сеннів
вне́сок, вне́ска[у]; вне́ски, -сків
вне́сти́, див. вно́сити
вниз, присл.
внизу́, присл.
вні ́вець, присл.
вно́сити, вно́шу, вно́сиш, -сять; внось, вно́сьмо, вно́сьте; вне́сти́, внесу́, внесе́ш, -се́; вніс, 

внесла́, внесли́; вні ́сши
вночі ́ , присл.
внук і ону́к, -ка, -кові, -че! вну́ки, -ків
вну́трішній, -ня, -нє; -ні, -ніх
внуча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; внуча́та, -ча́т, -ча́там
вну́чка і ону́чка, -чки, -чці; -чки, -чок, -чкам
вну́ччин, -на, -не; -ні, -них
в обі ́д, в обі ́ди, присл.-імен.
вовк, во́вка, во́вкові, на во́вкові, во́вче! вовки́, вовкі ́в, -ка́м
вовківня́, -вні ́ , -вне́ю; -кі ́вні, -кі ́вень
вовкува́тий, -та, -те
вовкула́к, -ка; -ла́ки, -ків
вовкула́цтво, -ва, -ву
Во́вча, -вчі, -вчею (а не Вовча́нськ); вовча́нський, -ка, -ке 
вовча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т 
вовченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
во́вчий, -ча, -че; во́вчі, -чих 
во́вчик, -ка, -кові, -ку! -чики, -ків 
вовчи́ця, -ці, -цею; -чи́ці, -чи́ць 
вовчи́чин, -на, -не 
во́гки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
во́гкість, -кости, -кості, -кістю 
вогкі ́ший, -ша, -ше; -ші, -ших 
во́гко, присл. 
вогкува́тий, -та, -те 
вогне́нний, звич. огне́нний, -на, -не 
вогнетрива́лий, звич. огнетрива́лий 
во́гник, -ка; -ники, -ків; див. о́гник 
во́гнище, звич. о́гнище, -ща
вогняни́й, звич. огняни́й, -на́, -не́
вого́нь, вогню́, -гне́ві, -не́м, частіше ого́нь, огню́, огне́ві, -не́м; огні ́ , огні ́в
во́гшати, -шаю, -шаєш 
во́гший, -ша, -ше = вогкі ́ший 
Воґе́зи, -ґе́зів (гори); воґе́зький 
воґу́ли, -лів (народ); воґу́льський 
Воґюе́ (фр. письм.Vogüé), нe відм.
вода́, води́; во́ди, вод, во́дам 
водеві ́ль, -ля; -ві ́лі, -лів 
во́день, во́дню, -дневі, у -дні 
во́дження, -ння, -нню, -нням 
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води́ти, воджу́, во́диш, во́дять 
води́чка, -чки, -чці; -ди́чки, -ди́чок
воді ́ння, -ння, -нню, нням
во́дник, -ка; -ники, -ків
водно́, присл.
водно́раз, присл.
водно́сталь, присл.
водно́час, присл.
водові ́з і водово́з, -во́за, -во́зові, -во́зе! -во́зи, -зів 
водогі ́н, -го́ну; -го́ни, -нів 
водогі ́нний, -на, -не 
водогра́й, -гра́ю; -гра́ї, -гра́їв 
водозбі ́р, -бо́ру; -бо́ри, -рів 
Водола́га, -ги, -зі (село); водола́зький, -ка, -ке
Водола́жченко, -ка, -кові (прізв.)
водолікува́ння, -ння, -нню
водомі ́р, -мі ́ра; -мі ́ри, -рів
водомі ́рний, -на, -не
водопі ́й, -по́ю, -по́єві; -по́ї, -по́їв
водопі ́лля, -лля, -ллю, -ллям
водопостача́ння, -ння, -нню, -нням
водосвя́ття, -ття, -ттю, -ттям, на -тті
водоспа́д, -ду; -па́ди, -дів
водоте́ча, -чі, -чі, -чею; -те́чі, -те́ч
водо́хрища, -хрищ і водо́хрищі, -щів
водяни́й, -на́, -не́
водяни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
водя́нка, -нки, -нці 
воєво́да, -ди, -ді, -до! -во́ди, -во́д і -во́дів
воєво́диня, -ні, -нею; -дині, -динь
воєнізова́ний, -на, -не
воєнізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
воєнко́р, -ра; -ко́ри, -рів
воє́нний, -на, -не
во́жений, -на, -не
во́ження і возі ́ння, -нню, -нням від вози́ти 
во́зик, -ка, на -ку; -зики, -ків 
вози́ти, вожу́, во́зиш, во́зять 
возі ́льник, -ка; -ники, -ків
возі ́ння, -ння, -нню
возови́й, -ва́, -ве́
возо́[і ́ ]вня, -ні, -нею; -зо́[і ́ ]вні, возо́вень
войовни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
войовни́чий, -ча, -че
вока́буля, -лі, -лі; -булі, -лів, -лам
вокаліза́ція, -ції, -цією
вокалі ́зм, -му, -мові
вокалізо́ваний, -на, -не
вокалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
вока́льний, -на, -не
вока́льність, -ности, -ності, -ністю
вокза́л, -лу; -за́ли, -лів 
вокза́льний, -на, -не
Во́лга, -ги, -зі (ріка)
во́лзький, -ка, -ке
воли́, волі ́в, вола́м; див. віл
во́лик, -ка; -лики, -ків
воли́нський, -ка, -ке
Воли́нь, -ли́ні, -ли́ні, -ли́нню, на -ли́ні
волі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш і волю́, воли́ш, воли́ть
волі ́чка, -чки, -чці 
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во́ло, -ла, -лу; во́ла, во́лів
волові ́д, -во́да; -во́ди, -дів
волово́дитися, -во́джуся, -дишся, -дяться; не -во́дься, -во́дьтеся 
волово́діння, -ння, -нню, -нням 
Во́лоґда, -ди, -ді (рос. м.); волоґо́дський, -ка, -ке
волода́р, -ря́, -ре́ві; -дарі ́ , -рі ́в 
воло́да́рка, -ки, -ці; -да́рки, -рок 
Володи́мир, -ра, -рові, -ре! Володи́мирович, -ча. Володи́мирівна, -вни. Володи́мирів, -рова, 

-рове 
володі ́ння, -ння; -ді ́ння, -ді ́нь і -ді ́ннів
володіти, -дію, -дієш чим
воло́ки, воло́к, -ло́кам
волоки́та, -ти, -ті
волокно́, -на́; воло́кна, воло́ко́н
волокнува́тий, -та, -те
волокти́, волочу́, -ло́чеш, -ло́чуть; воло́чучи; волі ́к, волокла́, -локли́; волі ́кши; волочи́, -чі ́ть
во́лос, -са (одного) і -cу (волосся), -сові; мн. воло́сся, -сся
волосі ́ння, -ння, -нню, -нням
волосі ́нь, -се́ні, -се́ні, -сі ́нню
волосни́й, -на́, -не́
воло́сся, -сся, -ссю, -ссям, на -ссі
воло́ссячко, -ка, -ку
во́лость, -сти, -сті, во́лостю; -лості, -стей
воло́ський, -ка, -ке 
во́лот, -та; во́лоти, -тів
воло́х, -ха; воло́хи, -хів, -хам 
волоцю́га, -ги, -зі; -цю́ги, -цю́г
волоцю́зтво, -ва, -ву 
воло́чений, -на, -не 
Волочи́ське, -кого, -ким (місто); волочи́ський, -ка, -ке 
волочи́ти, -лочу́, -ло́чиш, -ло́чать; воло́чачи; волочи́, -чі ́ть 
волочи́тися, -лочу́ся, -ло́чишся, -чаться
волочі ́льник, -ка; -ники, -ків
волочі ́ння, -ння, -нню
воло́шка, -шки, -шці; -ло́шки, -ло́шок
Воло́щина, -ни, -ні
Во́лхов, -хова, -ву, -вом (р.)
волюнтари́зм, -му, -мові
волюнтари́ст, -та; -ри́сти, -тів
во́ля, -лі, -лею, во́ле!
воля́н, -на; -ля́ни, -нів
воляпю́к, -ка, -кові; -пю́ки, -ків
воля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в
вольови́й, -ва́, -ве́
вольонте́р, -те́ра; -те́ри, -те́рів
вольт, -та; во́льти, -тів (міра елек.)
вольт-ампе́р, -та-ампе́ра; во́льти-ампе́ри, -тів-ампе́рів
Во́льта, -ти, -ті (іт. фізик). Во́льтів, -това, -тове
Вольте́р, -ра (фр. письм.)
вольтерія́нець, -нця; -я́нці, -нців
вольтерія́нський, -ка, -ке
вольтиже́р, ра; -же́ри, -рів
вольтижува́ти, -жу́ю, -жу́єш
во́мпити, -плю, -пиш, -плять
вона́, її,́ їй, не́ю
Во́рзель, -зеля, у -лі (с.); во́рзельський
вори́нний, -на, -не (від вори́на)
ворі ́жечка, -чки, -чці; -жечки, -жечок
ворі ́течка, -течок, -течкам 
ворі ́тний, -на, -не і ворі ́тній, -ня, -нє
ворі ́тця, -рі ́тець, -рі ́тцям 
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воркі ́т, -кота́, -кото́ві
воркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть; -кочи́, -чі ́ть і воркоті ́ти, -кочу́, коти́ш, -котя́ть; -коти́, -ті ́ть
Воробйо́в, -бйо́ва, -ву, -вим (poс. пр.)
во́рог, -рога, -гові, -роже! -роги́
ворогува́ння, -ння, -нню, -нням
ворогува́ти, -гу́ю, -гу́єш, -гу́ють
ворожби́т, -та; -би́ти, -тів
ворожби́тство, -ва, -ву
ворожби́тський, -ка, -ке
воро́же, присл.
воро́же́ньки і ворі ́же́ньки, -ків, -кам 
воро́жий, -жа, -же; -ро́жі, -жих
ворожи́ти, -рожу́, -ро́жиш, -ро́жать 
ворожі ́ння, -ння, -нню, -нням 
воро́жість, -жости, -жості, -жістю 
воро́жка, -жки, -жці; воро́жки, -жок
ворожне́ча, -чі, -чі, -чею
воро́жчин, -на, -не; -чині, -них 
во́рон, -рона; во́рони, -нів, -нам 
воро́на, -ни; воро́ни, воро́н, -ро́нам 
вороненя́, -неня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т 
вороне́нький, -ка, -ке 
вороне́ць, -ронця́, -це́ві; -ронці ́ , -ці ́в
ворони́й, -на́, -не́; -ні ́ , -ни́х 
Ворони́й, -но́го, -но́му (укр. поет) 
Воро́ніж, -нежу, -нежеві, -нежем (м.); воро́нізький, -ка, -ке
Воро́ніжчина, -ни, -ні 
вороння́, -ння́, -нню́, -ння́м (зб.) 
вороня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
воро́нячий, -ча, -че; -нячі, -чих 
вороня́ччя, -ччя, -ччю, -ччям (зб.) 
Воронькі ́в, -ко́ва, -ко́ву, -ко́вом (с.)
воронькі ́вський, -ка, -ке 
воро́та, -рі ́т, -рі ́тьми́, на воро́тях 
ворота́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в 
вороття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
ворохі ́бник, -ка; -ники, -ків
Вороши́лов, -ва, -ву; -вим (рос. пр.) 
Во́рскло, -ла, -лу (ріка) 
воруши́ти, -рушу́, -ру́шиш, -ру́шать; вору́ш, -ру́ште
воруші ́ння і вору́шення, -ння
ворушки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
восени́ або увосени́, присл.
воско́ваний, -на, -не
воско́ви́й, -ва́, -ве́ 
воскреса́ти, -са́ю, -са́єш; воскре́снути, -ну, -неш
Воскресе́нський, -кого (рос. прізв.)
воскресі ́ння, -ння, -нню, -нням
воскува́ти, -ку́ю, -ку́єш; воску́й, -ку́йте
воста́ннє, присл.
во́сьмеро, -ро́х, -ро́м, -рома́
во́сьмий, -ма, -ме
восьмикінце́вий, -ва, -ве
восьмику́тник, -ка; -ники, -ків
восьмику́тній, -ня, -нє; -ні, -ніх
восьмилі ́тка, -тки, -тці; -лі ́тки, -лі ́ток
восьмилі ́тній, -ня, -нє
восьмилі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів, -лі ́ттям
восьмирі ́чка, -чки, -чці; -рі ́чки, -рі ́чок
восьмирі ́чний, -на, -не
восьмирі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям 
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восьму́ха, -хи, -сі; -му́хи, -му́х 
вотува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є 
во́тум, -му, -мові 
во́хра, -ри, -рі, -рою 
вочеви́дьки, вочеви́дячки, присл.
вочу́, присл.
во́ша, -ші, -ші, -шею; во́ші, во́шей, -шам
воща́ни́й, -на́, -не́
во́щений, -на, -не; дієпр.
вощи́на, -ни; -щи́ни, -щи́н
вощи́нний, -на, -не (від вощи́на)
вощи́ти, вощу́, -щи́ш, -ща́ть
воюва́ння, -ння, -нню, -нням
воюва́ти, вою́ю, вою́єш; воюва́в, -ва́ла; вою́й, вою́йте 
вояже́р, -ра; -же́ри, -рів 
вояже́рка, -рки; -же́рки, -же́рок 
вояже́рський, -ка, -ке 
вояжува́ти, -жу́ю, -жу́єш, -жу́є 
воя́к, -ка́, -ко́ві, на -ко́ві, воя́че! вояки́, -кі ́в, -ка́м 
воя́цтво, -ва, -ву 
воя́цький, -ка, -ке 
воя́ччина, -ни, -ні 
вп... див. уп... 
впе́внений, -на, -не в чому 
впе́вненість, -ности, -ності, -ністю 
впе́внення, -ння, -нню, -нням 
впе́внено, присл. 
впевня́ти(ся), -ня́ю(ся), -ня́єш(ся), впе́вни́ти(ся), -ню(ся), -ниш(ся) в чому
впень (геть), присл. Розби́ти во́рога
в пень, імен. Улу́чив у пень
впере́д, присл.
впере́кидь, присл.
впере́між, впере́міжку (чергуючись), присл.
впере́міш, впере́мішку, присл. (від міша́ти)
впере́хрест, присл. 
впері ́щити, -рі ́щу, -рі ́щиш, -рі ́щать; впері ́щ, -рі ́щмо, -рі ́щте 
впері ́щувати, -щую, -щуєш
впе́ртися, див. впира́тися 
впе́рто, присл.
впе́ртість, -тости, -тості, -тістю 
впе́рше, впе́рве, присл. 
впин, впи́ну, -нові
впини́ти, впиню́, впи́ниш
впира́тися, -ра́юся, -ра́єшся; впе́ртися, впру́ся, впре́шся; впе́рся, впе́рлася; впе́ршися 
впи́рскувати, див. впо́рскувати 
впис, -су, -сові
впи́саний, -на, -не
вписа́ти(ся), впишу́(ся), впи́шеш(ся), -шуть(ся)
впи́сувати(ся), -сую(ся), -суєш(ся)
впи́тися, вп’ю́ся, вп’є́шся, вп’є́ться, вп’ю́ться
впі ́вночі і опі ́вночі, присл.
впісля́, присл.
вплав, присл.
вплач, присл.
вплив, -ву на кого-що, а в[у]пли́в чого куди. Під парті ́йним впли́вом (а не упли́вом)
вплива́ти, -ва́ю, -ва́єш; впли́нути, -ну, -неш на кого-що, а в[у]плива́ти, в[у]пли́нути в що 

(текти)
впливо́вий, -ва, -ве
впливо́вість, -вости, -сті, -вістю
впова́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
впо́вні, присл. 
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впого́нь, присл. 
вподві ́йні, присл. 
вподо́бний, -на, -не 
вподо́вж, присл. 
в по́зику; брати в по́зику
вполови́ну, присл.
впо́перек, присл.
впорожні ́ , присл.
впо́рскувати, -кую, -куєш; впо́рснути, -ну, -неш і впи́рскувати, впи́рснути
впо́ру, присл. = вча́сно
впо́руч, присл.
впослі ́док, впослі ́д, присл.
впоча́тку, присл. = споча́тку
впра́ва (в чому, яка), але упра́ва (уряд). Фізи́чні впра́ви. Академі ́чна упра́ва
вправля́тися, -вля́юся, -вля́єшся; впра́витися, -влюся, -вишся, -вляться з чим, у чому
впра́вний, -на, -не
впра́во, присл.
впрова́джений, -на, -не
впровадження, -ння, -нню, -нням
впрова́джувати, -джую, -джуєш; впрова́дити, -ва́джу, -диш, -дять
впродо́вж, присл.
впряга́ти, -га́ю, -га́єш; впрягти́, впряжу́, -же́ш, -жу́ть; впріг, впрягла́; впрі ́гши
впуск, -ку, -кові 
вп’я́те, присл.; в п’я́те, числ. Вп’я́те присяга́юся. В п’я́те вікно́ сту́кнув
вп’я́теро, присл.; в п’я́теро, числ. 
вп’ять, присл. = знов 
вп’ятьо́х, присл.; в п’ятьо́х, числ. 
вр... див. ур...
вража́ти, -жа́ю, -жа́єш
вра́жений, -на, -не
вра́ження і вражі ́ння, -ння, -ннію; вра́ження, -жень і -женнів; вражі ́ння, -жінь і -жі ́ннів 
вра́жий, -жа, -же; -жі, -жих, -жим 
враз, присл.
врази́ти, вражу́, врази́ш, -зя́ть 
вра́зький = вра́жий 
вра́нґелівець, -вця; -вці, -вців 
Вра́нґель, -ґеля, -леві (прізв.) 
вра́нішній і ра́нішній, -ня, -нє 
вра́нці, присл. 
вре́шті, присл.
врі ́вень, врі ́вні з чим, присл. 
вро́да, -ди, -ді, -до! 
вро́джений, -на, -не 
вроди́ти, вроджу́, вро́диш
врожа́й, -жа́ю, -єві, -єм; -жа́ї, -їв 
врожа́йність, -ности, -ності, -ністю 
вро́зсип, присл.
вро́зтіч, присл.
вро́їт́ися, вро́юся, вро́їшся, вро́їться, вро́яться 
Вро́на, -ни, -ні (прізв.) 
Вру́бель, -беля, -белеві (прізв.) 
вру́на, врун і вру́нів
вряд, присл. 
вряди́-годи, присл.
вс... див. ус... 
вса́джений, -на, -не
вса́джувати, -джую, -джуєш; всади́ти, -джу́, -диш, -дять
все, все ж, все́ таки, все́ ж таки, присл.
всебі ́чний, -на, -не
всебі ́чно, присл.
Все́волод, -да. Все́володович, -ча. Все́володівна, -вни
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всеінді ́йський, -ка, -ке
вселю́дний, -на, -не
вселю́дський, -ка, -ке
всемі ́ський, -ка, -ке
всенаро́дній, -ня, -нє
всенаро́дньо, присл.
все́нький, -ка, -ке; -кі, -ких
все одно́, присл.
всере́дині, присл.; див. усере́дині
в сере́дині чого, імен. В сере́дині ре́чення
все́світ, -ту, -тові; -світи, -тів
всесві ́тній, -ня, -нє
всеси́льний, -на, -не
всесою́зний, -на, -не
все́ таки, присл.
всеукраїн́ський, -ка, -ке
всецілю́щий, -ща, -ще; -щі, -щих
вси́діти, вси́джу, -диш, -дить
вси́лення, -ння, -нню кому чого
вси́лу (ледве), присл. Вси́лу вона́ від не́ї ви́рвалась (Сл. Грінч.)
в си́лу, імен. Вбива́тися в си́лу
всиля́ти, -ля́ю, -ля́єш кому що, а всиля́ти або усиля́ти що куди (ни́тку в го́лку) 
всіля́кий, -ка, -ке; -кі, -ких
всіля́ко, присл.
всі ́сінький, -ка, -ке; -кі, -ких
вско́ки, присл. 
вслід за ким, присл. 
в сльо́зи, імен.
всмак, присл.
всмерть, присл. Зляка́вся всмерть
вспід, присл.
вспо́ді, присл. 
вста́вка, -ки, -ці; -та́вки, -та́вок 
вставля́ти, -ля́ю, -ля́єш; вста́вити, -влю, -виш, -влять; встав, вста́вмо, вста́вте
вставни́й, -на́, -не́ (а не уставни́й)
вста́ти, вста́ну, вста́неш; встань, вста́ньмо, вста́ньте
встерегти́ся, -режу́ся, -реже́шся; встері ́гся, -регла́ся, -регли́ся; -рі ́гшися 
встид, звичайно стид, сти́ду і стида́, -дові
вступ, -пу; всту́пи, -пів до чого; порівн. у́ступ
вступни́й, -на́, -не́
встяж, присл.
всу́переч чому, присл.
всю́ди, присл.
вся́кий, -ка, -ке; -кі, -ких, -ким 
вся́чина, -ни, -ні 
всьо́го́, всього-на́-всього, присл. 
всьогосві ́тній, -ня, -нє 
вт... див. ут...
втекти́, див. втіка́ти 
втелю́щити, -лю́щу, -щиш, -щать; втелю́щ, -щмо, -щте 
втереби́ти, -блю́, -ре́биш, -блять 
вте́рти, див. втира́ти 
вте́ча, -чі, -чі, -чею; вте́чі, втеч 
втина́ти, -на́ю, -на́єш; втя́ти, втну, втнеш; втяв; втни, втніть 
втира́ти, -тира́ю, -тира́єш; вте́рти, втру, втреш; втер, вте́рла; втри, втрім, втріть 
втіка́ти, втіка́ю, втіка́єш; втекти́, втечу́, втече́ш; втік, втекла́, втекли́; вті ́кши; втечи́, втечі ́ть 
втіка́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -ка́чу! -качі ́ , -чі ́в, -ча́м
втікачі ́в, -че́ва, -че́ве
втіка́чка, -чки, -чці; -ка́чки, -ка́чок 
втіка́ччин, -на, -не (від втіка́чка) 
вті ́лений, -на, -не 
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вті ́лення, -ння, -нню, -нням 
вті ́лювати, вті ́люю, -люєш; вті ́лити, -лю, -лиш; втіль, вті ́льте 
втім, а втім присл. = проте́. А втім, оста́ння ри́са в Петрусе́ві вде́ржалася (Крим.)
в тім, займ. В тім гаю́, у тій хати́ні, у раю́ я ба́чив пе́кло... (Шевч.) 
вті ́шити, вті ́шу, -шиш, -шать; втіш, вті ́ште
вті ́шний, -на, -не
вті ́шність, -ности, -ності, -ністю
вто́млений, -на, -не
вто́млювати, -млюю, -млюєш; втоми́ти, -млю́, -миш, -млять
вто́мний, -на, -не
вто́ра, -ри, -рі; вто́ри, втор
вторго́ваний, -на, -не
вторгува́ти, -гу́ю, -гу́єш
вторі ́к, присл.
вторува́ти, -ру́ю; -ру́єш (від вто́ра)
втра́та, -ти; втра́ти, втрат
втра́тити, -ра́чу, -ра́тиш, -тять; не втрать, не втра́тьте 
втра́тний, -на, -не 
втрача́ти, -ча́ю, -ча́єш 
втре́тє, присл.; в тре́тє, числ. 
втро́є, присл.; в тро́є, числ. 
втруча́ння, -ння, -нню, -нням в що
втрьох, присл.; в трьох, числ. Ми були́ втрьох. В трьох кімна́тах
втямки́, присл.
вуа́ль, -лю, -леві, -лем (ч. р.) (фр. le voile)
ВУАН, ВУАН’у = Всеукраїн́ська Акаде́мія Нау́к 
ву́гі ́лля, -лля, -ллю, -ллям 
ву́гіль, ву́голя (одного) і ву́голю (вугілля), -голеві
вугляни́й, -на́, -не́
вугля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, -ре! -лярі ́ , -рі ́в
вуджени́на, -ни, -ні
ву́дка, -дки, -дці; ву́дки́, -док
вудка́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -карі ́ , -рі ́в
вуж, -жа́, -же́ві; вужі ́ , -жі ́в
ву́жчати, -чаю, -чаєш, -чає
ву́жче, присл. 
ву́жчий, -ча, -че за (від) кого, за що, від чого 
вузде́чка, -чки, -чці; -де́чки, -де́чок 
вузе́сенький, -ка, -ке 
вузина́, -ни́, -ні ́
вузі ́сінький, -ка, -ке
вузлува́тий, -та, -те 
ву́зол, вузла́; вузли́, -злі ́в 
вузьки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
ву́зькість, -кости, -кості, -кістю 
ву́зько, присл. 
ву́лик, -ка, -кові, у -ку; -лики, -ків
ву́лиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць
ву́личка, -чки, -чці; -лички, -чок
ву́личний, -на, -не
ву́личок, -чка (зменш. від ву́лик)
ву́лій, -лія, у -лії; -лії, -ліїв
вулка́н, -на; -ка́ни, -нів
вулкані ́зм, -му, -мові
вулкані ́чний, -на, -не
вульґариза́тор, -ра; -тори, -рів
вульґариза́ція, -ції, -цією
вульґари́зм, -му; -ри́зми, -мів
вульґаризо́ваний, -на, -не
вульґаризува́ння, -ння, -нню
вульґа́рний, -на, -не (лат. vulgaris)
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вульґа́та, -ти (лат. переклад біблії)
вyс, -са; ву́са і ву́си, ву́сів, ву́сам, ву́сами
вуса́нь, -ня́, -не́ві; -сані ́ , -ні ́в 
вуста́, вуст, вуста́м і уста́, уст 
вутеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т, -ня́там
ву́тя, -тя́ти, -тя́ті, -тя́м; -тя́та, -тя́т
ву́хо, -ха, -ху, у ву́сі; у́ші і ву́ха, уше́й і вух, уши́ма і ву́хами 
ву́шко, -ка, -ку; ву́шка, ву́шок 
вушни́й, -на́, -не́ 
вхід, вхо́ду, -дові; вхо́ди, -дів 
вхідни́й, -на́, -не́ 
вхі ́дчини, -чин, -чинам 
вхо́дити і увіхо́дити, -хо́джу, -хо́диш; входь, вхо́дьте і увіхо́дь, -хо́дьте
вчас, присл. = вча́сно; са́ме вчас 
вча́сний, -на, -не
вча́сно, присл.
вчепи́тися, -плю́ся, -пишся, -пляться
вче́тверо. присл.; в че́тверо, числ.
вчини́ти, вчиню́, вчи́ниш
вчи́нок, -нку, -кові; -нки, -нків
вчи́телів, -лева, -леве
вчи́тель і учи́тель, -теля, -леві, -лю! -телі ́ , -лі ́в. Два, три, чоти́ри вчи́телі
вчи́телька, -льки, -льці; -тельки́, -тельо́к
вчи́тельчин, -на, -не 
вчи́ти, див. учи́ти 
вчиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
вчо́ра, присл. 
вчора́шній, -ня, -нє 
вшано́ваний, -на, -не 
вшанува́ння, -ння, -нню, -нням 
вшанува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
вше́стеро, присл.; в ше́стеро, числ. 
вше́стя, -стя, -стю, -стям 
вшир, вши́ршки, присл.
вщент, присл.
вщерть, присл.
вщипну́ти, -пну́, -пне́ш, -пне́
в’юк, -ка́; в’юки́, -кі ́в
в’юн, -на́; в’юни́, -ні ́в
в’юнки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
Вю́ртемберґ, -ґу, -ґові, у -берзі (країна Württemberg); вюртембе́рзький, -ка, -ке 
Вю́рцбурґ, -ґу (м.); вю́рцбурзький 
в’яза́льник, -ка; -ники, -ків 
в’яза́льників, -кова, -кове 
в’яза́льниця, -ці, -цею, -це! -ниці, -ниць
в’яза́льничин, -на, -не
в’я́заний, -на, -не 
в’яза́ння, -ння, -нню, -нням 
в’яза́ти, в’яжу́, в’я́жеш, в’я́жуть; в’яжи́, -жі ́ть
Вя́земський, -кого (рос. письм.) 
в’я́зень, -зня, -зневі, -знем, -зню! в’я́зні, -знів 
в’я́зи, -зів, -зам, -зами 
в’я́зка, -зки, -зці; в’я́зки́, в’я́зо́к 
в’язки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
в’я́зко, присл.
в’язни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
в’я́знів, -нева, -неве
в’я́знути, -ну, -неш, -нуть
Вя́зьма, -ми (рос. м.); вя́земський, -ка, -ке
в’я́лений, -на, -не
в’я́лий, -ла, -ле
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в’яли́ти, в’ялю́, в’я́лиш, -лять; в’яли́, -лі ́м, -лі ́ть 
Вя́льцева, -вої, -вій (рос. прізв.) 
в’я́нути, -ну, -неш; в’янь, в’я́ньте 
Вя́тка, -тки, -тці (р. м.); вя́тський
Вячесла́в, -ва, -вові, -ве! (ім’я). Вячесла́вович, -ча. Вячесла́вівна, -вни. Вячесла́вів, -вова, 

-вове
габа́, -би́; -бі ́ , -бо́ю
габіліта́ція, -ції, -цією (лат. habilitatio)
Га́бсбурґ, ґу, -ґові, у -зі (м. Habsburg) і Га́бсбурґ, -ґа (нім. прізв.); га́бсбурзький
га́ва = ґа́ва, -ви
Гава́ї (острів), не відм.
Гава́йські острови́, -ких острові ́в або Гава́ї, -ва́їв (Hawaі) 
гава́на, -ни, -ні (сиґара)
Гава́на, -ни, -ні (місто, Habana) 
га́вань, -ні, -ні, -нню; га́вані, ней
Гава́с, -са. Гава́сів, -сова, -сове. Гава́сове аґе́нтство
га́вбиця, -ці, -ці; -биці, -биць (нім.)
га́вкання, -ння, -нню, -нням
га́вкати, -каю, -каєш
гавкотня́, -ні ́ , -не́ю
гавку́чий, -ча, -че; -ку́чі, -чих
Га́влік, -ка (чеське прізв.)
Га́влічек, -чка (чеське прізв.)
гавптва́хта, -ти, -ті (нім.) 
Га́вптман, -на (нім. письм. Hauptmann)
Гавр, -ру, у -рі (місто, Havre)
Гавриїл́, -їл́а, -їл́ові (прізв.)
Гаври́лів, -лова, -лову, -вим
Гаври́ло, -ла, -лові, -ри́ле! Гаври́лович, -ча. Гаври́лівна, -вни
Гаври́лова, -вої, -вій (жін. прізв.) 
Га́вриш, -ша, -шеві і -шу (прізв.). Написа́в Га́вришеві; написа́в това́ришеві Га́вришу
га́вря, -рі, -рею = ґа́ва 
Гавф, -фа, -фові (нім. пр. Hauff) 
гага́ра, ри, -рі (птиця) 
гагіогра́фія, -фії, фією (гр.) 
Га́ґа, Га́ґи, -зі (м. Haag, фр. Have) 
Га́ґри, Гаґр, Га́ґрам (курорт) 
га́ґрський, -ка, -ке 
га́ґський, -ка, -ке 
гада́й-зі ́лля, -лля, -ллю 
га́даний, -на, -не 
гада́ння, -ння, -нню, -нням 
гада́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
гаддя́, -ддя́, -ддю́, -ддя́м 
гаденя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
Га́дес, -са (міт.)
га́дес, -су (пекло)
га́дина, -ни, -ні; -дини, -дин 
га́дка, -дки, -дці; гадки́, гадо́к 
Гадрія́н, -на, -нові (римськ. імп.) 
гадюча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та 
гадюченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
гадю́чий, -ча, -че; -дю́чі, -чих 
гадю́чин, -на, -не; -чині, -них 
гадю́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
Га́дяче, -чого, -чому, -чим (місто) (а не Га́дяч); га́дяцький, -ка, -ке 
га́дячий, -ча, -че = гадю́чий 
Га́дяччина, -ни, -ні 
Гає́вський, -кого, -кому (прізв.) 
газ, га́зу, -вові; га́зи, -зів. Отру́йні га́зи
газа́рд, -ду (нім. Hasard)
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газардо́вий, -ва, -ве
газе́ля, -лі, -лею; -зе́лі, -зе́ль (зоол.)
газе́ль, -зе́лі, -лі, -зе́ллю; -зе́лі, -лів (вірші, aраб.)
газе́та, -ти, -ті; -зе́ти, -зе́т
газе́тний і газе́товий, -ва, -ве
газе́тник, -ка; -ники, -ків
газетя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, -тя́ре! -тярі ́ , -pі ́в
газетя́рство, -ва, -ву
газетя́рський, -ка, -ке
га́зовий, -ва, -ве
газолі ́н, -ну, -нові
газомі ́р, -ра; -мі ́ри, -рів
гаїв́ка, -ки, -ці; гаїв́ки, гаїв́ок
Гаїн́ка, -нки, -нці. Гаїн́чин, -на, -не
Гаїт́і (острів Haiti), не відм.
гай, га́ю, га́єві, га́єм, в гаю́ і в га́ї, га́ю! гаї,́ гаїв́ 
гай, гай-га́й, виг. 
га́йвороння, -ння, -нню, -нням
гайвороня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
гайворонячий, -ча, -че
гайдама́ка, -ки, -ці, -ко! -ма́ки, -ма́ків і -ма́к
гайдамакува́ння, -ння, -нню, -нням
гайдамакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
гайдама́цтво, -ва, -bу
гайдама́цький, -ка, -ке
гайдама́чити, -ма́чу, -чиш, -чать
гайдама́ччина, -ни, -ні
гайда́р, -ри, -ре́ві, -pе́м; -дарі ́ , -рі ́в
Га́йдельберґ, -ґу, -ґові, у -зі (м. Heidelberg); га́йдельбе́рзький
гайду́к, -ка́; -дуки́, -кі ́в
гайду́цький, -ка, -ке
Гайм, -ма (нім. письм. Heim)
Га́йне (нім. поет Heine), не відм.
гайови́й, -ва́, -ве́
гайо́к, гайка́, -ко́ві, в гайку́; гайки́, -кі ́в
гайо́чок, -йо́чка, в гайо́чку; гайо́чки, -ків, по -ках
Га́йсин, -на, -нові, -ном (м.)
га́йсинський, -ка, -ке
Га́йсинщина, -ни, -ні
га́йстер, -тра; га́йстри, -рів = чорногу́з
га́йстра, -ри = а́йстра
гак, -ка́, на -ку́; гаки́, -кі ́в
га́кання, -ння, -нню, -нням
гаківни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
гакува́тий, -та, -те
галабу́рдник, -ка; -ники, -ків
гала́нці ́ , -ці ́в, -ця́м
га́лас, -су, -сові, в -сі
галасли́вий, -ва, -ве
галасли́вість, -вости, -вості, -вістю
галасува́ння, -ння, -нню, -нням
галасува́ти, -су́ю, -су́єш
галеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
гале́ра і ґале́ра, -ри; -ле́ри, -ле́р
Га́лин, -на, -не (від Га́ля)
Гали́на, -ни, -ні, -ли́но!
Гали́нця, -нці, -нцею, -нцю! Гали́нчин
га́лицький, -ка, -ке; -кі, -ких
га́лич, -чі, -чі, га́личчю
Га́лич, -ча, -чеві, -чем, у -чі (місто)
галича́нин, -нина; -ча́ни, -ча́н
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галича́нка, -нки; -ча́нки, -нок
Галичина́, -ни́, -ні ́
Галікарна́с, -су (м.); галікарна́ський
галіле́йський, -ка, -ке 
Галіле́я, -ле́ї, -ле́єю
галіци́зм, -му (від Галі ́ція), а ґалліци́зм від Ґа́ллія 
га́лка, -лки, -лці; га́лки́, га́ло́к 
галло́! виг.
га́лонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
гало́п, -пу, -пові
галопува́ти, -пу́ю, -пу́єш
га́лочка, -чки, -чці; -чки, -чок
гало́ша і ґальо́ша, -ші, -ші, -шею; гало́ші, гало́ш і ґальо́ші, ґальо́ш
галс, -су (позиції) і -са (мотуза)
га́лстух, -хa; -тухи, -хів (нім.)
галу́ззя, -ззя, -ззю, -ззям
галу́зка, -зки, -зці; -лу́зки, -лу́зок
галузя́ка, -ки, -ці; -зя́ки, -зя́к
га́лузь, -зі, -зі, -ззю; га́лузі, га́лузів
галу́н, -ну́, -но́ві, в -ні ́
галуно́вий, -ва, -ве 
галу́шечка, -чки, -чці; -шечки́, -шечо́к
галу́шка, -шки, -шці; -шки́, -шо́к
галченя́, -ня́ти, -ня́ті; -ня́та, -ня́т
Галю́нця, -нці, -нцею, -нцю! Галю́нчин, -на, -нe 
галюцинаці ́йний, -на, -не 
галюцина́ція, -ції, -цією (лат. halucinatio)
галюцинува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
Га́ля, -лі, -лею, -лю! Га́лин, -на, -не
галяба́рда, -ди, -ді (фр. hallebarde) 
га́лява, -ви; га́ляви, га́ляв 
Га́лька, -льки, -льці, -лько! 
га́льма, -ми (ж. р.) і гальмо́, -ма́ (н. р.); га́льма, гальм, га́льмам 
гальмува́ння, -ння, -нню, -нням 
гальмува́ти, -му́ю, -му́єш 
Га́льченко, -ка, -кові, -ку! (прізв.) 
Га́льчин, -на, -не (від Га́лька) 
га́ма, -ми; га́ми, гам (гр.)
гамазе́й, -зею і гамазе́я, -зе́ї; -зе́ї, -зе́їв
гама́к, -ка́, в -ку́; -маки́, -кі ́в (фр.) 
Гамалі ́ їна, -ної, -ній (жін. прізв.) 
Гамалі ́я, -лі ́ ї, -лі ́єю, -лі ́є! 
гамане́ць, -нця́, в -манці ́ ; -манці ́ , -ці ́в
гама́рник, -ка; -ники, -ків
гама́рня, -ні, -нею; -ма́рні, -ма́рень 
гама́рство, -ва, -ву 
гама́рський, -ка, -ке; -кі, -ких 
Га́мбурґ, -ґу, -ґові, в -зі (м. Hamburg); га́мбурзький, -ка, -ке 
Гамілька́р, -pa (Hamilcar) 
га́мір, га́мору, га́морові 
Га́млет, -та (ім’я, Hamlet) 
Га́ммерфе́ст, -ту, в -ті (м. Hammerfest); гаммерфе́стський 
Га́мсун, -на (норв. письм. Hamsun) 
гамува́ння, -ння, -нню, -нням
гамува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
га́му́з, -зу. На гаму́з
гангре́на, -ни, -ні
га́ндель, -длю, -длеві, -длем; га́ндлі, -длів (нім. der Handel) 
га́нджа і звич. ґа́нджа, -джі, -джі, -джею
Га́ндзя, -дзі, -дзею, -дзю! Га́ндзин
гандлюва́ти, -длю́ю, -длю́єш
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гандля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
гандля́рський, -ка, -ке
га́ндшпуґ, -пуґа (гол.)
гане́бний, -на, -не
гане́бно, присл.
Га́нза, -зи (нім. Hanse); ганзе́йський, -ка, -ке
га́нити, га́ню, -ниш, -нять; гань, га́ньте
Га́нна, -ни, -ні, -но! Га́ннин, -на, -не
Ганніба́ль, -ля, -леві, -лем
Ганно́вер, -ру, -рові, в -pi (Hannover, м. і країна)
ганно́верський, -ка, -ке 
Ганну́ся, -сі, -сею, -сю! Ганну́син, -на, -не
Ганну́ська, -ну́ськи, -ну́сьці, -сько! і -сьцю! Ганну́сьчин, -на, -не
га́нус, -су, -сові
ганусі ́вка, -вки, -вці
ганча́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -чарі ́ , -рі ́в
ганча́рство, -ва, -ву
ганча́рський, -ка, -ке
ганчарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є
ганчі ́рка, -ки, -ці; -чі ́рки́, -чі ́ро́к
ганчіря́ний, -на, -не
ганчі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям
ганя́ти(ся), ганя́ю(ся), ганя́єш(ся)
га́ньба́, -би́, -бі ́
ганьби́ти, -блю́, -би́ш, -би́ть, -бимо́, -бите́; -бля́ть
гаоля́н, -ну (кит.) 
гапли́к, -ка́; -лики́, -кі ́в
гапличо́к, -чка́, на -чку́; -чки́, -чкі ́в
гапта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
гапта́рка, -ки, -ці; -та́рки, -та́рок
гапта́рство, -ва, -ву
гапта́рський, -ка, -ке
гапто́ваний, -на, -не
гаптува́ння, -ння, -нню, -нням
гаптува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
гар, га́ру, га́рові
гара́зд, присл.
гаракі ́рі (япон.), не відм.
гара́пник, -ка; -ники, -ків
гарба́, -би́; га́рби, гарб
га́рба́р, -ря́, -ре́ві; -барі ́ , -рі ́в
гарба́рня, -ні, -нею; -ба́рні, -ба́рень
гарба́рство, -ва, -ву
гарба́рський, -ка, -ке
гарбарюва́ння, ння, -нню, -нням
гарбарюва́ти, -рюю́, -рю́єш, -рю́є
гарбу́з, -за́; -бузи́, -зі ́в
гарбузеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
гарбузи́ння, -ння, -нню, в -нні
гаре́м, треба харе́м, -му
га́рець, га́рця; га́рці, -ців і га́рнець, га́рнця; га́рнці, -нців
га́рма-да́рма і гарма́-дарма́, присл.
гарманува́ння, -ння, -нню, -нням
гарманува́ти, -ну́ю, -ну́єш
гарма́та, -ти; -ма́ти, -ма́т
гарма́тний, -на, -не
гарма́ш, -ша́, -ше́ві, -ше́м; -маші ́ , -ші ́в
гарми́дер, -ру, -рові
гармоні ́йний, -на, -не
гармоні ́йність, -ности, -ності
гармоніюва́ти, -нію́ю, -нію́єш, -нію́є з чим
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гармо́нія, -нії, -нією (гр. ἁρμονία)
гарне́нький, -ка, -ке
гарне́сенький, -ка, -ке
гарне́сенько, присл.
га́рнець, -рнця; га́рнці, -нців і га́рець, га́рця; га́рці, га́рців
га́рний, -на, -не
гарні ́сінький, -ка, -ке
гарні ́сінько, присл.
гарні ́ший, -ша, -ше за (від) кого
га́рпія, -пії; -пії, -пій (гр. міт.)
гарпу́на, -ни; -ни, -нів
гарт, га́рту, -тові
гартівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
Га́ртман, -на, -нові, -ном (нім. прізв. Hartmann)
Га́ртни, -ного, -йому (білор. і чеське прізв. Hartny)
гарто́ваний, -на, -не
гартува́ння, -ння, -нню
гартува́ти, -тую́, -ту́єш, -ту́є
га́рус, -су, -сові
га́рфа, частіше а́рфа, -фи; а́рфи, арф
Гарфле́р, -ру, в -pi (м. Harfleur) 
гарфя́р, частіше арфя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -фярі ́ , -рі ́в 
гарфя́рка, частіше арфя́рка, -ки 
гарцівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
гарцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, -цю́є 
гарча́ння, -ння, -нню, -нням 
гарча́ти, гарчу́, -чи́ш, -ча́ть 
га́ряче́, присл.
гаря́чий, -ча, -че; -ря́чі, -чих
гарячи́ти, -рячу́, -чи́ш, -чи́ть, -ча́ть
гарячі ́ший, -ша, -ше
гаря́чка, -чки, -чці
гарячко́во, присл.
гас, -су і ґаз, -зу (керосин)
гаса́ння, -ння, -нню, -нням
гаса́ти, -са́ю, -са́єш
гаси́ти, гашу́, га́сиш, га́сять
гасі ́ння, -ння, -нню, -нням
га́сло, -сла, -слу; га́сла, га́сел
гасни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
гасни́чка, -чки, -чці; -ни́чки, -ни́чок
га́снути, -ну, -неш, -не
га́спид, -да; -пиди, -дів
га́спидський, -ка, -ке
гастри́т, -ту, -тові (гр.)
гастри́чний, -на, -не
гастроно́м, -ма; -но́ми, -мів (гр.)
гастрономі ́чний, -на, -не
гати́ти, гачу́, га́тиш, га́тять
га́тка, га́тки, -тці; га́тки, га́ток
гаття́, виг.
Гафі ́я, -фі ́ ї, -фі ́єю, -фі ́є! Гафі ́ їн, -їна, -їне
гаче́чок, -че́чка, на -че́чку; -че́чки
гачо́к, -чка́, на гачку́; гачки́, -кі ́в
гаши́ш, див. хаши́ш
га́яння, -ння, -нню, -нням
га́яти(ся), га́ю(ся). га́єш(ся), га́ють(ся); га́й(ся), га́йте(ся)
гвіздо́к, -дка́, -дко́ві, на -здку́; гвіздки́, -здкі ́в 
гвіздо́чок, -до́чка, -до́чкові, на -до́чку; -до́чки, -ків 
гвіздя́р, -ра́, -ре́ві; -дярі ́ , -рі ́в, -ра́м
ге; ге-ге-ге́ (про людей), виг. 
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Ге́ба, -би, -бі (гр. богиня) 
ге́бель, див. ге́мбель 
гебраїз́м, -му; -мові
гебра́їка, -ки, -ці 
гебраїс́т, -та; -їс́ти, -їс́тів 
гебраїсти́чний, -на, -не 
ге́вал і ґе́вал, -ла; -вали, -лів 
гегемо́н, -на; -мо́ни, -нів 
гегемо́ні ́я, -і ́ ї, -і ́єю (гр.)
Ге́ґель, -ґеля (нім. філософ Hegel)
геґелья́нець, -нця; -я́нці, -нців 
геґелья́нство, -ва, -ву 
геґелья́нський, -ка, -ке 
гедоні ́зм, -му, -мові (гр.) 
гедоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
гедоні ́чний, -на, -не 
Ге́дсонова зато́ка, -вої зато́ки (від вл. англ. ім. Hudson – Ге́дсон) 
геє́нна, -нни (пекло) 
гей! гей-ге́й! виг.; ге́й же, ге́й то 
ге́йкання, -ння, -нню, -нням 
гекато́мба, -би; -то́мби, -то́мб (гр.) 
Ге́ккель, -келя (нім. учен. Häckel) 
гекса́метр, -тра; -метри, -трів (гр.) 
гексаметри́чний, -на, -не 
Ге́кслі (англ. учен. Huxley) 
гекта́р, -ра; -та́ри, -рів (гр.) 
гектова́т, -та; -ва́ти, -тів 
гектогра́м, -ма; -гра́ми, -мів (гр.) 
гекто́граф, -фа; -графи, -фів (гр.) 
гектолі ́тр, -ра; -лі ́три, -рів 
Ге́ктор, -ра (гр. ім’я) 
Геку́ба, -би (гр. ім’я) 
ге́лій, ге́лію, -лієві, -лієм (гр.) 
Геліко́н, -ну, -нові (гора, гр.) 
геліо́граф, -фа; -графи, -фів (гр.) 
геліогра́фія, -фії, -фією (гр.) 
геліоґравю́ра, -ри (гр.-лат.) 
Ге́ліос, -са (гр., бог сонця, Ἣλιος)
геліоско́п, -па; -ко́пи, -пів (гр.) 
геліотро́п, -пу, -пові (гр.) 
геліоцентри́чний, -на, -не (гр.-лат.) 
Гелла́да, -ди, -ді; гелла́дський, -ка, -ке
ге́ллен і е́ллін, -на; -ни, -нів
геллені ́зм і елліні ́зм, -му, -мові 
гелленізо́ваний, -на, -не 
гелленізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
геллені ́ст і елліні ́ст, -та 
ге́лленський і е́ллінський, -ка, -ке 
Геллеспо́нт, -нту; геллеспо́нтський, -ка, -ке
гело́т, -та, -тові; -ти, -тів
Гельве́ція, -ції, -цією (стара назва Швайца́рії) 
Гельмго́льц, -ца, -цові (нім. учен. Helmholtz)
Ге́льсінґфо́рс, -су, в -сі (м.)
гельсінґфо́рський, -ка, -ке
гематоге́н, -ну, -нові (гр.)
гематоре́я, -ре́ї
ге́мбель, ге́мбля; ге́мблі, -блів (нім.)
гемблюва́ння, -ння, -нню, -нням
гемблюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
гембльо́ваний, -на, -не
гемоґльобі ́н, -ну (гр.-лат.)
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гемороїда́льний, -на, -не
геморо́й, -ро́ю; -ро́ї, -ро́їв (гр.)
ген; ген-ге́н, присл.
Гена́дій, -дія. Гена́дійович, -ча. Гена́діївна, -ївни
ге́нде, ге́нденьки, ге́ндечки, присл. 
ге́ндель, звичайно га́ндель, -длю 
гендлюва́ти, звичайно гандлюва́ти 
гендля́р, звичайно гандля́р, -ра́
генеалогі ́чний, -на, -не 
генеало́гія, -гії, -гією (гр.) 
гене́за, -зи; -не́зи, -не́з (гр.) 
генера́л, -ла; -ра́ли, -лів 
генера́л-адьюта́нт, -та, -тові 
генералі ́симус, -са, -сові (лат.) 
генера́л-ляйтена́нт, -та, -тові 
генера́льний, -на, -не (лат.) 
генера́льство, -ва, -ву 
генера́льський, -ка, -ке 
гене́тика, -ки, -ці (гр.) 
генети́чний, -на, -не 
ге́ній, ге́нія, -нієві, -нієм, -нію! ге́нії, -ніїв (гр.)
Гені ́чеське, -кого, -кому, -ким (м.) 
гені ́чеський, -ка, -ке 
генія́льний, -на, -не 
генія́льність, -ности, -ності, -ністю 
Ге́нрі (англ. ім’я і прізв. Henry), не відм. 
Генріє́тта, -ти, -ті, -то! 
Ге́нріх, -ха. Ге́нріхович, -ча
геогно́зія, -зії, -зією або геогно́стика, -ки (гр.) 
гео́граф, -фа; -графи, -фів 
географі ́чний, -на, -не 
геогра́фія, -фії, -фією (гр.) 
геодези́ст, -та; -зи́сти, -тів 
геодези́чний, -на, -не
геоде́зія, -зії, -зією (гр.) 
гео́лог, -га; -логи, -гів 
геологі ́чний, -на, -не 
геоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
геометри́чний, -на, -не 
геоме́трія, -рії, -рією (гр.) 
Гео́ргій, -гія, -гієві, -гію! Гео́ргійович, -ча. Гео́ргіївна, -ївни
гео́ргіки, -гік, -гікам (гр.) 
геофі ́зик, -ка; -зики, -ків 
геофі ́зика, -ка, -ці (гр.) 
геофізи́чний, -на, -не 
геохемі ́чний, -на; -не 
геохе́мія, -мії, -мією 
геоцентри́чний, -на, -не 
гep, -pa (нім.) 
Гера́кл, -ла = Геркуле́с, -са 
гера́льдика, -ки, -ці (лат.) 
геральди́ст, -та; -ди́сти, -тів (лат.) 
гера́нія, -нії, -нією 
Гераси́м, -ма. Гераси́мович, -ча. Гераси́мівна, -вни 
герб, -ба́; герби́, -бі ́в (нім.) 
герба́рій, -рія, -рієві; -ба́рії, -ріїв або герба́ріюм, -ма; -ми, -мів 
герба́та, -ти, -ті (лат.-пол.) 
Ге́рберт, -та (ім’я) 
ге́рбовий, -ва, -ве 
герети́к, звичайно єрети́к, -ка 
Геркуле́с, -са, -сові 
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Ге́рман, -на, Ге́рманович, -ча. Ге́рманівна, -вни
герма́нець, -ма́нця; -ма́нці, -ців 
германі ́зм, -му, -мові 
германі ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
Герма́нія, -нії, нією 
германофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів 
германофі ́льство, -ва, -ву 
германофі ́льський, -ка, -ке 
гермафроди́т, -та; -ди́ти, -тів (гр.) 
гермене́втика, -ки, -ці (гр.) 
Герме́с, -са (гр. міт.) 
гермети́чний, -на, -не (гр.) 
Геродо́т, -та, -тові (гр. історик) 
героїз́м, -му, -мові 
героїн́я, -ні, -нею; -роїн́і, -роїн́ь 
героїч́ний, -на, -не 
героїч́но, присл.
геро́й, -ро́я, -ро́єві, -ро́ю! геро́ї, -ро́їв (гр. ἤρως)
геро́йство, -ва, -ву
геро́йський, -ка, -ке
геро́льд, -да; -ро́льди, -дів (нім.)
геро́льдський, -ка, -ке
Геростра́т, -та (гр.)
Герцеґові ́на, -ни, -ні
герцеґові ́нський, -ка, -ке
ге́рцоґ, -ґа; -цоґи, -ґів (нім.)
герцоґи́нин, -на, -не
герцоґи́ня, -ні, -нею; -ґи́ні, -ґи́нь
ге́рцоґство, -ва, -ву; -ства, -ств
ге́рцоґський, -ка, -ке
герць, ге́рця, -цеві, на ге́рці; ге́рці, -ців
геспери́да, -ди; -ри́ди, -ри́д (гр. міт.)
Ге́ссен, -ну, -нові; у -ні (країна Hessen); ге́ссенський, -ка, -ке 
гете́ра, -pи; -те́ри, -те́р (гр.) 
гетерогене́за, -зи, -зі (гр.) 
гетероно́мія, -мії, -мією (гр.) 
геть! ге́тьте! виг. 
геть-ге́ть, присл.
ге́тьма́н, -на; -ма́ни, -ма́нів 
гетьмане́нко, -ка, -кові 
гетьма́нець, -нця; -ма́нці, -нців 
гетьма́нство, -ва, -ву 
гетьма́нський, -ка, -ке 
гетьманува́ння, -ння, -нню, -нням 
гетьманува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
ге́тьма́нша, -ші, -шею; -ма́нші, -ма́нш
гетьма́нщина, -ни, -ні
Гефе́ст, -та (гр. міт.) 
ги́бель і ги́біль, -белі, -белі, -беллю і -біллю 
ги́біти, -бію, -бієш 
гиги́кання, -ння, -нню, -нням 
гиги́кати, -каю, -каєш 
ги́дитися, ги́джу́ся, -ди́шся чим 
гидки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
гидкі ́ший, -ша, -ше 
гидли́вий, -ва, -ве 
гидли́вість, -вости, -вості, -вістю 
гидо́та, -ти, -ті
гидува́ння, -ння, -нню, -нням 
гидува́ти, -ду́ю, -ду́єш ким, чим 
ги́дшати, -шаю, -шаєш 
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ги́дший, -ша, -ше = гидкі ́ший
гижки́, -жо́к, -жка́м 
ги́кавий, -ва, -ве 
ги́кавка і і ́кавка, -ки, -ці 
ги́кання і і ́кання, -ння, -нню 
ги́кати і і ́кати, -каю, -каєш 
ги́кнути і і ́кнути, -ну, -неш 
ги́ла́ і ґи́ла́, -ли́, -лі ́  
ги́лавий і ґи́лавий, -ва, -ве 
ги́ли́ти, гилю́, ги́лиш, ги́лять 
ги́лка, -лки, -лці; ги́лки, -лок
гиль, виг. = ги́ля
гильце́ і гільце́, -ця́, -цю́; ги́[і ́ ]льця, ги́[і ́ ]лець
гинди́к і інди́к, -ка; -ди́ки, -ків
гиндича́ і індича́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м
гинди́чий і інди́чий, -ча, -че
гинди́чка і інди́чка, -чки. -чці; -ди́чки, -ди́чок
ги́нути, -ну, -неш; гинь, ги́ньмо, ги́ньте
ги́рло, -ла; ги́рла, гирл і ги́рлів
ги́ря, -рі, -рею; ги́рі, гир, ги́рям
ги́рявий, -ва, -ве
ги́цель, ги́цля, -цлеві; ги́цлі, -цлів
ги́цельський, -ка, -ке
гицлюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
ги́чка, -чки, -чці (бадилля)
гіга́нт, -та; -га́нти, -тів (гр.)
гіга́нтів, -това, -тове
гіга́нтський, -ка, -ке
гігіє́на, -ни, -ні (гр.)
гігієні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
гігієні ́чний, -на, -не
гігрологі ́чний, -на, -не
гігроло́гія, -гії, -гією (гр.)
гігро́метр, -тра; -метри, -трів (гр.)
гігроско́п, -па; -ко́пи, -пів (гр.)
гігроскопі ́чний, -на, -не
гіда́льґо, -ґа, -ґові (есп.)
гі ́дний, -на, -не
гі ́дра, -ри, -рі (гр.). Гі ́дра контрреволю́ції
гідра́вліка, -ки, -ці (гр.)
гідравлі ́чний, -на, -не
гідрамі ́н, -ну, -нові
гідра́т, -ту, -тові (хем.)
гідроавія́ція, -ції, -цією (гр.-лат.)
гідроге́н, -ну (гр.)
гідрогеоло́гія, -гії, -гією
гідродина́міка, -ки, -ці (гр.)
гідроелектроста́нція, -ції, -цією
гідро́лог, -га; -логи, -гів 
гідрологі ́чний, -на, -не 
гідроло́гія, -гії, -гією (гр.) 
гідромеха́ніка, -ки, -ці (гр.) 
гідропати́чний, -на, -не 
гідропа́тія, -тії, -тією (гр.) 
гідропля́н, -на; -пля́ни, -нів (гр.) 
гідроста́тика, -ки, -ці (гр.) 
гідротерапе́вт, -та; -пе́вти, -тів 
гідротерапі ́чний, -на, -не 
гідротерапі ́я, -пі ́ ї, -пі ́єю (гр.) 
гідроте́хнік, -ка; -ніки, -ків 
гідроте́хніка, -ки, -ці гідротехні ́чний, -на, -не 
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гіє́на, -ни (звір); гіє́ни, гіє́н (гр.) 
гієрати́чний, -на, -не 
гієроглі ́ф, -фа; -лі ́фи, -фів (гр.) 
гі ́лечка, -чки, -чці; -лечки, -лечок 
гі ́лка, -лки, -лці; гілки́, гіло́к
гілля́, -лля́, -ллю́, -лля́м, в гіллі ́
гілля́ка, -ки, -ці; -ля́ки, -ля́к
гілля́стий і гілли́стий, -та, -те
гілля́чка, -чки, -чці; -ля́чки́, -чо́к
гі ́лочка, -чки, -чці; гі ́лочки́, гі ́лочо́к
гілча́стий, -та, -те
гі ́льза, -зи, -зі; гі ́льзи, гільз (нім. Hülse)
гільзовий, -ва, -ве
гільтя́й, -тяя́ = гультя́й 
Гі ́льфердінґ, -ґа (нім. пр. Hilferding)
гільце́, -ця́, -цю́; див. гильце́
Гімала́ї, -ла́їв, -ла́ям (гори)
гімала́йський, -ка, -ке
Гімене́й, -не́я, -не́єві (гр.)
гімн, -ну; гі ́мни, -нів (гр.)
гімнази́ст, -та; -зи́сти, -тів
гімнази́стка, -зи́стки, -стці; -зи́стки, -зи́сток
гімна́зія, -зії, -зією; -зії, -зій (гр.) 
гімназія́льний, -на, -не 
гімна́ст, -та; -на́сти, -тів 
гімна́стика, -ки, -ці (гр.) 
гімнасти́чний, -на, -не 
Гі ́нденбурґ, -ґа (нім. прізв. Hindenburg) 
Гіндуста́н і Індуста́н, -ну 
гінеке́й, -ке́ю, -ке́єві, в -ке́ї (гр.) 
гінеко́лог, -га; -логи, -гів (гр.) 
гінекологі ́чний, -на, -не 
гінеколо́гія, -гії, -гією (гр.)
гіне́ць, звичайно гоне́ць, гінця́
гінки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
гіперболі ́зм, -му, -мові 
гіперболізо́ваний, -на, -не 
гіперболізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
гіперболі ́чний, -на, -не 
гіпе́рболя, -лі; -болі, -боль (гр.) 
гіперборе́йський, -ка, -ке 
гіперборе́йці, -ців, -цям (гр.) 
гіперемі ́я, -мі ́ ї, -мі ́ ї, -мі ́єю (гр.) 
гіперестезі ́я, -зі ́ ї, -зі ́єю (гр.) 
гіперто́нік, -ка; -ніки, -ків 
гіпертоні ́я, -ні ́ ї, -ні ́єю (гр.) 
гіпертрофі ́я, -фі ́ ї, -фі ́єю (гр.) 
гіпертрофо́ваний, -на, -не 
гіпертрофува́ти, фу́ю, -фу́єш 
гіпно́за, -зи, -зі (фр. hipnose, ж. p., від гр. ὕπνος) 
гіпнотизе́р, -ра; -зе́ри, -рів 
гіпноти́зм, -му, -мові (гр.) 
гіпнотизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
гіпноти́чний, -на, -не 
гіподро́м, -му, -мові, на -мі; -дро́ми, -мів (гр.)
гіпокри́т, -та; -ри́ти, -тів (гр., лицемір)
гіпопота́м, -ма; -та́ми, -мів (гр.)
гіпо́теза, -зи; -тези, -тез (гр.)
гіпоте́ка, -ки, -ці (гр.)
гіпотену́за, -зи, -зі; -ну́зи, -ну́з (гр.)
гіпотети́чний, -на, -не
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гіпоте́чний, -на, -не
гіпохо́ндрик, -ка; -дрики, -ків (гр.)
гіпохо́ндрія, -рії, -рією (гр.)
Гіппа́рх, -ха (гр. учений)
Гіппокра́т, -та (гр. учений)
Гіпполі ́т, -та (гр. ім’я)
гіпс, гі ́псу, -сові (гр.)
гі ́псовий, -ва, -ве 
гі ́рка, -ки, -ці; гі ́рки, гі ́рок (зменш. від гора́)
гірки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
гі ́ркість, -кости, -кості, -кістю
гіркі ́шати, -шаю, -шаєш
гіркі ́ший, -ша, -ше; -ші, -ших
гі ́ркнути, -ну, -неш
гі ́рко, присл.
гірни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
гірни́цтво, -ва, -ву 
гірни́чий, -ча, -че
гі ́ронька, -ньки, -ньці; гі ́роньки, -ньок, -нькам
гіроско́п, -па; -ко́пи, -пів (гр.)
гі ́рочка, -чки, -чці; -рочки́, -рочо́к
гірськи́й, -ка́, -ке́
гірча́к, -ка́; -чаки́, -кі ́в
гірчи́ця, -ці, -цею
гірчи́чник, -ка; -ники, -ків
гі ́ршати, -шаю, -шаєш
гі ́рше, гірш, присл.
гі ́рший, -ша, -ше; -ші, -ших
гісо́п, -пу, -пові (росл.)
гісте́рик, -ка; -рики, -ків (гр.)
гісте́рика, -ки, -ці; -рики, -рик 
гістери́чка, -чки, -чці; -ри́чки, -ри́чок
гістери́чний, -на, -не
гісте́рі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю (гр.)
гісто́лог, -га; -логи, -гів (гр.)
гістологі ́чний, -на, -не
гістоло́гія, -гії, -гією (гр.)
гість, го́стя, го́стеві, го́стем, го́стю! го́сті, госте́й, го́стям, гі ́стьми́
гіта́ра, -ри, -рі; -та́ри, -та́р (гр.)
гітари́ст, -та; -ри́сти, -тів
гія́тус, -са (гр., роззів)
гіяци́нт, -та; -ци́нти, -тів (гр.)
глаго́лиця, -ці, -цею (азбука)
гладе́нний, -на, -не
гладе́нький, -ка, -ке
гладе́сенький, -ка, -ке
гладина́, -ни́, -но́ю і гладиня́, -ні ́ , -не́ю
гла́дити, гла́джу, гла́диш, -дять; гладь, гла́дьмо, гла́дьте
глади́шка, -шки, -шці; -ди́шки́, -ди́шо́к
гладі ́льник, -ка; -ники, -ків 
гладі ́льня, -ні; -ді ́льні, -ді ́лень 
гладі ́нь, -дині ́ , -дині ́ , -ді ́нню (непр. відм., окрім op., від гладиня́) 
гладі ́сінький, -ка, -ке
гладки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
гла́дкість, -кости, -кості, -кістю 
гладу́щик, -ка; -щики, -ків 
гла́дшати, -шаю, -шаєш 
гла́дший, -ша, -ше; -ші, -ших
глевки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
гле́вко, присл.
глевтя́к і глев’я́к, -ка́; -ки́, -кі ́в
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глевтякува́тий, -та, -те
глей, гле́ю, гле́єві, гле́єм 
глейки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ ; -ки́х 
глейо́к, глейку́, -ко́ві, у -ку́ 
глек, гле́ка, гле́кові, у -кові; гле́ки, -ків, -кам
гле́чик, -ка, у -ку; -чики, -ків
глеюва́тий, -та, -те
глиб, -бу, -бові (ч. р.). У глиб країн́и
глибиня́, -ні ́ , -не́ю; -би́ні, -би́нь і глибина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю; -би́ни, -би́н 
глибі ́нь, -бині ́ , -бині ́ , -бі ́нню (непр. відм., окрім ор., від глибиня́)
глибо́кий, -ка, -ке; -бо́кі, -ких
гли́бо́ко, присл. 
глибоче́нний, -на, -не 
глибоче́нький, -ка, -ке 
глибочиня́, -чині ́ , -чині ́ , -чине́ю 
глибочі ́нь, -чині ́ , -чині ́ , -чі ́нню (непр. відм., окрім ор., від глибочиня́)
гли́бшати, -шаю, -шаєш, -шає
гли́бше, присл.
гли́бший, -ша, -ше; -ші, -ших
гли́зявий, -ва, -ве
глине́ць, -нця́, -нце́ві
гли́нка, -нки, -нці; гли́нки́, гли́но́к
глинкува́тий, -та, -те
гли́няний, -на, -не
глиня́р, -ра́, -ре́ві; -нярі ́ , -рі ́в
гли́нястий, -та, -те
гли́пнути, -ну, -неш, -не
гли́сник, -ка; -ники, -ків (росл.)
глист, глиста́; глисти́, -ті ́в
глита́й, -тая́, -тає́ві, -тає́м, -та́ю! -таї,́ -таїв́
глита́йство, -ва, -ву 
глита́йський, -ка, -ке
глита́ння, -ння, -нню, -нням
глита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
гли́це́вий, -ва, -ве
гли́ця, -ці, -цею; гли́ці, глиць
Гліб, -ба. Глі ́бович, -ча. Глі ́бівна, -вни. Глі ́бів, -бова, -ве 
Глі ́бів, -бова, -бову, -бовим (укр. письм.)
глід, гло́ду і ґлід, ґло́ду
Гліке́рія, -рії = Лике́ра
гліцери́н, -ну, -нові (гр. основа)
гло́бус, -са; -буси, -сів і ґльоб, -ба, -бові; ґльо́би, -бів (фр.)
гло́са, -си, -сі (гр.) 
глоса́рій, -рія, -рієві (гр.) 
глузд, -ду, -дові; глу́зди, -дів 
глузли́вий, -ва, -ве 
глузува́ння, -ння, -нню, -нням
глузува́ти, -зу́ю, -зу́єш з кого 
глуми́тися, -млюся, -ми́шся, -мля́ться з кого
глумі ́льник, -ка; -ники, -ків 
глухи́й, -ха́, -хе́; -хі ́ , -хи́х 
Глу́хів, -хова, -хову, -ховом (м.) 
глу́хівський, -ка, -ке 
Глу́хівщина, -на, -ні 
глухі ́ший, -ша, -ше; -ші, -ших 
глухува́тий, -та, -те 
глухува́тість, -тости, -тості, -тістю 
глушина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю і глушиня́, -ні ́ , -не́ю
глуши́ти, глушу́, глу́шиш, глу́шать 
глуші ́нь, -шині ́ , -шині ́ , -ші ́нню (непр. відм., окрім ор., від глушиня́)
гляда́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -да́чу! -дачі ́ , -чі ́в, -ча́м
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глядачі ́в, -че́ва, -че́ве 
гляда́чка, -да́чки, -да́чці; -да́чки, -да́чок
гляда́ччин, -на, -не (від гляда́чка)
гляді ́ти, -джу́, -ди́ш; гля́дячи
гля́нути, гля́ну, гля́неш; глянь, гля́ньмо, гля́ньте 
гна́ний, -на, -не
гна́тися, жену́ся, жене́шся, -ну́ться 
гне́ний і гну́тий (дієпр. від гну́ти)
гне́сти́, див. гніти́ти
гниле́ць, -льця́, -льце́ві
гниле́ча, -чі, -чі, -чею 
гнили́зна, -ни, -ні 
гнили́й, -ла́, -ле́
гнили́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
гнили́чка, -чки, -чці; -чки́, -чо́к 
гнилля́, -лля́, -ллю́, -лля́м 
гнилоїд́, -да, -дові; -їд́и, -їд́ів 
гниля́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
гни́ти і гни́сти, гни́ю, гниє́ш; гний, гни́йте
гниття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
гнів, гні ́ву і гніва́, -вові 
гні ́вання, -ння, -нню, -нням
гні ́ватися, -ваюся, -ваєтся, -ваються
гнізде́нце, -ця, -цю; -де́нця, -де́нець
гні ́здитися, гні ́жджу́ся, гні ́здишся, -дяться
гніздо́, -да́, -ду́, в -зді ́ ; гні ́зда, гнізд
гній, гно́ю, гно́єві, гно́єм, в гною́; гної,́ гноїв́
гні ́йний, -на, -не
гніт, гні ́ту, гні ́тові (від гніти́ти)
гніти́ти, гнічу́, гні ́тиш і гне́сти́, гнету́, гнете́ш; гніти́в, -ти́ла 
гноби́тель, -ля; -телі, -лів 
гно́єний, -на, -не 
гноїв́ня, -ні; -ні, -вень 
гноїн́ня, -ння, -нню, -нням 
гноїс́тий, -та -те 
гно́їсько, -ка, -ку; гно́їська, гно́їськ
гноїт́и, гною́, гноїш́; не гній, не гні ́йте
гно́їще, -ща, -щу, -щем; гно́їща, -їщ, -їщам
гнойови́сько, -ка, -ку; -ви́ська, -ви́ськ
гнойоте́ча, -чі
гнойоте́чний, -на, -не
гносеологі ́чний, -на, -не
гносеоло́гія, -гії, -гією (гр.)
гно́стик, -ка; -тики, -ків
гностици́зм, -му, -мові (гр.)
гноюва́тий, -та, -те
гноя́нка, -нки, -нці
гнузда́ти, -да́ю, -да́єш
гнузде́чка, -чки, -чці; -де́чки, -де́чок
гну́тися, гну́ся, гне́шся, гну́ться; не гнись, не гні ́ться
гнучки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
гнучкі ́ший, -ша, -ше 
гобо́й, -бо́я; -бо́ї, -бо́їв (фp. le hautbois)
го́вір, го́вору, -ворові; -вори, -рів
гові ́рка, -рки, -рці; -ві ́рки, -рок
говірки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
говори́ти, -ворю́, -во́риш, -во́рять; гово́рячи; говори́, -рі ́м, -рі ́ть 
говорі ́ння, -ння, -нню, -нням 
Гогенцо́ллерн, -на (нім. прізв. Hohenzollern) 
Го́голів, -лева, -леву, -левом (місто); го́голівський, -ка, -ке 
Го́голь, -голя, -леві, -лем (укр. пр.) 
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гогота́ти, гогочу́, гого́чеш, гого́чуть і гоготі ́ти, гогочу́, гоготи́ш, гоготя́ть
год, го́ду, -дові; го́ди́, го́дів і год (після числівн.). П’ять год
го́ден, го́дна, го́дне = го́дний 
годи́на, -ни; -ди́ни, -ди́н 
годи́нка, -нки, -нці; -ди́нки, -ди́нок 
годи́нний, -на, -не 
годи́нник, -ка; -ники, -ків 
годинника́р, -ря́; -карі ́ , -рі ́в 
годи́нонька, -ньки, -ньці; -ди́ноньки, -ноньок, -нькам 
годи́ти, годжу́, го́диш, го́дять
го́ді, присл.
годі ́вля, -лі, -лею
годо́ванець, -до́ванця; -ванці, -ців
годо́ваний, -на, -не
годо́ванка, -нки, -нці; -ванки, -ванок 
годо́чок, -до́чка, -до́чкові, в -до́чку; -до́чки, -до́чків
годува́льник, -ка; -ники, -ків
годува́льниця, -ці; -ниці, -ниць
годува́ння, -ння, -нню, -нням
годува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є
годя́щий, -ща, -ще; -дя́щі, -щих
го́єний, -на, -не
го́же, присл.
го́жий, -жа, -же; го́жі, -жих
го́жість, -жости, -жості, -жістю
го́їння, -ння, -нню, -нням
го́їти, го́ю, го́їш, го́їть, го́їмо, го́їте, го́ять; гой, го́йте
го́йдалка, -лки, -лці; -лки, -лок і го́йданка, -нки, -нці; -нки, -нок 
гойда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
го́йний, -на, -не
го́кей, -кею (гра)
Голго́фа, -фи, -фі або Ґолґо́та 
голдівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
голдува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є 
го́лений, -на, -не 
голе́чник, -ка; -ники, -ків 
го́лий, -ла, -ле
голи́ти, голю́, го́лиш, го́лять 
голі ́вка, -вки, -вці; -лі ́вки, -лі ́вок 
голі ́вонька, -ньки, -ньці; -воньки, -ньок, -нькам
голі ́нний, -на, -не до чого, на що
голі ́ння, -ння, -нню, -нням 
голі ́руч, присл.
голі ́сінький, -ка, -ке
голі ́че́рева, присл. = горі ́че́рева
Голія́ф, -фа, -фові або Ґолія́т
го́лка, -лки, -лці; голки́, голо́к
голкі ́пер, -ра (англ. hallkeeper)
голля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців
Голля́ндія, -дії, -дією (Holland)
голля́ндський, -ка, -ке
голо́бля, -блі, -блею; -ло́блі, -бель
голова́, -ви́; го́лови, голі ́в
голова́тий, -та, -те
голови́ще, -ща, -щу; -ви́ща, -вищ (н. р.)
голо́вка, -вки, -вці; -ло́вок, -вок (капусти)
головни́й, -на́, -не́ 
головня́, -ні ́ , -не́ю 
голо́вонька, -ньки, -ньці; -воньки, -воньок
головува́ння, -ння, -нню
головува́ти, -ву́ю, -ву́єш, -ву́є
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головува́тий, -та, -те
го́лод, -ду, -дові, в -ді
голо́дний, -на, -не
голодра́нець, -нця; -ра́нці, -нців
голодува́ння, -ння, -нню, в -нні
голодува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є
гололе́диця, -ці, -цею = голощі ́к
голомо́зий, -за, -зе 
голомо́зько, -ка, -кові; -мо́зьки, -ків
Голопі ́лля, -лля (м.); голопі ́льський = Ольго́піль; ольго́пільський
голопу́цьок, -цька; -пу́цьки, -ків
голоп’я́тий, -та, -те
го́лос, -лосу; голоси́, -сі ́в 
голоси́ти, -лошу́, -ло́сиш, -ло́сять за ким
голосі ́вка, -вки, -вці; -вки, -вок
голосі ́ння, -ння, -нню, -нням
голослі ́вний, -на, -не
голосни́й, -на́, -не́
голосні ́шати, -шаю, -шаєш
голосні ́ший, -ша, -ше
голосномо́вний, -на, -не
голосномо́вник, -ка; -ники, -ків
голосо́ваний, -на, -не 
голосо́чок, -со́чка, -кові; -со́чки, -ків
голосува́ння, -ння, -нню, -нням
голосува́ти, -су́ю, -су́єш, -су́є
голоши́їй, -ши́я, -ши́є, -ши́його, -ши́йої, -ши́йому, -ши́їй; -ши́ї, -ши́їх
голощі ́к, -що́ку, -що́кові
Го́лта, -ти, -ті (місто); голтвя́нський, -ка, -ке 
го́луб, -ба, -бові, -лубе! голуби́, -бі ́в, -ба́м 
голубеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -беня́та, -ня́т
голубе́ць, -бця́; -бці ́ , -бці ́в
голуби́нний, -на, -не 
Голуби́нський, -кого (укр. і рос. прізв.)
голу́бити, -блю, -биш, -блять; голу́б, -лу́бмо, -лу́бте
голу́бка, -бки, -бці; -лу́бки, -бок
голу́блення, -ння, -нню, -нням
голубни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
голубці ́ , -бці ́в, -бця́м
голу́бчик, -ка, -кові, -чику! -чики, -ків
голуб’я́, -б’я́ти, -б’я́ті, -б’я́м; -б’я́та, -б’я́т
голуб’я́тник, -ка, в -ку; -ники, -ків
голуб’я́чий, -ча, -че
голя́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
голя́рня, -ні, -нею; -ля́рні, -ля́рень
голя́рський, -ка, -ке
гольтіпа́ка, -ки; -па́ки, -па́к
Гольшта́йн, -ну, -ном (країна Holstein) 
гольшта́йнський, -ка, -ке
Го́мель, -меля, -мелеві, в -лі (м.) 
го́мельський, -ка, -ке 
гомеопа́т, -та; -па́ти, -тів (гр.) 
гомеопати́чний, -на, -не 
гомеопа́тія, -тії, -тією (гр.) 
Гоме́р, -ра (гр. поет) 
гомери́чний, -на, -не 
го́мін, го́мону, -нові
гомінда́н, -ну (кит. партія)
гомінда́нівець, -вця; -нівці, -вців 
гомінда́нівський, -ка, -ке 
гомінки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
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гомінли́вий, -ва, -ве
гомінцзю́нь, -ня (кит. арм.)
гомо́нім, -ма, -мові (гр.)
Гомо́рра, -рри (місто); гомо́рський
гомосексуалі ́зм, -му, -мові (гр.)
го́мрул, -лу, -лові (англ.)
гому́нкулюс, -са, -сові (лат.)
гоне́ць, гінця́, -нце́ві, -нце́м, гінцю́! і гі ́нче! гінці ́ , -ці ́в
го́ни, гін і го́нів, го́нам
гони́ти, гоню́, го́ниш, го́нять 
гоноко́к, -ка, -кові; -ко́ки, -ків (гр.) 
го́нор, -ру, -рові (лат. honor) 
гонора́р, -ру; -ра́ри, -рів (лат.) 
гоноре́я, -pе́ї, -ре́єю (гр.) 
гонори́стий, -та, -те 
гоноро́вий, -ва, -ве 
го́нчий, -ча, -че; го́нчі, -чих 
го́пки, присл. 
гопцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
гора́, -ри́; го́ри, гір, го́рам 
Гора́цій, -ція, -цієві (рим. поет) 
горб, горба́; горби́, горбі ́в 
горба́нь, -ня́, -не́ві, -не́м; -бані ́ , -ні ́в 
го́рбик, -ка, -кові, на -ку; -бики 
го́рбитися, го́рблюся, го́рбишся, го́рбляться, не го́рбся, не го́рбмося, не го́рбтеся 
горбоко́ник, -ка; -ники, -ків
горбо́чок, -бо́чка, на -бо́чку; -бо́чки
гордівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
Гордіє́нко, -ка, -кові (прізв.) 
Горді ́єнько, -ка, -кові, -ку! (зменш. від Горді ́й) 
Го́рдіїв ву́зол, -дієвого вузла́ (від гр. ім. Γόρδιος)
Горді ́й, -ді ́я. Горді ́йович, -ча. Горді ́ ївна, -ївни. Горді ́ їв, -ді ́єва, -ве
го́рдість, -дости, -дості, -дістю 
го́рдощі, -щів, -щам 
гордува́ння, -ння, -нню, -нням
гордува́ти, -ду́ю, -ду́єш ким, чим 
го́ре, -ря, -рю, в го́рі (і в го́рю)
горельє́ф, -фа; -льє́фи, -фів (фр.)
го́рен, го́рна; див. го́рно
горе́нний, -на, -не (від го́рно)
го́ренько, -ка, -ку
го́речко, -чка, -чку
горизо́нт, -ту; -зо́нти, -нтів (гр.)
горизонта́льний, -на, -не
Гори́нь, -ні, -ні, -нню (річка); гори́нський, -ка, -ке
гори́цвіт, -ту, -тові; -цвіти, -тів
гори́ще, -ща, -щу, на -щі; -ри́ща, -ри́щ
горі ́лиць, присл.
горі ́лка, -лки, -лці; -рі ́лки́, -рі ́ло́к
горілча́ний, -на, -не 
горі ́ння, -ння, -нню, -нням 
горі ́ти, горю́, -ри́ш, -ря́ть
горі ́х, горі ́ха, -хові, на -рі ́ci; -рі ́хи, -хів
горі ́ховий, -ва, -ве
горі ́че́рева, присл.
горі ́шенько, -ка, -ку
горі ́шина, -ни, -ни
го́рі ́шній, -ня, -нє
горішня́к, -ка́; -ки́, -кі ́в (вітер)
горі ́шок, -рі ́шка, -шкові, в -шку; -рі ́шки, -шків
горленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
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горли́ний, -на, -не
го́рлиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць
Го́рлівка, -вки, -вці (село); го́рлівський, -ка, -ке
го́рло, -ла, -лу; го́рла, го́рел і го́рлів
горлови́й, -ва́, -ве́
горля́нка, -нки, -нці; -ля́нки, -нок
гормо́ни, -нів, -нам
го́рне́ць, горнця́; горнці ́ , -нці ́в
горне́чник, -ка; -ники, -ків
го́рниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
го́рно, го́рна, -ну; го́рна, го́рен (н. р.) і го́рен, го́рна, -нові; го́рни, го́рнів (ч. р.) 
горну́ти(ся), горну́(ся), го́рнеш(ся), го́рнуть(ся)
горня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
горня́тко, -ка, -ку; -ня́тка, -ня́ток
горобеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
горобе́ць, -робця́, -робце́ві, -бце́м, -ро́бче! -робці ́ , -бці ́в 
гороби́ний, -на, -не 
Горобі ́ ївка, -вки, -вці (село); горобі ́ ївський, -ка, -ке 
горо́бчик, -ка, -ку! -чики, -ків 
горобчи́ха, -хи, -сі; -чи́хи, -чи́х 
горобчи́шин, -на, -не 
гороб’я́чий, -ча, -че 
го́род, -роду; городи́, -ді ́в (місто) 
горо́д, -ро́ду; -ро́ди, -дів
горо́дець, горо́дця, -дцеві; -ро́дці, -дців
горо́дження, -ння, -нню, -нням 
горо́дина, -ни, -ні 
городи́ти, -роджу́, -ро́диш, -ро́дять 
городи́ще, -ща, -щу, -щем; -ди́ща, -ди́щ
Городи́ще, -ща, -щу (м.) 
городі ́льник, -ка; -ники, -ків 
горо́дній, -ня, -нє; -ні, -ніх
Горо́дня, -дні, -днею (м.); городня́нський, -ка, -ке 
городови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
городськи́й, -ка́, -ке́ = мі ́ськи́й 
городя́нин, -на; -дя́ни, -дя́н 
городя́нський, -ка, -ке 
горожа́нський, -ка, -ке 
гороїж́итися, -жуся, -жишся; не гороїж́ся, не -їж́теся 
горорізьба́, -би́, -бі ́  
гороско́п, -пу, -пові (гр.) 
горо́х, -ху, у горо́сі 
горохви́ння, -ння, -нню, -нням 
горо́хвяний, -на, -не 
горо́хвяник, -ка; -ники, -ків 
горохува́тий, -та, -те 
горошкува́тий, -та, -те 
горо́шок, -ро́шку; -ро́шки, -ків 
Горпи́на, -ни, -ні, -пи́но! 
го́рстка, -тки, -тці; го́рстки, -сток
горта́нний, -на, -не 
горта́нь, -ні, -ні, -нню; -та́ні, -ней
горте́нсія, -сії, -сією (лат., квітка)
горува́тий, -та, -те (від гора́)
горща́, -ща́ти, -ща́ті, -ща́м 
горща́тко, -ка, -ку, в -тку; -ща́тка, -ща́ток
го́рщик, -ка, -кові, у -ку; -щики, -ків
горщо́к, горшка́, в горшку́; горшки́, горшкі ́в
горюва́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
горюва́ння, -ння, -нню, -нням
горюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
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горя́ни́н, -на; горя́ни, -ря́н
горя́нка, -нки, -нці; -ря́нки, -нок
горьо́ваний, -на, -не
госпо́дар, -по́даря, -по́дареві, -по́дарю! -дарі ́ , -рі ́в
господа́рний, -на, -не
господа́рник, -ка; -ники, -ків
господа́рство, -ва, -ву; -да́рства, -да́рств
господа́рський, -ка, -ке 
господарюва́ння, -ння, -нню, -нням
господарюва́ти, -рю́ю, -pю́єш, -pю́є
господи́ня, -ні, -нею; -ди́ні, -ди́нь
госпо́дь, го́спода, -деві, -дом, -споди!
го́стенько, -ка, -кові
госте́ць, гостеця́, гостеце́ві, -теце́м
гости́нець, -нця; -ти́нці, -ців 
гости́нний, -на, -не 
гости́нність, -нности, -нності, -нністю
гости́нчик, -ка; -чики, -ків
гости́ти, гощу́, гости́ш, гостя́ть 
Госто́мель, -то́мля, -млеві (м.) 
госто́мельський, -ка, -ке 
гостре́нький, -ка, -ке 
го́стрий, -ра, -ре 
гостри́льний, -на, -не 
гострі ́й, -рія́, -ріє́ві; -рії́, -ріїв́ 
гострі ́льник, -ка; -ники, -ків
гострі ́ння, -ння, -нню, -нням
гострі ́ший, -ша, -ше 
гострове́рхий, -ха, -хе 
гостря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в 
гостюва́ння, -ння, -нню, -нням 
гостюва́ти, -тю́ю, -тю́єш, -тю́є 
го́стя, -сті, -стею; го́сті, го́стей 
готе́ль, -лю, -леві, в -лі; -те́лі, -лів 
готі ́вка, -ки, -ці 
гото́в, -ва, -ве = гото́вий
готтенто́т, -та, -тові; -то́ти, -тів (нім. Hottentott) 
готува́льня, -ні; -ва́льні, -ва́лень 
готува́ння, -ння, -нню, -нням 
готува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є 
Го́фман, -на, -нові (нім. прізв. Hoffmann)
гофма́ршал -ла; -шали, -лів (нім.)
го́фрат, -та (нім.)
гра, гри, грі, гро́ю; і ́гри, і ́гор
граб, -ба (одного) і -бу (матеріялу); граби́, -бі ́в
гра́ба́р, гра́баря́, -ре́ві, -ре́м; -барі ́ , -рі ́в
гра́ба́рство, -ва, -ву
гра́ба́рський, -ка, -ке
грабарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є
грабельки́, -льо́к, -лька́м
граби́лно, -на, -ну; -би́лна, -би́лен
грабі ́ж, -бежу́, -же́ві; -бежі ́ , -жі ́в
грабі ́жка, -жки, -жці; -бі ́жки, -бі ́жок
грабі ́жник, -ка; -ники, -ків 
грабі ́жниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
грабі ́жницький, -ка, -ке
грабки́, -кі ́в, -ка́м, -ка́ми
гра́блисько, -ка, -ку; гра́блиська, -блиськ, -блиськам
граблі ́ , граблі ́в і грабе́ль, -бля́м
грабля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
грабови́тий, -та, -те
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грабува́ння, -ння, -нню, -нням
грабува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є
грабу́нок, -нку, -нкові, в -нку; грабу́нки, -нків
град, гра́ду, -дові
граді ́ль, -ді ́ля, -леві; -ді ́лі, -лів
градобі ́й, -бо́ю, -бо́єві; -бо́ї, -бо́їв
градови́й, -ва́, -ве́
гра́дус, -са; -дуси, -сів
гра́льний, -на, -не
грам, гра́ма; гра́ми, -мів (гр.)
грама́тик, -ка; -тики, -ків
грама́тика, -ки, -ці; -тики, -тик (гр.)
грамати́чний, -на, -не
грама́тка, -тки, -тці; -ма́тки, -ток
гра́мота, -ти, -ті; -моти, -мот
гра́мотний, -на, -не
гра́мотність, -ности, -ності, -ністю
грамофо́н, -на; -фо́ни, -нів (гр.)
грани́т, див. ґрані ́т
грани́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
грани́чний, -на, -не
гра́нка, -нки, -нці; гра́нки, -нок
гранча́стий, -та, -те
граня́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -нярі ́ , -рі ́в
гра́ти, гра́ю, гра́єш; грай, гра́ймо
граф, -фа, -фові; графи́, -фі ́в (нім.)
графа́, -фи́, -фі ́ ; гра́фи, граф (гр.)
графи́ня, -ні, -нею, -фи́не! -фи́ні, -фи́нь, -фи́ням
гра́фік, -ка; -фіки, -ків
гра́фіка, -ки, -ці
графі ́н, -на, -нові; -фі ́ни, -нів
графі ́т, -ту, -тові (гр.)
графі ́чний, -на, -не
графома́нія, -нії, -нією (гр.)
гра́фство, -ва, -ву
гра́фський, -ка, -ке
грач, -ча́, -че́ві; грачі ́ , -чі ́в, -ча́м
гре́бе́лька, -льки, -льці; -бельки́, -бельо́к
гребе́льний, -на, -не 
гребеня́стий, -та, -те
гребе́ць, гребця́; гребці ́ , -бці ́в 
гребіне́ць, -бінця́, -бінце́ві, -нце́м; -бінці ́ , -ці ́в
Гребі ́нка, -нки, -нці (станція); гребі ́нський, -ка, -ке 
Гребі ́нка, -бі ́нки, -бі ́нці (укр. письм.)
Гребі ́нчин, -на, -не. Гребі ́нчині тво́ри
гребі ́нний, -на, -не
гребі ́нник, -ка; -ники, -ків
гребі ́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
гребі ́нчик, -ка; -чики, -ків
гре́бінь, -беня, -беневі; -бені, -нів
гре́бля, -лі, -лею; гре́блі, -бель
гребти́, гребу́, гребе́ш; гріб, гребла́, гребли́; грі ́бши
гре́бувати, -бую, -буєш чим
грезе́т, -ту, -тові
грезе́товий, -ва, -ве
грек, -ка; гре́ки, -ків
греки́ня, -ні, -нею, -не! -ки́ні, -ки́нь
греци́зм, -му, -мові; -ци́зми, -мів
Гре́ція, -ції, -цією
грець, гре́ця, -цеві
гре́цький, -ка, -ке
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греча́ний, -на, -не
греча́ник, -ка; -ники, -ків
грочка, -чки, -чці; -чки, -чок
Гре́ччина, -ни, -ні
гриб, -ба́; гриби́, -бі ́в
Грибоє́дов, -ва, -ву, -вим (рос. пис.)
гри́ва, -ви, -ві; гри́ви, грив
грива́тий і грива́стий, -та, -те
гри́веник і гри́вник, -ка; -ники, -ків
гри́венний, -на, -не
гри́вня, -ні, -нею; гри́вні, -вень
Гри́гір, -гора = Григо́рій
Григо́рій, -рія, -рієві, -рієм, -рію! Григо́рійович, -ча. Григо́ріївна, -ївни. Григо́ріїв, -рієва, 

-рієве
григорія́нський календа́р, -кого календаря́
Григоро́віч, -ча, -чеві (рос. письм.)
гризо́та, -ти, -ті; -зо́ти, -зо́т
гри́зти, гризу́, -зе́ш, -зу́ть
гризьки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
гри́зько, присл.
гри́мати, -маю, -маєш; гри́мнути, -не, -неш
гримі ́ти, гримлю́, -ми́ш, -мля́ть
гримки́й, -ка́, -ке́
гримни́й, -на́, -не́
гри́мнути, див. гри́мати
гримота́ти, -мочу́, -мо́чеш, -мо́чуть і гримоті ́ти, -мочу́, -моти́ш, -мотя́ть
гримоті ́ння, -ння, -нню
гримотли́вий, -ва, -ве
Грица́й, -цая́, -цає́ві, -ца́ю! (прізв.)
Гри́ців, -цева, -цеву, -цевом (місто); гри́цівський, -ка, -ке
Гри́ців, -цева, -цеве; -цеві, -цевих (прикм. від Гриць)
Гриць, -ця, -цеві, -цем, Гри́цю! 
Грицько́, -ка́, -ко́ві, Гри́цьку! 
гри́ще, -ща, -щу; гри́ща, грищ 
гріб, гро́бу, у -бі; гроби́, -бі ́в 
грізьба́, -би́, -бі ́  
грім, гро́му, -мові, гро́ме! 
грімки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
грі ́мко, присл.
грі ́нка, -нки, -нці; грі ́нки́, -но́к 
Грінче́нко, -ка, -кові (укр. письм.) 
грі ́ти, грі ́ю, грі ́єш; грі ́тий
гріх, гріха́, -хо́ві, у -ху́; гріхи́, -хі ́в 
гріхово́да, -ди, -ді і гріхово́д, -да, -дові; -во́ди, -во́дів 
гріш, гроша́, -ше́ві, -ше́м 
гріши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть 
грі ́шний, -на, -не 
грі ́шник, -ка; -ники, -ків 
грі ́шників, -кова, -кове 
грі ́шниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
грі ́шницький, -ка, -ке 
гроба́к, -ка́ = хроба́к, -ка́ 
грома́да, -ди, -ді; грома́ди, -ма́д 
грома́джений, -на, -не 
грома́дження, -ння, -нню, -нням 
грома́дити, -ма́джу, -ма́диш, -ма́дять; -ма́дь, -ма́дьмо, -ма́дьте
громаді ́льник, -ка; -ники, -ків
грома́діння і грома́дження, -ння
грома́дський, -ка, -ке
грома́дськість, -кости, -кості, -кістю
громадя́нин, -на, -нові, -дя́нине! -дя́ни, -дя́н
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громадя́нство, -ва, -ву
громадя́нський, -ка, -ке
громозві ́д, -зво́ду; -зво́ди, -дів
гро́но і ґро́но, -на, -ну; г[ґ]ро́на, грон і ґрон
гроше́вий або грошови́й, -ва́, -ве́
грошеня́та, -ня́т, -ня́там
гро́ші, гро́шей, гро́шам, грі ́шми і гроши́ма
грошови́й, -ва́, -ве́ або гроше́вий
грошови́тий, -та, -те
грошолю́б, -ба, -бові, -лю́бе! -лю́би, -бів
грубеле́зний, -на, -не
грубія́н, -на; -я́ни, -нів
грубія́нка, -нки, -нці; -я́нки, -я́нок
грубія́нство, -ва, -ву
грубія́нський, -ка, -ке
гру́бшати, -шаю, -шаєш
гру́бше, присл.
гру́бший, -ша, -ше; -бші, -ших 
гру́ддя́, -ддя́, -ддю́, на грудді ́
гру́день, -дня, -дневі, у гру́дні; гру́дні, -днів
гру́ди, -дей, гру́дям, грудьми́ і груди́ма
гру́дка, -дки, -дці; -дки́, -до́к
грудкува́тий, -та, -те 
грудне́вий, -ва, -ве 
грудува́тий, -та, -те 
грузи́н, -на; -зи́ни, -зи́нів 
грузи́нка, -зи́нки, -зи́нці; -зи́нки, -зи́нок
грузи́нський, -ка, -ке
Гру́зія, -зії, -зією
гру́знути, гру́зну, гру́знеш
грузьки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
гру́зько, присл.
грунт, звичайно ґрунт, -ту
гру́па, -пи, -пі; гру́пи, груп (гр.)
групово́д, -да; -во́ди, -дів
групува́ння, -ння, -нню
групува́ти(ся), -пу́ю(ся), -пу́єш(ся)
гру́ша, -ші, -ші, -шею; гру́ші, груш, гру́шам
груше́вий, -ва, -ве 
гру́шка, -шки, -шці; -шки́, -шо́к
грушшя́, -шшя́, -шшю́, -шшя́м
грю́кання, -ння, -нню, -нням
грю́кати, -каю, -каєш, -кає
грю́кіт, -коту, -котові, у -коті
грю́кнути, -кну, -кнеш, -кне
гря́дка, -дки, -дці; -дки́, -до́к, -дка́м
грязю́ка, -ки, -ці
грязь, -зі, -зі, гря́ззю, у грязі ́
гря́зьки́й, -ка́, -ке́
гря́зько, присл.
губа́, губи́; гу́би, губі ́в
губа́тий, -та, -те
губеня́та, -ня́т, -ня́там 
губерна́тор, -ра; -на́тори, -рів 
губерна́торський, -ка, -ке 
губернія́льний, -на, -не 
губе́рня, -ні, -нею; -бе́рні, -бе́рень і рідше губе́рнія, -нії, -нією; -бе́рнії, -бе́рній
губе́рський, -ка, -ке 
гу́би, губ (гриби) 
губи́ти, гублю́, гу́биш, гу́блять 
гу́бка, -бки, -бці; гу́бки, гу́бок 
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губни́й, -на́, -не́ 
Гу́вер, -ра (ам. пр.) 
гугня́вий і гуня́вий, -ва, -ве 
гуготі ́ти, -гочу́, -готи́ш, -ти́ть 
гуґено́т, -та, -тові; -но́ти, -тів (фр. huguenot)
гуде́ць, гудця́, -дце́ві; гудці ́ , -ці ́в 
гу́диння, -ння, -нню, -нням 
гу́дити, гу́джу, -диш кого, що; не гудь, не гу́дьте
гуді ́ння, -ння, -нню, -нням
гуді ́ти, гуду́, гуде́ш, гуде́; гуді ́в, -ді ́ла; звич. (див.) густи́
гузи́р, -ря́; -зирі ́ , -рі ́в, -ря́м
гу́зка, -зки, -зці = боро́давка
гук, гу́ку, в -ці; гу́ки, гу́ків
гука́ння, -ння, -нню, -нням 
гука́ти, -ка́ю, -ка́єш кого, на кого
Гула́к-Артемо́вський, -ка-Артемо́вського (укр. письм.)
гу́лі, гу́лів і ґуль (від гуля́ти) 
Гулл, Гу́лла, в -ллі (англ. порт Hull); гу́льський, -ка, -ке
Гуля́й-По́ле, Гуля́й-По́ля; гуля́йпільський, -ка, -ке
гу́лянка, -нки, -нці; -лянки, -лянок
гуля́ннячко, -чка, -чку
гуля́ти, гуля́ю, гуля́єш, гуля́є
гуля́щий, -ща, -ще; -ля́щі, -щих
гульба́, -би́, -бі ́  
гу́льбище, -ща, -щу, на -щі; -бища, -бищ
гульві ́са, -си; -ві ́си, -ві ́с і -ві ́сів 
гульві ́ський, -ка, -ке 
гульли́вий, -ва, -ве
гультіпа́ка, -ки, -ці; -па́ки, -па́к
гультя́й, -тяя́, -тяє́ві, -тяє́м, -тя́ю! -тяї,́ -тяїв́ 
гультя́йство, -ва, -ву 
гультяюва́ти, -тяю́ю, -тяю́єш
гумані ́зм, -му, -мові (лат.)
гумані ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
гуманісти́чний, -на, -не
гуманітари́зм, -му, -мові
гуманіта́рний, -на, -не
гума́нний, -на, -не (лат. humanus)
гума́нність, -ности, -ності, -ністю
гума́нно, присл.
гу́манський, -ка, -ке
Гу́манщина, -ни, -ні
Гу́мань і У́мань, -ні, -ні, -нню 
Гу́мбольдт, -та (нiм. учен. Humboldt)
гуме́нний, -ного, -ному
гу́мор, -ру, -рові, в -рі (гр.) 
гуморе́ска, -ски, -сці; -ре́ски, -ре́сок
гумори́ст, -та; -ри́сти, -тів
гумористи́чний, -на, -не 
гу́мус, -су
гун, -на, -нові; гу́ни, гу́нів 
гу́нський, -ка, -ке 
гураґа́н, -ну-, -нові; -ґа́ни, -нів 
гураґа́нний, -на, -не
г[ґ]ура́льництво, -ва, -ву 
гура́льня і звич. ґура́льня, -ні, -нею; -ра́льні, -ра́лень 
Гу́рій, -рія, -рієві. Гу́рійович, -ча, Гу́ріївна, -ївни
гу́рія, -рії, -рією; -рії, -рій (ар.) 
гу́ркіт, -коту-, -котові, -в -коті 
гуркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть, не -кочи́, -чі ́ть і гуркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть, не 

-коти́, -коті ́ть
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гуркоті ́ння, -ння, в -нні
гуркотли́вий, -ва, -ве
гуркотне́ча, -чі, -чі, -чею
гурра́! виг. 
гурт, -ту, -тові, в -ті; гурти́, -ті ́в
гуртівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
гуртови́й, -ва́, -ве́
гурто́к, -тка́, в -тку́; -тки́, -ткі ́в
гурто́жит, -ту, -тові, в -ті (спільне життя, обіхідка)
гурто́житок, -тка, в -тку; -житки, -тків
гуртува́ння, -ння, -нню, -нням
гуртува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
Гус Ян, Гу́са Яна (чеський реформатор Hus)
гуса́р, -ра, -рові; -са́ри, -рів 
гуса́рин, -на, -нові; -са́ри, -рів 
гуса́рський, -ка, -ке 
гусеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
гу́си, -сей, гу́сям, гусьми́
гуси́т, -та, -тові; -си́ти, -тів (прих. Гу́са)
гу́сінь, -сені, -сені, -сінню
гу́ска, -ски, -сці; гу́ски, гу́сок 
гу́сла, гу́сел, -слам 
гусля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в
гу́снути, -ну, -неш, -не 
гу́сонька, -ньки, -ньці; -соньки, -ньок
густи́, гуду́, гуде́ш, гуду́ть; гув, гула́; гуди́, -ді ́ть; гудучи́ 
густи́й, -та́, -те́ 
густі ́шати, -шаю, -шаєш 
густі ́ше, присл.
густі ́ший, -ша, -ше; -ті ́ші, -ших 
гу́счин, -на, -не (від гу́ска) 
гуся́, -ся́ти, -ся́ті, -ся́м; -ся́та, -ся́т 
гу́сячий, -ча, -че; -сячі, -чих 
гу́та, -ти; гу́ти, гут 
гу́тний, -на, -не 
гуцу́л, -ла; гуцу́ли, -лів 
гуцу́лка, -лки, -лці; -цу́лки, -цу́лок 
гуцу́льський, -ка, -ке 
Гуцу́льщина, -ни, -ні 
гучни́й, -на́, -не́
гу́чність, -ности, -ності, -ністю 
гу́ща, -щі, -щі, -щею; гу́щі, гущ 
гуща́вина́ і гущовина́, -ни́ 
гущавни́к, -ку́, в -ку́; -ники́, -кі ́в 
гущина́, -ни́ і гущовина́, -ни́ 
Гюґо́ (фр. письм. Hugo), не відм. 
Гюїсма́нс, -са (фр. письм. Huysmans)
ґабе́лок, -бе́лка; -бе́лки, -ків
ґа́блі, -блів, -блям
ґа́ва, -ви, -ві; ґа́ви, ґав
ґавеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ґа́вин, -на, -не; -вині, -них 
ґа́вити, -влю, -виш, -влять; не ґав, не ґа́вте
ґаво́та, -ти (танок)
ґа́вра, -ри, -рі; га́ври, ґавр
Ґавс, -са (нім. прізв. Gaus)
ґа́в’ячий, -ча, -че; -чі, -чих
Ґае́та, -ти, -ті (іт. м.)
Ґаета́н, -на, -нові, -не! (роман. ім’я)
ґаз, -зу і звич. гас, -су (керосин)
ґа́зда, -ди; ґа́зди, ґа́здів
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ґазди́ня, -ні, -нею; -ди́ні, -ди́нь
ґазді ́вський, -ка, -ке
ґаздува́ння, -ння, -нню, -нням
ґаздува́ти, -ду́ю, -ду́єш
ґазни́ця, -ці = гасни́ця
ґазо́н, -ну; -зо́ни, -нів (фр.)
ґалаґа́н, -на, -нові; -ґа́ни, -нів
ґале́ра і гале́ра, -ри; -ле́ри, -ле́р
ґалері ́йний, -на, -не
ґалері ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю; -рі ́ ї, -рі ́й (іт.)
ґале́та, -ти; -ле́ти, -ле́т (фр.)
Ґаліле́й, -ле́я, -ле́єві (іт. учен.)
ґаліфе́ (фр.), не відм.
ґалл, -ла; ґа́лли, -лів
ґалліка́нський, -ка, -ке
Ґаллі ́полі (м. Gallipoli), не відм.
ґалліци́зм, -му (від Ґа́ллія), але галіци́зм (від Галі ́ція)
Ґа́ллія, -лії, -лією; ґа́льський, -ка, -ке
ґаллома́нія, -нії, -нією
ґалянтері ́йний, -на, -не
ґалянте́рі ́я, -те́рі ́ ї, -те́рі ́єю (фр.)
ґаля́нтний, -на, -не (фр.)
ґаля́нтність, -ности, -ності, -ністю
Ґальва́ні (іт. учен. Galvani), не відм.
ґальваніза́ція, -ції, -цією 
ґальвані ́зм, -му, -мові 
ґальванізува́ння, -ння, -нню, -нням
ґальванізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
ґальванопла́стика, -ки, -ці
ґальваноте́хніка, -ніки, -ніці
ґальо́н, -ну (фр.) = брузуме́нт
ґальо́рка, -рки, -рці
ґальо́ша, -ші, -шею; ґальо́ші, -льо́ш (фр.)
ґама́ша, -ші; -ма́ші, -ма́ш (фр.)
Ґамбе́тта, -ти, -ті (фр. діяч Gambetta)
Ґанґ, -ґу (ріка); ґа́нґський, -ка, -ке
ґандж, -джу, -джеві (ч. р.) і ґа́нджа, -джі, -джі, -джею (ж. р.) 
ґанджови́тий, -та, -те
ґанджува́ти, -джу́ю, -джу́єш
ґа́нок, ґа́нку, на -нку; ґа́нки, -ків 
ґанч, -чу, -чеві (ч. р.) і ґанч, -чі, -чі, ґа́нчю (ж. р.) = ґандж 
ґанчува́ти = ґанджува́ти, -у́ю, -у́єш 
ґара́ж, -жу, -жеві, в -жі; -ра́жі, -жів (фр. 1е garage) 
ґаранті ́йний, -на, -не 
ґара́нтія, -тії, -тією; -тії, -тій (фр.) 
ґаранто́ваний, -на, -не 
ґарантува́ння, -ння, -нню, -нням 
ґарантува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
ґардемари́н, -на; -ри́ни, -нів (фр.) 
ґардеро́ба, -би (фр. la garde-robe) 
ґардеро́бна, -ної, -ній 
ґарди́на, -ни; -ди́ни, -ди́н (фр.) 
Ґаріба́льді (іт. Garibaldi), не відм.
ґарнізо́н, -ну; -зо́ни, -нів (фр.) 
ґарнізо́нний, -на, -не 
ґарні ́р, -ру; -ні ́ри, -рів (фр.) 
ґарніту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р (ж. p. фр. la garniture)
Ґарньє́ (фр. прізв. Garnier), не відм.
ґаро́ваний, -на, -не
Ґаро́нна, -ни (ріка) 
ґарсо́н, -на; -со́ни, -нів (фр.)
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ґарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
Ґа́ршин, -на, -нові, -ном (р. п.)
ґаско́нець, -ко́нця; -ко́нці, -нців
Ґаско́нія, -нії, -нією
Ґа́стєв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Ґасто́нія, -нії, -нією
ґастроле́р, -ра-; -ле́ри, -рів 
гастроле́рка, -рки; -ле́рки, -ле́рок 
ґастроле́рський, -ка, -ке
ґастролюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
ґастро́ля, -лі, -лею; -ро́лі, -ро́ль і -ро́лів (нім.)
ґастро́льний, -на, -не 
ґату́нок, -нку; -ту́нки, -ків 
Ґа́тчіна, -ни, -ні; ґа́тчінський 
Ґвадальківі ́р, -ра, -рові (р.) 
ґвалт! виг. 
ґвалт, -ту, -тoвi 
ґвалто́вне і ґвалті ́вно, присл.
ґвалто́вний і ґвалті ́вний, -на, -не
ґвалтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
ґварді ́єць, -ді ́йця; -ді ́йці, -ців
ґварді ́йський, -ка, -ке 
ґва́рдія, -дії, -дією (іт.)
Ґватема́ля, -лі, -лею (країна Guatemala); ґватема́льський, -ка, -ке
ґве́льфи, -фів, -фам 
ґвер, ґве́ра; ґве́ри, -рів (рушниця) 
ґвинт, -та; ґвинти́, -ті ́в 
ґвинтува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
ґвіне́єць, -не́йця; -не́йці, -ців 
ґвіне́йський, -ка, -ке 
Ґвіне́я, -не́ї, -не́єю (Guinea) 
Ґвія́на, -ни, -ні (Guiana) 
Ґданськ, -ку, у -ку = Да́нціґ 
ґда́нський, -ка, -ке 
ґди́ра, -ри, -рі; ґди́ри, ґдир 
ґди́равий, -ва, -ве 
Ґеба́уер, -ра (нім. пp. Gebauer) 
ґе́вал, -ла; -вали, -лів 
ґе́ґати, -ґаю, -ґаєш
ґе-ґе-ґе́, виг. (про гусей)
ґе́дзатися, -дзаюся, -єшся 
ґе́дзитися, ґе́джуся, ґе́дзишся; не ґе́дзься, не ґе́дзьтесь
ґедзь, ґе́дзя, -дзеві і ґедз, ґе́дза, -дзові
Ґедимі ́н, -на (ім’я)
ґе́йзер, -ра; -зери, -рів (ісл.)
ґе́йша, -ші, -шею; ґе́йші, ґейш (яп.)
ґе́лґати, -гаю, -ґаєш
ґел-ґе́л, виг.
ґелґота́ти, -ґочу́, -ґо́чеш, -ґо́чуть і ґелкоті ́ти, -ґочу́, -ґоти́ш, -ґотя́ть
Ґе́лсворсі (англ. пис. Galsworthy), не відм.
ґенера́тор, -ра; -тори, -рів; (лат.)
ґенера́ція, -ції, -цією (лат.)
ґеніти́в, -ва, -ву (лат.) – родови́й відм.
ґе́нуєць, -нуйця; ґе́нуйці, -ців і ґенуе́зець, -зця; -е́зці, -зців 
ґе́нуйський і ґенуе́зький, -ка, -ке 
Ґе́нуя, -нуї, -нуєю (іт. Genova) 
Ґе́о́рґ, -га, -ґові, при -ґу, -ґу! 
Ґе́ргард, -да (нім. пр. Gerhard) 
Ґе́ргардт, -дта (нім. ім’я Gerhardt) 
ґерґота́ти, -ґочу́, -ґо́чеш, -ґо́чуть; -ґочи́, -ґочі ́ть і ґерґоті ́ти, -ґочу́, -ґоти́ш, -ґотя́ть; ґерґоти́, 

-ті ́ть
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ґери́лья, -льї, -льєю (повстанська війна, есп. guerrilla)
Ґертру́да, -ди, -до! (жін. ім’я) 
ґерува́ти, -ру́ю, -ру́єш = керува́ти
ґерунди́в, -ва; -ди́ви, -вів (лат.) 
ґе́стка, -тки, -тці; ґе́стки, ґе́сток 
Ґе́те (нім. письм. Goethe), не відм.
ґе́три, -рів, -рам (фр.)
Ґе́ттінґен, -ну (нім. місто Goöttingen)
ґе́ттінґе́нський, -ка, -ке
ґе́тго (іт. ghetto), не відм.
ґеше́фт, -ту; -ше́фти, -тів (нім.)
ґешефтма́хер, -ра; -ма́хери, -рів
ґешефтма́херство, -ва, -ву
ґешефтма́херський, -ка, -ке
Ґє́лчев, -ва, -ву, -вом (м.)
Ґє́льньов, -ва, -ву, -вом (м.)
ґзимс, -су; ґзи́мси, -сів
ґзи́тися, ґжу́ся, ґзи́шся, ґзя́ться, не ґзись, не ґзі ́ться 
ґи́ґнути, ґи́ґну, -неш 
ґи́ла́ і ги́ла́, -ли́, -лі ́  
ґи́лавий, -ва, -ве 
ґилу́н, -на; -луни́, -ні ́в 
ґирли́ґа, -ґи, -зі; -ли́ґи, -ли́ґ 
ґібелі ́ни, -нів, -нам 
Ґібральта́р, -ру, в -рі (фортеця і місто)
ґід, -да; ґі ́ди, -дів (фр.)
Ґі де Мопаса́н, -на (фр. письм. Guy do Maupassant)
ґільді ́я, -дії, -дією (нім.)
ґільйоти́на, -ни, -ні (фр.) 
ґільйотино́ваний, -на, -не 
ґільйотинува́ти, -ну́ю, -ну́єш
ґіне́я, -не́ї; -не́ї, -не́й (англ. монета)
ґірля́нда, -ди; -ля́нди, -ля́нд (фр.)
ґі ́чка, ґі ́чки, ґі ́чці (човен)
Ґле́зґо (м. Glasgow), не відм.
ґлей і звич. глей, -ле́ю, гле́єві
ґле́чер, -ра; -чери, -рів (нім.)
ґліц, ґло́ду = глід
Ґлі ́нка, -нки, -нці (рос. комп.)
ґлінтва́йн, -ну (нім.)
Ґлова́цький, -кого (польське прізв.)
ґлоїн́а, -ни, -ні; -їн́и, -їн́ 
Ґлуськ, -ку, в -ку (польське м. Glusk)
ґля́вберова сіль, -вої со́ли
ґляґ, -ґу, -ґові
ґля́ґанець, -нця
ґля́ґаний, -на, -не
ґля́ґанка, -нки, -нці; -ґанки, -ґанок
ґля́ґа́ти, -ґа́ю, -ґа́єш
ґлядія́тор, -ра; -тори, -рів (лат.) 
ґлядія́торський, -ка, -ке 
ґлязо́ваний, -на, -не 
ґлязува́ти, -зу́ю, -зу́єш (фр.) 
ґля́нда, -ди; ґля́нди, ґлянд (лат.) 
ґлянс, -су, -сові 
ґлянсо́ваний, -на, -не 
ґлянсува́ння, -ння, -нню, -нням 
ґлянсува́ти, -су́ю, -су́єш
ґлясе́ (фр.), не відм.
ґльоб, -ба (фр.); див. гло́бус
ґмі ́на, -ни; ґмі ́ни, ґмін (пол.)
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ґмі ́нний, -на, -не
ґнайс, -су, -сові; -си, -сів (нім.)
ґніт, ґно́та; ґно́ти́, -ті ́в
ґном, -ма; ґно́ми, -мів
ґно́товий, -ва, -ве
ґну, не відм.
Ґо́бі (пустеля Gobi); не відм.
ґобле́н, -ну; -ле́ни, -нів (фр., килим)
ґо́ґель-мо́ґель, -лю-мо́ґелю (нім.)
Ґолґо́та, див. Голго́фа
Ґо́лдсміс, -са (англ. письм. Goldsmith)
Ґолія́т, див. Голія́ф
Ґо́лубєв, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
ґолф, ґо́лфу (англ. golf, гра в м’яча)
Ґольдо́ні (іт. письм. Goldoni)
Ґо́льфштром, -му, -мові, в -мі
ґонґ, -ґу; ґо́нґи, -ґів (кит.)
Ґо́нґора, -ри, -рі (есп. поет)
ґо́ндоля, -лі; -долі, -доль (іт.)
гондольє́р, -ра; -льє́ри, -рів
ґо́нта, -ти (ж. р.) і ґонт, -ту (ч. р.)
ґонта́ль, -ля́, -ле́ві; -талі ́ , -лі ́в
ґонта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
ґорґо́ші, -ґо́ш, -ґо́шам
ґорже́тка, -тки, -тці; -же́тки, -ток
ґори́ля, -лі, -лею; -ри́лі, -ри́ль
Ґо́рький, -кого, -кому (рос. письм.)
ґот, -та; ґо́ти, -тів; ґо́тський, -ка, -ке
Ґо́та, -ти (місто)
ґо́тика, -ки, -ці (архіт. стиль)
готи́чний, -на, -не
Ґо́тлянд, -ду, -дові, на -ді (острів)
ґотля́ндець, -дця; -ля́ндці, -ців
Ґотля́ндія, -дії, -дією
ґотля́ндський, -ка, -ке
Ґо́тфрід, -да (нім. ім’я)
Ґотьє́ (фр. прізв. Gautier), не відм.
ґофре́ (фр.), не відм. 
ґофрува́ти, -ру́ю, -ру́єш (фр.) 
Ґра́бов, -ва, -ву, -вом (місто) 
ґра́вер, -ра; -ве́ри, -рів (лат.-фр.) 
ґравіро́ваний, -на, -не 
ґравірува́льний, -на, -не 
ґравірува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
ґравю́ра, -ри, -рі; -вю́ри, -вю́р 
ґрада́ція, -ції, -цією; -да́ції, -да́цій 
ґрадуюва́ти, -дую́ю, -дую́єш 
ґра́лі, ґра́лів, -лям (залізні вила) 
Ґрана́да, -ди, -ді (країна і м.) 
ґрана́дський, -ка, -ке
ґрана́т, -ту, -тові (мінерал, лат.)
ґрана́та, -ти (дерево)
ґрана́та, -ти; -на́ти, -на́т (набій)
ґранд, -да; гра́нди, -дів
ґрандіо́зний, -на, -не (фр.) 
ґрандіо́зність, -ности, -ності, -ністю
ґрані ́т, -ту, -тові (іт.-фp.) і грани́т, -ту
ґрані ́товий, -ва, -ве
ґраніто́ль, -то́лю, -леві
ґраніто́льовий, -ва, -ве
ґра́но, -на, -ну (апт. вага)
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ґрануля́ція, -ції, -цією (лат.)
ґрасо́ваний, -на, -не
ґрасува́ти, -су́ю, -су́єш
ґра́та, -ти; ґра́ти, ґрат і ґра́тів
ґра́тниця, -ці; -ниці, -ниць
ґратулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш (лат.)
ґратуля́ція, -ції, -цією; -ля́ції, -цій
ґратча́стий, -та, -те
ґраціо́зний і ґраці ́йний, -на, -не (лат.)
ґраціо́зність і граці ́йність, -ности
ґраціо́зно і ґраці ́йно, присл.
гра́ція, -ції, -цією; -ції, -цій (лат.) 
ґремплюва́ти, -плю́ю, -плю́єш
Ґрена́да, -дії, -ді (острів)
ґренади́р, -ра; -ди́ри, -рів (фр.)
ґренади́рський, -ка, -ке 
ґренля́ндець, -ндця; -ля́ндці, -ндців
Ґренля́ндія, -дії, -дією 
ґренля́ндський, -ка, -ке
Ґре́тхен (жін. ім’я, Gretchen), не відм.
ґре́чний, -на, -не
ґре́чність, -ности, -ності
ґре́чно, присл.
ґризе́тка, -тки, -тці; -зе́тки, -зе́ток
ґрим, -му, -мові, у -мі (фр.)
ґрима́са, -си; -ма́си, -ма́с (фр.). 
ґримасува́ти, -су́ю, -су́єш 
ґримо́ваний, -на, -не 
ґримува́ння, -ння, -нню 
ґримува́ти, -му́ю, -му́єш 
ґринджо́ли, -джо́л, -джо́лам 
ґри́па, -пи, -пі (фр. la grippe) 
ґрис, -су, -сові 
ґриф, -фа; ґри́фи, -фів (гр.) 
ґри́фель, -фля, -флеві, -флем; ґри́флі, -флів (нім.) 
ґрифле́вий, -ва, -ве 
ґрифо́н, -на; -фо́ни, -нів 
Ґріґ, -ґа (норв. композ. Grieg) 
Ґрімм, -мма (нім. прізв. Grimm) 
Ґрі ́ніч, -ча (англ. м. Greenwich) 
ґро́бе-ци́церо, -бе-ци́цера, -бе-ци́цером (шрифт) 
ґроґ, ґро́ґу (англ., напій) 
Ґро́дно, -ного (місто), ґро́дненський, -ка, -ке 
ґро́но і частіше гро́но, -на, -ну; ґ[г]ро́на, ґ[г]рон 
ґрос, -са, -сові (нім.) 
ґро́сбух, -ха; -бухи, -хів (нім.) 
ґросма́йстер, -тра (нім.) 
ґро́та, -ти, -ті; ґро́ти, -тів (іт.) 
ґроте́ск, -ку, -кові; -те́ски, -ків 
ґротщо́гла, -гли 
ґрунт, -ту; ґрунта́ і -ти́, -ті ́в 
ґру́нтвага́, -ги́, -зі ́  
ґрунто́ваний, -на, -не 
ґрунтови́й, -ва́, -ве́ 
ґрунто́вний, -на, -не 
ґрунто́вність, -ности, -ності, -ністю 
ґрунто́вно, присл. 
ґрунтозна́вець, -вця; -на́вці, -вців 
ґрунтозна́вство, -ва, -ву 
ґрунтозна́вчий, -ча, -че 
ґрунтува́ння, -ння, -нню
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ґрунтува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є 
Ґрю́нвальд, -ду (м. Grünwald) 
ґуа́но, -на, -ну, -ном (есп.) 
ґуверна́нтка, -тки, -тці -на́нтки, -ток (фр.)
ґуверна́нтчин, -на, -не
ґуверне́р, -не́ра; -не́ри, -рів (фр.)
гуверне́рський, -ка, -ке 
ґудзь, -дзя, -дзеві; ґу́дзі, -дзів, -дзям і ґудз, ґу́дза, -дзові; ґу́дзи, -дзів, -дзам 
ґу́дзик, -ка; -дзики, -ків 
ґу́дзико́вий, -ва, -ве
Ґудзі ́й, -дзія́, -дзіє́ві (прізв.)
ґудзува́тий і ґудзюва́тий, -та, -те 
ґу́ля, -лі, -лею; ґу́лі, ґуль 
ґуля́ш, -шу́, -ше́ві (угор.) 
ґу́льден, -на; -дени, -нів (нім.) 
ґу́лька, -льки, -льці; -льки, -льок 
ґу́ма, -ми, -мі
ґу́мі (лат.), не відм.
ґуміара́біка, -ки, -ці або ара́бська ґу́ма
ґу́мовий, -ва, -ве
ґумови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
ґура́льня і гура́льня, -ні; -ра́льні, -ра́лень
ґурґу́ля, -лі = ґу́ля
Ґурзу́ф, -фу, в -фі (м.)
ґурзу́фський, -ка, -ке
ґурма́н, -на; -ма́ни, -нів (фр.)
ґуст, -ту, -тові; ґу́сти, -тів
Ґу́ста́в, -ва, -вові (ім’я)
ґуталі ́н, -ну, -нові
ґутапе́рча, -чі, -чі (англ. guttapercha)
ґутапе́рчовий, -ва, -ве
Ґу́тенберґ, -ґа, -ґові (Gutenberg)
ґутенбе́рґівський, -ка, -ке
ґяву́р, -ра (тур., невіра)
дава́льний відмі ́нок, -ного відмі ́нка
да́ваний, -на, -не
дава́ння, -ння, -нню, -нням
дава́ти, даю́, дає́ш, дає́, даємо́, даєте́, даю́ть; дай, да́йте
Дави́д, -да, -дові. Дави́дович, -ча. Дави́дівна, -вни. Дави́дів, -дова, -дове
дави́льця, -ви́лець, -льцям 
дави́ти, давлю́, да́виш, да́влять
давне́зний, -на, -не
давне́нний, -на, -не
давни́м-давно́, присл.
давнина́, -ни́, -ні ́ ; вдавнину́
да́вній, -ня, -нє; -ні, -ніх
давні ́сінький, -ка, -ке
давні ́сінько, присл.
да́вність, -ности, -ності, -ністю
давні ́ш, давні ́ше, присл. 
давні ́ший, -ша, -ше; -ні ́ші, -ших
давні ́шній, -ня, -нє
давнозві ́сний, -на, -не
давноколи́шній, -ня, -нє
давномину́лий, -ла, -ле
даґероти́пія, -пії, -пією
Даґеста́н, -ну; даґеста́нський, -ка, -ке
Дайк, див. Фан Дайк
д’Ако́ста (прізв.), не відм.
дактилі ́чний, -на, -не
дактило́граф, -фа; -графи, -фів
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дактилоско́п, -па; -ко́пи, -пів
да́ктиль, -ля, -леві; -тилі, -лів
да́лебі, да́лебіг, присл. 
дале́кий, -ка, -ке; -ле́кі, -ких
дале́кість, -кости, -кості, -кістю
дале́ко, присл.
далекозо́рий, -ра, -ре
да́леч, -чі, -чі, -леччю
далече́нний, -на, -не
далече́нький, -ка, -ке
далече́нько, присл.
далечина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю і далечиня́, -ні ́ , -не́ю
далечі ́нь, -чині ́ , -чині ́ , -чі ́нню, в -чині ́  (окрім ор., усі непр. відм. від далечиня́)
далиня́, -ні ́ , -не́ю
да́лі, присл.
далма́тика, -ки, -ці (одежа)
далма́тський, -ка, -ке
Далма́ція, -ції, -цією 
Да́лтон, -на, -нові (англ. учен. Dalton)
далтоні ́зм, -му, -мові (англ.)
далтонпля́н, -ну, -нові
д’Алямбе́р, -ра (фр. учен. d’Alembert)
да́льній, -ня, -нє
дальш, да́льше, присл.
да́льший, -ша, -ше; -ші, -ших
Дама́ск, -ку, -кові, в -ку (а не Дама́ськ)
дама́ський, -ка, -ке
Дамо́клів меч, -лового меча́
Данаїд́и, -наїд́ (гр. міт.)
да́нець, да́нця; да́нці, -ців
да́ний, -на, -не
Даниле́вський, -кого (укр. і рос. пр.)
Дани́ло, -ла, -лові, -ле! Дани́лович, -ча. Дани́лівна, -вни. Дани́лів, -лова, -лове
дани́на, -ни, -ні
Да́нія, -нії, -нією; да́нський, -ка, -ке
да́нка, -нки, -нці; да́нки, -нок
д’Анну́нціо Ґабріє́ль (іт. письм. d’Annunzio) 
дання́, -ння́, -нню́ 
Да́нте Аліґ’є́рі (іт. поет Dante Alighieri), не відм. 
данти́ст, -та; -ти́сти, -тів 
данти́стка, -тки, -тці; -стки, -сток 
Да́нціґ, -ґу (м.) = Ґда́нськ, -ку 
да́нціґський, -ка, -ке. Да́нціґський коридо́р, -кого коридо́ру
дар, да́ру; дари́, дарі ́в, -ра́м
Да́рвін, -на (англ. учен.)
дарвіні ́зм, -му, -мові
Дардане́лли, -не́лл і -ллів, -ллам
дардане́льський, -ка, -ке
даре́мний, -на, -не
даремні ́сінько, присл.
даре́мно і даре́мне, присл. 
Дари́на, -ни, -ні, -но! Дари́нин, -на, -не
дарма́, да́ром, присл.
дармови́с, -са; -ви́си, -сів
дармоїд́, -да, -дові; -їд́и, -дів
дармоїд́ка, -дки, -дці; -їд́ки, -їд́ок
дармоїд́ство, -ва, -ву, -вом
дармоїд́ський, -ка, -ке
дармоїж́ний, -на, -не
дармува́ння, -ння, -нню, -нням
дармува́ти, -му́ю, -му́єш 
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Да́рниця, -ці, -цею; да́рницький, -ка, -ке
даро́ваний, -на, -не
дарови́нний, -на, -не (від дарови́на)
дарува́ння, -ння, -нню 
дарува́ти, -ру́ю, -ру́єш; дару́й, -ру́йте
дару́нок, -ру́нка -нкові; -ру́нки, -нків
да́рчий, -ча, -че
Дар’я́л, -лу, в -лі
дар’я́льський, -ка, -ке
да́стьбі, дасть-біг
да́та, -та; да́ти, дат
да́ти, дам, даси́, дасть, дамо́, дасте́, даду́ть; дай, да́ймо, да́йте 
да́тися, да́мся, даси́ся
дато́ваний, -на, -не
датува́ння, -ння, -нню 
датува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є 
датча́нин, -нина; -ча́ни, -ча́н; звич. да́нець, -нця; да́нці, -ців 
Да́тчина, -ни, -ні = Да́нія 
Да́уес, -са (ам. пр. Daues) 
Да́уесів плян, -сового пля́ну 
Да́фніс, -са, -сові (гр. ім’я) 
дашнакцутю́н, -ну (вірм. партія) 
дашо́к, -шка́, -шко́ві, на -шку́; -шки́, -шкі ́в
дбайли́вий, -ва, -ве
дбайли́вість, -вости, -вості, -вістю 
дба́лий, -ла, -ле
дба́лість, -лости, -лості, -лістю 
дбання́, -ння́, -нню́, -ння́м 
дба́ти, дба́ю, дба́єш за і про кого-що 
два, двох, двома́. Два столи́; два карбо́ванці. Два висо́кі ду́би 
два́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́ 
двадця́тий, -та, -те 
двадцят(и)лі ́тній, -ня, -нє 
двадцят(и)лі ́ття, -ття, -ттю; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів, -лі ́ттям
двадцятип’ятилі ́тній, -ня, -нє 
двадцятип’ятирі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́чів
двадцятирі ́чний, -на, -не 
двадцятирі ́ччя, -ччя, -ччям; -рі ́ччя 
двадця́тка, -ки, -тці; -ця́тки, -ток 
два́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́ 
двана́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́ 
двана́дцятий, -та, -те 
дванадцятилі ́тній, -ня, -нє 
дванадцятирі ́чний, -на, -не 
двана́дцятка, -ки, -тці; -тки, -ток 
двана́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
две́рі, -рей, -рям, две́рми́ і двери́ма 
две́рішній, -ня, -нє 
две́рці, две́рець, две́рцям 
дверча́та, -ча́т, -ча́там 
двига́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -гарі ́ , -рі ́в 
дви́гіт, -готу, -готові, у -готі 
дви́гну́ти, -ну́, -не́ш 
двигону́ти, -гону́, -гоне́ш
двиготі ́ння, -ння, -нню, -нням
двигті ́ти, -гчу́, -гти́ш, -гтя́ть 
двигу́н, -на́ = руші ́й
движі ́ти, движу́, -жи́ш, -жа́ть 
дві, двох, двом. Дві стіни́ і дві стіні ́ ; дві кни́ги і дві кни́зі. Дві тре́тіх, дві сьо́мих 
дві ́йка, -ки, -ці; дві ́йки, дві ́йок
двійко́, двойко́, не відм.
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двійни́й, -на́, -не́
двійня́, -ні ́ , -не́ю
двійня́та, -ня́т, -ня́там
двійча́стий, -та, -те
Двіна́, -ни́, -ні ́ , -но́ю (ріка)
Дві ́нськ, -ку, -кові, у -ську (рос. м.); дві ́нський, -ка, -ке
двір, дво́ру і двора́, на дворі ́ ; двори́, дворі ́в, -ра́м, по -pа́x 
двіре́ць, -рця́; двірці ́ , -ці ́в 
дві ́рськи́й, -ка́, -ке́
дві ́сті (а не дві ́ста), двох сот, двом стам 
дві ́чі, присл. 
дво-; у складенях словах з два пишемо дво- (а не двох-); двомі ́сячник, двоарши́новий тощо
двоарши́нний і двоарши́новий
двоба́рвний і двоба́рвий, -ва, -ве
двобі ́й, двобо́ю, -бо́єві, -бо́єм, в -бо́ї
двоголо́вий, -ва, -ве
двоголо́сий, -са, -се
двого́рбий, -ба, -бе
двогу́бий, -ба, -бе (з двома губами)
двогу́бний, -на, -не (напр., звук)
дводе́нний, -на, -не 
дводу́шний і рідше двоєду́шний, -на, -не
дво́є, двох, двом, двома́ (непрямі відм. від два). Дво́є ві ́дер
дво́єчко, не  відм.
двоже́н, -же́на; -же́ни, -же́нів
двоже́нний, -на, -не
двожи́лий, -ла, -ле
дво́звук, -ка, -кові; -звуки, -ків
двозна́чний, -на, -не
двозна́чність, -ности, -ності, -ністю
двоїна́, -ни́, -ні ́ , -но́ю
двоїс́тий, -та, -те
двоїт́и, двою́, дво́їш, дво́їть; дво́ять; двій, дві ́йте
двойко́, не відм. 
двокі ́нний, -на, -не
двоклясо́вий, -ва, -ве
двокольоро́вий, -ва, -ве
двокра́пка, -пки, -пці; -кра́пки, -пок
двокри́лий, -ла, -ле
дволи́стий, -та, -те
дволи́стник, -ка; -ники, -ків (а не дволи́сник)
дволи́чний, -на, -не 
дволі ́тній, -ня, -нє
двомі ́сячний, -на, -не
двомі ́сячник, -ка; -ники, -ків
двомо́вний, -на, -не
двоно́гий, -га, -ге; -но́гі, -гих
двоповерхо́вий і двопове́рхий, -ха., -хе
дворазо́вий, -ва, -ве
двора́к, -ка́; -раки́, -кі ́в
дворі ́чний, -на, -не
дворі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям
двору́кий, -ка, -ке
двору́чка, -чки, -чці; -ру́чки, -чок
дворя́дний, -на, -не
дворяни́н, -на, -нові; -ря́ни, -ря́н
дворя́нство, -ва, -ву, -вом
дворя́нський, -ка, -ке
двосі ́чний, -на, -не
двоскладо́вий, -ва, -ве
двосо́тий, -та, -те
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двосотлі ́тній, -ня, -не 
двосотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
двосотрі ́чний, -на, -не
двосотрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
двоступне́вий, -ва, -ве 
двотижне́вий, -ва, -ве
двотижне́вик, -ка; -вики, -ків
двоти́сячний, -на, -не
двоцале́вий, -ва, -ве
двоцалі ́вка, -вки, -вці; -лі ́вки, -лі ́вок
двочлено́вий, -ва, -ве
двочу́бий, -ба, -бе
двою́рідний, -на, -не
двоязи́кий, -ка, -ке; -зи́кі, -ких
двоя́кий, -ка, -ке; -я́кі, -ких
де; де́-де, присл.; де б, де́ б то; де́ б таки; де ж; де́ то; де́ ж то; де́ ж пак; де́ ж таки
дебаркаде́р, -де́ра; -де́ри, -рів (фр.)
деба́ти, -тів, -там
дебато́ваний, -на, -не
дебатува́ння, -ння, -нню
дебатува́ти, -ту́ю, -ту́єш
дебела́стий, -та, -те
дебеле́ний, -на, -не
дебе́лий, -ла, -ле
де́бет, -ту, -тові (лат. debet)
дебіто́р, -pa, -рові; -то́ри, -рів (лат. debitor) 
дебітува́ти, -ту́ю, -ту́єш (від лат. debitum)
Де́блін, -ну, -нові (ірлян. місто Dublin); де́блінський, -ка, -ке 
дебльокува́ти, -ку́ю, -ку́єш
дебу́дь, присл.
де-Бюссі ́  (фр. прізв. de-Bussy), не відм. 
Дебюссі ́  (фр. композ. Debussy) 
дебю́т, -ту, -тові; -бю́ти, -тів 
дебюта́нт, -та; -та́нти, -тів
дебюта́нтка, -тки, -тці; -та́нтки, -ток
дебюта́нтський, -ка, -ке
девальва́ція, -ції, -цією
девальвува́ти, -вальву́ю, -ву́єш
деві ́за, -зи, -зі; деві ́зи, -ві ́з (ж. р. фр. la devise) 
дев’яно́стий, -та, -те
дев’яно́сто, -но́ста (p., д. і м.), -стома́
дев’яностолі ́тній, -ня, -нє
дев’яностолі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
дев’яносторі ́чний, -на, -не 
дев’яносторі ́ччя, -ччя, -ччю; -рі ́ччя, -річ і -рі ́ччів, -рі ́ччям
дев’ятдеся́т, дев’ятдесятьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́ = дев’яно́сто
дев’ятдеся́тий і дев’яно́стий, -та, -те
де́в’ятеро, -рох, -ром, -рома
дев’я́тий, -та, -те
дев’ятилі ́тній, -ня, -нє
дев’я́тка, -тки, -тці; -тки, -ток
дев’ятна́дцятеро, -рох, -ром, -рома
дев’ятна́дцятий, -та, -те
дев’ятнадцятилі ́тній, -ня, -нє
дев’ятна́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
дев’ятсо́т, дев’ятьо́х (дев’яти́) сот, дев’ятьо́м стам
дев’ятсотлі ́тній, -ня, -нє 
дев’ятсотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
дев’ятсотрі ́чний, -на, -не 
дев’ятсотрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів 
де́в’ять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́ 
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деґенера́т, -та; -ра́ти, -тів (лат.) 
деґенера́тка, -тки; -ра́тки, -ра́ток
деґенера́тський, -ка, -ке 
деґенера́ція, -ції, -цією
деґенерува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
деґрада́ція, -ції, -цією (лат.) 
деґрадо́ваний, -на, -не 
деґрадува́ння, -ння, -нню, -нням 
деґрадува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
деґуста́тор, -ра; -тори, -рів (лат.) 
деда́лі, присл.
де́-де, присл.
дедукува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
деду́кція, -кції, -кцією 
де ж; де́ ж пак; де́ ж то, де́ ж таки, присл.
дезабільє́ (фp.), не відм. 
дезерти́р, -ра; -ти́ри, -рів 
дезерти́рство, -ва, -ву 
дезерти́рський, -ка, -ке 
дезертува́ти, -рту́ю, -рту́єш 
дезидера́т, -ту; дезидера́ти, -ра́т 
дезидерува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
дезинфе́кція, -ції, -цією 
дезинфіко́ваний, -на, -не 
дезинфікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
дезорганізаці ́йний, -на, -не 
дезорганіза́ція, -ції, -цією 
дезорганізо́ваний, -на, -не 
дезорганізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
дезорієнта́ція, -ції, -цією 
дезорієнто́ваний, -на, -не 
дезорієнтува́тися, -ту́юся, -ту́єшся
деі ́нде, присл.
деі ́нше, присл.
деїз́м, -му, -мові 
деїс́т, -та, -тові; деїс́ти, -стів 
деїсти́чний, -на, -не 
декабри́ст, -та; -ри́сти, -стів 
декабри́стський, -ка, -ке 
декагра́м, -ра́ма; -ра́ми, -мів 
декада́нс, -су, -сові; -да́нси, -сів 
декаде́нт, -та; -де́нти, -нтів 
декаде́нтство, -ва, -ву, -вом 
декаде́нтський, -ка, -ке 
дека́н, -на; -ка́ни, -нів 
дека́нство, -ва, -ву 
дека́нська, -кої, -кій (кімната) 
декатиро́ваний, -на, -не 
декатирува́ти, -ру́ю, -ру́єш (фр.) 
де́кель, -келя; -келі, -лів 
де́кілька, -ко́х, -ко́м, -кома́ 
декліна́ція, -ції, -цією (лат.)
деклінува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
декляма́тор, -ра; -тори, -рів 
декляма́торський, -ка, -ке
декляма́ція, -ції, -цією (лат.)
деклямо́ваний, -на, -не
деклямува́ння, -ння, -нню
деклямува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
деклярати́вний, -на, -не
декляра́ція, -ції, -цією (лат.)
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декляро́ваний, -на, -не
деклярува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
деклясо́ваний, -на, -не
деклясува́ти(ся), -су́ю(ся), -cу́єш(ся)
деко́кт, -ту, -тові
де́коли, присл.
декольте́ (фр.), не відм. (н. р.) 
декольто́ваний, -на, -не 
декольтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
декорати́вний, -на, -не 
декора́тор, -ра; -тори, -рів 
декора́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій 
декоро́ваний, -на, -не 
декорува́ння, -ння, -нню, -нням 
декорува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
деко́рум, -му, -мові (ч. р.) 
де́котрий, -ра, -ре, де́котрого, -рому, -рій, з де́котрим і де́ з котрим
декре́т, -ту, -тові; -ре́ти, -тів
декрето́ваний, -на, -не 
декретува́ння, -ння, -нню 
декретува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
де́куди, присл.
делеґа́т, -та, -тові; -ґа́ти, -тів (лат.)
делеґа́тський, -ка, -ке
делеґа́ція, -ції, -цією; -ґа́ції, -ґа́цій (лат. delegatio) 
делеґо́ваний, -на, -не 
делеґува́ння, -ння, -нню 
делеґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш, -ґу́є 
делікате́си, -сів, -сам 
деліка́тний, -на, -не 
деліка́тність, -ности, -ності, -ністю
Де́ло́с, -су (острів); дело́ський 
Де́льбрюк, -ка (нім. пр. Delbrück) 
де́льта, -ти, -ті
Де́льфи, Де́льфів і Дельф (м. Δελφοί)
дельфі ́йський, -ка, -ке 
дельфі ́н, -на; -фі ́ни, -нів
демаго́г, -га; -го́ги, -гів (гр.) 
демагогі ́чний, -на, -не 
демаго́гія, -гії, -гією (гр.)
демаркаці ́йний, -на, -не 
демаско́ваний, -на, -не 
демаскува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
деме́нний, -на, -не (від де́мено) 
де́мено, -на, -ну; -мена, -мен 
Деми́д, -да. Деми́дович, -ча. Деми́дівна, -вни. Деми́дів, -дова, -ве
демів є́рж (фр.), не відм. (ж. р.) 
Демі ́ ївка, -вки, -вці; демі ́ ївський 
демілітариза́ція, -ції, -цією 
демімо́нд, -ду (фр.) 
демісезо́новий, -ва, -ве 
деміу́рг, -га, -гові; -у́рги, -гів (гр.) 
демобіліза́ція, -ції, -цією 
демобілізо́ваний, -на, -не 
демобілізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
демографі ́чний, -на, -не 
демогра́фія, -фії, -фією 
демокра́т, -та; -ра́ти, -тів 
демократиза́ція, -ції, -цією 
демократи́зм, -му, -мові 
демократизо́ваний, -на, -не 
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демократизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
демократи́чний, -на, -не 
демокра́тія, -тії, -тією 
демоні ́зм, -му, -мові 
демоні ́чний, -на, -не 
демонологі ́чний, -на, -не 
демоноло́гія, -гії, -гією (гр.) 
демонстра́нт, -та; -ра́нти, -тів
демонстрати́вний, -на, -не
демонстра́ція, -ції, -цією 
демонструва́ння, -ння, -нню 
демонструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
демораліза́ція, -ції, -цією 
деморалізо́ваний, -на, -не 
деморалізува́ння, -ння, -нню 
деморалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
Демосте́н, -те́на (гр. оратор) 
Дему́рина, -ної, -ній (станція) 
Дем’я́н, -на, -нові, -не! Дем’я́нович, -ча. Дем’я́нівна, -вни. Дем’я́нів, -нова, -нове
де-Нанжі ́  (фр. прізв.), не відм. 
денатура́т, -ту, -тові
денатуро́ваний, -на, -не 
денатурува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
денаціоналіза́ція, -ції, -цією 
денаціоналізо́ваний, -на, -не 
денаціоналізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
денди́зм, -му, -мові
де́нді (англ.), не відм.
дендроло́гія, -гії, -гією (гр., деревознавство)
дене́будь, присл.
де-не-де́, присл.
Дени́с, -са. Дени́сович, -ча. Дени́сівна, -вни. Дени́сів, -сова, -сове 
Дені ́кін, -на, -нові, -ном (рос. пр.) 
дені ́кінець, -нця; -кінці, -ців 
дені ́кінський, -ка, -ке 
де́нний, -на, -не 
де́нник, -ка, -кові; де́нники, -ків
де́нно, присл.
деноміна́ція, -ції, -цією
денти́н, -ну, -нові
де́нце, де́нця, на де́нці; де́нця, де́нець, де́нцям
день, дня, дне́ві, днем; дні, днів і день (після числівн.), дням, дня́ми. Сім день (і днів)
день-у-де́нь, присл.
департа́мент, -ту, -тові; -нти, -нтів
департа́ментський, -ка, -ке
депе́ша, -ші, -шею; -пе́ші, -пе́ш
депляно́ваний, -на, -не
деплянува́ти, -ну́ю, -ну́єш
депо́, депа́, -пу́, в депі ́ ; депа́, деп
депози́т, -ту, -тові
депози́тний, -на, -не
депонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
депреси́вний, -на, -не
депре́сія, -сії, -сією; -ре́сії, -сій
депута́т, -та; -та́та, -тів
депута́тство, -ва, -ву
депута́тський, -ка, -ке
депута́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій
Дера́жня, -жні, -жнею (ст.)
Дербе́нт, -ту, в -ті (м.); дербе́нтський
де́рбі (англ.), не відм.
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де́рвіш, -ша; -віші, -шів; де́рвіський, -ка, -ке
дереви́на, -ни, -ні 
дереві ́й, -ві ́ю, -ві ́єві, -ві ́єм
де́рево, -ва, -ву; дере́ва́, дере́в
деревообро́бний, -на, -не
деревори́т, -та; -ри́ти, -тів
деревце́, -ця́, -вцю́; -ревця́, -ве́ць
дерев’я́ний, -на, -не
дерев’яні ́ти і деревені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
дереза́, -зи́, -зі ́  
дере́н, -ре́ну́, -ре́но́ві, на -ні ́  (кислець)
де́рен, де́рну, де́рнові (моріг)
деренча́ти, -нчу́, -нчи́ш, -нча́ть
деренчли́вий, -ва, -ве 
деренькота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть 
Держа́він, -на, -нові, -ном (рос. прізв.)
держа́вний, -на, -не 
держа́вно-політи́чний, -на, -не
де́ржално, -на, -ну; де́ржална, -жалн
де́ржаний, -на, -не
держа́ння, -ння, -нню
держа́ти, держу́, де́ржиш, -жать; де́ржачи
держбюдже́т, -ту, -тові, на -ті
Держвида́в, -ву = Держа́вне Видавни́цтво
держки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
держкі ́но́, -на́, -ну́, в -ні ́ ; держкі ́на, -кі ́н
Держпля́н, -ну, в -ні
держци́рк, -ку, -кові, у -ку; -ци́рки, -ків
дерзки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
дері ́й, -рія́, -ріє́ві, -ріє́м; -рії́, -ріїв́
дерка́ч, -ча́, -че́ві, -че́м; -качі ́ , -чі ́в 
деркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; -коти́, -коті ́ть і деркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть; -кочи́, 

-кочі ́ть
Де́рмань, -ні, -ні, -манню (село); де́рманський, -ка, -ке 
де́рти, деру́, дере́ш; дер, де́рла
дерть, де́рти, де́рті, де́ртю
деру́н, -на́; -руни́, -ні ́в 
дерусифіка́ція, -ції, -цією 
дерусифіко́ваний, -на, -не 
дерусифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
дерча́ти, дерчу́, дерчи́ш, -ча́ть 
дерю́га, -ги, -зі; -рю́ги, -рю́г 
деса́нта, -ти; -са́нти, -са́нт (ж. p.; фр. la descente) 
деса́нтний, -на, -не 
Десе́нка, -нки, -нці (р.)
десе́рт, -ту, -тові
десму́ргія, -гії, -гією (гр.)
Десна́, -сни́ (р.); десе́нський, -ка, -ке
де́спот, -та; -поти, -тів
деспоти́зм, -му, -мові
деспоти́чний, -на, -не
де́спотство, -ва, -ву, -вом
де́спотський, -ка, -ке
дестилюва́ння, -ння, -нню
дестилюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
дестиля́тор, -ра; -ля́тори, -рів
дестиля́ція, -ції, -цією
дестильо́ваний, -на, -не
деструкти́вний, -на, -не
деструктува́ти, -ту́ю, -ту́єш
дестру́кція, -ції, -цією
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де́сятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́
десятиде́нний, -на, -не
деся́тий, -та, -те
десятилі ́тній, -ня, -нє
десятилі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
десяти́нний, -на, -не
десятирі ́чний, -на, -не
десятирі ́ччя, -ччя, -ччю; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям
десятистру́нний, -на, -не
десятити́сячний, -на, -не
деся́тка, -тки, -тці; -ся́тки, -ся́ток
де́сять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
десь, присл.; десь то, десь-пе́вно
десь-і ́нде, присл.
десь-не-де́сь, присл.
деталізо́ваний, -на, -не
дсталізува́ння, -ння, -нню
деталізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
дета́ль, -лю, -леві (ч. p.); -та́лі, -лів (фр. le detail)
дета́льний, -на, -не 
детекти́в, -ва; -ти́ви, -вів (англ., шпиг)
детекти́вний, -на, -не
детерміні ́зм, -му, -мові
де́ то, присл.; де́ тобі, де́ йому
де фа́кто (лат., de facto – спра́вді)
дефе́кт, -ту, -тові; -фе́кти, -ктів
дефекти́вний, -на, -не
дефе́ктний, -на, -не
дефензи́ва, -ви (лат.)
дефіле́ (фр.), не відм.
дефілюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
дефіні ́ція, -ції, -цією; -ні ́ції, -цій
дефі ́с, -са; дефі ́си, -сів
дефіци́т, -ту, -тові; -ци́ти, -тів
дефіци́тний, -на, -не
Дефо́ (англ. письм. Defoe), не відм.
деформо́ваний, -на, -не
деформува́ти, -му́ю, -му́єш 
Де́фферін, -на (англ. прізв. Dufferin)
де́хто, де́кого, де́кому, з де́ким і де́ з ким, на де́кім і де́ на кім 
децентраліза́ція, -ції, -цією 
децентралізо́ваний, -на, -не 
децентралізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
децигра́м, -ма; -гра́ми, -мів 
децилі ́тр, -тра; -лі ́три, -трів
децима́льний, -на, -не 
деци́ме́тр, -тра; -ме́три, -трів
Де́цій, -ція, -цієві (рим. імпер.)
де́чий, де́чия, де́чиє, де́чийого, де́чиєї, де́чийому, де́чиїй, з де́чиїм і де́ з чиїм
деше́вий, -на, -ве
деше́вшати, -шаю, -шаєш, -шає
деше́вше, присл.
деше́вший, -ша, -ше; -ші, -ших
дешифро́ваний, -на, -не
дешифрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
де́щиця, -ці, -цею
де́що, де́чого, де́чому, з де́чим і де́ з чим, в де́чому і де́ в чому 
де ю́ре (лат. de ure = зa пра́вом) 
де́як, присл.
де́який, -ка, -ке, де́якого, де́якої, -кому, -кій, з де́яким і де́ з яким, на де́яких і де́ на яких, по 

де́яких і де́ по яких
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дженджеру́ха, -хи, -сі; -ру́хи, -ру́х
дже́нджик, -ка; -джики, -ків
дженджури́стий, -та, -те
джентлме́н, -на; -ме́ни, -нів (англ.)
джентлме́нство, -ва, -ву
джентлме́нський, -ка, -ке
джер, -ру, -рові
джерело́, -ла́, -лу́; джере́ла, джере́л
джереля́стий, -та, -те 
джере́льце, -ця, -цю; -ре́льця, -ре́лець
джи́ґати, -ґаю, -ґаєш, -ґає (жалити)
джиґі ́т, -та; -ґі ́ти, -тів [
джиґі ́тський, -ка, -ке
джиґітува́ння, -ння, -нню
джиґітува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
джиґу́н, -на́, -но́ві, -ґу́не! -ґуни́, -ні ́в
джиґу́нський, -ка, -ке 
джин, -ну (англ., горілка) 
Джім, -ма, -мові, -ме! (ім’я) 
джміль, джмеля́, -ле́ві, -ле́м, -ме́лю! джмелі ́ , -лі ́в
Джова́нні (іт. ім’я), не відм. 
джо́ке́й, -ке́я, -ке́єві; -ке́ї, -ке́їв (англ. jockey)
джоке́йський, -ка, -ке 
Джон-бул, -на-бу́ла (глузл. нaзва англійця; дослівно – Іва́н-бик)
Джордж, -джа, -джеві, -дже!
Джо́рджів, -джева, -джеве
Джузе́ппе (іт. ч. ім’я), не відм.
джума́, -ми́, -мі ́
джу́мний, -на, -не
джу́нглі, -ґлів, -ґлям
джу́ра, -ри, -рі, -ро! джу́ри, джур
джут, джу́та, -тові
джу́то́вий, -ва, -ве
дзвені ́ння, -ння, -нню, -нням
дзвені ́ти, дзвеню́, -ни́ш, -ня́ть
дзвіжча́ти, -жчу́, -жчи́ш, -жча́ть
дзвін, дзво́на (речі) і дзво́ну (звуку), на -ні; дзво́ни, -нів
дзвіни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
дзвінки́й, -ка́, -ке́
дзві ́нкість, -кости, -кості, -кістю
дзві ́нко, присл.
дзвінкоголо́сий, -са, -се
дзвіно́к, дзвінка́; дзвінки́, -кі ́в
дзвіно́чок, -но́чка, на -но́чку; -но́чки, -чків
дзвона́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -на́рю! -нарі ́ , -рі ́в
дзвонарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
дзвона́рський, -ка, -ке
дзво́ник, -ка, на -ку; -ники, -ків
дзвони́ти, -ню́, -ниш, -нять
дзвоні ́ння, -ння, -нню, -нням
дзвя́кати, -каю, -каєш 
дзвя́кнути, -ну, -кнеш, -кне 
дзеле́нь; дзелень-дзе́нь, виг. 
дзеле́нькати, -каю, -каєш, -кає 
дзень; дзень-дзе́нь, виг. 
дзе́нькання, -ння, -нню, -нням 
дзе́нькати, -каю, -каєш, -кає 
дзе́нькнути, -кну, -кнеш 
дзе́ркальце, -ця, -цю; -льця, -лець 
дзи́ґа, -ґи, -зі; дзи́ґи, дзиґ
дзиґа́р, -ра́; дзиґарі ́ , -рі ́в
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дзи́ґлик, -ка, -кові, на -ку; -лики, -ків
дзи́ґличок, -чка, на -чку; -лички 
дзи́жка, -жки, -жці; дзи́жки, -жок (зменш. від дзи́ґа)
дзижча́ти, -жчу, -жчи́ш, -жча́ть
дзи́зкати, -зкаю, -зкаєш
дзіндзі ́вер, -ра, -рові
дзінь; дзінь-дзі ́нь, виг. 
дзус(ь), дзу́с(ь)ки, виг.
дзюб і дзьоб, -ба, -бові; дзю́[ьо́]би, -бів
дзю́ба, -би, -бі; дзю́би, дзюб
дзю́баний і дзьо́баний, -на, -не
дзюба́нь, -ня, -не́ві; -бані ́ , -ні ́в
дзю́ба́ти і дзьо́ба́ти, -ба́ю, -ба́єш
дзюба́тий і дзьоба́тий, -та, -те
дзю́бну́ти і дзьо́бну́ти, -бну, -бнеш
дзюр; дзюр-дзю́р, виг.
дзюри́ти, -рю́, -ри́ш, -ри́ть, -ря́ть
дзю́ркіт, -ркоту, -тові, в -коті
дзюрко́м, присл.
дзюркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть; -кочи́, -кочі ́ть і дзюркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; -коти́, 

-коті ́ть
дзюркотли́вий, -ва, -ве 
дзюрча́ння, -ння, -нню, в -нні 
дзюрча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть 
дзя́вкання, -ння, -нню, -нням 
дзя́вкати, -каю, -каєш; дзя́вкнути, -ну, -неш, -нуть
дзьо́ба́ти і дзю́ба́ти, -ба́ю, -ба́єш
ди́бання, -ння, -нню, -нням
ди́бати, -баю, -баєш
диби́ці, -би́ць, -би́цям
ди́бки, присл.
ди́вен, ди́вна, ди́вне = ди́вний 
диве́рсія, -сії, -сією; -ве́рсії, -сій 
дивертисме́нт, -ту; -ме́нти, -тів 
дивина́, -ни́, -ні ́ ; -ви́ни, -ви́н 
диви́тися, дивлю́ся, ди́вишся, ди́вляться; ди́влячись 
дивіде́нд, -ду; -де́нди, дів 
дивіде́ндний, -на, -не 
дивізі ́йний, -на, -не 
дивізіо́н, -ну, -нові; -зіо́ни, -нів 
дивізіо́новий, -ва, -ве 
диві ́зія, -зії, -зією; -ві ́зії, -зій 
дивізо́рій, -рія; -зо́рії, -ріїв
ди́вний, -на, -не
ди́во, -ва, -ву; дива́, див
дивови́жа, -жі, -жі, -жею; -ви́жі, -ви́ж
дивови́жний, -на, -не
дивогля́дний, -на, -не
дивогля́дь, -ді, -ді, -ддю
дивува́ння, -ння, -нню, -нням
дивува́тися, -ву́юся, -ву́єшся з кого-чого, на кого-що 
дига́мія, -мії, -мією (гр.)
дида́ктика, -ки, -ці
дидакти́чний, -на, -не
Дика́нька, -ньки, -ньці (село); дика́нський, -ка, -ке 
ди́кий, -ка, -ке; ди́кі, -ких 
дикт, -ту, -тові 
дикта́т, -ту; -та́ти, -тів 
дикта́тор, -ра, -рові; -тори, -рів 
дикта́торство, -ва, -ву 
дикта́торський, -ка, -ке 
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диктату́ра, -ри, -рі 
диктува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
дикту́ра, -ри, -рі 
дику́н, -на́; -куни́, -ні ́в 
дику́нка, -нки, -нці; -ку́нки, -нок 
дику́нство, -ва, -ву, -вом 
дику́нський, -ка, -ке 
дику́нчин, -на, -не 
ди́кція, -ції, -цією; -ції, -цій
диле́ма, -ми, -мі; -ле́ми, -ле́м 
дилета́нт, -та; -та́нти, -нтів
дилетанти́зм, -му, -мові 
дилета́нтка, -тки, -тці; -та́нтки, -та́нток 
дилета́нтство, -ва, -ву, -вом 
дилета́нтський, -ка, -ке 
диліжа́нс, -су; -жа́нси, -сів 
дилюва́ння, -ння (дія)
дилюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
дилю́вій, -вію, -вієві, -вієм
дилювія́льний, -на, -не 
дим, ди́му, -мові; дими́, -мі ́в 
дима́р, -ря́, -ре́м; -марі ́ , -рі ́в 
Ди́мер, -мера, -рові, у -рі (село); ди́мерський, -ка, -ке 
дими́тися, -млю́ся, -ми́шся 
димінуе́ндо (іт.), не відм. 
димі ́сія, -сії, -сією (лат. Dimissio)
димі ́ти, -млю́, -ми́ш
димува́тий, -та, -те 
динамі ́зм, -му, -мові 
дина́міка, -ки, -ці 
динамі ́ст, -та; -мі ́сти, -стів 
динамі ́т, -ту, -тові 
динамі ́чний, -на, -не 
динамі ́чність, -ности, -ності, -ністю 
дина́мо, не відм.
динамомаши́на, -ни; -ши́ни, -ши́н 
динамо́метр, -тра; -метри, -трів 
дина́рій і дена́рій, -рія (монета) 
династи́чний, -на, -не 
дина́стія, -тії, -тією; -на́стії, -на́стій
ди́нник, -ка; -ники, -ків
ди́ня, -ні, -нею; ди́ні, динь 
ди́нячий, -ча, -че; -нячі, -чих
дипкур’є́р, -ра; -є́ри, -рів = дипломати́чний кур’є́р
дипло́м, -ма, -мові, у -мі; -пло́ми, -мів
диплома́т, -та; -ма́ти, -тів
диплома́тика, -ки, -ці 
дипломати́чний, -на, -не
дипломати́чно, присл.
диплома́тія, -тії, -тією 
дипло́мний, -на, -не 
директи́ва, -ви, -ві; -ти́ви, -ти́в
дире́ктор, -ра, -рові; -ктори́, -рі ́в
директо́рія, -рії, -рією
дире́кторство, -ва, -ву, -вом 
дире́кторський, -ка, -ке 
директорува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
директри́са, -си, -сі; -ри́си, -ри́с 
дире́кція, -ції, -цією 
дириґе́нт, -та; -ґе́нти, -тів (лат.)
дириґе́нтство, -ва, -ву
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дириґе́нтський, -ка, -ке 
дириґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш 
дирижа́бль, -бля; -жа́блі, -блів 
дисгармо́нія, -нії, -нією 
дисе́кція, -кції, -кцією (лат.) 
дисенте́рі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
дисерта́ція, -ції; -та́ції, -та́цій 
дисиде́нт, -та; -де́нти, -тів 
дисиде́нтський, -ка, -ке 
дисимілюва́тися, -лю́юся, -лю́єшся
дисиміля́ція, -ції, -цією
дисимільо́ваний, -на, -не
диск, -ку; ди́ски, -сків
ди́ска́нт, -та; -ка́нти, -тів 
ди́ско́нт, -ту і диско́нто, -та 
дисконте́р, -ра; -те́ри, -рів 
дисконто́ваний, -на, -не 
дисконтува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
дискредита́ція, -ції, -цією 
дискредито́ваний, -на, -не 
дискредитува́ння, -ння 
дискредитува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
ди́ску́рс, -су; -ку́рси, -сів 
дискусі ́йний, -на, -не 
диску́сія, -сії, -сією; -ку́сії, -ку́сій 
дискуто́ваний, -на, -не 
дискутува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
дисльока́ція, -ції, -цією 
дисона́нс, -су; -на́нси, -сів 
дисонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
дисоція́ція, -ції, -цією 
диспансе́р, -ра, -рові; -се́ри, -рів 
диспози́ція, -ції; -зи́ції, -зи́цій 
диспропо́рція, -ції, -цією; -ції, -цій
ди́спут, -ту, -тові, на -ті; -пути, -тів
диспута́нт, -та; -та́нти, -тів
диспута́нтський, -ка, -ке 
диспутува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
диста́нція, -ції, -цією; -та́нції, -цій
дистиля́ція, див. дестиля́ція
ди́стих, -ха, -хові 
дисциплі ́на, -ни, -ні 
дисципліна́рний, -на, -не
дисципліно́ваний, -на, -не 
дисципліно́ваність, -ности, -ності, -ністю 
дисциплінува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
дитбуди́нок, -ди́нку, в -нку; -ди́нки, -нків = дитя́чий буди́нок
дити́на, -ни, -ні; ді ́ти, -те́й
дити́нний, -на, -не 
дити́нонька, -ньки, -ньці 
дити́ночка, -чки, -чці 
дити́нство, -ва, -ву, -вом 
дитинча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
дитиня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
дити́нячий, -ча, -че 
дитира́мб, -бу; -ра́мби, -бів 
дитирамбі ́чний, -на, -не 
дитсадо́к, -дка́, в -дку́; дитсадки́, -дкі ́в = дитя́чий садо́к 
дитя́, -тя́ти, -тя́ті, -тя́м
дитя́тко, -ка, -кові, на -тя́ткові; дитя́тка, -ток, -ткам
дитя́чий, -ча, -че; -тя́чі, -чих
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дифама́ція, -ції, -цією
диференційо́ваний, -на, -не
диференціюва́ння, -ння, -нню
диференціюва́ти, -цію́ю, -цію́єш
диференція́ля, -лі, -лею; -я́лі, -я́ль
диференція́льний, -на, -не
диференція́ція, -ції, -цією
дифтери́т, -ту, -тові
дифтери́тний; -на, -не
дифто́нг, -га; -то́нги, -гів (гр.)
дифтонгі ́чний, -на, -нe
дифузія, -зії, -зією
дихави́ця, -ці; дихави́чний, -на, -не
ди́хати, -хаю, -хаєш, -хаємо, -хаєте, -хають і ди́шу́, ди́шеш, ди́ше, ди́шемо, ди́шете, ди́шуть
ди́ча, ди́чі, ди́чі, ди́чею
дичина́, -ни́, -ні ́  
ди́шель, ди́шля, -шлеві, -шлем; ди́шлі, -шлів
дишле́вий і дишльови́й, -ва́, -ве́
дия́вол, -вола, -волові, -ле! -воли, -лів
дияволе́нний, -на, -не
дияволеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
дия́вольський, -ка, -ке
дия́кон, -на; -кони, -нів 
дібрі ́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
дібро́ва, -ви; дібро́ви, дібро́в
ді ́вер, ді ́вера; ді ́вери, -рів
діви́ч-ве́чір, діви́ч-ве́чора
ді ́вка, -ки, -ці; дівки́, діво́к
ді ́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
діво́цтво, -тва, -тву
діво́цький, -ка, -ке; -во́цькі, -ких
діво́чий, -ча, -че; -во́чі, -чах
діво́ччин, -на, -не; -ні, -них
дівува́ння, -ння, -нню, -нням
дівува́ннячко, -чка, -чку
дівува́ти, -ву́ю, -ву́єш, -ву́є
дівча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м 
дівча́та, -ча́т, -ча́там, дівча́тьми і -ча́тами
дівча́чий, -ча, -че; -ча́чі, -чих
дівченя́тко, -ка, -кові; -ня́тка, -ня́ток
ді ́вчина, -ни; дівча́та, -ча́т 
ді ́вчинка, -нки, -нці
дівчи́сько, -ка, -ку і -кові; -чи́ська, -чи́ськ
дівчу́р, -ра́; -чури́, -рі ́в
дігтяни́й, -на́, -не́
дігтя́р, -ра́, -ре́ві; -тярі ́ , -рі ́в 
дігтя́рня, -рні, -рнею; -тя́рні, -тя́рень
дігтя́рство, -ва, -ву
дід, ді ́да, -дові, ді ́ду! діди́, -дів
діди́зний, -на, -не
діди́нець, -ння, -нцеві; -ди́нці, -ців
діди́сько, -ка, -ку і -кові; -ди́ська, -ди́ськ і -ди́ськів 
ді ́дич, -ча, -чеві, -чем; -дичі, -чів
діди́ще, -ща, -ще, -щем; -ди́ща, -ди́щ 
ді ́дів, ді ́дова, ді ́дове 
діді ́вськи́й, -ка́, -ке́ 
Дідо́на, -ни, -ні (ім’я) 
Дідро́ (фр. філ. Diderot), не відм. 
діду́нь, діду́ня́, діду́не́ві, діду́не́м, -ду́ню! -ду́ні, -нів
діду́ньо, -ня, -ньові, -ньом, -ду́ню!
діду́сі ́в, -ду́се́ва, -се́ве
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діду́сь, -ду́ся́, -ду́се́ві, -ду́сю!
діду́сьо, -ду́ся, -сьові, -сьом, -ду́сю!
ді ́дько, -ка, -кові
ді ́дьчий, -ча, -че (від ді ́дько)
дієвідмі ́на, -ни, -ні
дієвідмі ́нний, -на, -не
діє́з, -за; діє́зи, -зів
дієйме́нник, -ка, -кові; -ники, -ків
дієйменнико́вий, -ва, -ве
діє́пис, -су, -сові; -писи, -сів (ч. р.)
дієпи́сний, -на, -не
дієприкме́тник, -ка; -ники, -ків
дієприслі ́вник, -ка; -ники, -ків
дієслі ́вний, -на, -не
дієсло́во, -ва, -ву; дієслова́, дієслі ́в
діє́та, -ти, -ті; -є́ти, -є́т
дієти́чний, -на, -не
діє́тник, -ка; -ники, -ків
дієце́зія, -зії, -зією
діжа́, -жі ́ , -жі ́ , -же́ю; ді ́жі, діж
діжда́ти, діжду́, ді ́ждеш чого
ді ́жечка, -ки, -чці; -жечки́, -чо́к
ді ́жка, -жки, -жці; діжки́, діжо́к
діжкува́тий, -та, -те
Діжо́н, -ну, в -ні (фр. м.)
діжчи́на, -ни, -ні; -чи́ни, -чи́н
ді ́зель-мото́р, ді ́зель-мото́ра (від імени винах. – Ді ́зель)
дізнава́тися, -наю́ся, -єшся; дізна́тися, -на́юся, -на́єшся про що
дізна́ння, -ння, -нню, -нням
Дізрае́лі (прізв. Disraeli), не відм.
дійма́ти, -ма́ю, -ма́єш; дійня́ти, дійму́, ді ́ймеш, дійня́в, -ня́ла́ кого
ді ́йни́й, -на́, -не́
дійни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
дійови́й, -ва́, -ве́
ді ́йсний, -на, -не
ді ́йсність, -ности, -ності, -ністю
ді ́йсно, присл.
дійти́, дійду́, ді ́йдеш до чо́го, чого́ 
ді ́йшлий, -ла, -ле 
Ді ́ккенс, -са (анг. письм. Dickens)
діл, до́лу, -лові
ді ́лення і ділі ́ння, -ння 
діли́ти, ділю́, ді ́лиш, ді ́лять
ділля́ти, див. долля́ти
ді ́ло, -ла, -лу; діла́, діл
ділово́д, -да; -во́ди, -дів
ділово́дка, -дки, -дці; -во́дки, -во́док
ділово́дство, -ва, -ву
ділово́дський, -ка, -ке 
Ді ́льман, -на, -нові (нім. пр. Dillmann)
дільни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
ді ́льце, -ця, -цю, -цем
ді ́льчий, -ча, -че; -чі, -чих
дім, до́му, до́мові, в до́мі; доми́, -мі ́в, -ма́м
дімо́к, дімка́, -ко́ві, в -мку́; дімки́, -кі ́в
Дін, До́ну, -нові, на Дону́ (р.)
Ді ́на, -ни. Ді ́нин, -на, -не
Діне́ць, Дінця́, -це́ві (р.)
Діоге́н, -на (гр. філософ)
Діоклетія́н, -на (ім’я)
Діони́сій, -сія, -сієві = Дени́с
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Діоні ́с, -са (гр. бог)
діо́птрика, -ки, -ці
діра́, -ри́, -рі ́ ; ді ́ри, дір, ді ́рам
ді ́рка, -ки, -ці; дірки́, діро́к
діркува́тий, -та, -те
дірува́тий, -та, -те
дірча́віти, -вію, -вієш, -віє
дірча́стий, -та, -те
діря́вий, -ва, -ве
діря́вити, -влю, -виш, -влять що
діря́віти, -вію, -вієш, -віє
дістава́ти, -стаю́, -стає́ш; діста́ти, -ста́ну, -неш чого; діста́нь, -та́ньмо, -та́ньте 
дітво́ра, -ри, -pi
ді ́ти, діте́й, ді ́тям, ді ́тьми
ді ́тки, діто́к, ді ́ткам
діткну́тися, -кну́ся, ді ́ткнешся до кого-чого і кого-чого
дітлахи́, -хі ́в, -ха́м
дітни́й, -на́, -не́
дітоньки́, -ньо́к, -нька́м
ді ́я, ді ́ ї, ді ́єю; ді ́ ї, дій
діябе́т, -ту, -тові
діягно́за, -зи, -зі; -гно́зи, -гноз (гр.)
діягно́стика, -ки, -ці
діягона́ля, -лі, -лею; -на́лі, -на́лей
діягона́льний, -на, -не
діягра́ма, -ми; -гра́ми, -гра́м (гр.)
діяде́ма, -ми; -де́ми, -де́м
діякрити́чний, -на, -не
діяле́кт, -ту, в -ті; -ле́кти, -тів
діяле́ктик, -ка; -тики, -ків
діяле́ктика, -ки, -ці
діялекти́чний, -на, -hе
діялекто́лог, -га; -логи, -гів
діялектологі ́чний, -на, -не
діялектоло́гія, -гії, -гією (гр.)
діялі ́за, -зи, -зі (гp., ж. р.)
діяліти́чний, -на, -не
дія́ло́г, -гу, в -ло́зі; -ло́ги, -гів
діяло́жний і діяло́говий, -ва, -ве 
дія́льний, -на, -не
дія́льність, -ности, -ності, -ністю
діяма́нт, -та, -тові; -ма́нти, -тів
діяма́нтовий, -ва, -ве
дія́метр, -тра, -трові; -метри, -трів
діяметра́льний, -на, -не
Дія́на, -ни, -ні (гр. богиня)
ді ́яння, -ння, -нню, -нням
діапазо́н, -ну, -нові; -зо́ни, -нів
діяпозити́в, -ва, -вові; -ти́ви, -вів
дія́ріюш, -ша, -шеві, у -ші; -ріюші, -шів
діяста́за, -зи, -зі (гр.,ж. р.) 
діятермі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю
діято́ніка, -ки, -ці
діатоні ́чний, -на, -не
діяфра́гма, -ми, -мі; -фра́гми, -фра́гм
дія́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -я́чу! діячі ́ , -чі ́в 
діячі ́в, -че́ва, -че́ве 
дія́чка, -чки, -чці; -я́чки, -я́чок 
дія́ччин, -на, -не (від дія́чка) 
Дмитро́, -тра́, Дми́тре! Дми́трович, -ча. Дми́трівна, -вни. Дмитрі ́в, -ро́ва, -ро́ве 
днеда́вній, -ня, -нє
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Дніпрельста́н, -ну, -нові, на -ні
дніпрі ́вський, -ка, -ке
Дніпро́, -ра́, -ро́ві, по -пру́, на -прі ́ , Дні ́пре!
дніпро́вий, -ва, -не
Дніпропетрі ́вське, -кого, -кому, -ким, в -кому (м.)
дніпропетрі ́вський, -ка, -ке 
Дністе́р, -тра́, -тро́ві, у -трі ́ , -стре! 
дністрі ́вський, -ка, -ке
дні ́ти, дні ́є, дні ́ло 
дно, дна, дну, по дну; де́на, ден, де́нам
днюва́ти, дню́ю, дню́єш 
дняр, дняра́, -ре́ві; днярі ́ , -рі ́в
до, прийм.
доба́, -би́, -бі ́ ; до́би, діб 
добача́ти, -ча́ю, -ча́єш 
добира́ння, -ння, -нню, -нням 
добира́ти(ся), -ра́ю(ся), -ра́єш(ся); добра́ти(ся), доберу́(ся), -ре́ш(ся)
доби́ти(ся), доб’ю́(ся), доб’є́ш(ся), доб’є́(ться), доб’ю́ть(ся) 
до́бич і здо́бич, -чі, -чі, -ччю 
добі ́гти, -біжу́, -біжи́ш, -біжа́ть
добі ́р, -бо́ру, -бо́рові
добі ́рний, -на, -не
добі ́рність, -ности, -ності, -ністю
добі ́са (багато), присл.; до бі ́са, імен. Добі ́са їх було́ там. Іди́ до бі ́са
добра́ніч, на добра́ніч
до́бре, присл.
добре́нний, -на, -не
добрести́, -бреду́, -бреде́ш; добрі ́в, -рела́, -рели́
добри́вечір, на добри́вечір 
добри́день, на добри́день 
до́брий, -ра, -ре 
до́брість, -рости, -рості, -рістю 
добрі ́шати, -шаю, -шаєш 
добрі ́ше, присл.
добрі ́ший, -ша, -ше; -рі ́ші, -ших 
добро́, -ра́, -ру́, в -брі ́ ; до́бра, дібр 
добро́бут, -ту, -тові, в -ті 
доброві ́льний, -на, -не 
доброві ́льно, присл.
доброво́лець, -ві ́льця; -ві ́льці, -ців, звичайно охо́чий, -чого
добро́дій, -дія, -дієві, -дієм, -дію! -дії, -діїв, -діям
добро́дійка, -ки, -ці; -дійки, -дійок
доброді ́йний, -на, -не
доброді ́йство, -ва, -ву
доброзву́чний, -на, -не 
доброзву́чність, -ности, -ності, -ністю
доброзичли́вий, -ва, -ве
добросе́рдий і добросе́рдний, -на, -не
добросе́рдо і добросе́рдно, присл.
доброхі ́тний, -на, -не
доброхі ́ть, присл.
доброчи́нець, -чи́нця; -чи́нці, -ців
доброчи́нний, -на, -не
доброчи́нниця, -ці; -ниці, -ниць
доброчи́нність, -ности, -ності, -ністю
доброчи́нно, присл.
Добру́джа, -джі, -джі, -джею; добру́зький, -ка, -ке 
добря́га, -ги, -зі; -ря́ги, -ря́г і добря́ка, -ки, -ці; -ря́ки, -ря́к 
добря́цький, -ка, -ке 
добря́че, присл. 
добря́чий, -ча, -че; -ря́чі, -чих 
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добря́чість, -чости, -чості, -чістю 
добува́ння, -ння, -нню 
добува́ти, -ва́ю, -ва́єш 
добудо́ваний, -на, -не 
добудо́вування, -ння, -нню, -нням 
добудо́вувати, -до́вую, -вуєш; добудува́ти, -буду́ю, -ду́єш 
добудува́ння, -ння, -нню, -нням 
добу́ти, добу́ду, -бу́деш 
добу́тий, -та, -те 
дова́рений, -на, -не 
довари́ти, -варю́, -ва́риш, -рять 
дова́рювати, -рюю, -рюєш 
довга́вий, -ва, -ве 
довга́стий, -та, -те 
довге́нний, -на, -не 
довге́нький, -ка, -ке 
до́вгий, -га, -ге; до́вгі, -гих 
до́вгість, -гости, -гості, -гістю 
довгобра́зий і довгообра́зий 
довгові ́ їй, -ві ́я, -ві ́є, -ві ́його, -ві ́йої, -ві ́йому, -ві ́ їй; -ві ́ ї, -ві ́ їх
довгові ́чний, -на, -не 
довгову́сий, -са, -се 
довгов’я́зий, -за, -зе
довголі ́тній, -ня, -нє
довголі ́ття, -ття, -ттю, -ттям 
довгоні ́г, -но́га; -но́ги, -гів 
довгоні ́с, -но́са; -но́си, -сів
довгоно́гий, -га, -ге; -но́гі, -гих
довгоно́сий, -са, -се
довгоп’я́тий, -та, -те
довготерміно́вий, -ва, -ве 
довгоча́сний, -на, -не
довгоши́їй, -ши́я, -ши́є, -ши́його, -ши́йої, -ши́йому, -ши́їй; -ши́ї, -ши́їх, -ши́їм
довгоши́й, -ши́я, -ши́єві, -ши́єм; -ши́ї, -ши́їх; імен.
дове́дений, -на, -не
дове́зений, -на, -не
дове́зти́, -везу́, -везе́ш; дові ́з, довезла́, -везли́; дові ́зши
дове́рчений, -на, -не
дове́рчувати, -ве́рчую, -ве́рчуєш; доверті ́ти, -верчу́, -ве́ртиш
дове́ршений, -на, -не
дове́ршувати, -шую, -шуєш; доверши́ти, довершу́, -верши́ш, -ша́ть
дове́сти́, -веду́, -веде́ш; дові ́в, довела́, -вели́; дові ́вши
довече́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
довече́ряти, -ряю, -ряєш, -ряє
до ве́чора, імен. 
довж, до́вжі, до́вжі, до́вжю
довже́нний, -на, -не
довжина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю і довжиня́, -ні ́ , -не́ю
довжі ́нь, -жині ́ , -жині ́ , -жі ́нню (непрямі відмінки, окрім op., вiд довжиня́)
до́від, -воду, -водові; -води, -дів
дові ́датися, -даюся, -даєшся
до́відка, -дки, -дці; -відки, -відок 
до́відни́й, -на́, -не́
до ві ́дома (а не до ві ́дому)
дові ́дуватися, -дуюся, -дуєшся; дові ́датися, -даюся, -даєшся про кого-що
дові ́з, -во́зу, -зові
довізни́й, -на́, -не́
дові ́ку (вічно), присл.
до ві ́ку-су́ду, присл. 
дові ́льний, -на, -не
дові ́льно, присл.
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дові ́ра, -ри, -рі, -рою (ж. р.) і дові ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям (н. р.)
дові ́рений, -на, -не
дові ́реність, -ности, -ності, -ністю
дові ́рити, -ві ́рю, -ві ́риш, -ві ́рять; дові ́р, дові ́рмо, дові ́рте
дові ́рливий, -ва, -ве
дові ́рливість, -вости, -вості, -вістю
дові ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям
довіря́ти, -ря́ю, -ря́єш
дові ́чний, -на, -не
дові ́чно, присл.
довко́ла, присл.
довко́лишній, -ня, -нє
дово́дження, -ння, -нню, -нням 
дово́дити, -во́джу, -во́диш, -во́дять; дово́дь, -во́дьте; див. дове́сти́ 
дово́зити, -во́жу, -во́зиш, -во́зять; дово́зь, -во́зьте; див. дове́зти́
дово́лі, присл.
доволіка́ти, -ліка́ю, -ліка́єш, доволокти́, -лочу́, -ло́чеш; доволі ́к, -локла́, -локли́ 
до вподо́би, присл. 
до́вшати, -шаю, -шаєш
до́вше, присл.
до́вший, -ша, -ше; до́вші, -ших 
дов’я́заний, -на, -не 
дов’яза́ти, -жу́, -жеш, -жуть 
дов’я́зувати, -зую, -зуєш 
догада́тися, -да́юся, -да́єшся 
до́гадка, -дки, -дці; -дки, -док 
дога́дуватися, -дуюся, -дуєшся 
доганя́ти, -ганя́ю, -ганя́єш і дого́нити, -го́ню, -го́ниш; догна́ти, дожену́, -жене́ш, -жене́
догарто́ваний, -на, -не 
догарто́вувати, -то́вую, -то́вуєш; догартува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
догі ́дний, -на, -не
догі ́дно, присл.
догле́діти і догля́діти, -гле́[я́]джу, -гле́[я́]диш, -гле́[я́]дять 
до́гляд, -ду, -дові 
догляда́ння, -ння, -нню, -нням
догляда́ти, -да́ю, -да́єш кого, чого, за ким, за чим 
догля́дач, -ча; -чі, -чів 
догля́дачка, -чки, -чці 
до́гма, -ми, -мі; до́гми, догм (гр.) 
догмати́зм, -му, -мові 
догма́тик, -ка; -тики, -ків 
догма́тика, -ки, -ці 
догмати́чний, -на, -не 
догові ́р, -во́ру, в -во́рі; -во́ри, -рів 
догоджа́ти, -джа́ю, -джа́єш кому 
догоди́ти, -годжу́, -го́ди́ш; догоди́ 
дого́нити, див. доганя́ти 
догори́, присл. Підня́в го́лову догори́
до гори́, імен. Під’їх́ав до гори́
догоря́ти, -ря́ю, -ря́єш; догорі ́ти, -горю́, -ри́ш, -ря́ть
догу́рту, присл.; до гу́рту, імен.
доґ, до́ґа; до́ґи, -ґів (пес)
до ґру́нту, присл.
додава́ння, дода́ння, -ння, -нню
додава́ти, -даю́, -дає́ш
до́даний, -на, -не
дода́ти, дода́м, -даси́, -да́сть
дода́ток, -тку, -тку; -да́тки, -тків
Доде́ (фр. письм. Daudet), не відм.
доде́ржати, -де́ржу, -де́ржиш, -де́ржать; доде́рж, -де́ржте і додержи́, -держі ́ть
доде́ржувати(ся), -жую(ся), -жуєш(ся) чого
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додзьо́бувати, -бую, -буєш; додзьо́ба́ти, -дзьо́ба́ю, -ба́єш
до ді ́ла, присл.-імен. 
доді ́льний, -на, -не
додо́лу, присл.
додо́моньку, присл.
додо́му, присл. Поверну́вся додо́му
до до́му, імен. Підійшо́в до до́му (до хати)
додруко́ваний, -на, -не 
додруко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; додруко́вуй, -вуйте; додрукува́ти, -ку́ю, -ку́єш; додруку́й, 

-ку́йте; додрукува́в, -ва́ла
доду́муватися, -муюся, -муєшся; доду́матися, -маюся, -маєшся до чого
до жа́ру, присл.
дожива́ти, -жива́ю, -жива́єш
доживо́тний, -на, -не
дожида́ння, -ння, -нню, -нням
дожида́ти, -да́ю, -да́єш кого, чого
дожина́ти, -на́ю, -на́єш; дожа́ти, дожну́, -не́ш; дожни́, -ні ́м, -ні ́ть
дожи́ти, доживу́, доживе́ш, доживе́, доживе́мо́, доживе́те́, доживу́ть; доживи́, -ві ́м, -ві ́ть
до́за, до́зи; до́зи, доз
доза́втрього, присл.
дозби́раний, -на, -не
дозбира́ти, -збира́ю, -збира́єш
дозби́рувати, -зби́рую, -зби́руєш
до́звіл, -волу, -волові
дозві ́лля, -лля, -ллю, -ллям, на -ллі 
дозво́лений, -на, -не
дозво́лити, -во́лю, -во́лиш, -лять; дозво́ль, -во́льте 
до зго́ди, присл. 
дозе́мний, -на, -не 
дозимува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
дозира́ти, -зира́ю, -зира́єш, -ра́є
дозі ́р, -зо́ру, -зо́рові 
дозо́рець, -зо́рця, -рцеві; -зо́рці, -рців
дозува́ння, -ння, -нню (від до́за)
доістори́чний, -на, -не
доїда́ти, -їда́ю, -їда́єш
доїжджа́ти, -їжджа́ю, -їжджа́єш
доїжджа́чий, -чого; -джа́чі, -чих
доїж́джий, -джа, -дже
доїж́ний, -на, -не
доїзди́ти, -їжджу́, -їзди́ш
доїз́дитися, -їж́джуся, -їз́дишся
доїл́ьниця, -ці; -ниці, -ниць
доїн́ня, -ння, -нню, -нням
доїс́ти, доїм́, доїси́, доїс́ть, доїмо́, доїсте́, доїдя́ть; доїж́, доїж́те 
доїт́и, дою́, до́їш, до́їть, до́ять; дій, ді ́йте; дої́в, доїл́а 
доїх́ати, -їд́у, -їд́еш; доїд́ь, -їд́ьте 
дока́зник, -ка; -ники, -ків
до́ки, присл.
докида́ти, -да́ю, -да́єш; доки́нути, -ки́ну, -ки́неш і доки́дати, -даю, -даєш, -дають
до́кищо (поки), присл.; до́ки що (що займ.). До́кищо до́сить і цього́. До́ки що́ тра́питься
до́кіль, докіля́, присл.
докі ́нчений, -на, -не
докі ́нчення, -ння, -нню, -нням 
докінчи́ти, -кінчу́, -кі ́нчиш, -кі ́нчать
докі ́нчувати, -чую, -чуєш
докі ́р, -ко́ру; -ко́ри, -рів 
Докі ́я, -кі ́ ї, -кі ́єю, -кі ́є! Докі ́ їн, -їна, -їне
докла́дний, -на, -не
докла́дність, -ности, -ності, -ністю 
докла́дно, присл. 
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докла́сти, -кладу́, -де́ш чого до чого
доко́ла, дооко́ла, присл.
доко́ли, присл.
доколи́шній, -ня, -нє
доко́наний, -на, -не
доко́наність, -ности, -ності, -ністю
докона́ти, -на́ю, -на́єш кого, чого
доконе́чний, -на, -не
доко́нувати, -ко́ную, -ко́нуєш
доко́нче, доконе́чне, присл.
докоря́ти, -ря́ю, -ря́єш; докори́ти, -рю́, -ри́ш, -ря́ть кому
доко́шений, -на, -не
доко́шувати, -ко́шую, -ко́шуєш; докоси́ти, -кошу́, -ко́сиш, -ко́сять
докра́ю, присл. Втоми́вся докра́ю
до кра́ю чого, імен. До кра́ю мо́ря. Дове́сти́ до кра́ю (до кінця́) мою́ до́вгу по́вість
докра́ювати, -кра́юю, -кра́юєш; докра́яти, -кра́ю, -кра́єш і докро́ювати, -кро́юю, -кро́юєш; 

докро́їти, -кро́ю, -кро́їш
докра́яний і докро́єний, -на, -не
докру́та, присл.
до́ктор, -ра, -рові, -торе! -тори́, -рі ́в
до́кторство, -ва, -ву
до́кторський, -ка, -ке
докторува́ти, -ру́ю, -ру́єш
доктри́на, -ни, -ри́ни, -ри́н
доктрине́р, -не́ра; -не́ри, -рів
доктрине́рка, -рки; -не́рки, -не́рок
доктрине́рство, -ва, -ву
доктрине́рський, -ка, -ке
доку́ди, присл.
доку́ме́нт, -ту, -тові, в -нті; -ме́нти, -тів
документа́льний, -на, -не
документа́льність, -ности, -ності, -ністю
документа́льно, присл. 
документо́ваний, -на, -не
документува́ти, -ту́ю, -ту́єш
доку́пи (разом), присл.; до ку́пи чого, імен.
доку́рений, -на, -не 
докури́ти, -курю́, -ку́риш, -рять
доку́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
докуча́ння, -ння, -нню, -нням
докуча́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
доку́чити, -ку́чу, -чиш, -чать
дола́дний, -на, -не
дола́дність, -ности, -ності, -ністю
дола́дно, присл.
доладу́, npucл.
дола́зити, -ла́жу, -ла́зиш, -ла́зять
долеті ́ти, -лечу́, -лети́ш
долива́ння, -ння, -нню, -нням
долива́ти, -ва́ю, -ва́єш
доли́на, -ни; -ли́ни, -ли́н
долина́ти, -на́ю, -на́єш; доли́ну́ти, -ли́ну, -ли́неш
доли́нка, -нки, -нці; -ли́нки, -ли́нок
доли́нкуватий, -та, -те
доли́нний, -на, -не
доли́ти, діллю́, діллє́ш, діллє́; доли́й, -ли́йте; доли́тий, -та, -те
до лиця́, присл.
до́лі, присл.
долі ́зти, -лі ́зу, -лі ́зеш; долі ́зь, -лі ́зьте
долі ́лиць, присл.
долітце́, -тця́, -тцю́; -лі ́тця, -лі ́тець
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до́лі ́шній, -ня, -нє
долля́ти і ділля́ти, -лля́ю, -лля́єш і діллю́, діллє́ш (від доли́ти)
доло́нній, -ня, -нє (від доло́ня)
доло́ня, -ні, -нею; доло́ні, доло́нь і -ло́ней
доло́ньовий, -ва, -ве 
долото́, -та́, -ту́; доло́та, долі ́т
долуча́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
долу́чений, -на, -не
долу́чення, -ння, -нню, -нням
долучи́ти, -лучу́, -лу́чиш, -лу́чать
до́ля, до́лі, до́лею, до́ле!
до́ляр, -ра; -ляри, -рів (англ.)
до́ляровий, -ва, -ве
до́льній, -ня, -нє
До́льче (іт. поет і учен. Dolce),
До́льчі Ка́рльо (іт. художн. Dolci)
до́ма, присл.
домага́ння, -ння; -га́ння, -га́нь і -га́ннів
домага́тися, -мага́юся, -мага́єшся; домогти́ся, -мо́жуся, -мо́жешся; домі ́гся, домогла́ся, 

-могли́ся; домі ́гшись чого
домалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
домальо́ваний, -на, -не
домальо́вувати, -льо́вую, -льо́вуєш
дома́шній, -ня, -нє
дома́щений, -на, -не
дома́щувати, -ма́щую, -щуєш; домасти́ти, -мащу́, -ма́стиш, -стять
Домброви́ці, -ви́ць, -ви́цям (п. м. Dabrowice); домброви́цький
доме́лений і домо́лотий, -та, -те
доме́лювати, -ме́люю, -ме́люєш; домоло́ти, домелю́, -ме́леш, -ме́лють; домоло́в, -ло́ла; 

домели́, -мелі ́ть
доме́нний, -на, -не. Доме́нна піч, -ної пе́чі
Доме́тій, -тія. Доме́тійович, -ча. Доме́тіївна, -ївни. Доме́тіїв, -тієва, -тієве
до́мисел, до́мислу; -мисли, -слів
доми́слитися, -ми́слюся, -ми́слишся, -сляться
до ми́слі, присл.
доми́слюватися, -слююся, -люєшся 
домі ́вка, -ки, -ці; -мі ́вки, -мі ́вок 
домі ́вський, -ка, -ке 
домізкува́тися, -ку́юся, -ку́єшся 
доміна́нта, -ти, -ті; -на́нти, -на́нт 
Домі ́ні ́к, -ка, -кові (ім’я) 
домініка́нський, -ка, -ке 
домініка́нці, -ців, -цям
доміно́, -на́, -ну́ (гра)
домінува́ти, -ну́ю, -ну́єш
домі ́ньйон, -ну; -ни, -нів (англ.)
до мі ́ри, присл.
домірко́вуватися, -ко́вуюся, -вуєшся
доміркува́тися, -ку́юся, -ку́єшся
домі ́шаний, -на, -не (від доміша́ти)
домі ́шений, -на, -не (від доміси́ти)
до́мішка, -шки, -шці; -мішки, -шок
домі ́шувати, -шую, -шуєш; доміша́ти, -ша́ю, -ша́єш; домі ́шаний
домі ́шувати, -шую, -шуєш; доміси́ти, -мішу́, -мі ́сиш, -мі ́сять; домі ́шений
домкра́т, -та; -кра́ти, -тів 
до́мна, -мни; до́мни, домн
домови́на, -ни; -ви́ни, -ви́н
домовла́сник, -ка; -ники, -ків
домовла́сниця, -ці; -ниці, -ниць
домовла́сницький, -ка, -ке
домовла́сничин, -на, -не
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домогти́ся, див. домага́тися
домонта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
домонта́рка, -рки, -рці; -та́рки, -та́рок
домонта́рський, -ка, -ке
доморо́б, -ро́ба; -ро́би, -бів
доморо́бний, -на, -не
домува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
домуро́ваний, -на, -не
домуро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; домуро́вуй, -ро́вуйте; домурува́ти, -муру́ю, -муру́єш; 

домуру́й, -ру́йте; домурува́в, -ва́ла
дом’я́ти, -мну́, -мне́ш, -мну́ть
Донба́с, -су, на -сі = Доне́цький басе́йн
донба́ський, -ка, -ке
донеда́вна, присл.
доне́змогу, присл.
доне́сений, -на, -не
доне́сти́, -несу́, -несе́ш; доні ́с, донесла́, -несли́; доні ́сши
донести́ся, -несу́ся, -несе́шся, -несе́ться; доні ́сся, -несла́ся
доне́хочу і доне́схочу, присл.
до́нечка, -чки, -чці; -нечки, -нечок
до́неччин, -на, -не (від до́нечка)
Доне́ччина, -ни, -ні
Дон Жуа́н, Дон Жуа́на (за еспанською вимовою Дон Xуа́н; пишемо зa літературною 

традицією Дон Жуа́н)
донжуа́нити, -а́ню, -а́ниш 
донжуа́нство, -ва, -ву 
донжуа́нський, -ка, -ке 
до́нин, -на, -не (від до́ня)
дони́ні, присл.
Дон Ка́рльос, -са
«Дон Кіхо́т», «Дон Кіхо́та» (назва літ. твору) і дон Кіхо́т, дон Кіхо́та (прізв. героя) 
донкіхо́тство, -ва, -ву 
донкіхо́тський, -ка, -ке 
донкіхотува́ти, -ту́ю, -ту́єш
до́нна, -ни, -ні (зa есп. вим. до́нья; пишемо за літ. трад. до́нна)
до ноги́, присл.-імен.
доно́сити, -но́шу, -но́сиш; доно́сь, -но́сьте; див. доне́сти́ 
доноси́ти, див. доно́шувати 
доно́шений, -на, -не 
доно́шування, -ння, -нню, -нням 
доно́шувати, -но́шую, -шуєш; доноси́ти, -ношу́, -но́сиш; доноси́, -носі ́м, -носі ́ть
Донско́й, -ко́го, -ко́му (рос. пр.)
донськи́й, -ка́, -ке́ (від Дін)
до́ня, -ні, -нею, до́ню! до́ні, донь; до́нин, -на, -не 
до́нька, -ньки, -нці; до́ньки, до́ньок, -нькам 
до́ньчин, -на, -не; -чині, -них 
до обі ́д, присл.-імен.
дообі ́дній, -ня, -нє
до обі ́ду, присл.-імен. 
дообі ́дувати, -дую, -дуєш; дообі ́дати, -даю, -даєш, -дає
дооко́ла, присл.
дооко́лишній, -ня, -нє
доо́раний, -на, -не
доо́рювати, -рюю, -рюєш; доора́ти, -рю́, -о́реш, доо́рють 
до оста́нку, д’оста́нку, присл.
допа́сти, допаду́, -де́ш 
допа́сти, допасу́, -се́ш 
допа́стися, -паду́ся, -паде́шся до чого і чого 
допевня́тися, -ня́юся, -ня́єшся; допе́внитися, -внюся, -внишся чого 
допекти́, див. допіка́ти 
допе́рва, присл. 
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допина́ти, -на́ю, -на́єш; ді[о]п’я́сти́ і діпну́ти, ді[о]пну́, ді[о]пне́ш
допира́ти, -пира́ю, -пира́єш; допра́ти, -перу́, -пере́ш, -перу́ть
до́пис, -су, -сові, у -сі; -писи, -сів
допи́саний, -на, -не
дописа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -пи́шуть
допи́сування, -ння, -нню, -нням
допи́сувати, -сую, -суєш, -сує
допи́сувач, -ча, -чеві, -чем, -чу! -вачі, -чів, -чам
до́пит, -ту, -тові, на -ті; до́пити, -тів
допи́тливий, -ва, -ве
допи́тувати(ся), -тую(ся), -туєш(ся)
допі ́зна, присл.
допіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; допекти́, -печу́, -пече́ш, -печу́ть; допі ́к, допекла́, -пекли́; допі ́кши
допі ́ро і допі ́ру, присл.
доплести́, див. допліта́ти
допле́тений, -на, -не
доплива́ти, -ва́ю, -ва́єш; допливти́ і допли́сти́, -ливу́, -ливе́ш; допли́в, доплила́; допли́вши
допліта́ти, -пліта́ю, -пліта́єш; доплести́, доплету́, -лете́ш; доплі ́в, доплела́, -лели́; доплі ́вши
до пня, присл.-імен.
до поба́чення, імен.
доповза́ти, -за́ю, -за́єш; доповзти́, -повзу́, -взе́ш; доповзи́, -зі ́м, -зі ́ть; допо́вз, -повзла́; 

допо́взши 
доповіда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́в 
допові ́дач, -ча, -чеві; -дачі, -чів і допові ́дник, -ка; -ники, -ків 
до́повідь, -віді, -ді, -ддю; до́повіді, -дів і -дей
допові ́жений і допові ́джений, -на, -не
допові ́сти, -ві ́м, -віси́, -ві ́сть, -вімо́, -вісте́, -відя́ть; допові ́ж, -ві ́жте і рідше -ві ́дж, -ві ́джте 
допо́внення, -ння; -по́внення, -по́внень і -вненнів 
доповня́ти, -ня́ю, -ня́єш і допо́внювати, -нюю, -нюєш; допо́внити, -по́вню, -вниш, -внять; 

допо́вни, -по́вніть
допо́ки, присл.
допомага́ти, -мага́ю, -мага́єш; допомогти́, -мо́жу, -мо́жеш, -мо́жуть; допомі ́г, допомогла́, 

-могли́; допомі ́гши; -можи́, -можі ́ть 
допомага́ч, -ча́, -че́ві; -гачі ́ , -чі ́в 
допомічни́й і допомі ́жни́й, -на́, -не́ 
допомо́га, -ги, -зі; -мо́ги, -мо́г 
допомогти́, див. допомага́ти
до послі ́дку, присл.-імен.
допра́ти, див. допира́ти 
допризо́вний, -на, -не 
допризо́вник, -ка, -ку! -ники, -ків 
до при́кладу, присл.-імен. 
допряда́ння, -ння, -нню 
допряда́ти, -да́ю, -да́єш; допря́сти, -ряду́, -ряде́ш; допря́в, допря́ла
допря́дений, -на, -не
допусти́тися, -пущу́ся, -пу́стишся чого
до пуття́, присл.
доп’я́на, присл. 
доп’я́сти́, див. допина́ти
дора́дник, -ка; -ники, -ків
дора́дниця, -ці, -це! -ниці, -ниць
дора́дничин, -на, -не
дора́дчий, -ча, -че; -ра́дчі, -чих
до ра́зу, присл.
доректи́, -речу́, -рече́ш; дорі ́к, дорекла́, -рекли́; дорі ́кши 
дорефо́рмний, -на, -не 
до ре́чі, присл. 
доре́чний, -на, -не 
доре́чність, -ности, -ності, -ністю
до ре́шти, присл. 
дорі ́внювати(ся), -ннюю(ся), -внюєш(ся) кому чим 
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дорі ́бок, -рі ́бку; -рі ́бки, -бків
дорі ́д, -ро́ду, -дові
дорі ́дний, -на, -не
дорі ́женька, -ньки, -ньці; -женьки, -ньок, -нькам
дорі ́жечка, -чий, -чці; -жечки, -жечок
дорі ́жка, -жки, -жці; -рі ́жки, -жок
дорі ́йський, -ка, -ке 
доріка́ти, -ка́ю, -ка́єш кому; див. доректи́
доро́га, -ги, -зі; доро́ги, дорі ́г
дороги́й, -га́, -ге́; -рогі ́ , -ги́х
дорогі ́сінький, -ка, -ке
Дорогоби́ч, -ча, -чеві, -чем (село); дорогоби́цький, -ка, -ке 
дорогоці ́нний, -на, -не 
доро́гший, -ша, -ше = доро́жчий
дорожне́ча, -чі, -чі; -чею 
доро́жній, -ня, -нє; -ні, -ніх 
дорожня́, -ні ́ , -не́ю = дорожне́ча 
доро́жчати, -чаю, -чаєш 
доро́жче, присл. 
доро́жчий, -ча, -че; -ро́жчі, -чих 
доро́слий, -ла, -ле 
дороста́ти, -та́ю, -та́єш; дорости́, -росту́, -росте́ш; дорі ́с, -росла́; дорі ́сши 
Дороте́я, -те́ї, -те́єю, -те́є! Дороте́їн, -їна, -їне
До́рош, -ша, -шеві, -ше! До́рошів, -шева, -шеве
дортуа́р, -ру; -а́ри, -рів
дору́чений, -на, -не
дору́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
доручи́ти, -ручу́, -у́чиш, -ру́чать
до́свід, -ду, -дові
до́свідний, -на, -не
досвідча́ти, -дча́ю, -дча́єш; досві ́дчити; -дчу, -дчиш що, чого
досві ́дчений, -на, -не
досві ́дченість, -ности, -ності, -ністю
досві ́дчення, -ння, -нню, -нням 
до́світ, -ту, -тові (світанок) 
до́світки, -ток, -ткам
досві ́тній, -ня, -нє
до́світок, -тку, -ткові; до́світки, -ків
досвітча́ний, -на, -не
досвятко́ваний, -на, -не
досвятко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш
досвяткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
до́сить, присл. 
до́сі, до́сіль, присл.
доскі ́пуватися, -пуюся, -пуєшся
доскона́лий, -ла, -ле
доскона́лість, -лости, -лості, -лістю
доскона́ло, присл.
доско́чити, -ко́чу, -ко́чиш, -ко́чать; доско́ч, -ко́чте до чого, чого
доскріба́ти, -скріба́ю, -скріба́єш; доскребти́, -скребу́, -скребе́ш; доскрі ́б, -скребла́, -скребли́
досла́ти, дошлю́, дошле́ш, -шле́
дослі ́вний, -на, -не
дослі ́вно, присл.
до́слід, -ду, -дові; до́сліди, -дів
дослі ́джений, -на, -не
дослі ́дження, -ння; -лі ́дження, -джень, -дженням
дослі ́джування, -ння, -нню, -нням
дослі ́джувати, -джую, -джуєш; досліди́ти, -сліджу́, -слі ́ди́ш, -слідя́ть що
до́слідний, -на, -не
дослі ́дник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
дослі ́дчий, -ча, -че; -чі, -чих 
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до смаку́, присл.
досме́ртний, -на, -не
до сподо́би, до вподо́би, присл.
до́ста, присл. = до́сить
доста́тній, -ня, -нє
доста́тність, -ности, -ності, -ністю 
доста́тньо, присл. 
доста́ток, -тку, -ткові, в -тку; -та́тки, -тків
доста́ча, -чі, -чі, -чею
достеме́нний, -на, -не 
достеменні ́сінький і достемні ́сінький, -ка, -ке
достеменні ́сінько і достемні ́сінько
достеме́нно, присл.
достеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; достерегти́, -режу́, -реже́ш; достері ́г, -регла́, -регли́; достері ́гши
достобі ́са, присл.
Достоє́вський, -кого (рос. письм.)
досто́тний, -на, -не
досто́тно, присл. 
досто́ту, присл. 
досхо́чу́, присл.
досяга́ти, -га́ю, -га́єш; досягти́, -сягну́, -ся́гнеш чого
дося́гнення, -ння; -нення, -нень і -неннів
дося́яти, -ся́ю, -ся́єш, -ся́є
дотанцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, -цю́є
дотанцьо́ваний, -на, -не
дотанцьо́вувати, -цьо́вую, -цьо́вуєш
дотаці ́йний, -на, -не
дота́ція, -ції, -цією; -та́ції -цій
дотекти́, див. дотіка́ти
до́теп, -пу, -пові; до́тепи, -пів
дотепе́р, присл.
дотепе́рішній, -ня, -нє 
доте́пний, -на, -не 
доте́пник, -ка; -ники, -ків 
доте́саний, -на, -не 
дотеса́ти, див. дотсувати
до́ти, присл.
до́тик, -ку, -кові; до́тики, -ків
дотіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; дотекти́, -течу́, -тече́ш, -течу́ть; доті ́к, дотекла́, -текли́; доті ́кши
до́тіль, присл. = до́ти
доті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; дотеса́ти, -тешу́, -те́шеш, -те́шуть
дотка́ний, -на, -не
дотка́ти, дотчу́, дотче́ш, -тчу́ть що
до то́го, до то́го ж, присл.
до́торк, -ку, -кові; -торки, -рків
доторка́тися, -ка́юся, -ка́єшся; доторкну́тися, -ну́ся, -не́шся до кого, до чого і кого, чого
доустатко́вувати, -ко́вую, -ву́єш
доустаткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
дофарбо́ваний, -на, -не
дофарбо́вування, дофарбува́ння, -ння
дофарбо́вувати, -бо́вую, -бо́вуєш
дофарбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є
дофі ́н, -на, -нові; -фі ́ни, -нів
дохі ́д, -хо́ду; -хо́ди, -хо́дів
дохо́дити, -хо́джу, -хо́диш; дохо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте до чого, чого
доце́нт, -нта; доце́нти, -тів 
доце́нтський, -ка, -ке 
доці ́льний, -на, -не 
доці ́льність, -ности, -ності, -ністю
доці ́льно, присл.
до цу́ри, до цу́рки, присл.
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доча́сний, -на, -не
доча́сність, -ности, -ності, -ністю
доча́сно, присл.
доча́су́, присл. = доча́сно
дочека́тися, -ка́юся, -ка́єшся, -ка́ється 
доче́саний, -на, -не
дочеса́ти, див. дочі ́сувати
дочи́ста, присл.
дочі ́сування, -ння, -нню
дочі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; дочеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть
дочка́, дочки́, дочці ́ , до́чко! до́чки, до́чо́к
доччи́н, -на́, -не́
доші ́птувати, -ші ́птую, -ші ́птуєш; дошепта́ти, -шепчу́, -ше́пчеш, -ше́пчуть
до́шка, -шки, -шці; дошки́, дощо́к, -шка́м
дошква́рювати, -рюю, -рюєш; дошква́рити, -шква́рю, -шква́риш; дошква́р, -ва́рте; 

дошква́рений 
дошкі ́льний, -на, -не 
дошкуля́ти, -ля́ю, -ля́єш; дошку́лити, -ку́лю, -ку́лиш, -лять кому; дошку́ль, -ку́льте 
дошку́льни́й, -на́, -не́
дошку́льно, присл.
дошми́ги, присл. 
дошни́ру, присл.
дощ, дощу́, -ще́ві, -ще́м; дощі ́ , -щі ́в, -ща́м
доща́ни́й, -на́, -не́
доще́вий або дощови́й, -ва́, -ве́ 
доще́нту, присл.
до́щик, -ка, -кові, на -ку, -ку! -ки, -ків
дощи́на, -ни, -ні (від до́шка)
дощи́стий, -та, -те
дощи́ти, -щи́ть, -щи́ло
дощови́й, -ва́, -ве́
дощови́тий, -та, -те
дощомі ́р, -ра; -мі ́ри, -рів
доя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -ярі ́ , -рі ́в
драби́на, -ни, -ні; -би́ни, -би́н
драбиня́стий, драби́нча́стий, -та, -те
драглі ́ , -лі ́в, -ля́м
драговина́, -ни́, -ні ́ ; -ви́ни, -ви́н
драгови́нний, -на, -не
драгома́н, -на; -ма́ни, -нів
Драгома́нів, -нова, -нову, -новим
драгу́н, -на; -гу́ни, -нів
драгу́нський, -ка, -ке
дражли́вий, -ва, -ве
дражни́ти, -жню́, дражни́ш, -жнять
дра́ла, присл.
дра́ма, -міг, -мі; дра́ми, драм 
драматиза́ція, -ції, -цією
драматизо́ваний, -на, -не 
драматизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
драмати́чний, -на, -не 
драмату́рг, -га; -ту́рги, -гів 
драмату́ргія, -гії, -гією (гр.) 
драмо́ваний, -на; -не 
дра́ний, -на, -не 
дра́нка, -нки, -нці; -нки, -нок 
дра́нтя, -тя, -тю, -тям, в -ті 
драп, -пу, -пові 
драпо́ваний, -на, -не 
драпува́ти, -пу́ю, -пу́єш
дра́тва, -ви; дра́тви, дра́тов

149



Російсько-український словник ділової мови

дра́ти, деру́, дере́ш, західне дру, дреш; звичайно де́рти 
дратува́ння, -ння, -нню 
дратува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
драч, -ча́, -че́ві; драчі ́ , -чі ́в 
дре́вній, -ня, -нє; -ні, -ніх 
дре́ґес, -су і дри́ґез, -зу 
дредно́вт, -та; -но́вти, -тів 
Дре́зден, -дену, -нові, у -ні (м.) 
дре́зденський, -ка, -ке 
дрези́на, -ни; -зи́ни, -зи́н 
дрейф, -фу, -фові (гол.) 
дрейфува́ти, -фу́ю, -фу́єш
дремену́ти, -мену́, -мене́ш
дрена́ж, -жу, -жеві; -на́жі, -жів
дрена́жний, -на, -не
дресо́ваний, -на, -не
дресува́ти, -су́ю, -су́єш
дри́ві ́тня і дрові ́тня, -ні, -нею
дриго́та́, -ти́, -ті ́ ; -го́ти, -го́т
дриготі ́ти, -гочу́, -готи́ш, -готя́ть 
дриґ; дриґ-дри́ґ, виг.
дри́ґа́ти, дри́ґа́ю, -ґа́єш, -ґа́є 
дри́ґну́ти, дри́ґну́, -ґне́ш, -ґне́ 
дрижа́, -жі ́ , -жі ́ , -же́ю 
дрижаки́, -кі ́в, -ка́м
дрижа́ння, -ння, -нню, -нням 
дрижа́ти, дрижу́, дрижи́ш, дрижа́ть; дрижи́, -жі ́ть
дрилюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
дрильо́ваний, -на, -не 
дріб, дро́бу, -бові; дро́би, -бів (ч. р.)
дрі ́бен, дрі ́бна, -бне = дрі ́бни́й
дрібне́сенький, -ка, -ке
дрі ́бни́й, -на́, -не́
дрібні ́сінький, -ка, -ке
дрібнобуржуа́зний, -на, -не
дрібню́сінький, -ка, -ке
дрібота́ти, -бочу́, -бо́чеш, -бо́чуть і дріботі ́ти, -бочу́, -боти́ш, -ботя́ть
дрібу́шечки, -чок, -чкам
дріб’язко́вий, -ва, -ве 
дріб’язко́вість, -вости, -вості, -вістю
дрі ́б’язок, -зку, -зкові, у -зку
дрівця́, дріве́ць, -вця́м
дріждже́вий, -ва, -ве
дрі ́жджі, -джів, -джам 
дріжджови́к, -ка; -вики́, -кі ́в
дрізд, дрозда́, -до́ві; дрозди́, -ді ́в
дрі ́зки́ і дру́зки́, -зо́к, -зка́м; вдрі ́[у́]зки́, присл.; на дрі ́[у́]зки
дрік, дро́ку, на дро́ку (росл.) 
дріма́ти, -ма́ю, -ма́єш, -ма́є 
дрімли́вий, -ва, -ве
дрімли́виці, -виць, -вицям
дрімо́та, -ти, -ті
дрімо́тний, -на, -не
дріт, дро́ту, -тові, на -ті; дроти́, -ті ́в
дрія́да, -ди, -ді; -я́ди, -я́д 
дробина́, -ни́, -ні ́  
дроби́нник, -ка (хто ходить коло дробини́)
дробови́й, -ва́, -ве́
дро́ва, дров, дро́вам
дрові ́тня і дри́ві ́тня, -ні, -нею; -ві ́тні, -ві ́тень
дров’яни́й, -на́, -не́ 
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дроґі ́ст, -та; -ґі ́сти, -тів
дрота́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
дротарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
дрота́рня, -ні; -та́рні, -та́рень
дрота́рський, -ка, -ке
дротя́ни́й, -на́, -не́
дро́хва́, -ви́; дро́хви, дро́хов
дрохвеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
дрохви́ч, -ча́; -вичі ́ , -чі ́в
дрохвя́чий, -ча, -че
дрочи́ти, дрочу́, дро́чиш, -чать
друг, дру́га, -гові, дру́же! дру́зі і дру́ги, дру́зів, -зям 
дру́гий, -га, -ге
други́ня, -ні, -нею, -не! -ги́ні, -ги́нь 
другоря́дний, -на, -не 
дружи́на, -ни, -ні; -жи́ни, -жи́н 
дружи́тися, -жу́ся, -жишся з ким 
дру́жній, -ня, -нє
дру́жність, -ности, -ності, -ністю
дру́жньо, присл.
друзя́ка, -ки, -ці; -зя́ки, -зя́к 
друїд́, -да; друїд́и, -дів (жрець) 
друїд́ський, -ка, -ке 
друк, дру́ку, -кові, у -ку і у -кові (від друкува́ти) 
друка́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -ка́рю! -карі ́ , -рі ́в
друкарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
друка́рка, -рки, -рці; -ка́рки, -ка́рок
друка́рниця, -ці; -ниці, -ниць
друка́рня, -ні, -нею; -ка́рні, -ка́рень
друка́рство, -ва, -ву 
друка́рський, -ка, -ке
друка́рчий, -на, -не
друко́ваний, -на, -не
друкува́ння, -ння, -нню, -нням
друкува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
друшля́к, -ка́; -ляки́, -кі ́в
дрюк і друк, -ка, -кові; -ки, -ків
дрю[у]че́чок, -че́чка; -че́чки, -ків
дрю[у]чи́на, -ни, -ні
дрю[у]чи́ще, -ща, -щу; -чи́ща, -чи́щ
дрючо́к і дручо́к, -чка́, -чко́ві, на -чку́; -чки́, -чкі ́в
дрю́ччя і дру́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
дряпа́к, -ка́; -паки́, -кі ́в
дря́патися, -паюся, -паєшся
дряпі ́жний, -на, -не
дряпі ́жник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
дряпі ́жництво, -ва, -ву
дряпі ́жницький, -ка, -ке
дряпі ́ка, -кц, -ці; -пі ́ки, -пі ́к
дряпну́ти, -пну́, -пне́ш
дряпону́ти, -пону́, -поне́ш
дуалі ́зм, -му, -мові
дуалі ́ст, -та, -тові; -лі ́сти, -тів
дуалісти́чний, -на, -не
дуб, ду́ба (одного) і ду́бу (матеріялу), ду́бові, на ду́бі, ду́бе! дуби́, -бі ́в. Два висо́кі ду́би 
дуба́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м 
дуба́сити, -шу, -сиш, -сять 
дубельті ́вка, -вки, -вці; -ті ́вки, -ті ́вок
дуби́ло, -ла, -лу; -би́ла, -би́л 
дубі ́вка, -вки, -вці 
дубле́т, -та, -тові; -ле́ти, -тів (ч. р.) і дубле́та, -ти (ж. p.) 
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дубліка́т, -та, -тові; -ка́ти, -тів 
дублюва́ти, -блю́ю, -блю́єш 
дубльо́н, -на; -льо́ни, -нів (монета) 
Ду́бне, -ного, -ному (м.); ду́бенський, -ка, -ке 
Дубоса́ри, -cа́p, -са́рам (місто); дубоса́рський, -ка, -ке 
дубо́чок, -бо́чка, -кові, на -бо́чку; -бо́чки, -ків
Дубро́внік, -ку, в -ку (сербське м.)
ду́бчик, -ка, -кові, на -ку; -чики, -ків
дуб’я́, -б’я́, -б’ю́, -б’я́м 
дуда́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -да́рю! -дарі ́ , -рі ́в, -ря́м 
дуда́рик, -ка, -ку! -рики, -ків
дуда́рка, -рки, -рці; -да́рки, -рок 
дуелі ́ст, -та; -лі ́сти, -стів 
дуе́ль, -лю, -леві, на -лі; -е́лі, -лів (ч. p., фр. le duel) 
дуе́нья, -ньї, -ньєю; -е́ньї, -е́нь 
дуе́т, -ту, -тові; дуе́ти, -тів
ду́же, присл.
дуже́нний, -на, -не
ду́жий, ду́жа, ду́же; ду́жі, -жих
ду́жість, -жости, -жості, -жістю
ду́жка, -жки, -жці; ду́жки́, ду́жо́к, ду́жка́м
ду́жчати, -чаю, -чаєш 
ду́жче, присл.
ду́жчий, -ча, -че за (від) кого
дука́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
дукарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
дуки́ня, -ні, -нею; -ки́ні, -ки́нь
Дульціне́я, -не́ї, -не́єю (ім’я)
ду́мання, -ння, -нню, -нням
ду́мати, -маю, -маєш 
ду́мний, -на, -не
Ду́наївці, -наєвець, -наївцям (м.); дунаєве́цький і ду́наївський
Дуна́й, -на́ю, -на́єві, -на́єм, в -на́ї, -на́ю!
дуна́йський, -ка, -ке
дупла́стий, -та, -те
дупло́, -ла́, -лу́, в -плі ́ ; ду́пла, ду́пел
дуплува́тий, -та, -те 
дур, -ру, -рові (ч. р.)
ду́рень, -рня, -рневі, -рнем, -рню!
ду́рні, -рнів
дури́світ, -та; -віти, -тів
дури́світка, -тки, -тці; -світки, -світок
дури́світський, -ка, -ке
дури́ти, дурю́, ду́риш. ду́рять
ду́рість, -рості; -рості, -рістю
дурі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш, -рі ́є
дурне́нький, -ка, -ке
дурне́сенький, -ка, -ке
дурни́й, -на́, -не́
дурни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
дурні ́сінький, -ка, -ке
дурні ́шати, -шаю, -шаєш
дурні ́ше, присл.
дурні ́ший, -ша, -ше; -ні ́ші, -ших
ду́рно, присл.
дурнува́тий, -та, -те
ду́рощі, -щів, -щам, -щами
ду́ти, дму, дмеш, дме, дмуть; дми, дміть; дув, ду́ла
дуумвіра́т, -ту, -тові; -ра́ти, -тів 
дух, ду́ху і ду́ха (мари), ду́хові, в ду́сі, ду́ше! ду́хи, -хів 
духівни́цтво, -ва, -ву 
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духівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
духівни́цький, -ка, -ке 
духове́нство, -ва, -ву 
духо́вний, -на, -не
душ, ду́ші, -ші, ду́шшю; ду́ші, ду́шів (ж. р., фр. la douche). Водяна́ душ
душа́, -ші ́ , -ші ́ , -ше́ю, -ше́! ду́ші, душ, ду́шам
ду́шений, -на, -не 
души́ти, душу́, ду́шиш, ду́шать; ду́шачи кого, що
душі ́ти, душу́, -ши́ш, -ши́ть чим
душогу́б, -ба, -бові, -бе! -гу́би, -бів
душогу́бка, -бки, -бці; -гу́бки, -гу́бок
душогу́бний, -на, -не
душогу́бство, -ва, -ву; -гу́бства
дхну́ти, дхну, дхнеш (= дихну́ти), але тхну́ти, тхну, тхнеш чим (відгонити, смердіти)
дю́на, -ни; дю́ни, дюн
Дю́рінґ, -ґа, -ґові (нім. прізв. Düring)
Дю́ссельдорф, -фу, -фові, в -фі (м.)
дю́ссельдо́рфський, -ка, -ке
дюше́с (фр.), не відм.
дя́дин, -на, -не; -дині, -них
дя́дина, -ни; -дини, -дин
дя́дьків, -кова, -кове; -кові, -вих
дя́дько, -ка, -кові, дя́дьку! дядьки́, -кі ́в, -ка́м
дя́дьо, -дя, -дьові, -дьом, -дю! дя́ді, -дів
дяк, -ка́, -ко́ві, дя́че! дяки́, -кі ́в
дякі ́вство, -ва, -ву
дякі ́вський, -ка, -ке
дя́кувати, -кую, -куєш кому за що
дякува́ти, -ку́ю, -ку́єш (бути за дяка)
дяче́нко, -ка; -че́нки, -ків 
Дяче́нко, -ка, -кові (прізв.)
дяченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
дячи́ха, -хи, -сі; -чи́хи, -чи́х 
дячи́шин, -на, -не; -шині, -них
дячкі ́в, -ко́ва, -ко́ве
дячо́к, -чка́, -чко́ві; дячки́, -чкі ́в
дьо́готь, дьо́гтю, -теві, -тем
Дья́конов, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Е 
евако́ваний і евакуйо́ваний, -на, -не
евакуаці ́йний, -на, -не
евакуа́ція, -ції, -цією
евакува́ння і евакуюва́ння, -ння
евакува́ти, -ку́ю, -ку́єш і евакуюва́ти, -кую́ю, -кую́єш
евакуйо́ваний, див. евако́ваний
евальва́ція, -ції, -цією
Евбе́я, -бе́ї, -бе́єю (острів); евбе́йський, -ка, -ке
евгене́тика, -ки, -ці
евгенети́чний, -на, -не
евге́ніка, -ки, -ці
евдемоні ́зм, -му, -мові
евдемоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
евдемоністи́чний, -на, -не
евентуа́льний, -на, -не (можливий)
Евксі ́нський Понт, -кого По́нту = Чо́рне мо́ре
Евмені ́ди, -ні ́д, -ні ́дам (гр. міт.)
е́вну́х, -ха; е́вну́хи, -хів
еволюці ́йний, -на, -не
еволюціоні ́зм, -му, -мові
еволюціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -стів
еволюціоні ́стський, -ка, -ке
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еволюціонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
еволю́ція, -ції, -цією; -лю́ції, -цій
Евпато́рія, -рії, -рією
евпато́рський, -ка, -ке
евразі ́йський, -ка, -ке
Евра́зія, -зії, -зією
е́врика (гр., я винайшов), не відм.
еври́стика, -ки, -ці
евристи́чний, -на, -не
Евріпі ́д, -да, -дові (гр. письм.)
Евро́па, -пи, -пі
европе́єць, -пе́йця, -цеві; -пе́йці, -ців
европеїза́ція, -ції, -цією
европеїз́м, -му, -мові
європеїзо́ваний, -на, -не
европеїзува́ти, -пеїзу́ю, -пеїзу́єш
европе́йка, -ки, -ці; -пе́йки, -пе́йок
европе́йський, -ка, -ке
евфемі ́зм, -му, -мові
евфоні ́чний, -на, -не
евфо́ні ́я, -ні ́ ї, -ні ́єю
еге́; еге-ге́; присл. і виг.; еге́ ж
Еге́йське мо́ре, -кого мо́ря
еге́кати, -каю, -каєш, -кає
Еге́рія, -рії, -рією (гр.) 
егі ́да, -ДН (гр., захист; від вл. ім. Егі ́да)
егоїз́м, -му, -мові
егоїс́т, -та; егоїс́ти, -стів
егоїсти́чний, -на, -не
егоїс́тка, -тки, -тці; -їс́тки, -їс́ток
еготи́зм, -му, -мові
егофутури́зм, -му, -мові
егофутури́ст, -та; -ри́сти, -тів
егоцентри́зм, -му, -мові
егоцентри́чний, -на, -не
еґалітари́зм, -му, -мові
еґаліта́рний, -на, -не
Е́дда, -ди, -ді; Е́дди, Едд (літ. сканд. пам’ятник Edda) 
еде́м, -му, -мові, в -мі; еде́ми, -мів 
Еде́сса, -си, -сі (місто); еде́ський 
еди́кт, -ту; еди́кти, -ктів 
Е́дінберґ, -ґу (нім. пр.) 
Е́дінбурґ, -ґу, -ґові, в -зі (м. Edinburg); е́дінбурзький, -ка, -ке
Еді ́п, -па, -пові (гр. цар)
Едісо́н, -на (амер. фізик Edison)
Е́дуа́рд (нім.) і Е́два́рд (англ., польськ.), -да. Еду[в]а́рдович, -ча. Еду[в]а́рдівна, -вни
Е́зель, Е́зеля, -леві, на -лі (острів)
е́зельський, -ка, -ке 
Е́йфельова ве́жа, -вої ве́жі
еква́тор, -ра; -тори, -рів
екваторія́л, -ла; -я́ли, -лів
екваторія́льний, -на, -не
еквівале́нт, -ту; -ле́нти, -тів
еквілібри́ст, -та; -бри́сти, -стів
еквілібри́стика, -ки, -ці
еквілібристи́чний, -на, -не
екзальта́ція, -ції, -цією
екзальто́ваний, -на, -не
екза́мен, -на; -мени, -нів (лат. ехаmen)
екзаменаці ́йний, -на, -не
екзаменува́ти, -ну́ю, -ну́єш (від екза́мен; порівн. і ́спит – іспитува́ти)
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екзаміна́тор, -ра, -рові; -тори, -рів (лат. examinator)
екзаміна́торський, -ка, -ке
екза́рх, -ха; -за́рхи, -хів
екзархі ́ст, -та; -хі ́сти, -тів
екзеге́за, -зи, -зі (гр., ж. р.)
екзеге́т, -та; -ге́ти, -тів
екзеге́тика, -ки, -ці
екзекути́ва, -ви, -ві
екзекути́вний, -на, -не
екзеку́тор, -ра; -ку́тори, -рів
екзеку́торський, -ка, -ке
екзеку́ція, -ції, -цією; -ку́ції, -цій
екзе́ма, -ми, -мі; -зе́ми, -зе́м
екземпля́р, -ра; -ля́ри, -рів
екзерци́ції, -цій, -ціям (лат.)
екзога́мія, -мії, -мією (гр.)
екзо́тика, ки, -ці 
екзоти́чний, -на, -не 
еківо́к, -ка; -во́ки, -ків 
екіпа́ж, -жа (повоза) і -жу (команди), -жеві, в -жі; -па́жі, -жів
екіпірува́ти, -ру́ю, -ру́єш
еклекти́зм, -му, -мові 
екле́ктик, -ка; -тики, -ків
еклекти́чний, -на, -не
екло́га, -ги, -зі; екло́ги, екло́г (гр.)
еконо́м, -ма; -но́ми, -мів
економі ́зм, -му, -мові
еконо́міка, -ки, -ці
економі ́ст, -та; -мі ́сти, -стів
економі ́чний, -на, -не
еконо́мія, -мії, -мією
екра́н, -на, на -ні; екра́ни, -нів
екскоро́ль, -ля́, -ле́ві; -ролі ́ , -лі ́в
екскреме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
екскурса́нт, -та; -са́нти, -тів
екскурса́нтка, -тки, -тці; -са́нтки, -са́нток
екскурса́нтський, -ка, -ке 
екскурсі ́йний, -на, -не
екску́рсія, -сії, -сією; -ку́рсії, -сій
екслі ́брис, -са; -риси, -сів
ексміні ́стер, -тра, -трові; -стри, -рів
експанси́вний, -на, -не
експанси́вність, -ности, -ності, -ністю
експа́нсія, -сії, -сією 
експеди́тор, -ра, -рові; -тори, -рів
експеди́торський, -ка, -ке
експедиці ́йний, -на, -не
експеди́ція, -ції, -цією; -ди́ції, -цій
експериме́нт, -ту; -ме́нти, -нтів
експеримента́льний, -на, -не
експеримента́тор, -ра; -тори, -рів
експериментува́ння, -ння, -нню
експериментува́ти, -ту́ю, -ту́єш
експе́рт, -та; експе́рти, -тів 
експерти́за, -зи, -зі; -ти́зи, -ти́з
експе́ртний, -на, не
експертува́ти, -ту́ю, -ту́єш
експіра́тор, -ра; -тори, -рів
експірато́рний, -на, -не
експіра́ція, -ції, -цією 
експліка́ція, -ції, -цією 
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експлуата́тор, -ра; -тори, -рів 
експлуата́торський, -ка, -ке
експлуатаці ́йний, -на, -не
експлуата́ція, -ції, -цією
експлуато́ваний, -на, -не 
експлуатува́ння, -ння, -нню
експлуатува́ти, -ту́ю, -ту́єш
експльо́зія, -зії, -зією 
експозе́ (фр.), не відм. (н. р.)
експози́ція, -ції, -цією
експона́т, -та; -на́ти, -тів 
експоно́ваний, -на, -не 
експонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
е́кспо́рт, -ту, -тові 
експорте́р, -ра; -те́ри, -рів 
експорто́ваний, -на, -не
експортува́ти, -ту́ю, -ту́єш
експрем’є́р, -ра; -є́ри, -рів 
експре́с, -са, -сові, в -сі; -ре́си, -сів
експресіоні ́зм, -му, -мові 
експресіоні ́ст, -та; -ні ́сти; -тів 
експресіоністи́чний, -на, -не
експресіоні ́стський, -ка, -ке
експре́сія, -сії, -сією
експро́мт, -ту; -про́мти, -тів
експропрійо́ваний, -на, -не
експропріюва́ти, -рію́ю, -рію́єш
експропрія́ція, -ції, -цією; -я́ції, -цій
екста́за, -зи, -зі (гр., ж. р.) 
екстемпора́ле (лат.), не відм.
екстенси́вний, -на, -не
екстенси́вність, -ности, -ності, -ністю
екстериторія́льний, -на, -не 
екстериторія́льність, -ности, -сті
ексте́рн, -на; -те́рни, -нів
екстирпа́тор, -ра; -тори, -рів
екстраваґа́нтний, -на, -не (фр.)
екстраваґа́нтність, -ности, -ності, -ністю
екстрагува́ти, -гу́ю, -гу́єш (лат. extrahere)
екстра́кт, -ту, -тові; -ра́кти, -ктів
екстракти́вний, -на, -не
екстраордина́рний, -на, -не 
екстремі ́зм, -му, -мові 
екстремі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів 
е́кстренний, -на, -не
е́кстренність, -ности, -ності, -ністю
е́кстренно, присл.
ексцеле́нція, -ції, -цією
ексцентри́зм, -му, -мові
ексце́нтрик, -ка; -рики, -ків
ексцентри́чний, -на, -не 
ексцентри́чність, -ности, -ності, -ністю
ексце́с, -су, -сові; -це́си, -сів
екю́ (ст. фр. мон. е́си), не відм.
ел, е́лу (англ., пиво)
елева́тор, -ра, -рові; -тори, -рів
елегі ́чний і елегі ́йний, -на, -не
еле́гія, -гії, -гією; -гії, -гій (гр.)
елеґа́нтний, -на, -не (лат.)
елеґа́нтність, -ности, -ності, -ністю
елеґа́нтно, присл.
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елеґа́нтський, -ка, -ке
електриза́ція, -ції, -цією
електризо́ваний, -на, -не
електризува́ння, -ння, -нню, -нням
електризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
еле́ктрика, -ки, -ці
електрифіка́ція, -ції, -цією
електрифіко́ваний, -на, -не
електрифікува́ння, -ння
електрифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
електри́чний, -на, -не
електродина́міка, -ки, -ці
електроене́рґія, -ґії, -ґією
електролі ́т, -ту, -тові (хем.)
слектромагне́т, -ту, -тові
електромагнети́зм, -му, -мові
електромонте́р, -ра; -те́ри, -рів
електромото́р, -то́ра; -то́ри, -рів
електро́н, -на; -ро́ни, -нів
електроско́п, -па; -ко́пи, -ко́пів
електроте́хнік, -ка; -ніки, -ків
електроте́хніка, -ки, -ці
електротехні ́чний, -на, -не
елеме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
елемента́рний, -на, -не
елемента́рність, -ности, -ності, -ністю
елемента́рно, присл. 
Елеоно́ра, -ри, -рі (ім’я)
елі ́зія, -зії, -зією
елікси́р, -ру; -кси́ри, -рів 
е́лінґ, -ґу, в -ґу; е́лінґи, -ґів 
елі ́пса, -си, -сі (гр., ж. р.) 
еліпсо́їд, -да; -со́їди, -дів 
еліпти́чний, -на, -не 
Елла́да, звичайно Гелла́да, -ди, -ді 
е́ллін і звич. ге́ллен, -на; -ни, -нів 
елліні ́зм і геллені ́зм, -му, -мові 
елліністи́чний і гелленісти́чний
елясти́чний, -на, -не 
елясти́чність, -ности, -ності, -ністю
елясти́чно, присл. 
Е́льба, -би, -бі (р.) 
Ельбру́с, -са, -сові (гора) 
Ельдора́до (країна), не відм.
Ельза́с, див. Альза́с 
Ельза́с-Льотрі ́нґія, -за́с-Льотрі ́нґії (нім. Elsass-Lothringen) 
ельзеві ́р, -ві ́ру (шрифт) 
ельокве́нція, -ції, -цією (лат.) 
ельф, -фа, -фу; -фи, -фів, -фам 
емалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
ема́ль, -лю, -леві (ч. p.; фр. I’émail; нім. der Email)
емальо́ваний, -на, -не
емана́ція, -ції, -цією
емансипа́ція, -ції, -цією
емансипо́ваний, -на, -не
емансипува́ти, -пу́ю, -пу́єш
ембле́ма, -ми; -ле́ми, -ле́м
емблемати́чний, -на, -не
ембріо́лог, -га; -о́логи, -гів
ембріологі ́чний, -на, -не
ембріоло́гія, -гії, -гією (гр.)
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ембріо́н, -на; -о́ни, -нів
емериту́ра, -pи, -pi 
еміґра́нт, -та; -ра́нти, -нтів (лат. виселенець)
еміґра́нтка, -тки, -тці; -ра́нтки, -ра́нток
еміґра́нтський, -ка, -ке 
еміґраці ́йний, -на, -не
еміґра́ція, -ції, -цією
еміґро́ваний, -на, -не
еміґрува́ти, -ру́ю, -ру́єш (лат. emigrare)
Емі ́льчине, -ного, -ному, -ним, в -ному (місто); емі ́льчинський 
емі ́р, -ра, -рові; емі ́ри, -рів 
еміса́р, -ра, -рові; -са́ри, -рів 
емісі ́йний, -на, -не
емі ́сія, -сії, -сією 
Еммануїл́, -ла, -лові (ім’я) 
емоці ́йний, -на, -не 
емоціона́льний, -на, -не 
емо́ція, -ції, -цією; емо́ції, -цій 
емпіре́ї, -ре́їв, -ре́ям, в -ре́ях 
емпіри́зм, -му, -мові 
емпі ́рик, -ка; -рики, -ків 
емпіри́чний, -на, -не 
емпіріокритици́зм, -му, -мові 
ему́льсія, -сії, -сією 
емфізе́ма, -ми, -мі; -зе́ми, -зе́м 
енгармоні ́йний, -на, -не 
енгармо́нія, -нії, -нією 
Е́нґельгард, -да (нім. пр. Engelhard)
Е́нґельс Фрі ́дріх (нім. екон. і соціаліст Engels Friedrich) 
ендемі ́чний, -на, -не 
ендога́мія, -мії, -мією 
ендокарди́т, -ту, -тові; -ди́ти, -тів 
Енеїд́а, -ди, -ді 
Ене́й, Ене́я, Ене́єві, Ене́ю! 
енерґе́тика, -ки, -ці 
енерґі ́йний, -на, -не
енерґі ́йність, -ности, -ності, -ністю
енерґі ́йніший, -ша, -ше
енерґі ́йно, присл.
ене́рґія, -ґії, -ґією 
енклі ́тика, -ки, -ці; -тики, -тик
ентомологі ́чний, -на, -не
ентомоло́гія, -гії, -гією (гр.)
ентузія́зм, -му, -мові
ентузія́ст, -та; -зія́сти, -стів
ентузія́стка, -тки, -тці; -зія́стки
енци́кліка, -ки, -ці; -ліки, -лік
енциклопеди́ст, -та; -ди́сти, -стів
енциклопеди́чний, -на, -не
енциклопе́дія, -дії, -дією; -пе́дії, -дій
еолі ́т, -та; -лі ́ти, -тів
Ео́лова а́рфа, -вої а́рфи
епа́рхія, -хії, -хією; -хії, -хій
епіго́н, -на; -го́ни, -нів (гр.)
епігра́ма, -ми; -гра́ми, -гра́м
епігра́мовий, -ва, -ве
епігра́ф, -фа, в -фі; -графи, -фів
епігра́фний, -на, -не
епідеміо́лог, -га; -логи, -гів
епідеміологі ́чний, -на, -не
епідеміоло́гія, -гії, -гією (гр.)
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епідемі ́чний, -на, -не 
епіде́мія, -мії, -мією; -де́мії, -мій
епіде́рма, -ми, -мі 
епізо́д, -ду; -зо́ди, -дів
епізоди́чний, -на, -не
епізоо́тія, -тії, -тією
е́пік, -ка; е́піки, -ків 
епікуре́єць, -ре́йця; -ре́йці, -ців 
епікуре́йство, -ва, -ву 
епікуре́йський, -ка, -ке
епіле́псія, -сії, -сією
епіле́птик, -ка; -тики, -ків
епіло́г, -га, з -ло́зі; -ло́ги, -гів (гр.)
епіло́жний і епіло́говий
Епі ́р, -ру, -рові, в -рі (країна)
епі ́рський, -ка, -ке
епі ́столя, -лі, -лею; -толі, -толь
епістоля́рний, -на, -не
епістольогра́фія, -фії, -фією
епітала́ма, -ми, -мі (гр.)
епіта́фія, -фії, -фією; -та́фії, -фій
епіта́фний, -на, -не
епіте́лій, -лію, -лієм
епі ́тет, -та; епі ́тети, -тів
епітимія́, -мії,́ -міє́ю
епі ́чний, -на, -не
епі ́чність, -ности, -ності, -ністю
еполе́т, -та; -ле́ти, -тів
епопе́я, -пе́ї, -пе́єю; -пе́ї, -пе́й
е́пос, -су, в -сі; е́поси, -сів
епо́ха, -хи, -сі; епо́хи, епо́х
епоха́льний, -на, -не
е́ра, е́ри, е́рі; е́ри, ер
ере́кція, -ції, -цією
Ерзеру́м, -му, -мові, в -мі (місто)
ерзеру́мський, -ка, -ке
ери́стика, -ки, -ці
еристи́чний, -на, -не
еріва́нський, -ка, -ке
Еріва́н, -ну, -ном, в -ні (місто)
Ері ́нії, -ній, -ніям (гр. богині)
еpміта́ж, -жу, -жеві, в -жі; -та́жі, -жів
ероти́зм, -му, -мові
еро́тик, -ка; -тики, -ків
еро́тика, -ки, -ці
ероти́чний, -на, -не
еруди́т, -та; -ди́ти, -тів
еруди́ція, -ції, -цією
Е́рфурт, -ту, в -ті (м.)
е́рфуртський, -ка, -ке
ерцге́рцоґ, -ґа; -цоґи, -ґів
ерцге́рцоґський, -ка, -ке
есде́к, -ка; есде́ки, -ків = соція́л-демокра́т
есеїз́м, -му, -мові
есеїс́т, -та; -їс́ти, -тів
есе́нція, -ції, -цією; есе́нції, -цій
есе́р, -ра; есе́ри, -рів = соція́л-революціоне́р
есе́рівський, -ка, -ке 
еска́дра, -ри, -рі; -ка́дри, -ка́др
ескадри́лья, -льї, -льєю (есп.)
ескі ́з, -за; ескі ́зи, -зів
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ескі ́зний, -на, -не
ескімо́с, -са; -мо́си, -сів 
ескімо́ска, -ски, -сці; -мо́ски, -мо́сок
ескімо́ський, -ка, -ке 
ескула́п, -па; -ла́пи, -пів (глузлива назва лікаря)
еспа́нець, -нця, -нцеві; -па́нці, -нців
Еспа́нія, -нії, -нією 
еспа́нка, -нки, -нці; -нки, -нок
еспа́нський, -ка, -ке
еспаньйо́лка, -лки, -лці
есперанти́ст, -та; -ти́сти, -тів
еспера́нто, -та, -ту
еспляна́да, -ди, -ді; -на́ди, -на́д
Е́ссен, -ну, в -ні (м. Essen); е́ссенський, -ка, -ке
Ессентуки́, -тукі ́в; ессенту́кський
естака́да, -ди; -ка́ди, -ка́д (поміст)
естафе́та, -ти, -ті; -фе́ти, -фе́т
есте́т, -та; -те́ти, -тів
естети́зм, -му, -мові
есте́тика, -ки, -ці; -тики, -тик
естети́чний, -на, -не
естля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців
Естля́ндія, -дії, -дією
естля́ндка, -дки, -дці; -ля́ндки, -ля́ндок
естля́ндський, -ка, -ке 
естока́да, -ди, -ді (удар шпагою)
есто́нець, -то́нця; есто́нці, -ців 
Есто́нія, -нії, -нією
есто́нка, -нки, -нці; -то́нки, -то́нок
есто́нський, -ка, -ке
естра́да, -ди; -ра́ди, -ра́д
Есфі ́р, -рі, -рі, -р’ю (ж. ім’я)
есхатологі ́чний, -на, -не
есхатоло́гія, -гії, -гією (гр.)
Есхі ́л, -хі ́ла, -лові (гр. письм.)
етаже́рка, -рки, -рці; -же́рки, -же́рок
ета́п, -пу; ета́пи, -пів 
ета́пний; -на, -не
ете́н, -ну, -нові (хем.)
ете́р, -ру; ете́ри, -рів
ете́ро́вий, -ва, -ве
е́тика, -ки, -ці
етике́та, -ти; -ке́ти, -ке́т (фр. 1а etiquette)
етике́тка, -тки, -тці; -ке́тки, -ке́ток
ети́ль, -лю, -леві (хeм.)
ети́льовий, -ва, -ве 
етимологі ́чний, -на, -не 
етимоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
ети́чний, -на, -не 
еті ́н, еті ́ну, -нові (хем., etin) 
етіоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
етіо́п, -па; етіо́пи, -пів 
Етіо́пія, -пії, -пією 
етіо́пка, -пки, -пці; -о́пки, -о́пок 
етіо́пський, -ка, -ке 
Е́тна, -ни, -ні (вулкан) 
етні ́чний, -на, -не (народній)
етно́граф, -фа; -графи, -фів 
етнографі ́зм, -му, -мові 
етнографі ́чний, -на, -не 
етногра́фія, -фії, -фією (гр.) 
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етно́лог, -га; -логи, -гів 
етнологі ́чний, -на, -не 
етноло́гія, -гії, -гією (гр.)
етоло́гія, -гії, -гією (гр.)
Етру́рія, -рії, -рією 
етру́ски, -ків (народ) 
етру́ський, -ка, -ке 
етю́д, -да; етю́ди, -дів 
ефе́кт, -ту; ефе́кти, -ктів 
ефекти́[о́]вний, -на, -не
ефекти́[о́]вність, -ности, -ності, -ністю
ефемери́ди, -ри́д, -ри́дам 
ефеме́рний, -на, -не
ефе́нді (тур.), не відм.
Ефе́с, -су, -сові, в -сі (місто); ефе́ський, -ка, -ке 
Ефра́т, -та, -тові, в -ті (ріка) (а не Євфра́т); ефра́тський, -ка, -ке 
ешафо́т, -та, на -ті; -фо́ти, -тів (фp.) 
ешельо́н, -ну; -льо́ни, -нів (фр.)
Є 
Є́ва, Є́ви, Є́ві, Є́во! Є́вин, -на, -не 
євангели́ст, -та і (старе) євангели́ста, -ти; -ли́сти, -тів 
євангели́т, -та і єванге́лик, -ка 
єванге́лія, -лії, -лією; -лії, -лій (ж. р.) і єва́нгеліє, -лія, -лію, -лієм; -лія, -лій (н. р.) 
Євге́н, -на, -не! Євге́нович, -ча. Євге́нівна, -вни. Євге́нів, -нова 
Євге́ній, -нія, -нієві, -нієм, -нію! Євге́нійович, -ча. Євге́ніївна, -вни. Євге́ніїв, -нієва, -нієве 
Євге́нія, -нії, -нією, -ніє! Євге́ніїн, -їна, -їне
Євгра́ф, -фа, -фе! Євгра́фович, Євгра́фівна, -ни. Євгра́фів, -фова, -фове 
Євдоки́м, -ма, -ме! Євдоки́мович, -ча. Євдоки́мівна, -вни. Євдоки́мів, -мова, -мове 
Євдокі ́я, -кі ́ ї, -кі ́єю = Докі ́я 
Євла́мпій, -пія, Євла́мпійович, -ча. Євла́мпіївна, -ївни. Євла́мпіїв. -пієва, -пієве
Євло́гій, -гія. Євло́гійович, -ча. Євло́гіївна, -ївни. Євло́гіїв, -гієва, -гієве 
Євме́н, -на. Євме́нович, -ча. Євме́нівна, -вни. Євме́нів, -нова, -ве
євреєзна́вство, -ва, -ву 
євре́єчка, -чки, -чці 
євре́й, -ре́я, -ре́єві; -ре́ї, -ре́їв 
євре́йка, -ки, -ці; євре́йки, євре́йок 
євре́йство, -ва, -ву 
євре́йський, -ка, -ке 
Євсе́вій, -вія. Євсе́війович, -ча. Євсе́віївна, -ївни. Євсе́віїв, -вієва 
Євста́фій, -фія. Євста́фійович, -ча. Євста́фіївна, -ївни. Євста́фіїв, -фієва, -фієве 
Євти́хій, -хія. Євти́хійович, -ча. Євти́хіївна, -ївни. Євти́хіїв, -хієва, -хієве 
Євфи́мій, -мія. Євфи́мійович, -ча. Євфи́міївна, -ївни
Євфроси́нія, -нії, -нією 
євша́н-зі ́лля, -ша́н-зі ́лля 
Єги́пет, -пту, -птові, в -пті 
єги́петський, -ка, -ке 
єгиптоло́гія, -гії, -гією 
єгиптя́нин, -на; -тя́ни, -тя́н 
Єгова́, -ви́, -ві  ́і Ягве́, не відм.
єгомо́сць, -ці (польонізм)
є́ґер, -ря; є́ґері, -рів (нім.)
єґерма́йстер, -тра; -ма́йстри, -рів
є́ґерський, -ка, -ке
єдва́б, -бу, -бові; -ва́би, -бів
єдва́бний, -на, -не
єдина́к, -ка́; -наки́, -кі ́в
єдина́чка, -чки, -чці; -на́чки, -на́чок
єдина́ччин, -на, -не (від єдина́чка)
єди́ний, -на, -не
Є́длінськ, -ську, в -ську (п. м.); є́длінський, -ка, -ке 
єдна́ння, -ння, -нню, в -нні 
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єдна́тися, -на́юся, -на́єшся 
є́дність, -ности, -ності, -ністю
Єзекіїл́ь і Ієзекіїл́ь (пророк)
єзуїт́, -та; єзуїт́и, -тів
єзуїт́ство, -ва, -ву
єзуїт́ський, -ка, -ке
єйбо́гу і їйбо́гу; є[ї]йжебо́гу
Єйськ, -ську, -кові, в -ську (місто); є́йський, -ка, -ке 
єле́й, єле́ю, єле́єві, єле́єм 
Єлє́ц, Єльца́, -цо́ві, в -ці ́  (рос. м.); єлє́цький, -ка, -ке 
Єлисаве́та, -ти, -ті 
Єлісе́й, -се́я, -се́єві. Єлісе́йович, -ча. Єлісе́ївна, -ївни
є́на, є́ни; є́ни, єн (яп. мон.) 
Є́на. Є́ни (місто); є́нський, -ка, -ке 
Єнісе́й, -се́я, -се́єм (ріка) 
Єнісе́йськ, -ку, -кові, в -ку (рос. м.) 
єнісе́йський, -ка, -ке 
Єнукі ́дзе (пр.), не відм.
єпи́скоп, -па; -копи, -пів
єписко́пія, -пії, -пією
єпи́скопство, -ва, -ву 
єпи́скопський, -ка, -ке 
єр, є́ря, є́реві, є́рем; є́рі, є́рів 
єресія́рх, -ха; -я́рхи, -хів
є́ресь, -сі, -сі, є́рессю; є́ресі, -cей і -сів
єрете́нний, -на, -не
єрети́к, -ка́; -тики́, -кі ́в
єрети́цтво, -тва, -тву
єрети́цький, -ка, -ке
єрети́чка, -чки, -чці; -ти́чки, -ти́чок 
єрети́ччин, -на, -не (від єрети́чка)
є́рик, -ка; є́рики, -ків 
Єрихо́н, -ну, -нові, в -ні (м.); єрихо́нський
Єрусали́м, -му, -мові, в -мі 
єрусали́мський, -ка, -ке
є́рчик, -ка; -чики, -ків
Єсє́нін, -на, -нові, -ном (рос. письм.)
єство́, -ва́, -ву́
єфре́йтор, -ра; -тори, -рів (нім. Gefreiter, пишемо за літ. трад. єфре́йтор)
єфре́йторський, -ка, -ке 
Єфре́м, -ма. Єфре́мович, -ча. Єфре́мівна, -вни. Єфре́мів, -мова, -ве
єхи́дна, -дни, -дні; єхи́дни, єхи́ден
єхи́дний, -на, -не
єхи́дувати, -дую, -дуєш
ж, же, спол., пишемо звич. окремо; по голосному – ж, а по приголосному – же: коли́ ж, його́ 

ж, вона́ ж, ходи́ла ж; він же
жаба́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -барі ́ , -рі ́в
жабеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та
жабеня́тко, -тка, -ткові; -ня́тка
Жа́б’є, -бйого, -бйому, -б’їм (село)
жаби́ний, -на, -не
жа́бка, -бки, -бці; жабки́, жабо́к
жабо́ (фр.), не відм. (н. р.)
жабоїд́, -да; -їд́и, -дів
жа́бри і зя́бри, -брів, -брам або жа́бра і зя́бра, -бер, -брам
жабури́ння, -ння, -нню, -нням
жа́б’ячий, -ча, -че; -ячі, -чих
жага́, -ги́, -зі ́
жагу́чий, -ча, -че; -гу́чі, -чих
жа́да́ний, -на, -не
жада́ння, -ння, -нню, -нням
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жа́дано, присл.
жада́ти, -да́ю, -да́єш чого 
жа́ден, жа́дна, жа́дне (ні один) = жа́дний
жаде́нний, -на, -не 
жа́дібний, -на, -не
жа́дний, -на, -не (ні один)
жадни́й, -на́, -не́ чого́, на що
жадні ́сінький, -ка, -ке
жа́йворонок, -ронка; -ронки, -ків
жайвороня́, -ня́ти, -ня́ті, -ням; -нята, -ня́т, -ня́там
жакері ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю
жа́ли́ти, жалю́, жа́лиш, жа́лять
жа́лібни́й, -на́, -не́ (жалісний); порівн. жало́бний
жалібни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
жалі ́ння, -ння, -нню, -нням
жа́лісли́вий, -ва, -ве
жа́лісний, -на, -не
жа́лісно, присл.
жа́лість, -лости, -лості, -лістю
жалі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш, -лі ́є
жалі ́тися, -лі ́юся, -лі ́єшся на кого
жалки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
жа́лко і жа́лько, присл.
жалкува́ння, -ння, -нню, -нням
жалкува́ти, -ку́ю, -ку́єш за ким, про що
жалли́вий, -ва, -ве (що жалить)
жало́, -ла́, -лу́; жа́ла, жал
жало́ба, -би, -бі (траур)
жало́бний, -на, -не (траурний). Жало́бний по́хід, марш; жало́бне вбра́ння
жа́лощі, -щів, -щам, -щами
жа́лувати, -лую, -луєш
жалюгі ́дний, -на, -не
жалюзі ́  (фр.), не відм. 
жа́ля, -лі, -лею; жа́лі, жаль = жни́ця
жаль, жа́лю́, -ле́ві, -ле́м; жалі ́ , -лі ́в
жаль кого, чого, присл.
жа́лько і жа́лко, присл. 
жальце́, -льця́, -льцю́; жа́льця, жа́лець
жанда́рм, -рма і жанда́р, -ра́, -ро́ві
жандарме́рія, -рії, -рією 
жанда́рмський і жанда́рський, -ка, -ке
Жа́нна, -нни, -нні (жін. ім’я)
Жа́нна д’Арк, Жа́нни д’Арк
жанр, -ру, -рові, у -рі; жа́нри, -рів
жанри́ст, -та, -ри́сти, -тів
жа́нро́вий, -ва, -ве
жар, жа́ру, жа́рові, у жару́
жарґо́н, -ну; -ґо́ни, -нів
жарґоно́вий, -ва, -ве
жардиньє́рка, -рка; -є́рки, -є́рок
жа́риво, -ва, -ву
жарки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
жарт, -ту, -тові; -ти, -тів 
жартовли́вий і жартівли́вий, -ва, -ве
жарто[і]вли́вість, -вости, -вості
жартува́ти, -ту́ю, -ту́єш з кого, чого; з ким
жаски́й, -ка́, -ке́
жа́ско, присл.
жасми́н, -ну, -нові
жасми́нний і жасмино́вий, -ва, -ве
жа́ти, жну, жнеш, жнуть; жни, жнім, жніть; жа́тий
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жа́ти, жму, жмеш, жмуть 
жа́тка, -тки, -тці; жа́тки, жа́ток
жаття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
жаха́ння, -ння, -нню, в -нні 
жаха́тися, -ха́юся, -ха́єшся 
жахі ́ття, -ття, -ттю, -ттям 
жбан, -ну, -нові; жба́ни, -нів 
жва́вий, -ва, -ве
жва́вість, -вости, -вості, -вістю 
жва́кання, -ння, -нню, -нням 
жвакання, -каю, -каєш 
жданий, -на, -не 
ждання, -ння, -нню, -нням
жда́ти, жду, ждеш кого, чого і рідше (західнє) на кого, на що
же, сп., пишемо окремо: він же, каза́в же; див. ж
жебоні ́ти, -ню́, -ни́ш, -ня́ть
жебра́к, -ка́, -ко́ві, -ра́че! -раки́, -кі ́в
же́браний, -на, -не
же́брати, -браю, -браєш
жебра́цтво, -тва, -тву
жебра́цький, -ка, -ке; -кі, -ких
жебра́чка, -чки, -чці; -бра́чки, -чок
жебра́ччин, -на, -не (від жебра́чка)
же́бри, -брів, -брам (від же́брати)
же́вжик, -ка, -кові, -ку! -жики, -ків
же́вріти, -рію, -рієш, -ріє
желе́ (фр.), не відм. (н. р.)
желяти́на, -ни, -ні
желяти́новий, -ва, -ве
Жене́ва, -ви; жене́вський, -ка, -ке
жене́вець, -не́вця; -не́вці, -не́вців 
жени́тися, женю́ся, же́нишся, же́няться з ким
жениха́ння, -ння, -нню, -нням 
жениха́тися, -ха́юся, -ха́єшся з ким
жені ́ння, -ння, -нню, -нням
женці ́в, -це́ва, -це́ве
же́нчик, -ка; -чики, -ків (змен. від жнець)
жерди́на, -ни, -ні; -ди́ни, -ди́н
же́рдка, -дки, -дці; же́рдки́, -док
же́реб, -ба, -бові; же́реби, -бів
жеребе́ць, -ребця́; -ребці ́ , -бці ́в
жеребкува́ння, -ння, -нню
жере́бний, -на, -не
жеребо́к, -ребка́; -ребки́, -бкі ́в
жере́бчик, -ка; -чики, -ків
жереб’я́, -б’я́ти, -б’я́ті, -б’я́м; -б’я́та, -б’я́т
жереб’я́чий, -ча, -че 
жерело́, звич. джерело́
жерміна́ль, -ля (сьомий місяць у франц. республік. календарі)
жерсть, -сти, -сті, же́рстю 
же́рти, жеру́, жере́ш, жеру́ть; жери́, -рі ́м, -рі ́ть; жер, же́рла
же́рто́вник, -ка, на -ку; -вники, -ків
жеру́н, -на́; жеруни́, -ні ́в
жеру́щий, -ща, -ще; -ру́щі, -щих 
жерці ́в, -це́ва, -це́ве
жест, же́ста; же́сти, -тів
жестикулюва́ти, -кулю́ю, -лю́єш
жестикуля́ція, -ції, -цією
жето́н, -на; жето́ни, -нів 
жето́нний, -на, -не 
живе́нько, присл.
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живе́ць, -вця́, -вце́ві; -вці ́ , -вці ́в 
живи́й, -ва́, -ве́
живи́тися, живлю́ся, жи́вишся, -вляться чим
живи́ця, -ці, -цею
живі ́сінький, -ка, -ке
живі ́т, живота́, в -воті ́ ; -воти́, -ті ́в
жи́влення, -ння, -нню, -нням 
жи́вність, -ности, -ності, -ністю 
живокі ́ст, -ко́сту, -ко́стові
живо́пис, -су, -сові, -сом (ч. р.) 
живоплі ́т, -пло́ту, -тові; -пло́ти, -тів
живоси́лом, присл.
животво́рчий, -ча, -че
животі ́ння, -ння, -нню, -нням
животі ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш, -ті ́є
живоття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
живу́чий, -ча, -че; -ву́чі, -чих 
живу́чість, -чости, -чості, -чістю
живце́м, присл.
жи́вчик, -ка, -кові, -чику! -чики, -ків
жи́жа, -жі, -жею; жи́жі, жиж 
жи́жки́, жи́жо́к, жи́жка́м 
жи́ла, -ли; жи́ли, жил 
жи́лавий, -ва, -ве
жиле́т, -ле́та; -ле́ти, -тів 
жиле́тка, -тки, -тці; -ле́тки, -ток 
жи́луватий, -та, -те 
жир, -ру, -рові, на -ру́; жири́, -рі ́в 
жирандо́ля, -лі; -до́лі, -до́ль 
жира́фа, -фі; -ра́фи, -ра́ф
жирафеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
жира́ф’ячий, -ча, -че
жи́ро (іт.), не відм. 
жирува́ння, -ння, -нню, -нням 
жирува́ти, жиру́ю, -ру́єш, -ру́є
жиру́н, -на́; жируни́, -ні ́в (пустун)
жите́ць, житця́; житці ́ , -тці ́в 
Жите́цький, -кого, -кому (укр. пр.) 
жи́течко, -ка, -ку (зменш. від жи́то) 
жи́ти, живу́, живе́ш, живе́, живемо́, живете́, живу́ть; живи́, живі ́м, -ві ́ть; живучи́
житло́, -ла́, -лу́
житло́ви́й, -ва́, -ве́ 
житлокоо́п, -пу, -пові = житлови́й кооперати́в
жи́тній, -ня, -нє; -ні, -ніх
жи́то, -та, -ту, в -ті; жита́, -ті ́в
Жито́мир, -ра, -рові, -ром, в -рі (м.)
жито́мирський, -ка, -ке
Жито́мирщина, -ни, -ні
життє́вий або життьови́й, -ва́, -ве́
життє́вість, -вости, -вості, -вістю
життєзда́тний, -на, -не
життєзда́тність, -ности, -ності, -ністю
життє́пис, -су, -сові, у -сі; -писи, -сів (ч. р.)
життєпи́сний, -на, -не 
життя́, -ття́, -ттю́, -ття́м, в житті ́
життьови́й, -ва́, -ве́
Жід, -да, -дові (фp. письм. Gide Andre) 
Жі ́ліна, -ної, -ній (рос. станція) 
жі ́нка, -нки, -нці; жінки́, жіно́к 
жіно́цтво, -ва, -ву, -вом
жіно́цький, -ка, -ке; -кі, -ких 
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жіно́чий, -ча, -че; -но́чі, -чих 
жіно́чість, -чости, -чості, -чістю 
жі ́нчин, -на, -не; -чині, -них 
Жіро́нда, -ди, -ді 
жіронди́ст, -та; -ди́сти, -тів 
жіронди́стський, -ка, -ке 
жлу́кто́, -та, -ту; жлу́кта, жлукт 
жме́ня, -ні, -нею; жме́ні, жмінь 
жме́нька і жмі ́нька, жме́[і ́ ]ньки, -ньці; жме́[і ́ ]ньки, -ньок 
Жме́ринка, -нки, -нці (ст.) 
жме́ринський, -ка, -ке 
жми́крут, -та; жмикру́ти, -тів 
жми́крутство, -ва, -ву 
жми́крутський, -ка, -ке 
жмі ́нька, див. жме́нька 
жму́ри, -рів, -рам 
жму́ритися, -рюся, -ришся, -ряться; жму́рся, жму́ртеся 
жму́рки, -рків, -ркам 
жму́тик, -ка; -тики, -ків 
жму́ття, -ття, -ттю, -ттям 
жнець, женця́, женце́ві, женце́м, же́нче! женці ́ , -ці ́в, -ця́м 
жни́ва́, жнив, жни́ва́м 
жнива́рка, -рки, -рці = жа́тка 
жни́ця, -ці, -цею; жни́ці, жниць 
жни́чин, -на, -не 
жо́вна, жо́вен і жо́вни, жо́внів 
жо́вні ́р, -ра, -рові; -ні ́ри, -рів 
жо́вні ́рський, -ка, -ке 
жовнірува́ння, -ння, -нню, -нням 
Жо́вте, -того, -тому, в -тому (село) 
жовтеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т, -ня́там 
жо́втень, жо́втня, жо́втневі, -тнем, в -тні; жо́втні, -нів 
жовте́сенький, -ка, -ке 
жо́втий, -та, -те 
жовті ́сінький, -ка, -ке 
жовтне́вий, -ва, -ве 
жовтоблаки́тний, -на, -не
жовтогаря́чий, -ча, -че 
жовто́зі ́лля, -лля, -ллю, -ллям 
жовто́к, -тка́, в -тку́; жовтки́, -ткі ́в
жовтоси́ній, -ня, -нє 
жовто́цвіт, -ту, -тові
жовтя́вий і жовта́вий, -ва, -ве
жовтяни́ця, -ці, -цею
жовт, жо́вчі, жо́вчі, жо́вчю 
жо́ден, жо́дна, -дне; у літер. мові вживаємо жа́ден, жа́дний
Жозефі ́на, -ни, -ні, -но! (жін. ім’я)
жоке́й, треба джо́ке́й, -ке́я
жо́лоб, -ба, -бові, у -бі; -лоби́, -бі ́в
жолобо́к, -лобка́, в -лобку́; -лобки́, -бкі ́в
жолобува́тий, -та, -те
жолу́ддя́, -ддя́, -ддю́, -ддя́м
жолуде́вий і жолудо́вий, -ва, -ве
жо́лудь, -дя (одного) і -дю (жолуддя), -деві; жолуді ́ , -ді ́в, -дя́м, жолудьми́
жона́, -ни́, жо́но! жо́ни, жон
жона́тий, -та, -те
жонґле́р, -ле́ра; -ле́ри, -рів (фр.)
жонґле́рський, -ка, -ке
жонґлюва́ння, -ння, -нню, -нням
жонґлюва́ти, -ґлю́ю, -ґлю́єш
жоре́нний, -на, -не (від жо́рна)
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жоре́нця, -ре́нець, -нцям 
Жорж, -жа, -жеві, -жем, -же! 
Жо́ржів, -жова, -жове
жо́рна, жо́рен, жо́рнам
жорства́, -ви́, -ві ́  
жорстви́ння, -ння, -нню, -нням 
жорстки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
жорсто́кий, -ка, -ке; -то́кі, -ких 
жорсто́кість, -кости, -кості, -кістю 
жорсто́кіший, -ша, -ше
жорсто́ко, присл.
жорстокосе́рдий, -да, -де 
жо́стір, -ті[е]ру, -ті[е]рові (росл.) 
жре́цтво, -ва, -ву 
жрець, жерця́, жерце́ві, жерце́м, же́рче! жерці ́ , -ці ́в
жре́цький, -ка, -ке
жри́ця, -ці, -цею; жри́ці, жриць
жри́чий, -на, -не 
жува́ти, жую́, жує́ш; жуй, жу́йте; жува́в, -ва́ла
жу́желиця, -ці, -цею
жу́жель, -желі, -желі, -желлю = жу́желиця
жу́жмом, присл.
жуїр́, -ра; жуїр́и, -рів
жуїр́увати, -pую, -руєш
Жуко́вський, -кого, -кому (рос. пр.)
жу́лик, -ка = жульма́н, -на́
жупане́ць, -нця́; -панці ́ , -нці ́в
жу́пел, -полу, -лові
жура́, -ри́, -рі ́ , -ро́ю = журба́
жураве́ль, -вля́, -вле́ві, -вле́м; -влі ́ , -влі ́в
журавле́вий, -ва, -ве
журавли́на, -ни, -ні
журавли́ний, -на, -не (від жураве́ль)
журавли́нний, -на, -не (від журавли́на)
журба́, -би́, -бі ́ , -бо́ю, -бо́!
жури́тися, -рю́ся, -ришся, -ряться за ким, за чим
журі ́ння, -ння
журли́вий, -ва, -ве
журли́вість, -вости, -вості, -вістю
журна́л, -ла, в -лі; -на́ли, -лів
журналі ́зм, -му, -мові
журналі ́ст, -та; -лі ́сти, -лі ́стів
журналі ́стика, -ки, -ці
журналі ́стський, -ка, -ке
журна́льний, -на, -не
жу́рни́й, -на́, -не́
журфі ́кс, -ксу; -фі ́кси, -ксів
жученя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
жу́чка, -чки, -чці
жучо́к, -чка́, -чко́ві; жучки́, -чкі ́в
жу́ччин, -на, -не (від жу́чка)
Жюль Верн, Жю́ля Ве́рна (фр. письм. Jules Verne) 
Жюльє́н, -на (фр. учен. Julien) 
Жюр’є́н де ля Ґрав’є́р (фp. моряк і учен. Jurien de la Graviere)
жюрі ́  (фр.), не відм. (н. р.) 
Жюсьє́ (фр. учен. Jussieu), не відм.
З 
з, прийм.; ніколи не змінюється на с: з до́му, з по́ля, з ха́ти
з, приросток, перед к, п, т, х змінюється на с: сказа́ти, спита́ти, сте́рти, схопи́ти; у 

складених прийм. з пишемо пишемо через розділку, не міняючи на с: з-під, з-по́між, з-
посере́д
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за, прийм.
заадресо́ваний, -на, -не 
заадресо́вування, заадресува́ння, -ння
заадресо́вувати, -со́вую, -со́вуєш
заадресува́ти, -су́ю, -су́єш
заальпі ́йський, -ка, -ке 
заанґажо́ваний, -на, -не 
заанґажува́ти, -жу́ю, -жу́єш 
заарешто́ваний, -на, -не 
заарешто́вувати, -то́вую, -то́вуєш 
заарештува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
заатланті ́йський, -ка, -ке 
заба́витися, -ба́влюся, -ба́вишся, -ба́вляться; -ба́вся, -ба́вмося, -ба́втеся; заба́вившись
за́бавка, -вки, -вці; -вки́, -во́к
за́баг, -гу; -баги, -гів
забага́нка, -нки, -нці; -га́нки, -га́нок
забага́тий, -та, -те
забага́ті ́ти, -га́ті ́ю, -ті ́єш
забага́то, присл.
забагну́ти і заба́гти́, -багну́, -багне́ш, -багне́; -багну́в, -ну́ла і рідше заба́г, -ба́гла чого 
забажа́ти, -жа́ю, -жа́єш чого 
забайдикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
забайду́же, присл. 
Забайка́лля, -лля, -ллю, на -ллі 
забайка́льський, -ка, -ке 
Забалка́ння, -ння, -нню, на -нні 
забалка́нський, -ка, -ке 
забальото́ваний, -на, -не 
забальотува́ння, -ння, -нню 
забальотува́ти, -льоту́ю, -ту́єш 
забандажо́ваний, -на, -не 
забандажува́ти, -жу́ю, -жу́єш 
заба́ра, -ри, -рі
забари́тися, -рю́ся, -ба́ришся, -ряться
забарни́й, -на́, -не́
заба́рність, -ности, -ності, -ністю
забаря́тися, -ря́юся, -ря́єшся
заба́чити, -ба́чу, -ба́чиш, -ба́чать (загле́діти), але зоба́чити (угле́діти, поба́чити)
забезпе́ка, -ки, -ці; -пе́ки, -пе́к
забезпе́чений, -на, -не
забезпе́ченість, -ности, -ності, -ністю
забезпе́чення, -ння, -нню, -нням
забезпе́чити, -пе́чу, -пе́чиш, -пе́чать; забезпе́ч, -пе́чмо, -пе́чте 
забезпе́чувати, -пе́чую, -чуєш, -чує
за бе́зцінь, присл.
забенкетува́ти, -ту́ю, -ту́єш
забере́жжя, -жжя, -жжю, -жжям, на -жжі; -ре́жжя, -ре́ж і -ре́жжів, -ре́жжям
забешкетува́ти, -кету́ю, -кету́єш 
Забє́лін, -на, -нові, -ном (р. пр.) 
забива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
заби́ва́ч, -ча, -чем; -вачі, -чів
забира́ти, -бира́ю, -бира́єш; забра́ти, -беру́, -бере́ш, -беру́ть; забра́в, -бра́ла; забери́, -бері ́ть
заби́ти, заб’ю́, заб’є́ш, заб’є́, заб’ю́ть; заби́й, -би́йте
забия́ка, -ки, -ці; -я́ки, -я́к
забия́куватий, -та, -те
забіга́ння, -ння, -нню, -нням
забіга́ти, -га́ю, -га́єш
забі ́гати, -гаю, -гаєш
забі ́гти, -біжу́, -біжи́ш, -біжи́ть, -біжа́ть
забі ́й, -бо́ю; -бо́ї, -бо́їв 
забі ́йник, -ка; -ники, -ків

168



Російсько-український словник ділової мови

Забі ́ла, -ли, -лі, -лою (прізв.)
забі ́р, -бо́ру, -бо́рові; -бо́ри, -рів
забли́скати, -бли́скаю, -бли́скаєш
заблища́ти, -блищу́, -щи́ш, -ща́ть 
Заблу́дів, -дова, -дову, -довом, в -дові (м.); заблу́дівський, -ка, -ке
забобо́ни, -нів, -нам
забобо́нний, -на, -не
забобо́нність, -ности, -ності, -ністю
забо́їстий, -та, -те
заборго́ваний, -на, -не
заборго́ваність, -ности, -ності, -ністю
заборгува́ти, -гу́ю, -гу́єш
заборо́на, -ни, -ні; -ро́ни, -ро́н
заборо́нений, -на, -не
заборони́ти, -роню́, -ро́ниш, -ро́нять кому що
заборо́нний, -на, -не; прикм.
заборо́нчий, -ча, -че
забороня́ти, -ня́ю, -ня́єш
забра́кнути, -кну, -кнеш
забрако́ваний, -на, -не
забракува́ти, -ку́ю, -ку́єш
за́браний, -на, -не
забра́ти, див. забира́ти
забре́зкнути, -кну, -кнеш
забре́нькати, -каю, -каєш
забрести́, -бреду́, -бреде́ш; забрі ́в, забрела́, -брели́; забрі ́вши
забреха́тися, -брешу́ся, -бре́шешся, -бре́шуться
забри́зканий, -на, -не
забри́зкати, -каю, -каєш, -кає
забри́зкувати, -кую, -куєш
забрині ́ти, -бриню́, -брини́ш
забрі ́д, -бро́ду, -дові; -бро́ди, -дів
забруди́ти, -бруджу́, -бру́диш і забрудни́ти, -брудню́, -брудни́ш
забру́днений і забру́джений
забру́днювати, -днюю, -днюєш; забрудни́ти, -дню́, -дни́ш 
забряжча́ти, -бряжчу́, -жчи́ш, -жча́ть
забря́зкати, -бря́зкаю, -бря́зкаєш
забрязкоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; забрязкоти́, -ті ́ть
забрьо́хатися, -хаюся, -хаєшся
забува́ння, -ння, -нню, -нням
забува́ти, -бува́ю, -бува́єш кого-що, про кого-що
забудо́ваний, -на, -не 
забудо́вання, -ння, -нню (будова)
забудо́вування, -ння, -нню
забудо́вувати, -до́вую, -до́вуєш
забудува́ння, -ння, -нню (дія)
забудува́ти, -ду́ю, -ду́єш; забудува́в, -ва́ла; забуду́й, -ду́йте
забу́дько, -ка, -кові; -дьки, -дьків
забу́дькуватий, -та, -те
Забу́жжя, -жжя, -жжю, -жжям, на -жжі
забу́зький, -ка, -ке
забуркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і забуркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
забу́ти, -бу́ду, -бу́деш, -бу́де; забу́дь, -бу́дьмо, -бу́дьте
забутни́й, -на́, -не́
забу́тній, -ня, -нє
забуття́, -ття́, -ттю́, у -тті ́
завагітні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
зава́да, -ди, -ді; зава́ди, -ва́д
зава́дити, -ва́джу, -диш, -дять; зава́дь, -ва́дьте
заважа́ти і заваджа́ти, -жа́ю, -жа́єш кому́ (перешкоджати)
зава́жити, -ва́жу, -жиш, -жать (від ва́жити). Скі ́льки зава́жить? 
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зава́р, -ру, -рові
зава́рений, -на, -не
завари́ти, -варю́, -ва́риш, -рять; завари́, -варі ́ть
зава́рювати, -рюю, -рюєш, -рює 
завбача́ння, -ння; -чання, -чань 
завбача́ти, -ча́ю, -ча́єш 
завба́чений, -на, -не 
завба́чити, -ба́чу, -ба́чиш, -ба́чать; за́вбач, -ба́чте 
завбі ́льшки, присл. 
завважа́ти і звичайно зауважа́ти, -жа́ю, -жа́єш; завва́жувати і заува́жувати, -жую, -жуєш; 

завва́жити і заува́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -ва́жать; заува́ж, заува́жте (від ува́га; 
спостерігати, робити уваги кому)

завви́шки, завви́ш, присл.
завгарячі ́шки, присл.
завгли́бшки, присл.
завгру́бшки, присл.
завда́леки, завда́льшки, присл.
завда́ння, -ння, -нню; -да́ння, -да́нь і -да́ннів, -да́нням
завда́ти, -вда́м, -вдаси́, -вда́сть кому чого (со́рому)
завда́ток і зада́ток, -тку; -да́тки, -тків
завдо́вж, завдо́вжки, присл. 
завдяки́ чому, присл. 
заве́дений, -на, -не 
заве́дення, -ння, -нню, -нням
заведі ́й, -дія́, -діє́ві; -дії́, -діїв́
заве́зти́, -везу́, -везе́ш; заві ́з, завезла́, -везли́; заві ́зши 
завели́кий, -ка, -ке 
завередува́ти, -реду́ю, -реду́єш 
завереща́ти, -верещу́, -верещи́ш, -ща́ть; заверещи́, -щі ́ть 
заверті ́ти, -верчу́, -верти́ш 
заве́рчений, -на, -не 
заве́рчувати, -ве́рчую, -ве́рчуєш
заверша́ти, -ша́ю, -ша́єш 
заве́ршений, -на, -не 
заве́ршення, -ння, -нню, -нням 
заверши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть 
заве́ршувати, -ве́ршую, -ве́ршуєш 
заве́сти́, -веду́, -веде́ш; заві ́в,завела́, -вели́; заві ́вши
за́вжди, присл.
за́вждішній -ня, -нє
завзя́тися, завізьму́ся, -ме́шся на кого
завзя́тість, -тости, -тості, -тістю
завзя́ття, -ття, -ттю, -ттям
завива́ння, -ння, -нню, -нням
завива́ти, -ва́ю, -ва́єш
зави́дка, присл. = зави́дна
за́видки, -видків, -кам
зави́дна, присл.
зави́дувати, -дую, -дуєш
завиду́щий, -ща, -ще; -щі, -щих
зави́дько, -ка, -кові; -ки, -ків
завини́ти, -виню́, -вини́ш
завину́ти, -ну́, -не́ш
зависа́ти, -са́ю, -са́єш; зави́снути, -ви́сну, -неш, -не; зави́с, зави́сла; зави́слий
зави́сливий, -ва, -ве
зави́ти, зави́ю, зави́єш 
зави́ти, зав’ю́, зав’є́ш, зав’є́ 
зави́хоритися, -хорюся, -хоришся 
за́вичка, -вички, -вичці; за́вички, -вичок, -вичкам
завища́ти, -щу́, -щи́ш, -ща́ть
за́ві ́д, за́во́ду (порода, початок)
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заві ́дськи́й, -ка́, -ке́
заві ́дування, -ння, -нню, -нням
заві ́дувати, -дую, -дуєш чим
заві ́дувач, -ча, -чеві; -вачі, -чів чого
заві ́жкати, -ві ́жкаю, -ві ́жкаєш
заві ́з, -во́зу, -зові
заві ́зний, -на, -не
заві ́зно, присл.
заві ́й, -во́ю, -во́єві, у -во́ї; заво́ї, -во́їв
завірю́ха, -хи, -сі; -рю́хи, -рю́х
заві ́са, -си, -сі; -ві ́си, -ві ́с
заві ́сити, -ві ́шу, -ві ́сиш, -ві ́сять; заві ́сь, -ві ́сьте; заві ́шений
завіта́ння, -ння, -нню, -нням 
завіта́ти, -та́ю, -та́єш 
заві ́шаний, -на, -не (від заві ́шати) 
заві ́шати, -шаю, -шаєш; заві ́шаний
заві ́шений, -на, -не (від заві ́сити)
за ві ́що, займ. = зa що́
завмира́ти, -ра́ю, -ра́єш; завме́рти, -вмру́, -вмре́ш; завме́р, -ме́рла = замира́ти, заме́рти
заво́д, -во́ду (русизм) = виро́бня
заво́дити, -во́джу, -во́диш, -во́дять; заво́дь, -во́дьмо, -во́дьте
заводія́ка, -ки, -ці; -я́ки, -я́к
заво́зити, -во́жу, -во́зиш, -во́зять; заво́зь, -во́зьмо, -во́зьте
заво́їстий, -та, -те
завойо́ваний, -на, -не
завойо́вни́к, -ка́, -ко́ві, -ку́! -ники́, -кі ́в
завойовни́цтво, -ва, -ву
завойовни́чий, -ча, -че
завойо́вування, -ння, -нню, -нням
завойо́вувати, -йо́вую, -йо́вуєш; завоюва́ти, -вою́ю, -вою́єш
Заво́лжя, -жя, -жю, -жям, на -жі
заво́лзький, -ка, -ке
заволіка́ти, -ліка́ю, -ліка́єш; заволокти́, -лочу́, -ло́чеш, -ло́чуть; заволі ́к, -локла́, -локли́
заволочи́ти, -лочу́, -ло́чиш, -ло́чать
заворі ́тній, -ня, -нє (від заворі ́ття)
заворі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
заворо́т, -ро́ту; -ро́ти, -тів
за́вороть, -роті, -роті, -роттю
заво́щений, -на, -не
завощи́ти, -вощу́, -вощи́ш
завоюва́ння, -ння, -нню, -нням
завоюва́ти, -вою́ю, -вою́єш
за́всі ́ди, присл. = за́вжди
за́всі ́дній, -ня, -нє
завста́ршки, присл.
завто́вш, завто́вшки, присл.
за́втра, присл.; до за́втрього
за́втрашній і за́втрішній, -ня, -нє
завча́ння, -ння, -нню, -нням
завча́сний, -на, -не
завчасу́, присл.
завча́ти, -вча́ю, -вча́єш і зау́чувати, -чую, -чуєш; завчи́ти, -вчу́, -вчи́ш, -вча́ть
за́вше, звич. за́вжди, присл.
завши́р, завши́ршки, присл.
зав’я́заний, -на, -не
зав’яза́ти, -в’я́жу, -в’я́жеш, -в’я́жуть; зав’яжи́, -жі ́ть
за́в’язка, -зки, -зці; -в’язки, -в’язок
зав’я́зування, -ння, -нню, -нням
зав’я́зувати, -зую, -зуєш
зав’я́лий, -ла, -ле
зав’я́нути, -ну, -неш, -нуть
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зага́даний, -на, -не
загада́ти, -да́ю, -да́єш
за́гадка, -дки, -дці; за́гадки, -док
зага́дування, -ння, -нню, -нням
зага́дувати, -дую, -дуєш
зага́йка, -ки, -ці; -га́йки, -га́йок
зага́йний, -на, -не
загало́м, присл.
зага́льний, -на, -не
зага́льник, -ка; -ники, -ків
загальнови́знаний, -на, -не
загальнокори́сний, -на, -не
загальнообов’язко́вий, -ва, -ве
загальноосві ́тній, -ня, -нє і загальноосві ́тний, -на, -не
загальноспілча́нський, -ка, -ке
заганя́ти, -ганя́ю, -ганя́єш; загна́ти, зажену́, -жене́ш
зага́рбаний, -на, -не
зага́рбник, -ка; -ники, -ків
загарто́ванний, -на, -не
загарто́вування, загартува́ння
загарто́вувати, -то́вую, -то́вуєш
загартува́ти, -ту́ю, -ту́єш
загати́ти, -гачу́, -га́тиш, -тять
зага́чений, -на, -не
зага́чувати, -чую, -чуєш
зага́ювання, -ння, -нню, -нням
зага́ювати(ся), -га́юю(ся), -га́юєш(ся); зага́яти(ся), -га́ю(ся), -га́єш(ся), -га́ють(ся)
зага́яний, -на, -не
зага́яння, -ння, -нню
заги́бель, -белі, -белі, -беллю
заги́джений, -на, -не
заги́джувати, -ги́джую, -джуєш
заги́дити, -ги́джу, -ги́диш; не заги́дь, -ги́дьмо, -ги́дьте
заги́н, -ну; до заги́ну
заги́нути, -ги́ну, -ги́неш, -ги́не; не заги́нь, заги́ньмо, -ги́ньте
загі ́н, -го́ну; -го́ни, -го́нів
загі ́рний, -на, -не
Загі ́рня, -ньої, -ній (прізв.)
загі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям
загла́джений, -на, -не
загла́джувати, -джую, -джуєш
загла́дити, -гла́джу, -гла́диш; загла́дь, -дьмо, -дьте
загле́діти і загля́діти, -гле́[я́]джу, -гле́[я́]диш, -дять
загли́блений, -на, -не
загли́блення, -ння, -нню, -нням
загли́блювати(ся), -блюю(ся), -блюєш(ся); заглиби́ти(ся), -блю́(ся), би́ш(ся), -бля́ть(ся)
заглу́хлий, -ла, -ле
заглу́хнути, -хну, -хнеш, заглу́х
загні ́т, -ні ́ту, -ні ́тові
загніти́ти, -нічу́, -ні ́тиш, -ні ́тять
загні ́тиця, -ці, -цею; -тиці, -тиць
загні ́чений, -на, -не
загно́їти, -гною́, -гно́їш, -гно́їть
загну́зданий, -на, -не
загну́здувати, -дую, -дуєш; загну́здати, -да́ю, -да́єш
загово́рений, -на, -не
заговори́ти, -ворю́, -во́риш, -рять
загово́рювати, -рюю, -рюєш
за́годі і за́годя, присл.
загодо́ваний, -на, -не
загодо́вувати, -до́вую, -до́вуєш
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загодува́ти, -ду́ю, -ду́єш
за́годя, присл.
заго́єний, -на, -не
заго́єння, -ння, -нню, -нням
заго́їти, -го́ю, -го́їш, -го́їть, -го́ять; заго́й, заго́йте
заголо́вний, -на, -не
заголо́вок, -ло́вку; -ло́вків, -ків
загорі ́лець, -льця; -льці, -льців
загорі ́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
заго́рнений і заго́рнутий, -та, -те
загорну́ти, -горну́, -го́рнеш
за́горо́да, -ди; за́горо́ди, за́горо́д 
загоро́джений, -ва, -не
загоро́джувати, -джую, -джуєш 
загороди́ти, -роджу́; -ро́диш, -ро́дять; загороди́, -ді ́ть
за́гортка, -тки, -тці; -гортки, -горток
загорюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є
загоря́тися, -ря́юся, -ря́єшся; загорі ́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
загорьо́ваний, -на, -не
заго́стрений, -на, -не
заго́стреність, -ности, -ності, -ністю
заго́стрення, -ння, -нню 
заго́стрювати, -го́стрюю, -рюєш; загостри́ти, -гострю́, -го́стриш, -го́стрять; -гостри́, -рі ́ть
загостюва́тися, -тю́юся, -тю́єшся
заготі ́вля, -влі, -влею; -ті ́влі, -ті ́вель
заготівни́й, -на́, -не́
загото́вити, -то́влю, -то́виш; загото́в, -то́вмо, -то́вте
загото́влений, -на, -не
загото́влення, -ння, -нню, -нням
заготовля́ти, -вля́ю, -вля́єш і загото́влювати, -то́влюю, -люєш
загото́вчий, -ча, -че = заготівни́й
заго́ювати, -го́юю, -го́юєш, -го́ює
за́грава, -ви, -ві
заграни́ця, -ці = закордо́н, -ну
заграни́чний, -на, -не
загребти́, див. загріба́ти
загребу́щий, -ща, -ще
загри́зений, -на, -не
загри́зти, -гризу́, -гризе́ш, -зу́ть
загри́мати, -маю, -маєш
загримі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
загріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; загребти́, -гребу́, -гребе́ш, -гребу́ть; загрі ́б, -гребла́, -гребли́; 

загрі ́бши; загре́бений, -на, -не
загро́жений, -на, -не 
загро́жування, -ння; -вання, -вань і -ваннів
загро́жувати, -гро́жую, -жуєш
загро́за, -зи; -гро́зи, -ро́з
загро́зливий, -ва, -ве
загрома́джений, -на, -не 
загрома́джувати, -ма́джую, -джуєш
загрома́дити, -ма́джу, -ма́диш; загрома́дь, -ма́дьмо, -ма́дьте
загуркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і загуркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
загу́слий, -ла, -ле 
загу́снути, -гу́сну, -гу́снеш
загусти́, -гуду́, -гуде́ш, -гуду́ть; загуди́, -ді ́м, -ді ́ть 
заґа́витися, -влюся, -вишся 
заґвинтува́ти, -ту́ю, -ту́єш і заґвинти́ти, -винчу́, -винти́ш 
заґе́лґати, -ґаю, -ґаєш
заґерґота́ти, -ґочу́, -ґо́чеш, -ґо́чуть
За́ґреб, -бу, -бові (м.); за́ґребський 
заґрунто́ваний, -на, -не 
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заґрунтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
задава́куватий, -та, -те 
задава́ння і завдава́ння, -ння, -нню 
задава́ти і завдава́ти, -даю́, -дає́ш 
зада́внений, -на, -не 
зада́внення, -ння, -нню, -нням 
за да́вніх-даве́н, присл. 
зада́внювати, -да́внюю, -да́внюєш; зада́внити, -да́вню, -ниш, -нять 
зада́рма, присл.
зада́ти і завда́ти, -да́м, -даси́, -да́сть 
зада́ток і завда́ток, -тку; -да́тки, -тків
зада́ча і рідше завда́ча, -чі, -чі, -чею; за(в)да́чі, за(в)да́ч
задереві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш і задерев’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
заде́ржувати, -жую, -жуєш; заде́ржати, -де́ржу, -де́ржиш, -де́ржать; заде́рж, -де́ржте
задери́куватий, -та, -те
задері ́й, -рія́, -ріє́ві; -рії́, -ріїв́
заде́рти, див. задира́ти
Задесе́ння, -ння, -нню, -нням
задесе́нський, -ка, -ке
задзвені ́ти, -ню, -ниш, -нить
задзвони́ти, -воню́, -во́ниш, -во́нять
задзеленькоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, котя́ть
задзижча́ти, -жчу́, -жчи́ш, -жча́ть
задзюркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть і задзюркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть
задзюрча́ти, -рчу́, -рчи́ш, -рча́ть 
задира́ка, -ки, -ці, -ра́ки, -ра́к 
задира́ти, -ра́ю, -ра́єш; заде́рти, -деру́, -дере́ш; заде́р, -де́рла 
зади́ркуватий, -та, -те 
зади́рливий, -ва, -ве 
зади́ханий, -на, -не 
задиха́тися, -ха́юся, -ха́єшся 
зади́хатися, -хаюся, -хаєшся 
задихну́тися, -хну́ся, хне́шся 
за́для, присл. 
за́дній, -ня, -нє 
Задні ́пря, -пря, -прю, -прям
задніпря́нський, -ка, -ке
задньопіднебі ́нний, -на, -не
задньоязико́вий, -ва, -ве
задо́бре, присл.
задо́брий, -ра, -ре
задо́вгий, -га, -ге
задо́вго, присл.
задові ́льни́й, -на́, -не́
задові ́льно, присл.
задово́лений, -на, -не ким-чим, з кого-чого 
задово́лення, -ння, -нню, -нням
задовольня́ти, -ня́ю, -ня́єш; задовольни́ти, -ню́, -ни́ш і задоволя́ти, -ля́ю, -ля́єш; задоволи́ти, 

-волю́, -воли́ш кого чим
задовольня́тися, задовольни́тися і задоволя́тися, задоволи́тися чим і з чого
задоро́жній, -ня, -нє
Задоро́жній, -нього, -ньому (прізв.)
Задоро́жня, -ньої, -ній (прізв.)
задо́сить, присл.
задриготі ́ти, -гочу́, -готи́ш, -тя́ть
задри́ґати, -ґаю, -ґаєш
задрижа́ти, -рижу́, -рижи́ш, -рижа́ть
задріботі ́ти, -бочу́, -боти́ш, -ботя́ть
задріма́ти, -ма́ю, -ма́єш
задрі ́[и́]панець, -нця; -панці, -нців
задрі ́[и́]паний, -на, -не 
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задрі ́[и́]панка, -нки, -нці; -панки, -нок
задрі ́[и́]пати(ся), -паю(ся), -паєш(ся)
задрі ́[и́]пувати, -пую, -пуєш 
за́дру́ге, присл. = удру́ге
заду́маний, -на, -не
заду́маність, -ности, -ності, -ністю
заду́мати, -ду́маю, -маєш, -має
заду́мувати, -ду́мую, -ду́муєш
задуна́йський, -ка, -ке
заду́рно, присл.
заду́рювати, -рюю, -рюєш, -рює; задури́ти, -дурю́, -ду́риш, -рять 
заду́ха, -хи, -сі; -ду́хи, -ду́х 
заду́шний, -на, -не 
за́єнько, -ка, -кові; -єньки, -ньків 
за́єць, за́йця, -цеві, -цем, за́йче! за́йцю! зайці ́ , -ці ́в 
зажа́ти, зажну́, зажне́ш, -жне́
заже́вріти, -рію, -рієш 
заже́рливий, -ва, -ве
заже́рливість, -вости, -вості, -вістю
заже́рливо, присл.
заже́рти, див. зажира́ти
зажива́ти, -ва́ю, -ва́єш чого
зажи́н, -ну, -нові; -жи́ни, -нів
зажи́нки, -нків, -нкам
зажира́ти, -жира́ю, -жира́єш; заже́рти, -жеру́, -жере́ш; заже́р, -же́рла, заже́рши 
зажи́ти, -живу́, -живе́ш, -ве́, -ву́ть; заживи́, -ві ́ть і зажи́й, -жи́йте чого
зажи́тий, -та, -те
зажму́рювати, -рюю, -рюєш; зажму́рити, -му́рю, -му́риш, -рять; зажму́р, -му́рмо, -му́рте 
зажу́рений, -на, -не
зaжу́рювати(ся), -рюю(ся), -рюєш(ся); зажури́ти(ся), -журю́(ся), -риш(ся), -рять(ся) 
заздалегі ́дь, присл. 
заздалего́ди, заздали́годи, присл. 
за́здрий, -ра, -ре 
за́здрити, -здрю, -здриш, -здрять; не за́здри, -ріть кому
за́здритися, -здрюся, -здришся на що
за́здрісний, -на, -не 
за́здрісно, присл.
за́здрість, -рости, -рості, -рістю
за́здрощі, -щів, -щам
за́здрувати, -друю, -друєш = за́здрити
зазелени́ти, -леню́, -лени́ш що
зазелені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
зазива́ти, -ва́ю, -ва́єш; зазва́ти, зазву́, -ве́ш, -ву́ть 
за́зимки, -ків, -кам 
зазимо́ваний, -на, -не 
зазимува́ти, -му́ю, -му́єш
зазира́ння, -ння, -нню 
зазира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є 
зазирну́ти, -рну́, -рне́ш
зазіха́ння, -ння; -ха́ння, -ха́нь і -ха́ннів
зазіха́ти, -ха́ю, -ха́єш на кого-що
зазнава́ння, -ння, нню, -нням 
зазнава́ти, -наю́, -нає́ш чого 
зазнайо́млюватися, -йо́млююся, -люєшся; зазнайо́митися, -йо́млюся, -мишся, -мляться; 

зазнайо́мся, зазнайо́ммося, -йо́мтеся
зазна́ти, -зна́ю, -зна́єш чого 
зазначений, -на, -не 
зазначення, -ння, -нню, -ння
зазна́чи́ти, -на́чу́, -чи́ш, -ча́ть; зазначи́, -чі ́ть і зазна́ч, -на́чте
за́зов, -зову; за́зови, -вів
зазо́вни́й, -на́, -не́
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за́зубень, -бня, -бневі; -зубні, -бнів
заінвентарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш і заінвентаризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
заінвентарьо́ваний і -таризо́ваний
заінтересо́ваний, -на, -не
заінтересува́ти, -ресу́ю, -су́єш
заінтриґо́ваний, -на, -не
заінтриґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш
заіржа́віти, -вію, -вієш і заржа́ві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш
заіржа́ти і заржа́ти, -ржу́, -рже́ш, -ржу́ть
заіскри́ти(ся), -іскрю́(ся), -іскри́ш(ся), -іскря́ть(ся) 
заїда́ння, -ння, -нню, -нням 
заїда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
за́їди, -дів, -дам 
заїд́ливий, -ва, -ве 
заїжджа́ти, -їжджа́ю, -їжджа́єш; -їжджа́й, -джа́йте 
заїж́джений, -на, -не 
заїж́джий, -жджа, -ждже 
за́їзд, -ду, в -ді; за́їзди, -дів 
заїзди́ти, -їжджу́, -їзди́ш куди; заїзди́, -діть
заїз́дити, -їж́джу, -їз́диш кого; заїз́дь, -дьте
заїзни́й, -на́, -не́
заїќа, -ки, -ці; заїќи, заїќ
Заїќа, -ки, -ці (прізв.)
заїка́тися, -ка́юся, -ка́єшся
заїкну́тися, -ну́ся, -не́шся
заїќуватий, -та, -те
заїс́ти, -їм́, -їси́, -їс́ть, заїмо́, заїсте́, заїдя́ть; заїж́, заїж́мо, заїж́те
заїх́ати, -їд́у, -їд́еш; заїд́ь, заїд́ьмо, заїд́ьте
зайвина́, -ни́, -ні ́
зайди́голова, -ви; -лови, -голів
за́йманий, -на, -не
за́йманість, -ности, -ності, -ністю
займа́ння, -ння, -нню, -нням
займа́нщи́на, -ни, -ні
займа́ти, займа́ю, -ма́єш
займе́нник, -ка; -ники, -ків 
займеннико́вий, -ва, -ве 
за́ймище, -ща, -щу; -мища, -мищ 
зайня́ти, займу́, за́ймеш, за́ймуть; зайня́в і заня́в
зайняття́, -ття́; -няття́, -тті ́в
зайти́, зайду́, за́йдеш
зайченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
за́йчик, -ка, -кові, -ку! -чики, -ків
зайчи́ха, -хи, -сі; -чи́хи, -чи́х
зайчи́шин, -на, -не
за́йшлий, -ла, -ле 
закаверзува́ти, -зу́ю, -зу́єш; див. каверзува́ти
Закавка́ззя, -ззя, -ззю, -ззям
закавка́зький, -ка, -ке
зака́лець, -ка́льця[ю], -льцеві
закам’яні ́лий, -ла, -ле
закам’яні ́ння, -ння, -нню, -нням
закам’яні ́ти і закамені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
зака́паний, -на, -не
зака́пувати, -пую, -пуєш; зака́пати, -ка́паю, -ка́паєш 
закарлю́ка, -ки, -ці; -лю́ки, -лю́к 
закато́ваний, -на, -не 
закатува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
закахи́кати, -хи́каю, -хи́каєш 
закацю́бнути, -цю́бну, -цю́бнеш
зака́чувати, -ка́чую, -ка́чуєш; закача́ти, -ча́ю, -ча́єш = зака́сувати, закаса́ти (рукави́) 
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заквили́ти, -квилю́, -кви́лиш, -лять 
закві ́тчаний, -на, -не 
заквітча́ти, -тча́ю, -тча́єш 
закві ́тчувати, -кві ́тчую, -чуєш 
за́кид, -ду; -киди, -дів 
заки́даний, -на, -не 
заки́да́ти, -да́ю, -да́єш 
заки́дати, -даю, -даєш 
за́ким, присл. = по́ки 
закипа́ти, -па́ю, -па́єш
закипі ́лий, -ла, -ле 
закипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть; закипі ́в, -пі ́ла; закипи́, -пі ́ть 
закиса́ти, -са́ю, -са́єш 
заки́снути, -ки́сну, -ки́снеш; заки́с, -ки́сла; заки́сши
за́кіль, присл. 
закі ́нчений, -на, -не
закі ́нчення, -ння, -нню, -нням
закінчи́ти, -кінчу́, -кі ́нчиш, -кі ́нчать; закінчи́, -чі ́ть
за́клад, -ду, -дові; -лади, -дів
закла́дений, -на, -не
закла́сти, -кладу́, -кладе́ш
заклекота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і заклекоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
за́клик, -ку, -кові, в -ку; лики, -ків
заклика́ння, -ння, -нню, -нням 
заклина́ти, -на́ю, -на́єш 
заклопо́таний, -на, -не 
заклюва́ти, -клюю́, -клює́ш; заклю́й, -клю́йте
закля́сти́, -кля[е]ну́, -кля[е]не́ш 
закльо́ваний, -на, -не 
закльо́вувати, -льо́вую, -вуєш 
зако́ваний і заку́тий, -та, -те 
заковерзува́ти, -зу́ю, -зу́єш (закапризувати)
зако́вувати; -ко́вую, -ко́вуєш; зако́вуй, -ко́вуйте
зако́лений і зако́лотий, -та, -те
заколе́сник, -ка; -ники, -ків
за́колот, -ту, в -ті; -лоти, -тів
заколо́ти, -колю́, -ко́леш, -ко́лють; заколо́в, -коло́ла
закома́ши́тися, -шу́ся, -ши́шся, -ша́ться
зако́н, -ну, -нові, в -ні; -ко́ни, -нів
зако́нний, -на, -не
зако́нник, -ка; -нники, -ків
зако́нниця, -ці, -цею; -нниці, -нниць
зако́нність, -ности, -ності, -ністю
зако́нно, присл.
законода́вець, -вця; -да́вці, -вців
законода́вство, -ва, -ву
законода́вчий, -ча, -че
законода́тний, -на, -не
законопроє́кт, -ту; -є́кти, -ктів
зако́паний, -на, -не
закопа́ти, -копа́ю, -копа́єш, -па́є
зако́пування, -ння, -нню, -нням
зако́пувати, -ко́пую, -ко́пуєш
закордо́н, -ну, -нові
закордо́нець, -до́нця; -до́нці, -до́нців
закордо́нний, -на, -не
закордо́нник, -ка; -нники, -ків 
за кордо́ном, присл.-імен.
закорі ́нюватися, -рі ́нююся, -рі ́нюєшся і закоріня́тися, -ріня́юся, -ріня́єшся; закорени́тися, 

-реню́ся, -рени́шся, -реня́ться
зако́ханий, -на, -не
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закоха́тися, -ха́юся, -ха́єшся в кого, в кому
зако́хуватися, -хуюся, -хуєшся
закоцю́рбитися, -блюся, -бишся
закоцю́рблений, -на, -не 
закпи́ти, закплю́, закпи́ш з кого, з чого
закраси́ти, -крашу́, -краси́ш, -крася́ть
закра́шений, -на, -не 
закра́шувати, -кра́шую, -кра́шуєш
закректа́ти, -крекчу́, -кре́кчеш, -ре́кчуть; закрекчи́, -чі ́ть 
закрива́витися(ся), -ва́влю(ся), -ва́виш(ся), -влять(ся) 
закрива́влений, -на, -не
закри́ти, -кри́ю, -кри́єш; закри́й, -кри́йте
закри́тий, -та, -те 
закри́тість, -тости, -тості, -тістю 
закрича́ти, -кричу́, -кричи́ш, -ча́ть 
за́кришка, -шки, -шці 
закрі ́па, -пи, -пі; -крі ́пи, -крі ́п 
закріпа́чений, -на, -не 
закріпа́чення, -ння, -нню, -нням 
закріпа́чити, -па́чу, -чиш, -чать; закріпа́ч, -па́чте 
закріпа́чувати, -па́чую, -па́чуєш 
закріпи́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть 
закрі ́плений, -на, -не
закрі ́плення, -ння, -нню, -нням 
закріпля́ти, -пля́ю, -пля́єш
закрути́ти, -кручу́, -кру́тиш, -тять 
закру́чений, -на, -не 
закру́чувати, -чую, -чуєш, -чує
Закуба́ння, -ння, -нню, -нням 
закуба́нський, -ка, -ке 
закува́ти, -кую́, -кує́ш; закува́в, -ва́ла; заку́й, -ку́йте 
заку́рений, -на, -не 
закури́ти, -курю́, -ку́риш, -ку́рять 
закурі ́ти, -курю́, -ри́ш; закурі ́в, -рі ́ла (закури́тися)
заку́рювати, -ку́рюю, -рюєш; закури́ти, -курю́, -ку́риш, -ку́рять
закуси́ти, -кушу́, -ку́сиш, -ку́сять
заку́таний, -на, -не
за́кутень, -тіш, -тневі; -кутні, -тнів 
заку́ти, закую́, -кує́ш = закува́ти 
заку́тий і зако́ваний, -на, -не
за́кутній, -ня, -нє 
за́куток, -тка, в -тку; -кутки, -тків 
заку́тувати, -ку́тую, -туєш 
закушто́ваний, -на, -не 
закуштува́ти, -шту́ю, -шту́єш 
заку́шувати, -ку́шую, -шуєш 
зала́маний, зало́млений, -на, -не
залама́ти, -ма́ю, -ма́єш і заломи́ти, -ломлю́, -ло́миш, -млять
зала́мувати, -мую, -муєш або зала́млювати, -ла́млюю, -ла́млюєш і зало́млювати, -ло́млюю, 

-ло́млюєш
зала́сний, -на, -не
зала́сся, -сся, -ссю, -ссям
зале́глий, -ла, -ле
зале́глість, -лости, -лості, -лістю
зале́две і зале́дві, присл.
зале́жаний, -на, -не
зале́жати, -ле́жу, -ле́жиш, -ле́жать
зале́жний, -на, -не
зале́жність, -ности, -ності, -ністю
залеті ́ти, -лечу́, -лети́ш, -летя́ть
Залє́ський, -кого (польське прізв.)
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зали́заний, -на, -не 
зали́зувати, -ли́зую, -ли́зуєш; зализа́ти, -лижу́, -ли́жеш, -ли́жуть 
зали́ти, заллю́, заллє́ш, заллє́, заллє́мо, заллє́те, заллю́ть; зали́в, -лила́; зали́й, зали́йте
залиця́ння, -ння; -ця́ння, -ця́нь і -ця́ннів, -ця́нням
залиця́тися, -ця́юся, -ця́єшся до кого
заличко́ваний, -на, -не
заличко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш
заличкува́ти, -чку́ю, -чку́єш
зали́шений, -на, -не
залиши́ти, -лишу́, -ли́шиш, -ли́шать; залиши́, -ші ́ть
за́лишок, -шку; -лишки, -шків
залі ́ззя, -ззя, -ззю, -ззям
залі ́зний, -на, -не
залізни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
залізни́чий і залізни́чний, -на, -не. Залізни́чна шко́ла. Залізни́ча ко́лія
залізни́чник, -ка; -ники, -ків 
залі ́зо, -за, -зу 
залізобето́н, -ну, -нові 
залізобето́новий, -на, -не 
залізя́ка, -ки, -ці; -зя́ки, -зя́к 
залізя́ччя, -ччя, -ччю 
залі ́м, -ло́му; -ло́ми, -мів 
залі ́плювати, -люю, -люєш; заліпи́ти, -плю́, -лі ́пиш
залі ́сся, -сся, -ссю, -ссям 
залі ́т, -ле́ту, -тові; -ле́ти, -тів 
заліта́ти, -та́ю, -та́єш; залеті ́ти, -лечу́, -лети́ш, -летя́ть 
залі ́тошній, -ня, -нє
залля́ти, -лля́ю, -лля́єш; залля́в, -лля́ла; див. зали́ти 
зало́га, -ги, -зі; зало́ги, -ло́г 
за́ло́за, -зи, -зі; за́ло́зи, за́ло́з 
за́ло́зний, -на, -не 
залозува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
зало́млювати, -млюю, -млюєш; заломи́ти, -млю́, -ло́миш і зала́мувати, залама́ти 
залюбки́, присл. 
залю́днений, -на, -не 
залю́днення, -ння, -нню, -нням 
залю́днити, -дню, -дниш, -днять 
залю́днювання, -ння, -нню 
залю́днювати, -днюю, -днюєш 
за́ля, -лі, -лею; за́лі, заль 
заляга́ти, -га́ю, -га́єш 
залягти́, заля́жу, -ля́жеш, -ля́жуть; залі ́г, залягла́, -лягли́; залі ́гши; заля́ж, -ля́жмо, -ля́жте 
заля́каний, -на, -не 
зальо́ти, -тів, -там 
зальо́тник, -ка; -ники, -ків 
За́льцбурґ, -ґу, -ґові, у -зі (м.) 
за́льцбурзький, -ка, -ке 
зама́заний, -на, -не 
зама́зати, -ма́жу, -ма́жеш, -ма́жуть; зама́ж, -ма́жмо, -ма́жте
за́мазка, -зки, -зці; за́мазки, -зок
зама́зувати, -ма́зую, -зуєш
замайорі ́ти, -рю́, -ри́ш, -ря́ть
замакі ́тритися, -кі ́трюся, -кі ́тришся
замали́й, -ла́, -ле́
замали́м, присл.
зама́ло, присл. 
Замбе́зі (ріка), не відм. 
замере́жаний (від замере́жати) і замере́жений (від замере́жити) 
замере́жа[и]ти, -ре́жу, -ре́жиш, -ре́жать; замере́ж, -мере́жте; замере́жав і -ре́жив
зaмерза́ння, -ння, -нню, -нням 
замерза́ти, -за́ю, -за́єш; заме́рзнути і заме́рзти, -ме́рзну, -неш, -нуть; заме́рз, -ме́рзла; 

179



Російсько-український словник ділової мови

заме́рзши 
заме́рти, див. замира́ти 
заме́сти́, див. заміта́ти 
заме́т, -ме́ту; заме́ти, -тів 
заметуши́тися, -метушу́ся, -туши́шся, -туша́ться
зами́каний, -на, -не 
замика́ти, -ка́ю, -ка́єш 
замилува́ння, -ння, -нню, в -нні 
замилува́тися, -лу́юся, -лу́єшся чим і в чому
зами́рення, -ння, -нню
замира́ти, -ра́ю, -ра́єш; заме́рти, замру́, замре́ш, -мру́ть; заме́р, -ме́рла
зами́рений, -на, -не
зами́рення, -ння, -нню, -нням
замири́ти, -рю́, -ми́риш, -ми́рять
за́мисел, -слу; за́мисли, -лів
зами́слений, -на, -не
зами́слити, -ми́слю, -ми́слиш, -ми́слять; зами́сли, -ми́сліть
за́між, присл.
за́мі ́жжю, присл.
замі ́жжя, -жжя, -жжю, -жжям, в -жжі
замі ́жній, -ня, -нє
замі ́жня́, -ньо́ї, -ні ́й
замі ́на, -ни, -ні; -мі ́ни, -мі ́н
замі ́нений і замі ́няний, -на, -не
замі ́нний, -на, -не; прикм.
замі ́нювати, -нюю, -нюєш
заміня́ти, -ня́ю, -ня́єш і заміни́ти, -міню́, -мі ́ниш, -мі ́нять
за́мір, -ру; за́міри, -рів
замі ́ритися, -мі ́рюся, -мі ́ришся на кого
замі ́ркуватий, -та, -те
заміря́тися, -ря́юся, -ря́єшся на кого
заміси́ти, див. замі ́шувати 
замі ́сни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
замі ́сни́ця, -ці; -ни́ці, -ни́ць
за́мість, присл. 
замі ́ський, -ка, -ке
заміта́ти, -та́ю, -таєш; заме́сти́, -мету́, -те́ш; замі ́в, -мела́; -мели́; замі ́вши; замети́, -меті ́ть
за́мішка, -шки, -шці
замі ́шувати, -мі ́шую, -шуєш; заміси́ти, -мішу́, -мі ́сиш; замі ́шений
замі ́шувати, -мі ́шую, -шуєш; заміша́ти, -ша́ю, -ша́єш; замі ́шаний
замі ́щення, -ння; -щення, -щень
за́мкнений і за́мкнутий, -та, -те
за́мкнення, -ння, -нню, -нням
замкну́ти, -кну́, -кне́ш
замо́ва, -ви; замо́ви, -мо́в
замо́вити, -мо́влю, -виш, -влять; замо́в, -мо́вмо, -мо́вте
замо́влений, -на, -не
замо́влення, -ння; -мо́влення, -лень і -леннів, -ленням
замовля́ти, -мовля́ю, -мовля́єш
замо́вник, -ка; -ники, -ків
замо́жний, -на, -не
замо́жник, -ка; -ники, -ків
замо́жницький, -ка, -ке
замо́жність, -ности, -ності, -ністю
за́мок, за́мка; за́мки, -мків (будинок)
замо́к, -мка́; -мки́, -мкі ́в
замока́ти, -ка́ю, -ка́єш; замо́кнути і замо́кти, замо́кну, -кнеш; замо́к, -мо́кла; замо́кши
за́молоду, присл.
замордо́ваний, -на, -не
замордува́ти, -морду́ю, -рду́єш
за́морозень, -розня, -розневі
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за́морозь, -розі, -розі, -роззю
замо́рський, -ка, -ке
замо́р’я, -р’я, -р’ю, в -р’ї
замости́ти, див. замо́щувати
Замо́стя, -стя, -стю, в -сті (місто)
замо́стя, -стя, -стю, -стям (за мостом)
замо́таний, -на, -не
замо́тувати, -мо́тую, -мо́туєш; замота́ти, -та́ю, -та́єш
замо́чений, -на, -не
замо́чувати, -мо́чую, -чуєш; замочи́ти, -мочу́, -мо́чиш, -чать
замо́щений, -на, -не
замо́щувати, -мо́щую, -щуєш; замости́ти, -мощу́, -мо́стиш
замрі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
замру́жений, -на, -не
замру́жити, -ру́жу, -жиш, -жать; замру́ж, -ру́жте = зажму́рити
заму́рзаний, -на, -не
заму́рзати, -заю, -заєш
замуро́ваний, -на, -не
замуро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш
замурува́ти, -ру́ю, -ру́єш
заму́чений, -на, -не
заму́чити, -му́чу, -чиш, -чать; заму́ч, -му́чмо, -му́чте
заму́чувати, -чую, -чуєш
зам’я́ти, замну́, -мне́ш, -мну́ть
зана́ = зона́, -ни́, -ні ́
зана́дто, присл.
заналізо́ваний, -на, -не
заналізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
занапасти́ти, -пащу́, -пасти́ш
занапаща́ти, -ща́ю, -ща́єш, -ща́є
занапа́щений, -на, -не
занглізо́ваний, -на, -не
занглізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
зане́дбаний, -на, -не
занедба́ння, -ння, -нню, -нням
занедба́ти, -ба́ю, -ба́єш, -ба́є
зане́дбувати, -бую, -буєш, -бує
занеду́жання, -ння, -нню, -нням
занеду́жати, -ду́жаю, -ду́жаєш
занемогти́, -немо́жу, -немо́жеш; занемі ́г, -могла́, -могли́; занемі ́гши
зане́пад, -ду, -дові; -пади, -дів
занепада́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є
занепа́дництво, -ва, -ву
занепа́дницький, -ка, -ке
занепа́сти, -паду́, -де́ш
занепоко́єний, -на, -не
занепоко́єння, -ння, -нню, -нням 
занепоко́їти, -ко́ю, -ко́їш, -ко́ять
занепоко́ювати, -ко́юю, -ко́юєш
зане́сти́, -несу́, -несе́ш; зані ́с, занесла́, -несли́; зані ́сши
занеха́яний, -на, -не
занеха́яти і занеха́ти, -ха́ю, -ха́єш кого, що
зані ́з, -но́зу; -но́зи, -зів 
занімі ́лий, -ла, -ле
занімі ́ти, -мі ́ю, -мі ́єш
за ніщо́, присл.-займ.
зано́сити, -но́шу, -но́сиш, -но́сять; зано́сь, -но́сьмо, -но́сьте; див. зане́сти́
заноси́ти, -ношу́, -но́сиш; заноси́, -носі ́ть
заночува́ти, -ночу́ю, -ночу́єш
зану́джений, -на, -не
зану́дити, -ну́джу, -диш, -дять
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заняття́, див. зайняття́
Занькове́цька, -кої, -кій (укр. арт.)
заодно́ (разом, спільно, одночасно), присл.; за одно́ (за одне́), числ. 
зао́раний, -на, -не 
заора́ти, -орю́, -о́ре́ш, -о́рю́ть 
заорендо́ваний, -на, -не 
заорендо́вувати, -до́вую, -вуєш
заорендува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
зао́рювання, -ння, -нню, -нням 
зао́рювати, зао́рюю, -рюєш, -рює
заохо́тити, -хо́чу, -хо́тиш; заохо́ть, заохо́тьмо, заохо́тьте 
заохо́ченний, -на, -не
заохо́чення, -ння, -нню 
заохо́чування, -ння, -нню 
заохо́чувати, -хо́чую, -чуєш 
за́о́чі, присл. 
заоща́джений, -на, -не 
заоща́дження, -ння, -нню; -дження, -джень, -дженням
заоща́джувати, -ща́джую, -джуєш і заощаджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; заоща́ди́ти, -щаджу́, 

-ща́ди́ш; заощади́, -ді ́ть і заоща́дь, -ща́дьте 
заоща́дний, -на, -не 
запа́зушний, -на, -не 
за́пал, -лу, в -лі; -пали, -лів 
запа́лення, -ння, -нню, -нням 
запали́ти, -палю́, -па́лиш, -па́лять 
запа́лювати, -па́люю, -па́люєш 
запальни́й, -на́, -не́ 
запа́морочений, -на, -не 
запа́морочення, -ння, -нню, в -нні 
запа́морочити, -рочу, -рочиш, -чать; запа́мороч, -рочмо, -рочте 
запам’ята́ти, -та́ю, -та́єш 
запанібра́та, присл. 
запані ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
запанува́ти, -ну́ю, -ну́єш
запа́рений, -на, -не
запа́рити, -па́рю, -па́риш, -па́рять; запа́р, запа́рмо, запа́рте 
запа́рювати, -па́рюю, -па́рюєш 
запа́ска, -ски, -сці; -паски́, -пасо́к 
запа́сти, -паду́, -паде́ш, -паде́ 
за́пах, -ху, в за́паху; за́пахи, -хів 
запашни́й, -на́, -не́ 
за́па́шно, присл.
запащекува́ти, -щеку́ю, -щеку́єш
запе́вне = запе́вно, присл.
запе́внений, -на, -не
запе́внення, -ння; -пе́внення, -пе́внень
запе́внити, -вню, -вниш; запе́вни, -вніть
запе́вно і запе́вне, присл. 
запекти́, див. запіка́ти
запере́чення, -ння; -ре́чення, -чень
запере́чити, -ре́чу, -ре́чиш, -ре́чать; запере́ч, -ре́чте кому, чому; що 
запере́чний, -на, -не 
запере́чувати, -чую, -чуєш (перечити) кому, чому, (відкидати) що
запе́рти, див. запира́ти
запеча́лля, -лля, -ллю, -ллям
запе́чений, -на, -не
запина́ти, -на́ю, -на́єш
за́пи́нка, -нки, -нці; -пинки, -пинок
запира́ти, -пира́ю, -пира́єш; запе́рти, -пру́, -пре́ш, -пру́ть; запе́р, запе́рла, -пе́рли; запе́рши
за́пис, -су; за́писи, -сів
запи́саний, -на, -не
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записа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -шуть
за́пи́ска, -ски, -сці; -пи́ски́, -пи́со́к
запи́сування, -ння, -нню, -нням
запи́сувати, -сую, -суєш до чого, в що; запи́суй, -суйте 
запита́ння, -ння; -та́ння, -та́нь і -та́ннів, -та́нням 
запи́тування, -ння, -нню, -нням 
запи́тувати, -пи́тую, -туєш; запита́ти, -та́ю, -та́єш 
запия́чити, -я́чу, -чиш, -чать; не запия́ч, не -пия́чте 
запівда́рма, присл. 
запідпідьо́мкати, -дьо́мкаю, -каєш 
запізва́ти, -пізву́, -пізве́ш
запі ́зпений, -на, -не
запі ́знення, -ння, -нню, -нням
запізни́тися, -ню́ся, -нишся, -няться
запі ́знювання, -ння, -нню
запі ́знюватися, -пі ́знююся, -нюєшся; не -пі ́знюйся, -пі ́знюйтеся 
запіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; запекти́, -печу́, -пече́ш, -печу́ть; запі ́к, -пекла́, -пекли́; запі ́кши
запі ́л, -по́лу, в -лі 
запі ́лля, -лля, -ллю, в -ллі 
за́пічок, -чка, в за́пічку; -пічки, -чків
запі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
запла́каний, -на, -не 
запла́кати, -пла́чу, -пла́чеш, -чуть; запла́ч, -пла́чте за ким і по кому 
заплести́, див. запліта́ти 
запле́тений, -на, -не 
заплива́ти, -ва́ю, -ва́єш; запливти́ і запли́сти́, -пливу́, -пливе́ш; -пли́в, -плила́ 
за́плід, -лоду, -дові 
запліта́ння, -ння, -нню, -нням 
запліта́ти, -та́ю, -та́єш; заплести́, -плету́, -плете́ш; заплі ́в, -плела́, -плели́; заплі ́вши
заплі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
заплі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
заплі ́шений, -на, -не
запліши́ти, -плішу́, -плі ́шиш, -плі ́шать
за́плішка, -шки, -шці; -шки, -шок
заплі ́шування, -ння, -нню, -нням
заплі ́шувати, -плі ́шую, -плі ́шуєш
заплу́таний, -на, -не
заплу́тувати, -плу́тую, -туєш; заплу́тати, -таю, -таєш
заплюва́ти, -плюю́, -плює́ш; заплю́й, -плю́йте
запльо́ваний, -на, -не
запльо́вувати, -пльо́вую, -пльо́вуєш; запльо́вуй, -льо́вуйте 
запльомбо́ваний, -на, -не 
запльомбува́ти, -бу́ю, -бу́єш
запну́ти і зап’я́сти́, запну́, -пне́ш
за́пну́тий і за́пнений, -на, -не
запобіга́ти, -га́ю, -га́єш; запобі ́гти, -біжу́, -біжи́ш, -біжа́ть чому, чого в кого
запобіжни́й, -на́, -не́
заповзя́тися, -візьму́ся, -ві ́зьмешся 
заповзя́тість, -тости, -тості, -тістю 
заповзя́ття, -ття, -ттю, -ттям 
заповіда́ння, -ння, -нню 
заповіда́ти, -да́ю, -да́єш 
запові ́дний, -на, -не 
за́повідь, -віді, -віді, -віддю; -віді, -відей і -відів, -відям 
запові ́сти, -ві ́м, -віси́, -ві ́сть, -вімо́, -вісте́, -відя́ть; запові ́ж, -ві ́жте (і рідше запові ́дж, -ві ́джте) 
запові ́т, -ту, в -ті; -ві ́ти, -тів 
запо́внювати, -по́внюю, -нюєш; запо́внити, -по́вню, -по́вниш; -по́вни, -по́вніть
запозича́ння, -ння; -ча́ння, -ча́нь і -ча́ннів
запозича́ти, -ча́ю, -ча́єш
запози́чений, -на, -не 
запози́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів, -ченням
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запози́чити, -зи́чу, -чиш, -чать; запози́ч, -зи́чте
запози́чуваний, -на -не 
запо́їни, -по́їн, -по́їнам 
за́полоч, -лочі, -чі, -ччю 
запомага́ння, -ння, -нню, -нням 
запомага́ти, -мага́ю, -мага́єш; запомогти́, -мо́жу́, -мо́жеш; запомі ́г, -помогла́, -могли́; 

запомі ́гши
запомо́га, -ги, -зі 
запо́на, -ни; запо́ни, запо́н
запопа́дливий, запопа́дний, -на, -не 
запопа́сти, -попаду́, -де́ш 
Запорі ́жжя, -жжя, -жжю, на -жжі 
запоро́жець, -ро́жця, -ро́жцю! -ро́жці, -ців і рідше запорі ́жець, -рі ́жця; -рі ́жці, -ців 
Запоро́зька Січ, -зької Січі 
запоро́зький і запорі ́зький, -ка, -ке 
запоро́шений, -на, -не 
запороши́ти, -poшу́, -ро́шиш, -шать 
запоро́шувати, -ро́шую, -шуєш 
запоти́личник, -ка; -ники, -ків 
запрацюва́ти(ся), -цю́ю(ся), -цю́єш(ся); запрацю́й(ся), -цю́йте(ся) 
запрацьо́ваний, -на, -не 
запрацьо́вувати(ся), -цьо́вую(ся), -цьо́вуєш(ся) 
заприсягну́ти і заприсягти́, -сягну́, -сягне́ш, -гну́ть
заприязни́тися, -ню́ся, -ни́шся 
заприятелюва́ти, -телю́ю, -лю́єш 
запрова́джений, -на, -не 
запрова́дження, -ння, -нню, -нням 
запрова́джувати, -ва́джую, -ва́джуєш; запрова́джуй, -джуйте
запрова́дити, -ва́джу, -ва́диш; запрова́дь, -ва́дьмо, -ва́дьте
запро́даж, -жу, -жеві, -жем (ч. р.)
запрода́жний, -на, -не
запро́данець, -нця; -данці, -нців
запро́даний, -на, -не
запро́данка, -нки, -нці; -про́данки, -данок
запро́да́ти, -да́м, -даси́, -да́сть
запро́да́тися, -да́мся, -даси́ся
запро́дувати, -про́дую, -дуєш
запропоно́ваний, -на, -не
запропонува́ти, -пону́ю, -пону́єш
запро́сини, -cин, -синам
запроси́ти, -прошу́, -про́сиш, -про́сять; запроси́, -сі ́мо, -сі ́ть 
запрото́рений, -на, -не
запрото́рити, -то́рю, -то́риш; не запрото́р, -то́рте 
запрото́рювати, -рюю, -рюєш
запро́ханий, -на, -не 
запро́хувати, -про́хую, -хуєш
запро́шений, -на, -не 
запро́шення, -ння; -нення, -шень, -шенням
запро́шувати, -про́шую, -про́шуєш
запря́ганий, -на, -не 
запряга́ти, -га́ю, -га́єш, -га́є 
запрягти́, -пряжу́, -же́ш, -жу́ть; запрі ́г, запрягла́, -ли́; запрі ́гши
запря́жений, -на, -не 
за́пуст, -ту, в -ті; -пусти, -стів 
зап’я́сник, -ка; -ники, -ків 
зап’я́сти́ і запну́ти, запну́, запне́ш 
зара́ди, присл. 
зара́дити, -ра́джу, -диш; зара́дь, -ра́дьте кого, чому чим
за́раз (негайно), присл.
за ра́з, імен. За ра́з прині ́с усі ́  дро́ва
зара́за, -зи, -зі; -ра́зи, -ра́з 
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зара́зли́вий, -ва, -ве 
зара́зли́вість, -вости, -вості, -вістю 
заразо́м, присл. 
заране́нько, присл.
зара́ні, присл.
зара́нній, -ня, -нє
зара́ння, -ння, -нню, -нням
зара́но, присл.
зара́ння, присл. 
зарахо́вання, -ння; -хо́вання, -хо́вань (на іспитах) 
зарахо́вування, -ння, -нню 
зарахо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш 
зарахува́ння, -ння (дія) 
зарахува́ти, -ху́ю, -ху́єш 
зареві ́ти і заревти́, -реву́, -реве́ш, -реву́ть; зареві ́в, -ві ́ла; зарі ́в, -ревла́, -ревли́ 
зарегота́ти(ся), -регочу́(ся), -рего́чеш(ся), -рего́чуть(ся)
зареєстро́ваний, -на, -не
зареєструва́ти, -тру́ю, -тру́єш
заректи́ся, див. заріка́тися
зарепетува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є 
заржа́ві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш і заіржа́віти, -вію, -вієш
заржа́ти і заіржа́ти, -ржу́; -рже́ш, -ржу́ть
зарипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
за́рис, -су; за́риси, -сів
зарі ́бний, -на, -не
за́рі ́бок, -бку; -рі ́бки, -бків
зарі ́вно, присл.
зарі ́з, зарі ́зу; до зарі ́зу; на зарі ́з
зарі ́к, -ро́ку, -кові, в -ро́ці; -ро́ки; -ків
зарі ́каний, -на, -не
заріка́ння, -ння, -нню, -нням
заріка́тися, -ріка́юся, -ріка́єшся; заректи́ся, -речу́ся, -рече́шся, -речу́ться; зарі ́кся, 

зарекла́ся, -рекли́ся; зарі ́кшись
заріча́нин, -на; -ча́ни, -ча́н
заріча́нський, -ка, -ке
зарі ́чний, -на, -не
зарі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
зароби́ти, -роблю́, -ро́биш, -ро́блять
заробі ́тний, -на, -не
заробі ́ток, -тку; -бі ́тки, -тків
заробітча́нин, -на; -ча́ни, -ча́н
заро́блений, -на, -не
заробля́ти, -бля́ю, -бля́єш
заро́джений, -на, -не
заро́дження, -ння, -нню
заро́джування, -ння
заро́джуватися, -ро́джуюся, -джуєшся
зароди́тися, -роджу́ся, -ро́дишся, -ро́дяться; зароди́вшись 
за́ро[і]док, -рідка, в -рідку; -рідки, -дків
зароїт́ися, -рою́ся, -їш́ся
заро́слий, -ла, -ле
Заро́сся, -сся (від р. Рось); заро́ський, -ка, -ке
зароста́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є 
зарости́, -росту́, -сте́ш, -сту́ть; зарі ́с, -росла́, -росли́; зарі ́сши 
заро́шувати(ся), -шую(ся), -шуєш(ся); зароси́ти(ся), -рошу́(ся), -роси́ш(ся)
За́рська країн́а, -кої країн́и (від p. Зар; нім. Saargebiet, фp. Sarre)
зару́чений, -на, -не
зару́чини, -чин, -чинам
заручи́ти, -ручу́, -ру́чиш, -чать
зару́чник, -ка; -ники, -ків
заря́джувати, -джую, -джуєш чим
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зарятува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є кого чим
заса́джений, -на, -не
заса́джувати, -джую, -джуєш
засади́ти, -саджу́, -са́диш, -дять
заса́дний, -на, -не
заса́лити, -са́лю, -лиш, -лять
заса́лювати, -са́люю, -са́люєш
засва́таний, -на, -не
засві ́дчений, -на, -не 
засві ́дчення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
засві ́дчити, -сві ́дчу, -дчиш, -дчать; засві ́дчи, -дчіть
засвіти́ти, -свічу́, -сві ́тиш, -сві ́тять
за́сві ́тла, присл.
засві ́чений, -на, -не
засві ́чувати, -чую, -чуєш, -чує
засво́єний, -на, -не
засво́єння, -ння, -нню, -нням
засво́ювати, -сво́юю, -сво́юєш; засво́їти, -во́ю, -во́їш; засво́їв, -сво́їла; засві ́й, засві ́йте
засвяткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
засе́лений, -на, -не
засе́лення, -ння, -нню, -нням
засели́ти, -селю́, -се́лиш = залю́днити
заселя́ти, -ля́ю, -ля́єш = залю́днювати
заси́джений, -на, -не
заси́джуватися, -си́джуюся, -джуєшся
заси́дітися, -си́джуся, -си́дишся; не заси́дься, -дьмося, -дьтеся 
заси́лля, -лля, -ллю, -ллям 
заси́лювати, -люю, -люєш і засиля́ти, -ля́ю, -ля́єш; засили́ти, -силю, -си́лиш (ни́тку в го́лку) 
заси́паний, -на, -не
засипа́ти, -па́ю, -па́єш і засина́ти, -на́ю, -на́єш; засну́ти, -сну́, -сне́ш 
засипа́ти, -па́ю, -па́єш; заси́пати, -си́плю, -плеш, -плють; заси́п, заси́пмо, -си́пте 
за́сіб, -собу, -бові; за́соби, -бів 
за́сів, -ву; за́сіви, -вів 
засіва́ння, -ння, -нню, -нням 
засіва́ти, -ва́ю, -ва́єш; засі ́яти, -сі ́ю, -сі ́єш, -сі ́є; засі ́й, -сі ́йте
засівни́й, -на́, -не́
засі ́дання, -ння, -нню, на -нні; -сі ́дання, -сі ́дань і -сі ́даннів
засіда́ти, -да́ю, -да́єш, -дає́
за́сідка, -дки, -дці; за́сідки, -сідок
за́сі ́к, -сі ́ку, в -сі ́ці; за́сі ́ки, -ків
засірі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
засі ́сти, -ся́ду, -деш, -дуть; засі ́в, -сі ́ла; зася́дь, -ся́дьмо, -ся́дьте 
зacі ́яний, -на, -не 
засі ́яти, див. засіва́ти 
засі ́яти, -сія́ю, -сія́єш 
заскав(у)ча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть 
заски́глити, -ки́глю, -глиш, -глять 
заскі ́млити, -млю, -млиш, -млять 
за́скле́ний, -на, -не 
заскли́ти, -склю́, -скли́ш, -скля́ть 
заско́чити, -ко́чу, -ко́чиш, -ко́чать; заско́ч, -ко́чмо, -ко́чте 
заскрегота́ти, -гочу́, -го́чеш, -го́чуть і заскреготі ́ти, -гочу́, -готи́ш, -готя́ть 
За́слав, -ва, -ву, -вом (м.) 
за́славський, -ка, -ке 
За́славщина, -ни, -ні 
за́сланий, -на, -не 
засла́ння, -ння, -нню, в -нні 
засла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють 
засла́ти, зашлю́, -шле́ш, -шлю́ть
заслі ́плений, -на, -не 
заслі ́плювати, -люю, -плюєш і засліпля́ти, -пля́ю, -пля́єш; засліпи́ти, -плю́, -лі ́пиш, -лі ́плять
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заслу́жений, -на, -не
заслужи́ти, -лужу́, -лу́жиш, -жать
засма́жити, -сма́жу, -жиш, -жать; засма́ж, -ма́жмо, -ма́жте 
засмальцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
засмальцьо́ваний, -на, -не 
засмальцьо́вувати, -цьо́вую, -вуєш 
засме́рджуватися, -сме́рджуюся, -сме́рджуєшся; засмерді ́тися, -смерджу́ся, -ди́шся
засмі ́чений, -на, -не
засмі ́ченість, -ности, -ності, -ністю
засмі ́чення, -ння, -нню, -нням
засмі ́чувати, -мі ́чую, -мі ́чуєш; засміти́ти, -мі ́чу́, -мі ́ти́ш, -мі ́тя́ть
засмо́ктаний, -на, -не
засмокта́ти, -смокчу́, -смо́кчеш, -кчуть
засмо́лений, -на, -не
засмо́лювати, -мо́люю, -люєш; засмоли́ти, -молю́, -мо́лиш, -мо́лять
засмути́ти, -мучу́, -му́тиш
засму́чений, -на, -не
за́сніт, -ніту
засно́ваний, -на, -не
за́сновок, -новку; -новки, -вків
засно́вування, заснува́ння, -ння
засно́вувати, -но́вую, -но́вуєш; заснува́ти, -ную́, -нує́ш 
за со́нця, присл. 
засопти́, засопу́, засопе́ш, -сопу́ть; засопі ́в, засопла́
засоро́мленний, -на, -не;
засоро́млювати(ся), -люю(ся), -люєш(ся); засоро́мити(ся), -ро́млю(ся), -миш(ся), -млять(ся); 

засоро́м(ся), -ро́ммо(ся) і -ро́мім(ся), -ро́мте(ся)
засо́хлий, -ла, -ле
засо́хнути і засо́хти, -со́хну, -со́хнеш; засо́х, засо́хла
за́спаний, -на, -не
заспа́ти(ся), -сплю(ся), -спи́ш(ся) 
за́спів, -ву, в -ві; за́співи, -вів 
заспіва́ти, -ва́ю, -ва́єш
за́спіль, присл.
заспоко́єний, -на, -не 
заспоко́єння, -ння, -нню, -нням
заспоко́їти, -ко́ю, -ко́їш, -ко́їть; заспоко́[і ́ ]й, -ко́[і ́ ]йте
заспоко́ювати, -ко́юю, -ко́юєш; -ко́юй, -ко́юйте
за́ccaний, -на, -не
засса́ти, зассу́, зассе́ш, -ccу́ть
застебну́ти, див. застіба́ти 
застеля́ння, -ння, -нню 
застеля́ти, -ля́ю, -ля́єш; застели́ти, -телю́, -те́лиш, -те́лять
застерегти́, див. застеріга́ти
застере́ження, -ння; -ження, -жень і -женнів, -женням
застеріга́ння, -ння, -нню 
застеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; застерегти́, -режу́, -реже́ш; застері ́г, -регла́, -регли́; застері ́гши
застига́ти, -га́ю, -га́єш; засти́гнути і засти́гти, -сти́гну, -гнеш 
застида́ти, -да́ю, -да́єш кого
застила́ти, -стила́ю, -стила́єш; засла́ти, -стелю́, -сте́леш, -лють; звич. застеля́ти
застіба́ти, -стіба́ю, -стіба́єш; застебну́ти, -стебну́, -стебне́ш; застебни́, -ні ́ть; засте́бнутий
за́стібка, -бки, -бці; -бки, -бок 
за́стіжка, -жки, -жці; -жки, -жок
засті ́й, -сто́ю, -сто́єві, в -сто́ї 
засті ́лля, -лля, -ллю, -ллям 
засті ́льний, -на, -не 
за́сторо́нок, -ро́нку; -ро́нки, -ків 
застосо́ваний, -на, -не 
застосо́вування, застосува́ння, -ння 
застосо́вувати, -со́вую, -со́вуєш 
застосува́ти, -су́ю, -су́єш
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засто́яний, -на, -не 
застре́[і ́ ]лений, -на, -не
застре́лити і застрі ́ли́ти, -ре́[і ́ ]лю, -pе́[і ́ ]лиш, -лять
застриба́ти, -ба́ю, -ба́єш
засту́джуватися, -сту́джуюся, -джуєшся
застуди́тися, -студжу́ся, -сту́дишся 
заступи́лно, -на, -ну; -пи́лна, -пи́лен
засту́пник, -ка; -ники, -ків
засту́пництво, -ва, -ву
засту́пниця, -ці, -це! -ниці, -ниць
за́сув, -ва; за́суви, -вів
засува́ти, -сува́ю, -ва́єш; засу́нути, -су́ну, -су́неш; засу́нутий
за́сувка, -вки, -вці; -сувки, -вок
засувни́й, -на́, -не́
засу́джений, -на, -не
засу́дження, -ння, -нню, -нням
засу́джувати, -су́джую, -су́джуєш; засуди́ти, -суджу́, -су́диш кого до чого, на що
Засу́ліч, -ча, -чеві, -чем (р. пр.)
Засуліч (жін. р. пр.), не відм.
Засу́лля, -лля, -ллю, -ллям; засу́льський, -ка, -ке
засумува́ти, -му́ю, -му́єш
зася́ти і зася́яти, -ся́ю, -ся́єш
зась! виг.
зата́єний, -на, -не
затаїт́и, -таю́, -таїш́, -таїт́ь; не зата́й, -та́йте
зата́ювання, -ння, -нню
зата́ювати, -та́юю, -та́юєш
затве́рджений, -на, -не
затве́рдження, -ння, -нню, -нням
затве́рджувати, -джую, -джуєш
затверди́ти, -джу́, -ди́ш
затве́рднути, -дну, -днеш і затверді ́ти, -ді ́ю, -ді ́єш
зате́, присл.; зате́ ж. То сі ́лькись (байдуже), що не так співа́ють, зате́ горі ́лки не вжива́ють 

(Глібів)
за те, займ. За що ж – хтоне́будь попита́є – зозу́ля пі ́вня вихваля́є? За те, що пі ́вень го́дить їй 

та потака́ти до́бре вмі ́є (Глібів)
зате́клий, -ла, -ле
затекти́, див. затіка́ти
зателе́пуватий, -та, -те;
зате́мна, присл.
зате́пла, присл.
зате́рти, див. затира́ти
зате́саний, -на, -не
затеса́ти, див. заті ́сувати
зати́лля, -лля, -ллю, в -ллі
зати́м (тому що), присл.
за тим, займ. За тим лі ́сом
затира́ти, -тира́ю, -тира́єш; зате́рти, затру́, -тре́ш; зате́р, -те́рла; і затри́, -трі ́ть
затитулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
затитульо́ваний, -на, -не
за́тичка, -чки, -чці; за́тички, -чок
зати́шни́й, -на́, -не́
за́ти́шно, присл.
за́тишок, -ку, в за́тишку; -тишки, -шків
затіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; затекти́, -течу́, -тече́ш; заті ́к, затекла́, -текли́; заті ́кши
за́тінок, -нку, у -нку; -тінки, -нків
за́тірка, -рки, -рці
заті ́сно, присл.
заті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; затеса́ти, -тешу́, -те́шеш, -те́шуть
за́ткално, -на, -ну; -кална, -кален
затка́ти і заткну́ти, -ткну́, -ткне́ш 
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затка́ти, затчу́, затче́ш (від тка́ти) 
зато́го (от-от, скоро вже), присл. 
за то́го, займ. А все за то́го п’ятака́, що вкрав мали́м я у дяка́ (Шевченко)
зато́ка, -ки, -ці; зато́ки, -то́к 
зато́мість, присл. 
затремті ́ти, -тремчу́, -тремти́ш 
затри́маний, -на, -не
затри́мання, -ння, -нню, -нням 
затри́мати, -маю, -маєш
затри́мувати, -мую, -муєш 
затріпоті ́ти, -тріпочу́, -тріпоти́ш, -тріпотя́ть і затріпота́ти; -тріпочу́, -тріпо́чеш, -тріпо́чуть
затріща́ти, -тріщу́, -тріщи́ш, -тріща́ть
затру́єний, -на, -не
затруїн́ня і затру́єння, -ння
затру́ювати, -ру́юю, -ру́юєш; затруїт́и, -трую́, -тру́їш, -тру́ять
затужи́ти, -тужу́, -ту́жиш, -ту́жать за ким, по кому
зату́рканий, -на, -не 
зату́ркати, -каю, -каєш
за́тхлий, -ла, -ле
за́тхлість, -лости, -лості, -лістю
затхну́тися, -хну́ся, -хне́шся (засмерді ́тися)
затяжни́й, -на́, -не́ 
затя́млювати, -тя́млюю, -тя́млюєш; затя́мити, -тя́млю, -тя́миш, -тя́млять; затя́м, затя́ммо або 

затя́мім, затя́мте
затьма́ри́тися, -рюся, -ришся, -ряться
затьми́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
затьо́р, -тьо́ру, -рові 
заува́ження, -ння, -нню; -ження, -жень і -женнів
заува́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -ва́жать; заува́ж, -ва́жмо, -ва́жте 
заува́жувати, -ва́жую, -жуєш 
зау́лок і заву́лок, -лка; -лки, -лків 
зау́чений, -на, -не 
зау́чування, -ння, -нню, -нням 
зау́чувати, -чую, -чуєш 
зафа́рблення, -ння, -нню 
зафарбо́ваний, -на, -не 
зафарбува́ти, -бу́ю, -бу́єш 
зафіксо́ваний, -на, -не 
зафіксо́вувати, -ксо́вую, -вуєш 
зафіксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш
зафрахто́ваний, -на, -не 
зафрахтува́ти, -хту́ю, -хту́єш
Заха́р, -ра, -рові, -ре! Заха́рович, -ча. Заха́рівна, -вни. Заха́рів
захарасти́ти, -ращу́, -расти́ш
захара́щений, -на, -не
захара́щувати, -щую, -щуєш
захарчо́ваний, -на, -не 
захарчо́вування, захарчува́ння, -ння
захарчо́вувати, -чо́вую, -чо́вуєш
захарчува́ти, -чу́ю, -чу́єш
захво́рі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
захво́рювання, -ння; -вання, -вань і -ваннів
захво́рювати, -рюю, -рюєш
за́хисни́й, -на́, -не́
захи́сник, -ка; -ники, -ків 
захи́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
за́хисно, присл.
за́хист, -сту, у -сті; за́хисти, -тів 
захисти́ти, -хищу́, -хи́сти́ш 
за́хисток, -стку, у -стку; -стки, -стків
захихи́кати, -каю, -каєш
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захища́ти, -ща́ю, -ща́єш, -ща́є 
захи́щений, -на, -не 
за́хід, -ходу; за́ходи, -дів. Шкода́ й за́ходу. Рішу́чі за́ходи
за́хід, за́ходу, -дові, на -ді. До за́ходу со́нця. Чи на схід, чи на за́хід? 
За́хід, -ходу, -дові, на -ді. Поді ́ ї на За́ході. Запози́чення слів із За́ходу
за́хідник, -ка; -ники, -ків
за́хідній, -ня, -нє
західньоевро́пейський, -ка, -ке
західньопівде́нний, -на, -не
західньоукраїн́ський, -ка, -ке
захла́нний, -на, -не
захла́нність, -нности, -нності, -ністю
захлина́тися, -на́юся, -на́єшся
захлину́тися, -ну́ся, -не́шся, -ну́ться
захлисну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
захо́ваний, -на, -не
захо́вування, захова́ння, -ння
захо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш; захова́ти, -хова́ю, -ва́єш 
за́ходень, -ходня, -дневі; -ходні, -днів
захо́дець, -хо́дця; -хо́дці, -дців
захо́джуватися, -джуюся, -джуєшся; заходи́тися, -джу́ся, -ди́шся коло чого
за́ходи, -дів, -дам
захо́дити, -хо́джу, -хо́диш; захо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
захо́жий, -жа, -же; -хо́жі, -жих
захоло́джений, -на, -не 
захоло́джувати, -ло́джую, -ло́джуєш
захолоди́ти, -холоджу́, -ло́диш, -ло́дять
за́холодки, присл.
захопи́ти, -плю́, -хо́пиш, -плять
захо́плений, -на, -не 
захо́плення, -ння; -плення, -плень і -пленнів
захоті ́ти і захті ́ти, -хо́чу, -хо́чеш, захо́чуть і захтя́ть 
захропти́, -ропу́, -poпе́ш; захрі ́п, захропла́, -хропли́ 
заца́ринський, -ка, -ке 
зацвірі ́нькати, -каю, -каєш 
зацвісти́, -цвіту́, -цвіте́ш
зацвяхо́ваний, -на, -не 
зацвяхува́ти, -ху́ю, -ху́єш 
зацеро́ваний, -на, -не 
зацерува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
заци́тьканий, -на, -не 
заци́тькування, -ння, -нню, -нням 
заци́тькувати, -кую, -куєш 
заціка́вити(ся), -ка́влю(ся), -ка́виш(ся); заціка́в(ся), -ка́вте(ся)
заціка́влений, -на, -не
заціка́вленість, -ности, -ності, -ністю
заціка́влення, -ння, -нню, -нням
заціло́ваний, -на, -не 
заціло́вувати, -ло́вую, -ло́вуєш 
зацілува́ти, -лу́ю, -лу́єш 
заціпи́ти, -ці ́плю, -ці ́пиш, -ці ́плять; заці ́п, -ці ́пмо, -ці ́пте 
заці ́плювати, -плюю, -плюєш 
зачаро́ваний, -на, -не 
зачаро́вування, -ння, -нню 
зачаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; зачарува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
зачарува́ння, -ння, -нню, -нням 
зача́ти, зачну́, зачне́ш 
зачека́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є 
зачепи́ти, див. зачіпа́ти 
зачерви́віти, -вію, -вієш 
зачервони́ти, -воню́, -ни́ш що 
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зачервоні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
заче́[і ́ ]ркувати, -кую, -куєш; зачеркну́ти, -кну́, -кне́ш 
зачерпну́ти, -черпну́, -черпне́ш; -черпну́в, -черпну́ла 
заче́саний, -на, -не 
зачеса́ти, див. зачі ́сувати 
зачина́ння, -ння, -нню, -нням 
зачина́ти, -на́ю, -на́єш; зача́ти, зачну́, -чне́ш, -чне́ 
зачи́нений, -на, -не
зачини́ти, -ню́, -ниш, -нить, -нять
зачиня́ти, -ня́ю, -ня́єш, -ня́є 
зачіпа́ти, -па́ю, -па́єш; зачепи́ти, -чеплю́, -че́пиш, -че́плять 
за́чіпка, -пки, -пці; -чіпки, -чіпок 
зачі ́ркувати, див. заче́ркувати 
за́чіска, -ски, -сці; за́чіски, -чісок 
зачі ́сування, -ння, -нню 
зачі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; зачеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть 
зачмели́ти, -мелю́, -ли́ш, -ля́ть 
зачорни́ти, -чорню́, -ни́ш що 
зачорні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
зачу́ханий, -на, -не 
зачу́чверіти, -рію, -рієш 
заша́ри́тися, -ша́рю́ся, -ри́шся і зашарі ́тися, -рі ́юся, -рі ́єшся; заша́ри́вся і зашарі ́вся 
зашварґота́ти, -ґочу́, -ґо́чеш, -ґо́чуть
зашварто́ваний, -на, -не
зашвартува́ти, -ту́ю, -ту́єш
зашелесті ́ти, -лещу́, -сти́ш
зашепоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть; зашепоти́, -ті ́ть і зашепота́ти, -почу́, -по́чеш, -по́чуть; 

-почи́, -чі ́ть
зашерха́ти, -ха́ю, -ха́єш; заше́рхнути, -ну, -неш
заше́рхлий, -ла, -ле
зашива́ти, -ва́ю, -ва́єш; заши́ти, -ши́ю, -ши́єш; заши́й, -ши́йте
заши́йок, -ши́йку; -ши́йки, -ків
зашипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
зашко́дити, -ко́джу, -диш, -дять
зашку́рний, -на, -не
зашнуро́ваний, -на, -не
зашнуро́вування, зашнурува́ння, -ння
зашнуро́вувати, -ро́вую, -вуєш
зашнурува́ти, -ру́ю, -ру́єш
зашпили́ти, -лю, -пи́лиш, -лять
за́шпори, -рів, -рам і за́шпари, -рів (порівн. шпа́ри) 
зашта́тний, -на, -не
защебета́ти, -бечу́, -бе́чеш, -бе́чуть
защемі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
защи́пувати, -пую, -пуєш; защипа́ти, -па́ю, -па́єш кого
защіба́ти, -щіба́ю, -щіба́єш; защебну́ти, -щебну́, -щебне́ш; заще́бнутий = застіба́ти, 

застебну́ти
защіпа́ти, -щіпа́ю, -щіпа́єш; защепну́ти, -щепну́, -щепне́ш; заще́пнений, -на, -не
за́щіпка, -пки, -пці; -щіпки, -щіпок
за́що, присл. 
за що́, займ. За що́ ж ти кара́єш її ́молоду́? За те, що так щи́ро вона́ полюби́ла коза́цькії о́чі? 

(Шевченко)
заяло́жений, -на, -не
заяло́ження, заяло́жування, -ння
заяло́жувати, -жую, -жуєш
заяло́зити(ся), -ло́жу(ся), -зиш(ся), -зять(ся); не заяло́зь(ся), нe -ло́зьте(ся)
за́яць і звичайно за́єць, за́йця, -цеві, за́йче і за́йцю! див. за́єць
заяченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
за́ячий, -ча, -че; -ячі, -чих
зба́вити, зба́влю, зба́виш, зба́вить, -влять; не збав, не зба́вте
збагати́ти, -гачу́, -гати́ш, -тя́ть 
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збагаті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш, -ті ́є
збага́чений, -на, -не 
збага́чення, -ння, -нню, -нням 
збага́чування, -ння, -нню, -нням 
збага́чувати, -чую, -чуєш 
зба́гнений, -на, -не; дієпр. 
збагне́нний, -на, -не; прикм. 
зба́гнення, -ння, -нню, -нням 
збагну́ти, -гну́, -гне́ш, -гне́ 
збайдужі ́лий, -ла, -ле 
збайдужі ́ння, -ння до кого-чого 
збайдужі ́ти, -жі ́ю, -жі ́єш 
збалянсо́ваний, -на, -не 
збалянсува́ти, -су́ю, -су́єш
збанкру́титися, -чуся, -тишся 
збанкрутува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
збезси́лений, звич. знеси́лений, -на, -не
збезче́стити, -че́щу, -че́стиш; не збезче́сть, -че́стьмо, -че́сте
збезче́щений, -на, -не
збенте́жений, -на, -не
збенте́ження, -ння, -нню, -нням
збенте́жиш, -те́жу, -те́жиш, -те́жать; не збенте́ж, -те́жмо, -те́жте
зберіга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; зберегти́, -режу́, -реже́ш, -режу́ть; збері ́г, зберегла́, зберегли́; 

збері ́гши
зби́раний, -на, -не
збирани́на, -ни, -ні
збирани́ця, -ці, -цею
збира́ння, -ння, -нню, -нням
збира́ти, збира́ю, збира́єш, збира́є; зібра́ти, зберу́, збере́ш, зберу́ть
збира́ч, -ча́, -че́ві; -рачі ́ , -чі ́в
збирачі ́в, -че́ва, -че́ве
збира́чка, -ра́чки, -чці; -ра́чки, -pа́чок
збира́ччин, -на, -не
зби́ти, зіб’ю́, зіб’є́ш, -б’є́, -б’ю́ть
зби́ток, -тку; зби́тки, -тків
збито́чний, -на, -не
збито́чник, -ка, -ку! -ники, -ків
збито́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
збіг, збі ́гу, в -гові
збіго́висько, -ка, -ку; -виська, -виськ
збідні ́ння, -ння, -нню
збідні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
збіжже́вий, -ва, -ве 
збі ́жжя, -жжя, -жжям, у збі ́жжі і в збі ́жжю 
збі ́льшений, -на, -не 
збі ́льшення, -ння, -нню, -нням 
збільшови́читися, -чуся, -чишся, -чаться
збі ́льшування, -ння, -нню
збі ́льшувати, збі ́льшую, -шуєш; збі ́льши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть; збільши́, збільші ́ть
збір, збо́ру; збо́ри, -рів
збі ́рка, -рки, -рці; збі ́рки, -рок
збі ́рний, -на, -не
збі ́рник, -ка, -кові, у -ку; -ники, -ків
збі ́са, присл. Збі ́са га́рна
збли́зька, присл. 
збожево́літи, -лію, -лієш 
збо́їни, збо́їн, -їнам
збо́їще, -ща, -щу; -їща, -їщ 
збо́ку, присл. У жупа́ні, круго́м па́ні і спе́реду й збо́ку (Шевч.). Збо́ку чу́єш доко́ри
з бо́ку чого, імен. З бо́ку села́
збо́чений, -на, -не
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збо́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
збо́чи́ти, збо́чу́, збо́чи́ш, збо́ча́ть; не збоч, збо́чте
збреха́ти, збрешу́, збре́шеш, -шуть
збро́йний, -на, -не
збро́я, збро́ї, збро́єю, збро́є!
Збруч, Збру́ча́, Збру́че́ві (р.)
збру́я, збру́ї, збру́єю
збу́джений, -на, -не
збу́дження, -ння, -нню, -нням
збу́джувати, -джую, -джуєш; збуди́ти, -джу́; -диш, -дять
збудо́ваний, -на, -не
збудува́ння, -ння, -нню, -нням
збудува́ти, -ду́ю, -ду́єш; збуду́й, -ду́йте
збу́рений, -на, -не 
збу́рення, -ння, -нню
збуржуа́знення, -ння 
збу́рити, -рю, -риш, -рять; збур, збу́рте
збу́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
збур’яні ́лий, -ла, -ле
збур’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
зважа́ння, -ння, -нню на кого що
зважа́ти, -жа́ю, -жа́єш на кого-що
зва́жений, -на, -не
зва́жити, зва́жу, зва́жиш, зва́жать; зваж, зва́жмо, зва́жте
зва́житися, -жуся, -жишся, -жаться на що; зва́жся, зва́жтеся
зва́жування, -ння, -нню, -нням
зва́жувати, -жую, -жуєш
зва́ний, -на, -не
зва́ння, -ння, -нню, -нням
зва́рений, -на, -не
звари́ти, зварю́, зва́риш, -рять
зва́ти(ся), зву́(ся), зве́ш(ся), зву́ть(ся)
зве́дений, -на, -не
зведеню́к, -ка́; -нюки́, -кі ́в
зве́зений, -на, -не
зве́зти́, звезу́, звезе́ш, -зе́, -зу́ть; звіз, звезла́, звезли́; зві ́зши
звелича́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є 
звели́чений, -на, -не 
звели́чення, -ння, -нню, -нням 
звели́чити, -ли́чу, -ли́чиш, -чать 
звелі ́ти, звелю́, звели́ш
звере́снути, -ре́сну, -ре́снеш 
зве́рнений, -на, -не 
зверта́ння, -ння, -нню, -нням 
зверта́тися, -та́юся, -та́єшся; зверну́тися, зверну́ся, зве́рнешся
зверх, присл.
зве́рхник, -ка; -ники, -ків
зве́рхній, -ня, -нє
зве́рхність, -ности, -ності, -ністю
зве́рху, присл.; з ве́рху чого, імен.
зве́ршений, -на, -не
зве́сти́, зведу́, зведе́ш; звів, звела́; зві ́вши
зве́чора, присл.
звечорі ́ти, -рі ́є, -рі ́ло
звика́ти, -ка́ю, -ка́єш; зви́кнути, -кну, -кнеш до чого 
зви́нний, -на, -не (моторний, жвавий)
Звиногоро́дка, -дки, -дні (м.)
звиногоро́дський, -ка, -ке 
Звиногоро́дщина, -ни, -ні 
звиса́ти, -са́ю, -са́єш; зви́снути, зви́сну, -неш, -не; зви́слий 
зви́сока, присл.
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зви́ти, зів’ю́, зів’є́ш, зів’є́, зі ́в’ємо́, зі ́в’єте́, зі ́в’ю́ть; звий, зви́йте
звитя́жець, -жця, -жцеві, -жцю! -тя́жці, -жців = перемо́жець
звитя́жний, -на, -не
звихнений і звихнутий, -та, -те
звихну́ти, -хну́, -хне́ш
звичає́вий, -ва, -ве
зви́ча́й, зви́ча́ю, -ча́єві, -ча́єм; зви́ча́ї, -ча́їв
звича́йний, -на, -не 
звича́йність, -ности, -ності, -ністю
звичайні ́ше, присл.
звича́йно, присл.
зви́чений, -на, -не до чого 
зви́чка, -чки, -чці; зви́чки, -чок 
зви́чний, -на, -не до чого
зві ́дки, присл.
звідкіля́, звідкі ́ль, присл. = зві ́дки
звідо́млення, -ння; -лення, -лень і -леннів
звідо́мний, -на, -не
зві ́дси і зві ́дци, присл.
звідсіля́, звідсі ́ль і звідкіля́, звідці ́ль, присл. = зві ́дси
звідта́м, присл. = зві ́дти
зві ́дти, присл.
звідтіля́, звідті ́ль, присл. = зві ́дти
звідусіля́, звідусі ́ль, присл.
звідусю́ди, присл.
зві ́дци = зві ́дси, присл.
звізда́р, -ря́; -дарі ́ , -рі ́в
звій, зво́ю, зво́єві, зво́єм; зво́ї, зво́їв
зві ́ку (ніколи), присл.
звікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
зві ́льна, присл.
зві ́льнений, -на, -не
зві ́льнення, -ння, -нню, -нням
звільни́ти, -ню́, -ни́ш, -ня́ть
зві ́нчаний, -на, -не
звір, зво́ру; зво́ри, -рів (яр, долина)
звір, -ра (одного), -ру (звір’я), -рові, -ром; зві ́рі і зві ́ри, зві ́рів, -рам
звіреня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
звіреня́тко, -ка, -кові; -ня́тка 
звіри́нець, -ри́нця, -нцеві, в -нці; -ри́нці, -нців 
звірі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
звіро́к, -рка́; звірки́, -ркі ́в
звірча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
звірюва́тий, -та, -те
звірю́ка, -ки, -ці; -рю́ки, -рю́к 
звіря́, -ря́ти, -ря́ті, -ря́м; звіря́та, -ря́т
зві ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям 
звіря́тися, -ря́юся, -ря́єшся; зві ́ритися, -рюся, -ришся на кого; зві ́рся, зві ́рмося, зві ́ртеся
звіря́тко, -ка, -кові, -ком; -ря́тка, -ря́ток
звіря́чий, -ча, -не
зві ́сний, -на, -не
зві ́сно, присл.
зві ́стка, -тки, -тці; звістки́, -сто́к, -стка́м
звіт, -ту, у-ті; зві ́ти, -тів
зві ́тний, -на, -не 
звітува́ння, -ння, -нню
звітува́тися, -ту́юся, -ту́єшся 
зво́дини, -дин, -динам 
зво́дити, зво́джу, зво́диш; зводь, зво́дьте; див. зве́сти́
зво́зити, зво́жу, зво́зиш, зво́зять; звозь, зво́зьте; див. зве́зти́ 
звойо́ваний, -на, -не
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зволіка́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є 
зво́мпити, -плю, -пиш, -пить, -плять; не звомп, зво́мпім, зво́мпте
зворо́т, -ро́ту; -ро́ти, -тів 
зворо́тний, -на, -не 
звору́шений, -на, -не
звору́шення, -ння; -шення, -шень і -шеннів
зворуши́ти, -рушу́, -ру́шиш, -ру́шать; звору́ши́в; зворуши́, -ші ́ть і звору́ш, звору́ште
звору́шування, -ння, -нню 
звору́шувати, -pу́шую, -ру́шуєш
звоюва́ти, звою́ю, звою́єш, звою́є 
звук, зву́ка і -ку, -кові; зву́ки, -ків
звукови́й, -ва́, -ве́
звуконаслі ́дування, -ння, -нню
звукосполу́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
Звя́гель, -гелю (м.); звя́гельський
Звя́гельщина, -ни, -ні
зв’я́заний, -на, -не 
зв’яза́ти, зв’яжу́, зв’я́жеш, -жуть 
зв’язо́к, -зку́, в -зку́; -зки́, -зкі ́в
зв’я́зування, -ння, -нню, -нням
зв’я́зувати, -зую, -зуєш, -зує
зв’я́лений, -на, -не
зв’яли́ти, зв’ялю́, -ли́ш, -ля́ть 
зв’я́нути, і зів’я́нути, -ну, -неш, -не
зга́га, -ги, -зі
зга́даний, -на, -не 
згада́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є
зга́дка, -дки, -дці; зга́дки́, зга́до́к
зга́дуваний, -на, -не
зга́дування, -ння, -нню
зга́дувати, -дую, -дуєш кого, що, про кого, про що, за кого, за що
зганя́ти, -ня́ю, -ня́єш, -ня́є
зганьби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
зга́ньблений, -на, -не
згар, зга́рі, -рі, зга́р’ю
зга́рище, -ща, -щу, -щем, на -щі; -рища, -рищ
зга́рячу, присл.
зги́нути, зги́ну, -неш, -нуть; згинь, зги́ньмо, зги́ньте
згі ́дний, -на, -не
згі ́дно з чим, присл.
згін, зго́ну, -нові
згі ́рклий, -ла, -ле
згі ́ркнути, -ну, -неш; згірк, згі ́ркла
згі ́рний, -на, -не
згі ́рок, -рка, на згі ́рку; згі ́рки, -ків
згірш, згі ́рше, присл.
згі ́рший, -ша, -ше
згі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, на -р’ї; згі ́р’я, -р’їв
згла́джений, -на, -не 
згла́джувати, -джую, -джуєш
згла́дити, -джу, -диш, -дять; згла́дьте
згли́бока, присл.
зглу́ха, присл.
згля́нутися, -нуся, -нешся, -нуться; згля́нься, згля́ньмося, згля́ньтеся на кого
згно́єний, -на, -не 
згноїт́и, згною́, згноїш́, згноя́ть
зго́да, -ди, -ді; зго́ди, згод
зго́ден, зго́дна, зго́дне = згі ́дний
зго́джений, -на, -не
зго́дження, -ння
зго́джуватися, -джуюся, -джуєшся, -ється
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зго́ди́тися, -джуся, зго́дишся, -дятся; зго́дься, зго́дьтеся
зго́дом, присл.
зго́нити, зго́ню, зго́ниш; згонь, зго́ньмо, зго́ньте 
зго́рда, присл. 
згори́, присл.
з гори́, імен. Ле́две зійшо́в з гори́
згорі ́ти, див. згоря́ти 
зго́рнений і зго́рнутий, -та, -те 
зго́ртаний, -на, -не
згорта́ти, -та́ю, -та́єш; згорну́ти, -ну́, -неш; згорну́в, -ну́ла 
згоря́ти, -ря́ю, -ря́єш; згорі ́ти, -рю́, -ри́ш, -ри́ть, -ря́ть
згра́бний = зґра́бний, -на, -не 
згра́я, згра́ї, згра́єю; згра́ї, зграй
згре́бло, -ла, -лу; згре́бла, згре́бел 
згребти́, див. згріба́ти 
згре́цька, присл.
згріба́ти, згріба́ю, згріба́єш; згребти́, згребу́, згребе́ш; згріб, згребла́, згребли́; згрі ́бши
згрома́джений, -на, -не
згрома́дження, згрома́джування, -ння
згрома́джувати, -джую, -джуєш
згрома́дити, -ма́джу, -ма́диш; згрома́дь, -дьмо, -дьте
згрупо́ваний, -на, -не
згрупува́ти, -пу́ю, -пу́єш
згуби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
згу́блений, -на, -не
згурто́ваний, -на, -не
згуртува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
згу́слий, -ла, -ле
згу́снути, згу́сну, -неш
згусти́ти, згущу́, -сти́ш
згу́сток, -тка; згу́стки, -тків
згу́щений, -на, -не
згу́щення, -ння, -нню, -нням
згу́щування, -ння, -нню
згу́щувати, -щую, -щуєш
зґвалто́ваний, -на, -не
зґвалтува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
зґе́дзитися, -джуся, -дзишся і зґе́дзатися, -дзаюся, -дзаєшся
зґра́бний і згра́бний, -на, -не
зґ[г]ра́бність, -ности, -ності, -ністю
зґ[г]ра́бно, присл.
зґрасува́ти, -су́ю, -су́єш
здаве́н, присл.
здаве́н-да́вна, присл.
зда́вна, присл.
з да́вніх-даве́н, присл.
з да́внього-да́вна, присл.
зда́ле́ка, зда́леку, присл.
зда́ля, присл. 
зда́ти(ся), здам(ся), здаси́(ся), здасть(ся)
зда́тний, -на, -не до чого, на що
зда́тність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -ностей
здебі ́льша, здебі ́льшого, присл.
здеклясо́ваний, -на, -не
здерев’я[ве]ні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
зде́рти, див. здира́ти
здешеві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш
здеше́влення, -ння, -нню, -нням
здеше́влювати, -люю, -люєш; здешеви́ти, -влю́, -ви́ш, -вля́ть
здиба́ти, -ба́ю, -ба́єш
зди́бати, зди́баю, -баєш, -бають і зди́блю, зди́блеш, зди́блють
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здиво́ваний, -на, -не
здивува́ння, -ння, -нню, -нням
здивува́тися, -ву́юся, -ву́єшся
зди́міти, -мію, -мієш
здира́ти, здира́ю, здира́єш; зде́рти, здеру́, здере́ш; -ру́ть; здер, зде́рла
зди́рник, -ка; -ники, -ків 
зди́рство, -ва, -ву
зди́рський, -ка, -ке
здискредито́ваний, -на, -не
здискредитува́ти, -ту́ю, -ту́єш
з дити́нства, імен.
здиха́ння, -ння, -нню
здиха́ти, -ха́ю, -ха́єш; здо́хнути, здо́хну, здо́хнеш; здох, здо́хла
здича́вілий, -ла, -ле
здича́віння, -ння, -нню, -нням
здича́віти, -вію, -вієш
зді ́бний, -на, -не дo чого
зді ́бність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -ностей
з ді ́да-пра́діда, присл.
здійма́ти, -ма́ю, -ма́єш; здійня́ти, здійму́, зді ́ймеш, -муть
зді ́йнятий, -та, -те
зді ́йснений, -на, -не (що здійснився)
зді ́йсненний, -на, -не (що може здійснитися)
зді ́йснення, -ння 
зді ́йсни́ти(ся), зді ́йсню́(ся), зді ́йсни́ш(ся), зді ́йсне́ть(ся)
зді ́йснювати, -снюю, -снюєш, -снює
здір, здо́ру, -рові
здо́бич, -чі, -чі, -ччю; здо́бичі, -чів
здоби́чний, -на, -не
здоби́чник, -ка; -ники, -ків
здобува́ння, -ння, -нню, -нням 
здобува́ти, -бува́ю, -бува́єш; здобу́ти, -бу́ду, -бу́деш; здобу́дь, -бу́дьмо, -бу́дьте 
здобу́ток, -тку; -бу́тки, -тків 
здобуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
здовж, уздо́вж чого, прийм.
здо́гад, -ду, в -ді; здо́гади, -дів 
здоганя́ти, -ня́ю, -ня́єш; здогна́ти, здожену́, -жене́ш 
Здолбуно́ве, -вого, -вому, -вим, у -но́вому або у -но́вім (м.); здолбуні ́вський, -ка, -ке
здоро́в, -ро́ва, -ро́ве = здоро́вий
здорове́зний, -на, -не
здорове́нний, -на, -не
здорове́цький, -ка, -ке
здоро́вий, -ва, -ве
здорови́ло, -ла, -лові; -ви́ли, -ви́лів і -ви́л
здорові ́ший, -ша, -ше
здоро́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям
здоро́в’ячко, -ка, -ку
здоро́жений, -на, -не
здоро́житися, -ро́жуся, -ро́жишся, -жаться
здох, -ху, -хові 
здо́хнути, див. здиха́ти
здрига́тися, -га́юся, -га́єшся; здригну́тися, -ну́ся, -не́шся
здрі ́бна, присл.
здріма́ти, -ма́ю, -ма́єш
зду́ру, присл.
зе́бу, не відм. (ч. р.)
зевропе́їтися, -пе́юся, -пе́їшся 
Зевс, Зе́вса, -всові або Зеве́с, -ве́са, -ве́сові (гр. міт.)
зеконо́мити, -но́млю, -миш, -млять; зеконо́м, -но́ммо або -но́мім, -но́мте
зелена́стий, -та, -те
зелене́сенький, -ка, -ке
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зеле́ний, -на, -не
зелени́ти, -леню́, -ни́ш що
зелені ́сінький, -ка, -ке
зелені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
зелені ́шати, -шаю, -шаєш
зелені ́ший, -ша, -ше
зеленкува́тий, -та, -те
зеленя́вий, -ва, -ве
зело́т, -та; -ло́ти, -тів (гр.)
зеля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців
Зеля́ндія, -дії, -дією
зеля́ндка, -дки, -дці; -ля́ндки, -ля́ндок
зеля́ндський, -ка, -ке
зе́льтерська вода́, -ської води́
земе́лька, -льки, -льці
зе́мець, зе́мця; зе́мці, -мців
землевла́сник, -ка; -ники, -ків
землевла́сницький, -ка, -ке
землеволоді ́ння, -ння, -нню, -нням
землевпоря́дження, -ння, -нню
землевпоря́дний aбo землевпоря́дчий
землезна́вство, -ва, -ву 
землезна́вчий, -ча, -че
землемі ́р, -ра; -мі ́ри, -рів
земле́пис, -су; -писи, -сів (ч. р.)
землетру́с, -су; -тру́си, -сів
землеу́стрій, -рою, -роєві, -роєм; -у́строї, -роїв
Зе́млін, -ну, -ном, в -ні (м.) 
земля́, -лі ́ , -ле́ю, зе́мле! зе́млі, земе́ль
земля́к, -ка́, -ля́че! -ляки́, -кі ́в 
земляни́й, -на́, -не́ 
земля́цтво, -ва, -ву 
земля́цький, -ка, -ке 
земля́чка, -чки, -чці; -ля́чки, -чок 
земля́ччин, -на, -не (від земля́чка) 
зе́мство, ва, -ву 
зе́мський, -ка, -ке
зені ́т, -ту, в -ті
зені ́тний і зені ́товий, -ва, -ве
зерни́на, -ни, -ні; -ни́ни, -ни́н
зерни́стий, -та, -те
зе́рно, -на, -ну; зе́рна, зе́рен
зе́рнятко, -ка, -ку; -нятка, -няток
зеро́ (нуль), не відм.
зефі ́р, -ру; -фі ́ри, -рів (вітер і матерія)
з’є́днаний, -на, -не
з’єдна́ння, -ння, -нню, -нням
з’єдна́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є
з’є́днування, -ння, -нню
з’є́днувати, -дную, -днуєш
Зєлі ́нський, -кого (рос. і пол. прізв.)
зжа́литися, -люся, -лишся, -ляться; зжа́лься, -мося, -теся над ким
зжа́ти, зіжну́, -неш; зіжни́, -ні ́ть
зже́рти, зжеру́, -ре́ш; -зжер, зже́рла
зжина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є
зжи́ти, зживу́, -ве́ш, -ве́ 
зжо́вкнути, -кну, -кнеш; зжовк, зжо́вкла
зжури́тися, -рю́ся, -ришся, -риться, ряться
з-за, прийм.
зза́ду, присл.
з-за кордо́ну, імен.
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ззива́ти, -ва́ю, -ва́єш
ззира́тися, -ра́юся, -ра́єшся 
ззиркну́тися і ззирну́тися, -ну́ся, -не́шся
ззі ́сти, ззім, ззіси́, звичайно з’їс́ти, з’їм, з’їси́; див. з’їс́ти
ззува́ти, -ва́ю, -ва́єш; ззу́ти, ззу́ю, ззу́єш що; ззуй, ззу́йте
зиґза́ґ, -ґу; -за́ґи, -за́ґів (фр. zigzag) або зикза́к, -ку; -за́ки, -ків (нім. der Zickzack)
зизоо́кий, -ка, -ке
зима́, -ми́, -мі ́ , зи́мо! зи́ми, зим
зимі ́вля, -лі, -лею; -мі ́влі, -мі ́вель
зи́мний, -на, -не
зимо́ви́й, -ва́, -ве́
зи́монька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
зимува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
зирк, виг.
зи́рка́ти, -ка́ю, -ка́єш; зи́ркну́ти, -кну́, -кне́ш на кого, на що
зиск, -ку, -кові 
зи́чити, зи́чу, зи́чиш, зи́чать; зич, зи́чмо, зи́чте кому чого 
зичли́вий, -ва, -ве
зичли́вість, -вости, -вості, -вістю
зі, прийм. = зо, із; див. зо
зі ́бганий, -на, -не
зібга́ти, -га́ю, -га́єш, -га́є
Зі ́бер, -ра, -рові (прізв.) 
зібра́ти, зберу́, збере́ш, збере́ 
зі ́во, зі ́ва, зі ́ву; зі ́ви, -вів 
зів’я́лий, -ла, -ле 
зів’я́нути і зів’я́ти, -в’я́ну, -неш 
зігна́ти, зжену́, зжене́ш 
зіґноро́ваний, -на, -не 
зіґнорува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
Зі ́ґфрід, -да, -дові (нім. ім’я)
зідха́ння, -ння; -ха́ння, -ха́нь і -ха́ннів, -ха́нням 
зідха́ти, -дха́ю, -дха́єш; зідхну́ти, -ну́, -не́ш за ким-чим
Зіза́ній, -нія, -нієві (ім’я)
зізна́ння, -ння; -зна́ння, -зна́нь і -ннів
зізна́тися, -на́юся, -на́єшся
Зіли́нський, -кого (укр. прізв.)
зі ́лля, -лля, -ллю, -ллям, в -ллі
зілля́стий, -та, -те
зілля́ти, зілля́ю, зілля́єш і зіллю́, зіллє́ш, -ллє (від зли́ти)
зі ́ллячко, -ка, -ку; -чка, -чок 
зілюструва́ти, -ру́ю, -ру́єш
зіма́, пишемо за етимол. зима́
зім’я́ти, зімну́, зімне́ш 
зім’я́тий, -та, -те 
Зі ́на, -ни, Зі ́нин, -на, -не 
Зінаїд́а, -ди. Зінаїд́ин, -на, -не 
Зіно́в’єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
Зіно́вій, -вія. Зіно́війович, -ча. Зіно́віївна, -ївни. Зіно́віїв, -вієва
Зіно́в’ївське, -кого, -кому, в -кому (м.)
зіно́в’ївський, -ка, -ке
зі ́нське щеня́, -кого щеня́ти 
Зінькі ́в, -ко́ва, -ко́ву, -вом (м.); зінькі ́вський, -ка, -ке
Зінькі ́вський, -кого, -кому, -ким (пр.)
Зінькі ́вщина, -ни, -ні
Зінько́, -ка́, -ко́ві, Зі ́ньку!
зіпсо́ваний, -на, -не
зіпсува́ти, -сую́, -сує́ш
зіпсуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
зіп’я́сти і зіпну́ти, зіпну́, зі ́пнеш; зі ́пнутий і зіп’я́тий
зір, зо́ру, -рові 
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зі ́рваний, -на, -не 
зірва́ти, зірву́, зі ́рвеш, зі ́рвуть 
зі ́рка, -рки, -рці; зі ́рки́, зі ́ро́к
зірни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
зі ́рочка, -чки, -чці; -рочки́, -рочо́к
зірча́стий, -та, -те 
зісла́ти, -шлю́, -шле́ш, -шле́
зіспо́ду, присл.
зі ́ссаний, -на, -не
зісса́ти, зіссу́, зіссе́ш, зіссу́ть 
зіста́влення, -ння; -вення, -влень і -вленнів
зі ́ткнення, -ння, -нню
з’їда́ти, -да́ю, -да́єш
з’їж́а, -жі, -жі, -жею
з’їжджа́ння, -ння, -нню
з’їжджа́ти, -джа́ю, -джа́є
з’їж́джений, -на, -не
з’їж́итися, -жуся, -жишся; з’їж́ений
з’їзд, -ду, на -ді; з’їз́ди, -дів
з’їз́дити, з’їж́джу, -диш; з’їздь, -дьмо, -дьте що
з’їзди́ти, з’їжджу́, -ди́ш; з’їзди́, -ді ́ть
з’їз́дитися, -жджуся, -здишся
з’їзди́тися, -димо́ся, -дя́ться
з’їс́ти, з’їм, з’їси́, з’їсть, з’їмо́, з’їсте́, з’їдя́ть; з’їж, з’їж́те
з’їх́ати, з’їд́у, з’їд́еш; з’їдь, з’їд́ьмо, з’їд́ьте
зйо́ржений, -на, -не
зйо́ржитися, -жуся, -жишся, -жаться
з кра́ю чого, імен., скра́ю, присл.
зла́зити, зла́жу, -зиш; злазь, зла́зьмо, зла́зьте
злам, -му; зла́ми, -мів
зла́маний, -на, -не
злама́ти, -ма́ю, -ма́єш і зломи́ти, зло́млю́, зло́миш, -млять
злеге́нька, присл. 
злеге́сенька, присл. 
зле́гка, присл.
зле́гшення, -ння, -нню, -нням
злегши́ти, -шу́, -ши́м, -ша́ть
зледащі ́ння, -нню, -нням
зледащі ́ти, -щі ́ю, -щі ́єш
злеті ́ти, злечу́, злети́ш; див. зліта́ти
зле́цький, -ка, -ке
зли́го́дні, -нів, -ням, -нями
злиго́дній, -ня, -нє
злида́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -да́рю! -дарі ́ , -рі ́в, -ря́м
злида́рка, -рки, -рці; -да́рки, -да́рок
злида́рчин, -на, -не
злиде́нний, -на, -не
злиде́нник, -ка; -нники, -ків
злиде́нність, -ности, -ності, -ністю
злиде́нно, присл.
зли́дні, -нів, -ням
зли́ти, зіллю́, зіллє́ш, зіллє́, зіллє́мо, зіллє́те, зіллю́ть; злий, зли́ймо, зли́йте що
зли́тися, зіллю́ся, зіллє́шся
зли́ти(ся), злю(ся), злиш(ся)
зліквідо́ваний, -на, -не 
зліквідува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
злі ́сний, -на, -не
злі ́сниця, -ці, -цею, -це! -ниці, -ниць
злі ́сно, присл.
злість, зло́сти, зло́сті, злі ́стю
зліт, зле́ту; зле́ти, -тів

200



Російсько-український словник ділової мови

зліта́ти, зліта́ю, зліта́єш; злеті ́ти, злечу́, злети́ш
злободе́нний, -на, -не = пеку́чий
зловжива́ння, -ння, -нню, -нням 
зловжива́ти, -ва́ю, -ва́єш; зловжи́ти, -живу́, -живе́ш що і чого
злові ́сний, -на, -не 
злові ́сник, -ка; -ники, -ків
злові ́сниця, -ці, -цею, -це! -ниці, -ниць
зловми́сний і зломи́сний, -на, -не
зловми́сність, -ности, -ності
зловоро́жий, -жа, -же
зловоро́жість, -жости, -жості, -жістю
зло́діїв, -дієва, -дієве
зло́дій, -дія, -дієві, -дієм, -дію! -ді ́ ї, -ді ́ їв
зло́дійка, -ки, -ці; -ді ́йки, -ді ́йок
злоді ́йкува́тий, -та, -те
зло́ді ́йство, -ва, -ву
зло́ді ́йський, -ка, -ке
злодю́га, -ги, -зі; -дю́ги, -дю́г
злодю́жка, -жки, -жці; -дю́жки
зломи́ти, -млю́, зло́миш, -млять = злама́ти
злосли́вий, -ва, -ве
злосли́вість, -вости, -вості, -вістю
зло́стува́ти, -сту́ю, -сту́єш
зло́чи́н, -ну, в -ні; зло́чини, -нів
злочи́нець, -нця, -нцеві, -чи́нцю! -чи́нці, -нців
злочи́нний, -на, -не
злочи́нник, -ка, -кові, -нику! -ники 
злочи́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
злочи́нність, -ности, -ності, -ністю
злочи́нство, -ва, -ву; -чи́нства, -чи́нств
злоя́кісний, -на, -не
злу́ка, -ки, -ці
злу́чення, -ння, -нню, -нням
злю́щий, -ща, -ще і злю́чий, -ча, -че
зля́каний, -на, -не
зляка́тися, -ка́юся, -ка́єшся
з ля́ку, присл. 
змага́ння, -ння, в -нні; -га́ння, -га́нь і -га́ннів
змага́ти(ся), -га́ю(ся), -га́єш(ся), -га́ють(ся)
зма́лечку, зма́леньку, присл. 
зма́лку, зма́лу, присл. 
змалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є 
змальо́ваний, -на, -не
зма́льства, присл. 
змарно́ваний, -на, -не 
змарнува́ти, -рну́ю, -рну́єш 
зматчі ́лий, -ла, -ле (про рій) 
зматчі ́ти, -чі ́ю, -чі ́єш
зме́лений і змо́лотий (від змоло́ти)
зменша́ти, -ша́ю, -ша́єш = зме́ншувати
зме́ншений, -на, -не
зме́ншення, -ння, -нню, -нням
зме́ншено-пестли́вий, -ва, -ве 
зменши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть; зменши́, зменші ́ть 
зме́ншувати, -шую, -шуєш
змертві ́ння, -ння, -нню, -нням 
змертві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш 
зми́лини, -лин, -линам 
зми́лок, -лка; зми́лки, -лків 
зми́лування, -ння, -нню, -нням 
зми́луватися, -луюся, -луєшся 

201



Російсько-український словник ділової мови

змина́ти, -на́ю, -на́єш; змину́ти, -ну́, -не́ш
з-між, прийм.
змізкува́ти, -зку́ю, -зку́єш
змі ́ їв, змі ́єва, змі ́єве
Змі ́ їв, Змі ́єва, -ву, -вом (місто)
змі ́ ївський, -ка, -ке
Змі ́ ївщина, -ни, -ні
змій, змі ́я, змі ́єм; змі ́ ї, змі ́ їв
змі ́на, -ни, -ні; змі ́ни, змін
змі ́нений, -на, -не; дієпр.
змі ́нний, -на, -не; прикм.
змі ́нність, -ности, -ності, -ністю
змі ́нювати(ся), змі ́нюю(ся), -нюєш(ся); зміни́ти(ся), зміню́(ся), змі ́ниш(ся), -нять(ся) 
змі ́ряний, -на, -не 
змі ́ряти, -ряю, -ряєш, -ряє 
зміси́ти, змішу́, змі ́сиш; змі ́шений 
змісто́вний, -на, -не 
змісто́вність, -ности, -ності, -ністю
змі ́цнення, -ння, -нню, -нням
зміцні ́ти, -ню́, -ни́ш, -ни́ть 
змі ́цнювання, -ння, -нню 
змі ́цнювати, -нюю, -нюєш, -нює 
змі ́шаний, -на, -не (від зміша́ти) 
змі ́шування, -ння, -нню 
змі ́шувати, -шую, -шуєш; зміша́ти, -ша́ю, -ша́єш 
змо́ва, -ви, -ві; змо́ви, змов
змо́га, -ги, -зі
змогти́, змо́жу, змо́жеш; зміг, змогла́, змогли́; змі ́гши
змогти́ся, змо́жуся, -жешся
змока́ти, -ка́ю, -ка́єш; змо́кнути і змо́кти, змо́кну, змо́кнеш; змок, змо́кла
змо́клий, -ла, -ле
змокра́[я́]віти, -вію, -вієш 
змо́лоду; присл.
змоло́ти, змелю́, зме́леш, зме́лють; змели́, змелі ́ть; змоло́в, змоло́ла
змо́лотий, -та, -те і зме́лений
змо́ршка, -шки, -шці; змо́ршки, -рщок, -ршкам 
змо́рщений, -на, -не 
змо́рщити(ся), -щу(ся), -щиш(ся), -щать(ся); змо́рщ(ся), змо́рщмо(ся) і змо́рщім(ся), 

змо́рщте(ся)
змоско́витися, -влюся, -вишся, -вляться
змоско́влений, -на, -не
змоско́влення, -ння, -нню, -нням 
змоско́вська, присл. 
зму́сити, див. зму́шувати 
зму́чений, -на, -не 
зму́чити, зму́чу, зму́чиш, -чать 
зму́шений, -на, -не 
зму́шувати, зму́шую, -шуєш; зму́сити, зму́шу, -сиш; зму́сив, -сила; змусь, зму́сьте кого 
зм’я́кнути, -ну, -неш 
зм’якша́ти, -кша́ю, -кша́єш 
зм’я́кшений, -на, -не
зм’я́кшення, -ння, -нню, -нням 
зм’якши́ти, -кшу́, -кши́ш, -кша́ть 
зм’я́ти, зімну́, зімне́ш 
з-на, прийм.
знаве́ць, знавця́, -це́ві; -вці ́ , -вці ́в 
знавісні ́лий, -ла, -ле 
знавісні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
зна́гла, присл. 
з-над, прийм. 
знадво́ру, присл. 
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зна́діб, -добу; зна́доби, -бів 
зна́ді ́бок, -бку; -бки, -бків 
знаді ́б’я, -б’я, -б’ю, -б’ям 
зна́дтом, присл.
знайо́ма, -мої; -йо́мі, -мих; імен. 
знайо́мий, -ма, -ме; прикм.
знайо́мий, -мого; -йо́мі, -мих; імен.
знайо́мити, -йо́млю, -миш, -мить, -млять; знайо́м, знайо́ммо (і знайо́мім), -йо́мте
знайо́мість, -мости, -мості, -містю
знайо́млення, -ння, -нню
знайти́, знайду́, -де́ш; зна́йдений
знак, зна́ку́, по знаку́; знаки́, -кі ́в
знамени́то, присл.
знаме́нний, -на, -не
знаме́нник, -ка; -ники, -ків (мат.)
знаме́нність, -ности, -ності, -ністю
знаме́нно, присл.
знаме́но́, -на́, -ну́; -ме́на, -ме́н
зна́ний, -на, -не
зна́ння́, -ння́, -нню́, -ння́м; знання́, знанні ́в
зна́ро́шне, присл.
знаря́ддя, -ддя, -ддю, -ддям; -ря́ддя, -ря́ддів і -ря́дь
зна́ти, зна́ю, зна́єш, зна́є
зна́тися, зна́юся, зна́єшся на чому
знаття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
зна́хар, -ря, -реві; -харі ́ , -рі ́в
зна́харів, -рева, -реве
зна́харка, -рки, -рці; -харки, -харок
зна́харчин, -на, -не
знахідни́й, -на́, -не́
знахо́дити, -хо́джу, -хо́диш; знахо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте 
зна́чення, -ння; -чення, -чень 
зна́чити, зна́чу, зна́чиш (визчачати)
значи́ти, значу́, значи́ш, значи́ть (робити знаки на чомусь)
значі ́ння, -ння; -чі ́ння, -чі ́нь чого (карбування тощо)
значни́й, -на́, -не́ 
зна́чця, скороч. зна́читься
знаю́чий, -ча, -че
знева́га, -ги, -зі
зневажа́ння, -ння, -нню
зневажа́ти, -жа́ю, -жа́єш; знева́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -ва́жить, -ва́жать; знева́ж, -ва́жмо, 

-ва́жте
знева́жений, -на, -не
зневі ́ра, -ри, -рі, -рою
зневі ́рений, -на, -не
зневі ́ритися, -рюся, -ришся, -ряться в кому, в чому
зневі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, у -р’ї 
знево́лений, -на, -не 
знево́лення, -ння, -нню, -нням
знево́лити, -во́лю, -во́лиш, -лять
знеда́вна, присл. 
знедо́лений, -на, -не 
знезара́жений, -на, -не 
знезара́жувати, -жую, -жуєш 
знеземе́лення, -ння, -нню, -нням 
знемага́ти, -мага́ю, -мага́єш; знемогти́, знемо́жу, знемо́жеш; знемі ́г, -могла́, -могли́; 

знемі ́гши
знемогти́ся, знемо́жуся, -жешся; знемі ́гся, -могла́ся, -могли́ся 
знемо́жений, -на, -не 
знемощі ́ти, -щі ́ю, -щі ́єш 
знена́видіти, -виджу, -видиш, -дять
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знена́цька, присл. 
знео́ба́чка, присл. 
знеохо́та, -ти, -ті 
знеохо́чений, -на, -не 
знеохо́чення, знеохо́чування, -ння
знеохо́чувати, -чую, -чуєш; знеохо́тити, -хо́чу, -хо́тиш, -хо́тять
знеприто́мнілий, -ла, -ле 
знеприто́мніти, -нію, -нієш 
знерво́ваний, -на, -не 
знервува́тися, -ву́юся, -ву́єшся 
зне́сення, -ння, -нню, -нням 
знеси́лений, -на, -не
знеси́лення, -ння, -нню, -нням
знеси́лити(ся), -си́лю(ся), -си́лиш(ся); знеси́ль(ся), -си́льте(ся) 
знеси́літи, -лію, -лієш 
знеси́лля, -лля, -ллю, -ллям, в -ллі 
знеси́лювати(ся), -си́люю(ся), -си́люєш(ся), -люють(ся) 
зне́сти́, знесу́, знесе́ш; зніс, знесла́, знесли́; зні ́сши; див. зно́сити
зне́стяму, присл.
знетя́митися, -млюся, -мишся, -мляться
зне́хотя, присл.
зне́хочу, присл.
зне́хтуваний, -на, -не
зне́хтування, -ння, -нню
зне́хтувати, -хтую, -хтуєш кого, що
знеці ́нений, -на, -не
знеці ́нення, -ння, -нню, -нням
знеці ́нювати, -ці ́нюю, -ці ́нюєш; знеці ́ни́ти, -ці ́ню, -ниш, -нять; знеці ́нь, -ці ́ньте
знече́в’я, присл.
зни́ження, -ння, -нню, -нням
зни́жка, -жки, -жці
зни́жувати, -жую, -жуєш і знижа́ти, -жа́ю, -жа́єш; зни́зи́ти, зни́жу, -зиш, -зять; зниж, зни́жте
зни́зу, присл.
зника́ти, -ка́ю, -ка́єш
зни́кнення, -ння, -нню, -нням
зни́кнути, -кну, -кнеш, -кнуть
зни́щення, -ння, -нню, -нням
зни́щити, -щу, -щиш, -щать; знищ, зни́щмо, зни́щте
зни́щувати, -щую, -щуєш
зні ́вечений, -на, -не
зні ́вечити, -вечу, -вечиш, -вечать; зні ́веч, зні ́вечмо, зні ́вечте 
зніма́ти, -ма́ю, -ма́єш; краще вживати здійма́ти, -ма́ю, -ма́єш
зніме́цька, присл. 
зні ́мок, -мка; зні ́мки, -ків
зніче́в’я, присл. = знече́в’я 
зні ́яковіти, -вію, -вієш
знов, зно́ву, присл.; знов же
зно́сини, -син, -синам
зно́сити, зно́шу, зно́сиш; знось, зно́сьмо, зно́сьте; див. зне́сти́
зно́ситися, зно́шуся, -сишся; зно́сься, зно́сьтеся
знуща́ння, -ння; -ща́ння, -ща́нь і -ща́ннів
знуща́тися, -ща́юся, -ща́єшся з кого, з чого
зня́ти, зніму́, зні ́меш; краще вживати здійму́, зді ́ймеш; зняв, зняла́; зня́вши
зо, прийм.; зo мно́ю, зо сну́ 
зоба́чення, -ння; -чення, -чень 
зоба́чити, -ба́чу, -ба́чиш, -ба́чать; зоба́ч, -ба́чте = поба́чити 
зобов’я́заний, -на, -не 
зобов’я́за́ння, -ння; -за́ння, -за́нь і -за́ннів
зобов’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш 
зобов’я́зувати, -в’я́зую, -в’я́зуєш 
зобува́ти, -ва́ю, -ва́єш; зобу́ти, -бу́ю, -бу́єш кого; зобу́й, -бу́йте 
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зо́внішній, -ня, -нє
зо́внішність, -ности, -ності, -ністю
зо́внішньо, присл.
зо́всі ́м, присл. Зо́всі ́м і ́нший. Він зовсі ́м не ви́нний у то́му
зо всі ́м, займ. Зо всі ́м ро́дом
зодія́к, -ка; -я́ки, -ків
зодіяка́льний, -на, -не
зо́зла, присл.
зозуленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
зозу́лин, -на, -не
зозу́ля, -лі, -лею, -ле! зозу́лі, -зу́ль
зозуля́стий, -та, -те
зозу́лячий, -ча, -че
зозу́лька, -льки, -льці; -зу́льки, -льок
зоїл́, -ла; зоїл́и, -лів (злісний критик), від вл. ім. Зоїл́, -ла 
Зо́йдер-Зе (затока; гол. Zuider Zee), не відм. (н. р.) 
зойк, зо́йку, у -ку; зо́йки, -ків 
зо́йкати, -каю, -каєш, -кає 
зо́кола, присл. 
зоко́лишній, -ня, -нє 
зокре́ма, присл. 
зо́лений, -на, -не 
золи́ти, золю́, зо́лиш, -лять 
золі ́льник, -ка; -ники, -ків 
золі ́нний, -на, -не 
золота́вий, -ва, -ве 
золота́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -та́рю! -тарі ́ , -рі ́в, -ря́м 
золота́стий, -та, -те 
золоти́ти, -лочу́, -ло́тиш, -ло́тять 
золоті ́льник, -ка; -ники, -ків 
золоті ́сінький, -ка, -ке 
золоті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш 
зо́лото, -та, -ту, в зо́лоті 
золотове́рхий, -ха, -хе 
золотода́йний, -на, -не 
золотокопа́льні, -па́лень, -па́льням
Золотоні ́щина, -ни, -ні 
Золотоно́ша, -ші, -ші, -шею (м.); золотоні ́ський, -ка, -ке 
Золотопі ́лля, -лля, -ллю, -ллям (м.)
золотопі ́льський, -ка, -ке 
Золотопі ́льщина, -ни, -ні 
зо́лото-пля́тино́вий, -ва, -ве 
золотошука́ч, -ча́, -че́ві, -че́м; -качі ́ , -чі ́в, -ча́м
золоту́шний, -на, -не
золо́чений, -на, -нe 
золо́чення, -ння, -нню, -нням 
Зо́лочів, -чева, -чеву, -чевом, у -чеві (м.)
зо́лочівський, -ка, -ке
Золя́ (фр. письм.), не відм. 
зомліва́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є 
зомлі ́лий, -ла, -ле 
зомлі ́ння, -ння, -нню, -нням
зомлі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш, -лі ́є
зо́на, -ни, -ні; зо́ни, зон
зона́ і зана́, -ни́, -ні ́  (на рослинах)
зонд, -да; зо́нди, -дів (ч. р.) або зо́нда, -ди; зо́нди, зонд (ж. p.; нім. die Sonde, фp. la sonde) 
Зо́ндські острови́, див. Су́ндські острови́
зондува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
зоографі ́чний, -на, -не
зоогра́фія, -фії, -фією (гp.)
зоо́лог, -га; -логи, -гів
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зоологі ́чний, -на, -не
зооло́гія, -гії, -гією (гр.)
зооте́хнік, -ка; -ніки, -ків 
зооте́хніка, -ки, -ці 
зоотехні ́чний, -на, -не 
зоохемі ́чний, -на, -не 
зоохе́мія, -мії, -мією
зо́палу, присл. 
зо́раний, -на, -не 
зора́ти, зорю́, зо́ре́ш, зо́ре́, зо́рють 
зорганізо́ваний, -на, -не 
зорганізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
зорієнто́ваний, -на, -не
зорієнтува́тися, -ту́юся, -ту́єшся 
зорі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
зоря́, зорі ́ , зоре́ю, зо́ре! зо́рі, зір, зо́рям
зо́ряний, -на, -не
зо́ряно, присл.
зосере́джений, -на, -не
зосере́дження, -ння, -нню, -нням
зосере́джувати(ся), -ре́джую(ся), -ре́джуєш(ся) 
зосере́дити(ся), -ре́джу(ся), -ре́диш(ся); зосере́дь(ся), -ре́дьте(сь) 
Зоси́ма, -ми. Зоси́мович, -ча. Зоси́мівна, -вни. Зоси́мів, -мова і -си́мин, -на
зосі ́бна, присл.
зо́шит, -та і зши́ток, -тка 
Зо́я, Зо́ї, Зо́єю, Зо́є! Зо́їн, -їна, -їне
з-пе́ре́д кого, чого, прийм.
з-під чого, прийм.
з-під ло́ба, імен.
з-по́за, прийм. 
з по́лу́дня, імен. 
з-по́між, з-поме́жи, прийм.
з-по́над, прийм.
з-по́під, прийм.
з-посере́д, прийм.
з поча́тку, імен.; з поча́тку ро́ку, але споча́тку, присл., див. споча́тку
з праві ́ку, імен.
з-про́між, прийм.
зра́да, -ди, -ді; зра́ди, зрад
зра́джений, -на, -не 
зра́джувати, -джую, -джуєш; зра́дити, -джу, -диш; не зрадь, зра́дьте кого (а не кому)
зрадли́вість, -вости, -вості, -вістю 
зра́дник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
зра́дництво, -ва, -ву
зра́дниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
зра́дницький, -ка, -ке
зразо́к, зразка́, -ко́ві, у -ку́; зразки́, -зкі ́в
зра́зу, присл.
зра́нку, присл.
зра́ння, присл.
зреалізо́ваний, -на, -не
зреалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
зредаґо́ваний, -на, -не
зредаґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш
зреєструва́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
зректи́ся, див. зріка́тися
зреформо́ваний, -на, -не
зреформува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
зрецензо́ваний, -на, -не
зрецензува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
зре́чення, -ння, -нню, -нням чого
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зре́штою (проте, а втім), присл.
з ре́штою чого, імен. З ре́штою гро́шей, худо́би
зрина́ти, -на́ю, -на́єш; зри́нути, -ну, -неш
зрівня́тися, -ня́юся, -ня́єшся
зрі ́дка, присл.
зрі ́заний, -на, -не
зрі ́зна, присл.
зрі ́зувати, -зую, -зуєш; зрі ́зати, зрі ́жу, -жеш, -же; зріж, зрі ́жмо, зрі ́жте
зріка́тися, зріка́юся, зріка́єшся, зріка́ються; зректи́ся, зречу́ся, зрече́шся, зречу́ться; 

зрі ́кся, зрекла́ся, зрекли́ся; зрі ́кшись; зречи́сь, зречі ́ться кого, чого
зріст, зро́сту, -тові
зроби́ти, зроблю́, зро́биш, -бить, -блять
зробітни́чити, -ни́чу, -чиш, -чать
зро́блений, -на, -не
з розго́ну, присл.-імен.
зро́ду (ніколи), присл. Зро́ду тако́го не ба́чив
з ро́ду якого, чийого, імен. Він з ро́ду Вишневе́цьких
зро́ду-ві ́ку, зро́ду-зві ́ку, присл.
з ро́змаху, присл.-імен.
зрозумі ́лий, -ла, -ле
зрозумі ́лість, -лости, -лості, -лістю
зрозумі ́ння, -ння, -нню, -нням
зрозумі ́ти, -мі ́ю, -мі ́єш, -мі ́є
зроси́ти, див. зро́шувати
зросі ́йська, присл.
зроста́ння, -ння, -нню, -нням
зроста́ти(ся), -та́ю(ся), -та́єш(ся), -та́ють(ся); зрости́(ся), -сту́(ся), -сте́ш(ся), зрі ́с(ся), 

зросла́(ся), зросли́(ся); зрі ́сши(сь)
зрости́ти, зрощу́, -сти́ш, -сти́ть, -стя́ть
зро́шений, -на, -не
зро́шення, -ння, -нню, -нням
зро́шування, -ння, -нню, -нням
зро́шувати, зро́щую, -шуєш; зроси́ти, -рошу́, -ро́сиш, -ро́сить, -сять 
зро́щений, -на, -не 
зруйно́ваний, -на, -не 
зруйнува́ння, -ння, -нню, -нням 
зруйнува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є
зруки́, присл.
зрусифіко́ваний, -на, -не 
зрусифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
зру́ська, присл. = зросі ́йська 
зру́чний, -на, -не 
зру́чність, -ности, -ності, -ністю 
зру́шення, -ння, -нню; -шення, -шень і -шеннів, -шенням
зру́шити, -шу, -шиш, -шать; зруш, зру́ште
зса́джений, -на, -не
зса́джувати, -джую, -джуєш, -джує
зсади́ти, зсаджу́, зса́диш, -дять
з-се́ред, прийм.
зсере́дини, присл.; з сере́дини чого, імен.
зсе́рця, присл.
зсила́ти, -ла́ю, -ла́єш, -ла́є
зси́паний, -на, -не 
зсипа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
зси́пати, -плю, -плеш, -пле, -плють
зсипни́й, -на́, -не́
зсистематизо́ваний, -на, -не
зсистематизува́ти, -зу́ю, -зу́єш
зсиха́ння, -ння, -нню
зсиха́тися, -ха́юся, -ха́єтся 
зсіда́тися, -да́юся, -да́єшся 

207



Російсько-український словник ділової мови

зсі ́стися, зся́дуся, -дешся, -дуться 
зска́кувати, -кую, -куєш, -кує 
зско́чити, зско́чу, -чиш, -чить, -чать; зскоч, зско́чмо, зско́чте
зсо́хлий, -ла, -ле
зсо́хнутися, -хнуся, -нешся, -неться
зспо́ду, присл.
зстарода́вна, присл.
зсува́ти, зсува́ю, зсува́єш; зсу́нути, зсу́ну, зсу́неш; зсунь, зсу́ньте
зсу́каний, -на, -не
зсу́кувати, зсу́кую, зсу́куєш; зсука́ти, зсучу́, зсу́чиш, зсу́чить, зсу́чать
зсу́нути, див. зсува́ти
зсу́нутий, -та, -те
зсу́шений, -на, -не 
зсуши́ти, -шу́, -шиш, -шить, -шать
зуа́в, -ва; зуа́ви, -вів (франц. солдат)
зуа́вський, -ка, -ке
зуб, зу́ба, зу́бові, на зу́бі; зу́би, зубі ́в
зуба́тий, -та, -те
зубе́ць, -бця́, -бце́ві; зубці ́ ; -ці ́в
зуби́ло, -ла, -лу; -би́ла, -би́л 
зубни́й, -на́, -не́
зубо́жіння, -ння, -нню, -нням
зубо́жіти, -жію, -жієш, -жіє
зуботехні ́чний, -на, -не
зубр, зу́бра; зу́бри, -рів
зу́бчик, -ка, -кові, в -ку; -чики, -ків
зужива́ти, -ва́ю, -ва́єш
зужи́ти, зуживу́, -живе́ш чого, що; зуживи́, -ві ́м, -ві ́ть і зужи́й, -жи́ймо, -жи́йте
зужи́тий, -та, -те
зужитко́ваний, на, -не
зужиткува́ти, -тку́ю, -тку́єш
зужиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
зу́жувати, -жую, -жуєш; зу́зи́ти, зу́жу́, зу́зиш; зузь, зу́зьте і зузи́, зузі ́ть, звич. зву́жувати, 

зву́зи́ти
зукраїнізо́ваний, -на, -не
зукраїнізува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
зулу́с, -са; зулу́си, -сів, -сам
зулу́ський, -ка, -ке
зуми́сне, присл.
зуми́сний, -на, -не
зуми́сність, -ности, -ності, -ністю
зумі ́ти, -мі ́ю, -мі ́єш, -мі ́є
зупини́ти; -пиню́, -пи́ниш, -пи́нять
зу́пи́нка, -нки, -нці; -пи́нки, -пи́нок
зуро́чений, -на, -не
зуро́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів, -ченням
зуро́чити, -ро́чу, -ро́чиш, -ро́чать; не зуро́ч, не -ро́чте
зуси́лля, -лля, -ллю, -ллям
зусі ́ль, присл. = звідусі ́ль
зустріва́ти, -ва́ю, -ва́єш і зустріча́ти, -ча́ю, -ча́єш; зустрі ́ти і зустрі ́нути, -рі ́ну, -неш
зу́стріч, -чі, -чі, -ччю; -річі, -чів
зустрі ́чний, -на, -не
зусю́ди, присл.
зухва́лий, -ла, -ле
зухва́льство, -ва, -ву
зухва́льський, -ка, -ке
зфабрико́ваний, -на, -не
зфабрикува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
зфал(ь)шо́ваний, -на, -не
зфал(ь)шува́ти, -шу́ю, -шу́єш
зформо́ваний, -на, -не
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зформува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
зформулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
зформульо́ваний, -на, -не
зфотографо́ваний, -на, -не
зфотографува́ти, -фу́ю, -фу́єш, -фу́є
зфранцу́жений, -на, -не
зфранцу́зитися, -жуся, -зишся
зца́пати, -паю, -паєш, -пає
зці ́джений, -на, -не
зці ́джувати, -джую, -джуєш
зціди́ти, -джу́, зці ́диш, -дять
зці ́лений, -на, -не
зці ́лення, -ння, -нню, -нням 
зціли́ти, -лю́, -лиш, -лять 
зцілю́щий, -ща, -ще 
зціля́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є 
зці ́пити, зці ́плю, -пиш, -плять; зціп, зці ́пмо, зці ́пте
зці ́плювати, -плюю, -плюєш
зчаро́ваний, -на, -не
зчарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
зча́сом, присл. (згодом); з ча́сом, імен.
зча́ста, присл.
зчеза́ти, треба щеза́ти
зчепи́ти, див. зчі ́плювати
зчервоні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
зчеса́ти, див. зчі ́сувати
зчи́нений, -на, -не
зчини́ти, -ню́, -ниш, -нить, -нять
зчиня́ти, -ня́ю, -ня́єш
зчи́стити, зчи́щу, зчи́стиш, -стить, -стять; зчисть, зчи́стьте 
зчи́таний, -на, -не 
зчи́тувати, зчи́тую, -туєш; зчита́ти, -та́ю, -та́єш 
зчи́щений, -на, -не 
зчі ́плювати, зчі ́плюю, зчі ́плюєш; зчепи́ти, зчеплю́, зче́пиш, -плять
зчі ́сувати, зчі ́сую, зчі ́суєш; зчеса́ти, зчешу́, зче́шеш, зче́ше, зче́шуть; зче́саний
зчорні ́лий, -ла, -ле
зчорні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
зчудува́тися, -ду́юся, -ду́єшся
зшива́ння, -ння, -нню, -нням
зшива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
зши́ти, зши́ю, зши́єш; зший, зши́йте
зши́тий, -та, -те
зши́ток, -тка-, -ткові, у -тку; -тки, -тків
зщу́литися, зщу́люся, -лишся; зщу́лься, зщу́льтеся 
зюд, -да; зюд-ве́ст; зюд-о́ст
з’юртува́тися, -ту́юся, -ту́єшся 
зябля́, -блі ́ , -бле́ю; зяблі ́ , зябе́ль 
зя́бри, зя́брів і зя́бра, зя́бер, -брам; звич. жа́бри
з’я́ва, -ви; з’я́ви, з’яв 
з’яви́тися, -влю́ся, -вишся, -виться, -вляться
зя́вище, -ща, -щу, -щем (пелька)
з’я́вище, -ща, -щу, -щем; -вища, -вищ; звич. я́вище
з’я́влений, -на, -не
з’явля́тися, -ля́юся, -ля́єшся, -ля́ється
з’ясо́ваний, -на, -не
з’ясо́вування, -ння, -нню, -нням
з’ясо́вувати, -со́вую, -со́вуєш
з’ясува́ння, -ння, -нню, -нням
з’ясува́ти, з’ясу́ю, -су́єш
зя́тенько, -ка, -кові, -ку! -ньки
зя́тів, -тева, -теве; зя́теві, -вих
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зя́тній, -ня, -нє 
зять, зя́тя, зя́теві, зя́тем, зя́тю! зяті ́ , -ті ́в
зя́яння, -ння, -нню, -нням
зя́яти, зя́ю, зя́єш, зя́є, зя́ють
І 
І, сп.; і вимовляємо та пишемо завжди між двома приголосними: У нас і без госте́й так, а 

також на початку речення
Іба́ньєс, -са (есп. письм.)
і ́біс, -са, -сові (птах)
Іб́сен, -на, -нові (норв. письм.)
і ́ва, і ́ви, і ́ві; і ́ви, ів
Іва́н, -на, -нові, Іва́не! після голосного: Йва́не, Йва́нові, на Йва́на. Іва́нович, -ча. Іва́нівна, 

-вни. Іва́нів, -нова, -нове 
іван-зі ́лля, іван-зі ́лля, іван-зі ́ллю 
Іва́нко, -ка, -кові, -ку! 
Іва́ново, -ва, -ву, -вим (рос. м.) 
Іва́ньків, -кова, -кову, -ковом (м.) 
іва́ньківський, -ка, -ке 
Івасе́нко, -ка, -кові, -ку! (прізв.) 
Іва́сенько, -ка, -кові, -ку! (пестл. від Іва́сь)
Іва́сик, -ка, -кові, Іва́сику!
Іва́сі ́в, -се́ва, -се́ве
Іва́сь, Іва́ся, Іва́севі, Іва́сем, Іва́сю!
Іва́сьо, -ся, -сьові, -сьом, Іва́сю!
Іва́шко, -ка, -кові, Іва́шку!
і ́волга, -ги, -зі
Іѓор, -ря, -реві, -рем. Іѓоревич, -ча. Іѓорівна, -вни. Іѓорів, -рова, -ве 
ігра́, ігри́ і гра, гри; і ́гри, і ́гор
і ́грашка, -шки, -шці; -рашки, -шок
ігре́ць, -реця́ і грець, греця́; -ці ́ , -ці ́в, -ця́м
іфгрище, -ща, -щу, -щем; і ́грища, -рищ
ігу́мен, -на; -мени, нів
ігу́менський, -ка, -ке
ігу́меня, -ні, -нею, -мені, -мень
іґнора́нт, -та; -ра́нти, -тів (лат.)
іґноро́ваний, -на, -не
іґнорува́ння, -ння, -нню, -нням
іґнорува́ти, -ру́ю, -ру́єш кого, що
ідеа́л, -лу; ідеа́ли, -лів
ідеаліза́ція, -ції, -цією
ідеалі ́зм, -му, -мові
ідеалізо́ваний, -на, -не
ідеалізува́ння, -ння, -нню, -нням
ідеалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
ідеалі ́ст, -та, -лі ́сти, -тів
ідеалісти́чний, -на, -не
ідеалі ́стка, -тки, -тці; -лі ́стки, -лі ́сток
ідеа́льний, -на, -не
ідеа́льність, -ности, -ності
іде́йний, -на, -не
іде́йність, -ности, -ності, -ністю 
іде́йно-худо́жній, -ня, -нє
ідентифікува́ти, -фіку́ю, -ку́єш
іденти́чний, -на, -не з чим 
іденти́чність, -ности, -ності, -ністю
ідеогра́ма, -ми; -гра́ми, -гра́м
ідеографі ́чний, -на, -не
ідеогра́фія, -фії, -фією (гр.)
ідеократи́зм, -му, -мові
ідео́лог, -га; -логи, -гів
ідеологі ́чний, -на, -не
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ідеоло́гія, -гії, -гією; -ло́гії, -гій
іде́я, іде́ї, іде́єю; іде́ї, іде́й (гр.)
ідилі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
ідилі ́чний, -на, -не
іди́лія, -лії, -лією; іди́лії, -лій
іди́ но, іді ́ть но
ідіо́ма, -ми; ідіо́ми, ідіо́м (гр., ж. р.)
ідіопати́чний, -на, -не
ідіосинкра́зі ́я, -зі ́ ї, -зі ́єю
ідіо́т, -та; ідіо́ти, -тів
ідіоти́зм, -му, -мові
ідіоти́чний, -на, -не
ідіоти́чність, -ности, -ності
ідіо́тка, -тки, -тці; -о́тки, -о́ток
ідіо́тство, -ва, -ву 
ідіо́тський, -ка, -ке
і ́дол, -ла; і ́доли, -лів 
і ́долів, -лова, -лове 
і ́дольство, -ва, -ву 
і ́дольський, -ка, -ке 
ієра́рх, -ха; -ра́рхи, -хів 
ієрархі ́чний, -на, -не 
ієра́рхія, -хії, -хією 
ієре́й, -ре́я, -ре́єві; ієре́ї, -ре́їв
Ієремі ́я і Єремі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю (ім’я) 
ієремія́да, -ди; -я́ди, -я́д 
ієродия́кон, -на; -кони, -нів 
ієромона́ський, -ка, -ке 
ієромона́х, -ха; -на́хи, -хів 
Ієроні ́м, -ма, -мові (ім’я) 
і ́жиця, -ці, -цею; і ́жиці, і ́жиць 
із, прийм. = з; із вимовляємо та пишемо звичайно між двома приголосними, а часом і на 

початку речення, коли дальше слово починається з приголосного: Го́род із стома́ 
церква́ми (Шевч.). Із сла́вного Запоро́жжя (Шевч.). В но́гу із ста́лінцями (а не зі 
ста́лінцями)

із-, прирост.; перед глухими приголосними к, д, т, х змінюється на іс: ісказа́ти, іспита́ти 
тощо

Ізабе́лла, -лли, -ллі (ім’я)
ізве́чора, присл. = зве́чора
ізві ́р, ізво́ру = звір, зво́ру 
ізв’яза́ти = зв’яза́ти
ізго́й, -го́я; ізго́ї, -го́їв (гр.)
із да́вніх-даве́н, присл.
із-за, прийм. = з-за
ізза́ду, присл. = зза́ду
іззі ́сти = ззі ́сти
Ізі ́да, -ди, -ді (єгип. богиня)
Ізмаїл́, -лу, -лові, в -лі (місто) 
ізмаїл́ьський, -ка, -ке 
ізмара́гд, -ду, -дові (гр.) 
ізнемогти́ся = знемогти́ся 
ізоба́ри, -ба́р, -рам 
ізобарометри́чний, -на, -не 
ізога́мія, -мії, -мією 
ізогло́си, -сів, -сам
ізого́нія, -нії, -нією
ізографі ́чний, -на, -не 
ізогра́фія, -фії, -фією (гр.) 
ізолюва́ння, -ння, -нню
ізолюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
ізоля́тор, -ра; -тори, -рів 
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ізоляці ́йний, -на, -не
ізоля́ція, -ції, -цією
ізольо́ваний, -на, -не 
ізоморфі ́зм, -му, -мові 
ізохіме́ни, -ме́н, -нам 
ізохроні ́зм, -му, -мові 
Ізра́їль, -ля, -лові, -лю! 
ізра́їльський, -ка, -ке
ізраїльтя́нин, -на; -тя́ни, -тя́н
ізспо́ду, присл.
ізумру́д, -да; -ру́ди, -дів
Ізю́м, -му, -мові (місто); ізю́мський, -ка, -ке
і ́кавка і ги́кавка, -вки, -вці; -вки, -вок
і ́кання і ги́кання, -ння, -нню
і ́кати і ги́кати, -каю, -каєш
Іќва, -ви, -ві (річка)
ікла́тий і ікла́стий, -та, -те
і ́кло, -ла, -лу і кло, кла, клу; і ́кла, і ́клів
ікну́ти і гикну́ти, -кну́, -кне́ш
іко́на, -ни; іко́ни, іко́н
іко́нний, -на, -не
іконографі ́чний, -на, -не
іконогра́фія, -фії, -фією
іко́нопис, -су, -писові (ч. р.)
іконоста́с, -су; -та́си, -сів
ікра́, -ри́, -рі ́
Іларіо́н і Ларіо́н, -на, Іларіо́нович, -ча. Іларіо́нівна, -вни
ілеґа́льний, -на, -не (лат.)
ілеґіти́мний, -на, -не (лат.)
Ілія́да, -ди, -ді
іллє́, іллє́ться = ллє, ллє́ться
Іллі ́в, Ілле́ва, Ілле́ве
Іллі ́нці, -нців і -нець (село); іллі ́нський, -ка, -ке
Іллі ́рія, -рії, -рією; іллірі ́йський
Ілля́, Іллі ́ , Ілле́ю, Іллє́! Ілльо́вич, -ча. Іллі ́вна, -вни. Іллі ́в, Ілле́ва, Ілле́ве 
ілляни́й = лляни́й, -на́, -не́
ілля́ти, іллю́, іллє́ш = лля́ти, ллю, ллєш
Ілля́ш, -ша́, -ше́ві, -ше́м, -ля́шу!
ілюзіоні ́зм, -му, -мові 
ілюзіоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
ілюзіоні ́стський, -ка, -ке 
ілю́зія, -зії, -зією; ілю́зії, -зій 
ілюзо́рний, -на, -не
ілюміна́тор, -ра; -тори, -рів 
ілюміна́ція, -ції, -цією; -на́ції, -цій 
ілюміно́ваний, -на, -не 
ілюмінува́ти, -міну́ю, -ну́єш
ілюстра́тор, -ра; -тори, -рів 
ілюстраці ́йний і іліострати́вний
ілюстра́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій 
ілюстро́ваний, -на, -не 
ілюструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
Ільїн́, -на́, -но́ві, -но́м (рос. пр.) 
Ільїч́, -ча́, -че́ві, -че́м = Ле́нін
Ільїчі ́в, -че́ва, -че́ве 
Ількі ́вський (ху́тір), -кого (ху́тора) 
Ілько́, -ка́, -ко́ві, Іл́ьку!
Іл́ьмень, -меню (озеро); і ́льменський
ільняни́й = льняни́й, -на́, -не́
імажині ́зм, -му, -мові 
імажині ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
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імажині ́стський, -ка, -ке 
імане́нтний, -на, -не 
іматрикуля́ція, -ції, -цією 
імбе́р, -бе́ру, -рові 
імбро́льйо, не відм.
імени́ни, -нин, -ни́нам 
імени́нник, -ка; -нники, -ків 
іменни́ниця, -ці; -ниці, -ниць
іме́нний, -на, -не 
іме́нник, -ка; -нники, -ків 
іменнико́вий, -ва, -ве 
іме́нність, -ности, -ності, -ністю 
іме́ння, -ння, -нню; іме́ння, іме́ннів і іме́нь
імено́ваний, -на, -не
іменува́ння, -ння, -нню 
іменува́ти, -ну́ю, -ну́єш
імерети́нець, -нця; -ти́нці, -нців 
Імере́тія, -тії; імере́тський, -ка, -ке 
імжи́ти, імжи́ть
іміґра́нт, -та; -ра́нти, -тів (лат., вселенець)
іміґра́нтський, -ка, -ке
іміґра́ція, -ції, -цією (лат.)
іміґрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
іміта́тор, -ра; -тори, -рів
імітаці ́йний, -на, -не
іміта́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій
іміто́ваний, -на, -не
імітува́ння, -ння, -нню
імітува́ти, -ту́ю, -ту́єш
імла́, -ли́ = мла, мли; по приголосному імла́: тут імла́, але вели́ка мла
імли́стий, -та, -те
імобіліза́ція, -ції, -цією
імові ́рний, -на, -не
імові ́рність, -ности, -ності, -ністю
імові ́рно, присл.
імора́льний, -на, -не
імперати́в, -ва, -ву
імперати́вний, -на, -не
імпера́тор, -ра; -тори, -рів
імпера́торський, -ка, -ке
імператри́ця, -ці, -цею; -ри́ці, -ри́ць
імператри́чин, -на, -не
імпе́рія, -рії, -рією; імпе́рії, -пе́рій
імперія́л, -ла, -я́ли, -лів (монета)
імперія́л, -лу, -лові (шрифт)
імперіялі ́зм, -му, -мові
імперіялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
імперіялісти́чний, -на, -не 
імперіялі ́стський, -ка, -ке
імпе́рський, -ка, -ке
імпе́т, -ту, -тові
імпоза́нтний, -на, -не
імпоза́нтність, -ности, -ності, -ністю
імпонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
імпо́рт, -ту, -тові
імпорте́р, -ра; -те́ри, -рів
імпо́ртний, -на, -не
імпорто́ваний, -на, -не
імпорто́вий, -ва, -ве
імпортува́ти, -ту́ю, -ту́єш
імпоте́нт, -та; -те́нти, -тів
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імпоте́нція, -ції, -цією
імпреса́ріо, не відм.
імпресіоні ́зм, му, -мові
імпресіоні ́ст, -та; -ні ́сти, -ні ́стів
імпресіоністи́чний, -на, -не
імпресіоні ́стський, -ка, -ке
імпровіза́тор, -ра, -тори, -рів
імпровіза́торський; -ка, -ке
імпровіза́ція, -ції, -цією; -за́ції, -за́цій
імпровізо́ваний, -на, -не
імпровізува́ння, -ння, -нню 
імпровізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
і ́мпульс, -су; -си, -сів 
імпульси́вний, -на, -не 
імпута́ція, -ції, -цією 
імпуто́ваний, -на, -не 
імпутува́ти, -ту́ю, -ту́єш
імунізува́ти(ся), -зу́ю(ся), -зу́єш(ся), -зу́ють(ся) 
імуніте́т, -ту, -тові 
іму́нний, -на, -не 
імше́дь, -ді, -ді, -ддю
ім’я́, і ́мени, і ́мені, ім’я́м (рідко і ́менем); іме́на́, іме́н, імена́м 
інавґура́ція, -ції, -цією (лат.) 
іна́к, присл. 
іна́кий, -ка, -ке 
іна́кше, присл. 
іна́кший, -ша, -ше 
іна́кшити, -кшу, -кшиш, -кшать
іна́че, присл.
іна́чий, -ча, -че
іна́чити, іна́чу, -чиш = іна́кшити
інба́р, -ру; інба́ри, -рів 
інвалі ́д, -да; -лі ́ди, -дів 
інвалі ́дний, -на, -не 
інвалі ́дність, -ности, -ності, -ністю 
інвента́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в 
інвентариза́тор, -ра; -тори, -рів 
інвентариза́ція, -ції, -цією 
інвентаризо́ваний = інвентарьо́ваний
інвентаризува́ти, -зу́ю, -зу́єш = інвентарюва́ти 
інвента́рний, -на, -не 
інвентарюва́ння, -ння, -нню, -нням 
інвентарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш 
інвентарьо́ваний, -на, -не 
інвеститу́ра, -ри, -рі 
Інгу́л, -ла, -лові (р.); інгу́льський, -ка, -ке
Інгу́лець, -льця, -льцеві (р.) 
інґаля́тор, -ра; -тори, -рів 
інґалято́ріюм, -му; -юми, -мів 
інґаляці ́йний, -на, -не 
інґаля́ція, -ції, -цією (лат.) 
інґредіє́нт, -та; -є́нти, -тів 
інґредіє́нція, -ції, -цією (лат.) 
інґресі ́йний, -на, -не
інґу́ш, -ґуша́; -ґуші ́ , -ші ́в; інґу́ський, -ка, -ке
і ́нде, присл.
і ́ндекс, -ксу, -ксові, в -ксі; -кси, -ксів
індетерміні ́зм, -му, -мові
індетерміні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
індиві ́д, -да; -ві ́ди, -дів
індивідуаліза́ція, -ції, -цією
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індивідуалі ́зм, -му, -мові
індивідуалізо́ваний, -на, -не
індивідуалізува́ння, -ння, -нню
індивідуалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
індивідуалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
індивідуалісти́чний, -на, -не
індивідуа́льний, -на, -не
індивідуа́льність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -стей
індиві ́дуум, -ма, -мові; -уми, -мів 
і ́ндиґо, -ґа, -ґу (фарба) 
індиґо́вий, -ва, -ве
інди́к і гинди́к, -ка; -ди́ки, -ків 
індика́тор, -ра; -тори, -рів 
інди́кт, -та, -тові 
індиференти́зм, -му, -мові 
індифере́нтний, -на, -не до чого 
індифере́нтність, -ности, -ності 
індича́ і гиндича́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
індиченя́ і гиндиченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
інди́чий і гинди́чий, -ча, -че 
інди́читися, -чуся, -чишся, -чаться; не інди́чся, не -ди́чтеся 
інди́чка і гинди́чка, -чки, -чці; -ди́чки, -ди́чок
інді ́єць, -ді ́йця, -цеві; -ді ́йці, -ців 
інді ́йський, -ка, -ке 
Ін́дія, -дії, -дією 
індогермані ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
індогерма́нський, -ка, -ке 
індоевропе́йський, -ка, -ке 
Індо-Кита́й, Індо-Кита́ю 
індо́лог, -га; -логи, -гів
Індоста́н і Гіндуста́н, -ну, -нові 
індукти́вний, -на, -не
інду́кція, -ції, -цією
індульґе́нція, -ції, -цією; -ґе́нції, -цій (лат.) 
інду́с і гінду́с, -са; -ду́си, -сів 
інду́стрія, -рії, -рією
індустріяліза́ція, -ції, -цією 
індустріялізо́ваний, -на, -не 
індустріялізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
індустрія́льний, -на, -не 
інду́ський і гінду́ський, -ка, -ке 
інерва́ція, -ції, -цією 
інервува́ти, -рву́ю, -рву́єш 
іне́ртний, -на, -не 
іне́ртність, -ности, -ності, -ністю
іне́рція, -ції, -цією
інжене́р, -не́ра; -не́ри, -рів
інжене́р-металю́рґ, -ра-металю́рґа
інжене́р-техно́лог, -ра-техно́лога
інжене́рство, -са, -ву
інжене́рський, -ка, -ке
інжи́р, -ру, -рові
і ́ній, і ́нею, і ́неєві, і ́неєм; і ́неї, і ́неїв
ініція́ля, -лі, -лею; -ція́лі, -ція́ль
ініція́льний, -на, -не
ініціяти́ва, -ви, -ві
ініціяти́вний, -на, -не
ініція́тор, -ра; -тори, -рів
ініція́торка, -рки, -рці; -торки, -торок
інкаса́тор, -ра; -ри, -рів
інка́со, не відм.
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інкасува́ти, -су́ю, -су́єш
інквізи́тор, -ра; -тори, -рів
інквізи́торський, -ка, -ке
інквізиці ́йний, -на, -не
інквізи́ція, -ції, -цією
інко́ґніто (лат.). не відм.
і ́нколи, присл.
інкорпора́ція, -ції, -цією
інкриміно́ваний, -на, -не
інкримінува́ння, -ння, -нню
інкримінува́ти, -ну́ю, -ну́єш
інкруста́ція, -ції, -цією
інкрусто́ваний, -на, -не
інкрустува́ння, -ння, -нню
інкрустува́ти, -ту́ю, -ту́єш
інкуба́тор, -ра; -тори, -рів
інкубаці ́йний, -на, -не
і ́нкуди, присл.
інкуна́були, -лів, -лам (від лат. incunabulum)
і ́но, присл.
інові ́рський, -ка, -ке
і ́ноді, присл.
інозе́мний, -на, -не
Іноке́нтій, -тія. Іноке́нтійович, -ча. Іноке́нтіївна, -ївни. Іноке́нтіїв, -тієва, -тієве
іномо́вний, -на, -не
іноро́дець, -ро́дця; -ро́дці, -ців
іноро́децький, -ка, -ке
інсектоло́гія, -гії, -гією
інсинуа́ція, -ції; -ції, -цій
інсинуйо́ваний, -на, -не 
інсинуюва́ти, -ную́ю, -ю́єш
інспе́ктор, -ра, -рові; -то́ри́, -рі ́в 
інспе́кторка, -рки; -торки, -торок 
інспе́кторство, -ва, -ву 
інспе́кторський, -ка, -ке
інспекторува́ти, -ру́ю, -ру́єш
інспектува́ти, -ту́ю, -ту́єш
інспе́кція, -ції, -цією
інспіра́ція, -ції, -цією
інспіро́ваний, -на, -не
інспірува́ти, -ру́ю, -ру́єш
інста́нція, -ції, -цією; -та́нції, -цій
інсти́нкт, -ту; -кти, -ктів
інстинкто́вий, -ва, -ве
інстинкто́вість, -вости, -вості, -вістю
інстинкто́во, присл.
інститу́т, -ту, -тові, в -ті; -ту́ти, -тів
інститу́тка, -тки, -тці; -ту́тки, -ту́ток
інститу́тський, -ка, -ке
інститу́ція, -ції, -цією; -ту́ції, -цій
інструкта́ж, -жу, -жеві
інструкти́вний, -на, -не
інструкто́ваний, -на, -не
інстру́ктор, -ра; -то́ри́, -то́рі ́в
інстру́кторський, -ка, -ке
інструктува́ння, -ння, -нню, -нням
інструктува́ти, -ту́ю, -ту́єш
інстру́кція, -ції, -цією; -ру́кції, -цій
інструме́нт, -та, -ту
інструмента́ль, -ля, -леві, -лем (лат.) – ору́дний відмі ́нок
інструмента́льний, -на, -не
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інсурґефнт, -та; -ґе́нти, -тів (лат.)
інсурґе́нтський, -ка, -ке
інсуре́кція, -кції, -кцією (повстання)
інсценіза́ція, -ції, -цією
інсценізува́ти, -зу́ю, -зу́єш = інсценува́ти
інсцено́ваний, -на, -не
інсценува́ння, -ння, -нню, -нням
інсценува́ти, -ну́ю, -ну́єш
інтеґра́ля, -лі; -ґра́лі, -ґра́ль
інтеґра́льний, -на, -не
інтеґра́ція, -ції, -цією
інтеґро́ваний, -на, -не
інтеґрува́ння, -ння, -нню, -нням
інтеґрува́ти, -ґру́ю, -ґру́єш (лат.)
інтеле́кт, -ту; -ле́кти, -тів
інтелектуа́льний, -на, -не
інтеліґе́нт, -та; -ґе́нти, -тів (лат.)
інтеліґе́нтний, -на, -не
інтеліґе́нтність, -ности, -ності, -ністю
інтеліґе́нтський, -ка, -ке
інтеліґе́нція, -ції, -цією (лат. inteligentia)
інтенда́нт, -та; -ти, -тів
інтенда́нтство, -ва, -ву
інтенда́нтський, -ка, -ке
інтенси́вний, -на, -не
інтенси́вність, -ности, -ності, -ністю
інтенси́вно, присл. 
інтенсифіка́ція, -ції, -цією
інтенсифіко́ваний, -на, -не
інтенсифікува́ння, -ння, -нню
інтенсифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
інтерва́л, -лу; -ва́ли, -лів
інтервенці ́йний, -на, -не
інтервенціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
інтервенціоні ́стський, -ка, -ке
інтерве́нція, -ції, -цією; -ве́нції, -цій
інтервйо́ваний, -на, -не 
інтерв’ю́, не відм.
інтерв’юва́ти, -в’ю́ю, -в’ю́єш
інтерв’юе́р, -ра; -е́ри, -рів
інтерди́кт, -ту; -ди́кти, -тів
інтере́с, -су; -ре́си, -сів
інтереса́нт, -та; -са́нти, -тів
інтересува́ти, -су́ю, -су́єш
інтерлю́дія, -дії, -дією; -лю́дії, -дій
інтерме́дія, -дії, -дією; -ме́дії, -дій
інтерме́ццо (за іт. вимовою інтерме́ддзо (intermezzo), пишемо за літ. трад. інтермеццо), не 

відм. (н. р.)
інтерна́т, -ту; -на́ти, -тів 
інтерна́тський, -ка, -ке 
інтернаціона́л, -лу, -лові 
інтернаціоналі ́зм, -му, -мові 
інтернаціоналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
інтернаціоналі ́стський, -ка, -ке 
інтернаціона́льний, -на, -не
інтерно́ваний, -на, -не 
інтернува́ння, -ння, -нню 
інтернува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
інтерпелюва́ти, -пелю́ю, -лю́єш 
інтерпеля́тор, -ра; -тори, -рів 
інтерпеля́торський, -ка, -ке 
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інтерпеля́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
інтерпельо́ваний, -на, -не 
інтерпрета́тор, -ра; -тори, -рів 
інтерпрета́ція, -ції, -цією 
інтерпрето́ваний, -на, -не 
інтерпретува́ння, -ння, -нню 
інтерпретува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
інти́мний, -на, -не 
інти́мність, -ности, -ності, -ністю
інти́мно, присл.
інтона́ція, -ції, -цією; -на́ції, -цій 
інтонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
інтри́ґа, -ґи, -зі; -ри́ґи, -ри́ґ (лат.) 
інтриґа́н, -на; -ґа́ни, -нів 
інтриґа́нка, -нки, -нці; -ґа́нки, -ґа́нок
інтриґа́нство, -ва, -ву
інтриґа́нський, -ка, -ке 
інтриґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш 
інтроду́кція, -ції, -цією; -ду́кції, -цій
інтроє́кція, -ції, -цією
інтроліґа́тор, -ра; -тори, -рів 
інтроспекти́вний, -на, -не 
інтуїти́вний, -на, -не 
інтуїц́ія, -ції, -цією 
інфанте́рія, -рії, -рією 
інфекці ́йний, -на, -не 
інфе́кція, -ції, -цією 
інфільтра́ція, -ції, -цією 
інфільтрува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
інфініти́в, -ва; -ти́ви, -вів 
інфле́ксія, -ксії; -ле́ксії, -ксій 
інфлюе́нца, -ци, -ці, -цою 
інфляма́ція, -ції, -цією 
інфля́ція, -ції, -цією 
ін фо́ліо (лат. in folio)
інформати́вний, -на, -не 
інформа́тор, -ра; -тори, -рів 
інформа́торський, -ка, -ке 
інформаці ́йний, -на, -не 
інформа́ція, -ції, -цією; -ма́ції, -цій
інформо́ваний, -на, -не 
інформува́ти, -му́ю, -му́єш
інфузо́рія, -рії; -зо́рії, -рій 
і ́нфуля, -лі, -лею (лат.) 
і ́н-хто, і ́н-кого, і ́н-кому, і ́н-ким, і ́н з ким
інциде́нт, -ту; -де́нти, -тів
і ́нше, присл.
і ́нший, -ша, -ше
і ́н-як, присл.
і ́н-який, і ́н-яка, і ́н-якого, і ́н-яким, і ́н з яким
іньє́ктор, -ра; -тори, -рів
іньє́кція, -ції, -цією
Іо́в, -ва. Іо́вич, -ча. Іо́вна, -вни
Іо́вів, -вова, -вове
Іо́на, -ни, -ні. Іо́нин, -на, -не
Іо́нія, -нії; іоні ́йський, -ка, -ке
Іорда́н, -ну, в -ні (р.)
іорда́нський, -ка, -ке
іподия́кон, -на; -кони, -нів
Іпполі ́т, -та, -тові
Іпсіла́нді (грецьк. політ. діяч), не відм.

218



Російсько-український словник ділової мови

ірадія́ція, -ції, -цією
іраціона́льний, -на, -не
ірва́ти, ірву́, ірве́ш = рва́ти, рву, рвеш
іреґуля́рний, -на, -не
іреде́нт, -та; -де́нти, -тів
іреде́нта (іт.), не відм.
іреде́нтський, -ка, -ке
іржа́, іржі ́ , ірже́ю = ржа, ржі
Іржа́вець, -вця, -вцеві, в -вці (м.)
іржа́вий і ржа́вий, -ва, -ве
іржа́віти, -вію, -вієш = ржа́ві ́ти
іржа́ти, іржу́, ірже́ш = ржа́ти
іриґа́тор, -ра; -тори, -рів (лат.)
іриґаці ́йний, -на, -не
іриґа́ція, -ції, -цією (лат.)
і ́рид, -ду або іри́дій, -дію (хем.)
Іри́на і Ори́на, -ни, -ні
іри́с, -су, -сові (росл.)
іри́с, -су; іри́си, -сів (цукерок)
іри́ска, -ски, -сці; іри́ски, -сок
іритува́тися, -ту́юся, -ту́єшся
Ірі ́да, -ди (ант. богиня)
і ́рій і ви́рій, -рію, -рієві
Ірклі ́ їв, -лі ́єва, -лі ́єву, -лі ́євом (м.)
ірклі ́ ївський, -ка, -ке
Ірклі ́ ївщина, -ни, -ні
Ірку́тськ, -ку, -кові, в -ку (р. м.)
ірку́тський, -ка, -ке
ірля́ндець, -ндця; ірля́ндці, -ців
Ірля́ндія, -дії, -дією
ірля́ндка, -дки, -дці; -ля́ндки, -ля́ндок
ірля́ндський, -ка, -ке
Ір́од, -да, -дові, Ір́оде!
Ір́одів, -дова, -дове
іродча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м
іронізува́ння, -ння, -нню
іронізува́ти, -зу́ю, -зу́єш з кого
іроні ́чний, -на, -не
іро́нія, -нії, -нією
Ірпі ́нь, -пеня́, -не́ві (р.) (ч. р.); ірпі ́нський, -ка, -ке
Ірти́ш, -ша́, -ше́ві (річка); ірти́ський
Іса́к і Ісаа́к, -ка. Іса́кович, -ча. Іса́ківна, -вни
Іса́я, Іса́ї, Іса́єю, Іса́є! і Іса́й, Іса́я, Іса́єві, Іса́єм, Іса́ю! Іса́йович, -ча. Іса́ївна, -ївни
ісказа́ти, іскажу́, іска́жеш = сказа́ти
і ́скорка, -рки, -рці; і ́скорки, -рок
і ́скра, -ри, -рі; і ́скри, і ́скор
іскри́стий, -та, -те
іскри́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться 
іскряни́й, -на́, -не́
ісля́м, -му, -мові
ісля́мський, -ка, -ке
ісля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців
Ісля́ндія, -дії, -дією
ісля́ндка, -дки, -дці; -ля́ндки, -ля́ндок
ісля́ндський, -ка, -ке
і ́сний, -на, -не
існі ́сінький, -ка, -ке
існі ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
існува́ння, -ння, -нню, -нням
існува́ти, -ну́ю, -ну́єш
і ́спит, -ту, на -ті; і ́спити, -тів

219



Російсько-український словник ділової мови

іспита́ти = спита́ти, -та́ю, -та́єш
іспито́вий, -ва, -ве
іспитува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є кого
іспро́ста́, присл. = спро́ста́
ісп’я́на, присл. = сп’я́на
і ́сте, -того, -тому або і ́сто, -та, -ту (н. р.) чи і ́ста, -ти, -ті (ж. р.)
і ́стик, -ка; і ́стики, -ків 
і ́стина, -ни; і ́стини, -тин 
і ́стинний, -на, -не
і ́стинно, присл.
істичи́лно, -на, -ну; -чи́лна, -чи́лен
істори́зм, -му, -мові
істо́рик, -ка; -рики, -ків
істо́рик-маркси́ст, -ка-маркси́ста
істори́чний, -на, -не
істори́чність, -ности, -ності, -ністю
істори́чно-літерату́рний, -на, -не
істори́чно-філологі ́чний, -на, -не
історіо́гра́ф, -фа; -гра́фи, -фів
історіографі ́чний, -на, -не
історіогра́фія, -фії, -фією (гр.)
історіосо́фія, -фії, -фією
істо́рія, -рії, -рією; -рії, -рій
істо́та, -ти; істо́ти, істо́т
істо́тний, -на, -не
істо́тність, -ности, -ності, -ністю
істо́тно, присл.
істпа́рт, -ту; -па́рти, -тів 
істпа́ртський, -ка, -ке 
Ісу́с, -са, -сові
італі ́єць, -лі ́йця, -цеві; -лі ́йці, -ців
італі ́зм, -му, -мові
італі ́йка, -лі ́йки, -лі ́йці; -лі ́йки, -лі ́йок
італі ́йський, -ка, -ке
Іта́лія, -лії, -лією
іти́, іду́, іде́ш, іде́, іде́мо, іде́те, іду́ть; іди́, іді ́м, іді ́ть (іді ́те); після голосного: йти, йду, йдеш. 

Не йду; ти йдеш 
іуде́йський, -ка, -ке = юде́йський 
Іуде́я, -де́ї, -де́єю = Юде́я 
Іусти́н або Юсти́н, -на, Іусти́нович, -ча. Іусти́нівна, -вни
Іфіге́нія, -нії, -нією (гр. ім’я)
іхтіоса́вр, -ра; -са́ври, -рів
іхтіологі ́чний, -на, -не
іхтіоло́гія, -гії, -гією (гр., рибозна́вство)
іхтіо́ль, -лю, -леві 
іхтіо́льовий, -ва, -ве
іч, виг. = ач
і ́ченець, і ́ченця; -нці, -нців
і ́ченський, -ка, -ке
Іч́ень, Іч́ні, Іч́ні, Іч́нею (м.) (ж. р.)
ішемі ́я або ісхемі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю (гр. безкрі ́в’я)
і ́шіяс, -су, -сові
іще́, ще, присл.; по приголосному – іще́ і ще, по голосному – ще
ію́ль, -ля = ли́пень, ли́пня
ію́нь, -ня = че́рвень, че́рвня
Ї 
Їв́га, -ги, -зі = Євге́нія
їв́олга, звичайно і ́волга чи ви́вільга
їда́, їди́, їді ́ , їдо́ю
їда́к, -ка́; їдаки́, -кі ́в = їде́ць
їда́льня, -ні, -нею; їда́льні, їда́лень
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їде́н, їдна́, їдне́, звичайно оди́н, одна́, одне́
їде́ць, їдця́, їдце́ві, їдце́м; їдці ́ , їдці ́в
їд́жений і їд́ений, -на, -не 
їді ́ння, -ння, -нню, -нням
їдки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
їд́кість, -кости, -кості, -кістю
їдло́, їдла́, їдлу́
їдь, їд́і, їд́і, їд́дю
їдьма́, їдце́м, присл.
їж́а, їж́і, їж́і, їж́ею
їжа́к, -ка́; їжаки́, -кі ́в
їжако́вий, -ва, -ве
їжакува́тий, -та, -те
їжате́ць, -тця́, -тце́ві; -тці ́ , -тці ́в
їжаченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
їжачи́ха, -хи, -сі; -чи́хи, -чи́х
їжа́чич, -ча, -чеві; -чичі, -чів
їжачи́шин, -на, -не
їжачо́к, -чка́, -чко́ві; -чки́, -чкі ́в
їжджа́лий, -ла, -ле
їж́джений, -на, -не
їж́дження, -ння, -нню, -нням
їж́итися, їж́уся, їж́ишся; не їж́ся, не їж́тесь
їж́но, присл.
їзда́, їзди́, їзді ́ , їздо́ю
їзде́ць, їздця́, -це́ві; їздці ́ , -ці ́в 
їзде́цький, -ка, -ке
їз́дити, їж́джу, їз́диш, їз́дить, їз́димо, їз́дите, їз́дять; їздь, їз́дьмо, їз́дьте; їз́дячи
їздня́, -дні ́ , -дне́ю
їздці ́в, -це́ва, -це́ве
її,́ займ.; род. і знах. одн. від вона́
їй, займ.; дав. від вона́
їйбо́, їйбо́гу, їйжебо́, їйжебо́гу
їлки́й, -ка́, -ке́
Їр́ечек, -чка, -чкові (чеське прізв.)
їство́, -ва́, -ву́
їс́ти, їм, їси́, їсть, їмо́, їсте́, їдя́ть; їж, їж́мо, їж́те (іноді їдж, їд́жте)
їстіве́ць, -вця́, -вце́ві
їстівни́й, -на́, -не́
їс́тки, не відм.
їсто́вний = їстівни́й
їс́тоньки, їс́точки, не відм.
їх, їм, їм́и, займ.; род., дав. орудн. мн. від він 
їх́ати, їд́у, їд́еш, їд́е, їд́емо, їд́ете, їд́уть; їдь, їд́ьмо, їд́ьте; їд́учи
їх́ній, -ня, -нє, -нього, -ньої, -ньому, -ній, -нім, -ньою; їх́ні, -ніх
Й 
й, сп., скорочене і; й вимовляємо й пишемо між голосними, а також після голосного 

перед приголосним: Гора́ й о́зеро. Ста́ла їс́ти й пи́ти (Шевч.)
йме́ння = іме́ння
Йога́нна, -нни, -нні (ім’я)
його́, йому́; род. і дав. від він
його́мо́сць, -ці (польонізм)
йод, йо́ду, йо́дові
йо́довий, -ва, -ве
йодофо́рм, -му, -мові
йодува́тий, -та, -те
йо́йкати, -каю, -каєш, -кає
йо́йкіт, -коту, -тові, в -коті
йо́йкнути, -ну, -неш
Йокаґа́ма, -ми (місто)
йоломо́к, -мка́; -мки́, -мкі ́в
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йо́лоп, -па, -пові, -пе! -лопи, -пів
йо́лопський, -ка, -ке
йолопува́тий, -та, -те
йоні ́йський і іоні ́йський, -ка, -ке
йорж, -жа́, -же́ві, -же́м; йоржі ́ , -жі ́в
йо́ржитися, -жуся, -жишся, -жаться; не йо́ржся, не йо́ржтеся
Йоркші ́р, -ру (англ. провінція); йоркші ́рський, -ка, -ке
йоркші ́ри, -рів, -рам (свині) 
Йо́сип, -па, -пові. Йо́сипович, -ча. Йо́сипівна, -вни. Йо́сипів, -пова, -пове
йо́та, йо́ти, йо́ті; йо́ти, йот
йота́ція, -ції, -цією
йото́ваний, -на, -не
йотува́ння, -ння, -нню
йотува́ти, йоту́ю, йоту́єш
йти, йду, йдеш; див. іти́
К 
каа́ба, -би, -бі
кабала́, -ли́, -лі ́  (неволя)
кабалі ́стика, -ки, -ці
кабалісти́чний, -на, -не
каба́н, -на́; -бани́, -ні ́в
Каба́нє, -нього, -ньому (село)
каба́нник, -ка; -нники, -ків
каба́нячий, -ча, -че
Кабарда́, -ди́, -ді ́  (край)
кабарди́нець, -нця; -ди́нці, -нців
кабарди́нка, -нки, -нці; -ди́нки, -ди́нок
кабарди́нський, -ка, -ке
кабаре́ (фр.), не відм. (н. р.)
ка́бель, -бля, -блеві; ка́блі, -блів
кабе́льний, -на, -не = кабльови́й
кабе́льник, -ка; -ники, -ків
кабе́льня, -ні, -нею; -бе́льні, -бе́лень
каберне́ (вино), не відм. (н. р.)
каби́ця, -ці, -цею; -би́ці, -би́ць
кабі ́на, -ни; -бі ́ни, -бі ́н 
кабіне́т, -не́ту, в -ті; -не́ти, -тів
кабіне́тний, -на, -не
каблу́к, -ка́; -луки́, -кі ́в 
каблукува́тий, -та, -те
каблу́чка, -чки, -чці; -лу́чки, -лу́чок
кабльови́й, -ва́, -ве́
кабота́ж, -жу, -жеві
кабріоле́т, -та; -ле́ти, -тів
ка́ва, -ви, -ві
кавалерґа́рд, -да; -ґа́рди, -дів 
кавалерґа́рдський, -ка, -ке 
кавалери́ст, -та; -ри́сти, -тів 
кавалері ́йський, -ка, -ке 
кавале́рія, -рії, -рією; -ле́рії, -рій 
кава́лір, -ліра; кава́ліри, -рів і кава́ле́р, -ле́ра; -ле́ри, -рів 
кава́лі ́[е́]рський, -ка, -ке (в книзі вказано що це друкарська помилка, а треба кова́лі[е

́]рський (sic))
кавалі[е]рува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
кава́лок, -ва́лка; -ва́лки, -лків
кавалька́да, -ди, -ді; -ка́ди, -ка́д 
кава́р, -ря́; -рі ́ , -рі ́в 
кава́рня, -ні; -ва́рні, -рень 
кавати́на, -ни, -ні; -ти́ни, -ти́н 
ка́верза, -зи; -верзи, ка́верз 
ка́верзник, -ка; -ники, -ків 
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каверзува́ти, -зу́ю, -зу́єш (капості робити); коверзува́ти (вередувати)
каве́рна, -ни; -ве́рни, -ве́рн
кавза́льний, -на, -не
Кавка́з, -зу, -зові, на -зі
кавка́зець, -зця; -ка́зці, -ців
кавка́зка, -зки, -зці; -ка́зки, -ка́зок
кавка́зький, -ка, -ке
ка́вовий, -ва, -ве
Ка́втський, -кого (нім. екон.)
каву́н, -на́; -вуни́, -ні ́в
кавуне́ць, -нця́; -нці ́ , -нці ́в
каву́нник, -ка; -нники, -ків
каву́нячий, -ча, -че
кавуня́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
кав’я́р, -ру, -рові, -ром
кав’я́рня; треба кава́рня
кага́л, -лу, -лові; -га́ли, -лів
кага́льний, -на, -не
кагане́ць, -нця́, -нце́ві; -нці ́ , -нці ́в
Кагарли́к, -ка́, -ко́ві, в -ку́ (місто)
кагарли́цький, -ка, -ке
кагла́, -ли́, -лі ́ ; ка́гли, кагл
кагля́ний, -на, -не
каго́р, -ру, -рові (вино)
Кагу́л, -лу (місто і річка); кагу́льський
каде́т, -та; -де́ти, -де́тів 
каде́тський, -ка, -ке
кади́ти, каджу́, ка́диш, -дять
ка́діб, -доба і ка́довб, ка́довба; -до(в)би, -бів
Ка́діс, -су (місто); ка́діський
ка́дка, -дки, -дці; ка́дки, -док 
кадр, ка́дру; ка́дри, -рів 
кадри́ль, -лі, -лі, -ри́ллю і кадри́ля, -лі, -лею; -дри́лі, -лів 
кадрови́к, -ка́; -вики́, -ків 
кажа́н, -на́; -жани́, -ні ́в 
ка́жучи, дієприсл. 
Казакста́н, -ну, в -ні 
каза́н, -на́; казани́, -ні ́в 
каза́нник, -ка; -ники, -ків = кітля́р
каза́ння, -ння, -нню, -нням
казано́к, -нка́, -нку́; -нки́, -нкі ́в
Каза́нь, -ні, -ні, -нню (місто); каза́нський, -ка, -ке
каза́рма, -ми; каза́рми, -за́рм
каза́ти, кажу́, ка́жеш, ка́же, ка́жемо, -жете, -жуть; кажи́, кажі ́м, кажі ́ть; ка́жучи
Казбе́к, -ку, -кові, на -кові (гора)
казбе́цький, -ка, -ке
казеїн́, -ну, -нові
казема́т, -ту; -ма́ти, -тів
казе́нка, -нки, -нці; -зе́нки, -зе́нок
казе́нний, -ка, -не
кази́но́, не відм.; (гал.) каси́но, -на, в -ні
кази́тися, кажу́ся, ка́зишся, -зяться
Казімі ́р, -ра (ім’я)
ка́зка, -зки, -зці; казки́, казо́к
казко́вий, -ва, -ве
ка́зна, присл.; ка́т-зна
ка́зна-коли́, присл.
казнаколи́шній, -ня, -нє
ка́зна-котри́й, -ра́, -ре́, ка́зна-котро́го, ка́зна з котри́м
ка́зна-що, ка́зна-чого́, ка́зна з чим
ка́зна-як, присл.
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ка́зна-яки́й, -ка́, -ке́, ка́зна-якого, ка́зна-яким, ка́зна з яки́м
казуїс́т, -та; -їс́ти, -тів
казуїс́тика, -ки, -ці
казуїсти́чний, -на, -не
ка́зус, -су; -зу́си, -сів
Ка́їн, -на, -нові, -не!
Каїр́, -ру, в -рі (місто); каїр́ський, -ка, -ке
кайда́ни, -нів, -нам
кайда́нник, -ка; -нники, -ків
кайда́ння, -ння, -нню, -нням
кайда́ннячко, -ка, -ку
ка́йзер, -ра, -рові; -зери, -рів
кайнозо́йський, -ка, -ке
какаду́, не відм.
кака́о, не відм.
какофо́нія, -нії, -нією
калаба́ня, -ні, -нею; -ба́ні, -ба́нь
калаву́р! виг. 
калаву́р, -ру; -ву́ри, -рів
калаву́рити, -ву́рю, -ву́риш, -рять
калама́р, -ря́, -ре́ві; -марі ́ , -рі ́в
каламу́тити, -му́чу, -му́тиш; не каламу́ть, -му́тьмо, -му́тьте
каламу́тний, -на, -не
калата́ло, -ла, -лу; -та́ла, -та́л
калата́льце, -льця, -льцю; -та́льця, -лець
калата́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
кала́ч, -ча́, -че́ві, -че́м; -лачі ́ , -чі ́в, -ча́м
кала́чик, -ка; -чики, -ків 
кала́чник, -ка; -ники, -ків
кала́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
кала́чничин, -на, -не
калгані ́вка, -вки, -вці
Кале́, не відм. Кале́ська прото́ка, -кої прото́ки
Ка́леваля, -лі, -лею 
каледо́нець, -до́нця; -до́нці, -ців
Каледо́нія, -нії, -нією
каледо́нський, -ка, -ке 
калейдоско́п, -па, в -пі; -ко́пи, -пів
календа́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, в -рі ́ ; -дарі ́ , -рі ́в 
календа́рний, -на, -не
кале́нди, -ле́нд, -ле́ндам 
Кале́ник, -ка. Кале́никович, -ча. Кале́никівна, -вни
кали́на, -ни, -ні, -но! -ли́ни, -ли́н
кали́нник, -ка (пиріг); -нники, -ків
калиння́к, -ку́, -ко́ві, в -ку́ (гай)
кали́но́нька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
кали́тка, -тки, -тці; -тки́, -то́к
калі ́бр, -бру, -брові; -лі ́бри, -брів
калігідра́т, -ту, -тові
калігра́ф, -фа; -ра́фи, -фів
каліграфі ́чний, -на, -не 
калігра́фія, -фії, -фією (гр.)
Калі ́ґула, -ли, -лі (рим. імп.)
ка́лій, -лію, -лієві, -лієм
калі ́ка, -ки, -ці; -лі ́ки, -лі ́к
калі ́куватий, -та, -те
Калі ́нін, -на, -нові, -ном (рос. пр.)
Калістра́т, -та. Калістра́тович, -ча. Калістра́тівна, -вни 
Каліфо́рнія, -ни, -нією; каліфо́рнський і каліфорні ́йський, -ка, -ке 
калі ́цтво, -ва, -ву; -лі ́цтва, -лі ́цтв 
ка́ліч, -лічі, -лічі, -ліччю 
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калі ́чений, -на, -не 
калі ́чити, -лі ́чу, -лі ́чиш, -лі ́чать; не калі ́ч, калі ́чмо, калі ́чте
калі ́чний, -на, -не 
Ка́ліш, -шу, -шеві (м.); ка́лішський
калки́й, -ка́, -ке́
калми́к, -ка; -ми́ки, -ків
калми́цький, -ка, -ке
калми́чка, -чки, -чці; -ми́чки, -ми́чок
Ка́лміюс, -са, -сові (р.)
ка́ломель, -мелю, -леві
кало́ша і кальо́ша, -ші, -ші, -шею; -л(ь)о́ші, -л(ь)о́ш
Калу́ґа, -ґи, -зі (рос. м.); калу́зький
Калу́жчина, -ни, -ні
калю́жа, -жі, -жі, -жею; -лю́жі, -лю́ж
калю́жний, -на, -не 
Каля́брія, -брії, -брією; калябрі ́йський
калямбу́р, -ру; -бу́ри, -рів 
калямбури́ст, -та; -ри́сти, -тів
калярі ́па, -пи, -пі
каля́ти, -ля́ю, -ля́єш в що
кальві ́нець, -ві ́нця; -ві ́нці, -нців
кальвіні ́зм, -му, -мові
ка́лька, -льки, -льці; ка́льки, -льок
калькува́ти, -ку́ю, -ку́єш
калькулюва́ти, -кулю́ю, -лю́єш
калькуля́ція, -ції, -цією
калькульо́ваний, -на, -не
Кальку́тта, -ти, -ті (м.); кальку́тський; краще Калька́тта; калька́тський
кальни́й, -на́, -не́
ка́льно, присл.
кальоресце́нція, -ції, -цією
кальори́метр, -тра; -метри, -рів
кальори́фер, -ра; -фери, -рів
кальо́рія, -рії, -рією; -рії, -рій
кальо́ша, див. кало́ша
кальсо́ни, -нів, -нам
кальцино́ваний, -на, -не
кальцинува́ти, -ну́ю, -ну́єш
ка́льцій, -цію, -цієві
калья́н, -на, в -ні
камари́лья, -льї, -льєю (есп.)
кама́ша і ґама́ша, -ші; -ма́ші, -ма́ш
ка́мбула, -ли, -лі (риба)
камво́льний, -на, -не
Ка́менєв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
камени́стий, -та, -те 
камени́ця і кам’яни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
камені ́ти і кам’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
Ка́менськ, -ку, в -ку (м.)
каменува́ння, -ння, -нню, -нням
каменува́ти, -ну́ю, -ну́єш кого 
каменю́ка, -ки, -ці; -ню́ки, -ню́к 
каменя́р, -ра́, -ре́ві; -нярі ́ , -рі ́в 
каменя́рня, -ні, -нею; -ня́рні, -ня́рень
ка́мера, -ри, -рі; -мери, -мер
ка́мера-лю́цида, -ри-лю́циди 
ка́мера-обску́ра, -ри-обску́ри 
камерге́р, -ра; -ге́ри, -рів 
камерге́рський, -ка, -ке 
камерди́нер, -ра; -нери, -рів 
камери́стка, -тки, -тці; -ри́стки, -сток
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камерто́н, -на; -то́ни, -нів
камерфра́у, не відм. 
камерфур’є́р, -ра; -є́ри, -рів 
камер’ю́нкер, -ра; -кери, -рів 
каме́я, -ме́ї, -ме́єю; -ме́ї, -ме́й 
камізе́лька, -ки; -зе́льки, -зе́льок 
каміла́вка, -вки; -ла́вки, -ла́вок 
камі ́н, -на, в -ні; -мі ́ни, -нів 
каміне́ць, камінця́, -мінце́ві, на -мінці ́ ; камінці ́ , -нці ́в 
камі ́нний, -на, -не 
камі ́ння, -ння, -нню, -нням 
камі ́нчик, -ка; -чики, -ків
каміню́ччя і каміня́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
ка́мінь, ка́меня (одного) і ка́меню (будівельн. матеріялу), ка́меневі, ка́менем, на ка́мені
камо́рра, -ри (іт.)
кампа́нія, -нії (воєнна тощо)
камфора́, -ри́, -рі ́
Камча́тка, -тки, -тці; камча́тський
Ка́м’янець, -нця, -нцеві, в -нці (місто); кам’яне́цький, -ка, -ке
Кам’яне́ччина, -ни, -ні
кам’яни́й, -на́, -не́
кам’яни́стий і камени́стий, -та, -те
кам’яни́ця і камени́ця, -ці, -цею
кам’яні ́ти і камені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
Ка́м’янка, -нки, -нці (село)
кам’яновугляни́й, -на́, -не́
кана́ва, -ви; -на́ви, -на́в
кана́вус, -вусу, -сові (тканина) 
Кана́да, -ди; кана́дський, -ка, -ке 
кана́л, -ла; -на́ли, -лів 
каналізаці ́йний, -на, -не 
каналіза́ція- -ції, -цією
кана́льський, -ка, -ке
кана́па, -пи; -на́пи, -на́п
канва́, -ви́, -ві ́
канделя́бр, -ра; -ля́бри, -рів
кандида́т, -та; -да́ти, -тів
кандида́тка, -тки, -тці; -датки, -даток
кандида́тський, -ка, -ке
кандида́тчин, -на, -не
кандидува́ти, -ду́ю, -ду́єш на кого
кандьо́р, -дьо́ру; -дьо́ри, -рів
канелю́ра, -ри; -лю́ри, -лю́р
канеті ́ля, -лі, -лі, -ті ́лею (нитка)
канефа́с, -су; канефа́совий
каніба́л, -ла; -ба́ли, -лів
канібалі ́зм, -му, -мові 
каніба́льський, -ка, -ке 
Ка́нів, -нева, -неву, -невом
ка́нівець, -вця, -вцеві; -нівці, -вців
ка́нівський, -ка, -ке
Ка́нівщина, -ни, -ні
кані ́кули, -кул, -кулам
канікуля́рний, -на, -не
каніфо́ль, треба кольофо́нія 
канона́да, -ди, -ді
каноніза́ція, -ції, -цією 
канонізо́ваний, -на, -не
канонізува́ння, -ння, -нню, -нням
канонізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
кано́нік, -ка; -ніки, -ків
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каноні ́р, -ні ́ра; -ні ́ри, -рів
каноні ́рка, -ки, -рці; -ні ́рки, -ні ́рок
каноні ́са, -си, -сі; -ні ́си, -ні ́с 
каноні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
каноні ́чний, -на, -не
Кано́сса, -си, -сі (замок); кано́ський
ка́нтар, -ра, -рові (вага)
кантиле́на, -ни, -ні; -ле́ни, -ле́н
кантія́нець, -нця; -я́нці, -нців
кантія́нство, -ва, -ву
кантія́нський, -ка, -ке
Канто́н, -ну, в -ні (м.); канто́нський
кантоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
ка́нтор, -ра; -тори, -рів
кану́пер, -неру, -рові
ка́нути, -ну, -неш; кань, ка́ньте
канфо́рка, -рки, -рці; -фо́рки, -рок
канцеляри́ст, -та; -ри́сти, -тів
канцеля́рія, -рії, -рією; -ля́рії, -рій
канцеля́рський, -ка, -ке
канцеля́рщина, -ни, -ні
ка́нцлер, -ра; -лери, -рів
канцоне́тта, -ти, -ті; -не́тти, -не́тт
канчу́к, -ка́; -чуки́, -кі ́в
каолі ́н, -ну, -нові; каолі ́новий, -на
капа́рити, -па́рю, -па́риш; не капа́р, -па́рмо, -па́рте
ка́пати, ка́плю, ка́плеш, ка́плють і ка́паю, -паєш, -пають або кра́пати, -паю, -паєш і кра́плю, 

-плеш, -плють; ка́пай, -па́йте
капели́нка, -нки, -нці; -ли́нки, -ли́нок
капе́лія, див. капе́ля
капелю́х, -ха, в -сі; -лю́хи, -хів
капелю́ш, -ша, в -ші; -ші, -шів
капелю́шник, -ка; -ники, -ків
капелю́шниця, -ці; -ниці, -ниць
капе́ля, -лі, -лею; -пе́лі, -пе́ль і капе́лла, -лли; -пе́лли, -пе́лл, -пе́ллам; народне капе́лія, -лії; 

-пе́лії, -пе́лій 
капеля́н, -на; -ля́ни, -нів 
капеля́нша, -ші, -ші, -шею 
Капельгоро́дський, -кого (укр. пр.) 
капельди́нер, -ра; -нери, -рів 
ка́пелька, -льки, -льці; -пельки, -льок, -лькам
капельма́йстер, -тра; -ма́йстри, -трів
капіля́р, -ра; -ля́ри, -рів 
капіля́рний, -на, -не
капіля́рність, -ности, -ності, -ністю
капіта́л, -лу; -та́ли, -лів
капіталіза́ція, -ції, -цією
капіталі ́зм, -му, -мові
капіталізо́ваний, -на, -не
капіталізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
капіталі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
капіталісти́чний, -на, -не
капіта́льний, -на, -не
капіта́н, -на; -та́ни, -нів
капіта́нство, -ва, -ву
капіта́нський, -ка, -ке 
капіте́ль, -те́лю, -те́леві (ч. р.: арх. і друк)
капіто́лій, -лія, -лієві, в -лії
капі ́тул, -лу; -тули, -лів
капітулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
капітуля́ція, -ції, -цією
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капі ́тульський, -ке, -ке 
капка́н, -на́; -кани́, -ні ́в 
капли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
каплову́хий і каплоу́хий, -ха, -хе 
каплу́н, -на́; -луни́, -ні ́в
ка́пля і кра́пля, -плі, -плею; к(р)а́плі, к(р)а́пель 
Каподі ́стрія, -рії (прізв.) 
ка́посний, -на, -не 
ка́посник, -ка; -ники, -ків 
ка́посниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
ка́постити, -пощу, -стиш; не ка́пость, не -постіть
ка́пость, -пости, -пості, -постю; ка́пості, -постей
капо́та, -ти; -по́ти, -по́т
капоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть
ка́почка, -чки, -чці; -почки, -чок
Каппадокі ́я, -кі ́ ї, -кі ́єю; каппадокі ́йський
капра́л, -ла; -ра́ли, -лів
капра́льство, -ва, -ву
капра́льський, -ка, -ке
капри́з, -зу; -ри́зи, -ри́зів
капри́ччо (іт.), не відм.
Ка́прі (острів), не відм.; ка́прський і капрі ́йський, -ка, -ке
ка́псуля, -лі, -лею; -сулі, -суль
капта́н і рідше кафта́н, -на́; -тани́, -ні ́в
каптена́рмус, -са; -муси, -сів 
ка́пту́р, -ра́; ка́птури і -рі ́ , ка́птурі ́в
капу́стя́ний, -на, -не
капуци́н, -на; -ци́ни, -нів
капуци́нський, -ка, -ке
капца́н, -на́; -цани́, -ні ́в
Ка́пштадт, -ту (м. Capstadt); ка́пшта́дтський, -ка, -ке
капшу́к, -ка́, в -шуку́, -шуці; -шуки́, -кі ́в
капюшо́н, -на; -шо́ни, -нів (фр.)
карабі ́н, -на; -бі ́ни, -нів
карабіне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
карава́н, -ну; -ва́ни, -нів (ч. р.) і карава́на, -ни; -ва́ни, -ва́н (ж. р.)
караве́ля, -лі, -лею; -ве́лі, -ве́ль (есп. carabela)
Кара́джіч, -ча, -чеві (серб. письм.)
караїм́, -ма; -їм́и, -мів
караїм́ка, -мки, -мці; -їм́ки, -мок
караїм́ський, -ка, -ке
кара́куль, -ля; -кулі, -лів
кара́кульовий, -ва, -ве
караме́ля, -лі, -лею
караме́льня, -ні; -ме́льні, -ме́лень
караме́льовий, -ва, -ве
Карамзі ́н, -на́, -но́ві, -но́м (рос. іст.)
кара́ння, -ння, -нню, -нням
каранте́на, -ни і (русизм) каранти́н, -ну, в -ні
карася́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
кара́сь, -ся́, -се́ві; -расі ́ , -сі ́в
кара́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
карбівни́чий, -чого, -чому; ни́чі, -чих
карбі ́д, -ду, -дові
карбі ́ж, -бежу́, -же́ві, -же́м
карбо́ванець, -бо́ванця; -ванці, -ванців
карбо́ваний, -на, -не
карбо́лка, -лки, -лці, народне карбо́вка
карбо́ловий, -на, -ве
карбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є
карбу́нкул, -ла; -кули, -лів
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кардина́л, -ла; -на́ли, -лів
кардина́льний, -на, -не
кардина́льство, -ва, -ву
кардина́льський, -ка, -ке
Карду́ччі (іт. поет Carducci), не відм.
каре́ (фр.) не відм. (н. р.)
Каре́лія (країна), а не Коре́лія
каре́льський, -ка, -ке
каре́та, -ти; -ре́ти, -ре́т
кар’є́р, -ру, -рові
кар’є́ра, -ри, -рі; -є́ри, -є́р
кар’єри́зм, -му, -мові
кар’єри́ст, -та; -ри́сти, -тів
кар’єристи́чний, -на, -не
кар’є́рний, -на, -не
каригі ́дний, -на, -не
ка́рий, -ра, -ре
карикату́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
карикату́рний, -на, -не
каріо́зний, -на, -не
каріяти́ди, -ти́д, -ти́дам
Карл, -ла, -лові (ім’я)
Ка́рлівка, -вки, -вці (село); ка́рлівський, -ка, -ке
Ка́рлсбад, -ду, в -ді (м.); карлсба́дський
Карлсру́е (м.Carlsruhe), не відм.
карлува́тий, -та, -те
карлю́чити, -лю́чу, -лю́чиш, -лю́чать; карлю́ч, -лю́чте 
карлю́чка, -чки, -чці; -лю́чки, -чок
карлю́чкуватий, -та, -те
карма́зи́н, -ну; -зи́ни, -нів
карма́зи́нник, -ка; -нники, -ків
карма́зи́новий, -ва, -ве
карманьйо́ла, -ли, -лі; -йо́ли, -йо́л
кармелі ́ти, -тів, -там
кармелі ́тський, -ка, -ке
кармі ́н, -ну, -нові
кармі ́новий, -ва, -ве
карнава́л, -лу; -ва́ли, -лів
карнава́льний, -на, -не 
карна́вка, -вки, -вці; -на́вки, -на́вок
карна́вковий, -ва, -ве
ка́рний, -на, -не
карні ́з, -зу; -ні ́зи, -ні ́зів
ка́рність, -ности, -ності, -ністю
Каролі ́на, -ни, -ні, -но!
Каролі ́нґи, -ґів (династія)
Каролі ́нські острови́, -ських острові ́в
кароо́кий, -ка, -ке
Карпа́ти, -па́т; карпа́тський
карпе́тка, звич. шкарпе́тка, -тки, -тці; -пе́тки, -пе́ток
Ка́рпівка, -вки, -вці (село); ка́рпівський
Карпо́, -па́, -по́ві, Ка́рпе! Ка́рпович, -ча. Ка́рпівна, -вни. Ка́рпів, -по́ва, -по́ве
Карс, -су (м.); ка́рський, -ка, -ке 
Ка́рський, -кого, -кому (прізв.) 
ка́рта, -ти, -ті; ка́рти, карт
Картаге́на, -ни (м.); картаге́нський
картбля́нш (фр., ж. р.), не відм. 
карте́ль, -те́лю, -леві; -те́лі, -те́лів 
карте́ч, -чі, -чі, -те́ччю і карте́ча, -чі, -чі, -чею; -те́чі, -те́ч 
карти́на, -ни; -ти́ни, -ти́н 
карти́нний, -на, -не 
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карти́нність, -ности, -ності, -ністю 
карті ́ж, -тежу́, -же́ві; -тежі ́ , -жі ́в 
ка́ртка, -тки, -тці; картки́, -то́к 
картогра́ма, -ми; -гра́ми, -гра́м 
карто́гра́ф, -фа; -ра́фи, -фів 
картографі ́чний, -на, -не 
картогра́фія, -фії, -фією
карто́н, -ну, -нові; -то́ни, -нів
картона́ж, -жу, -жеві
картона́жний, -на, -не
карто́нний і карто́новий, -ва, -ве
картопли́ння, -ння, -нню, в -нні
карто́пля, -плі, -лею; карто́плі ́ , -топе́ль
карто́пля́ний, -на, -не
карто́пля́ник, -ка і -ку; -ники, -ків
картоте́ка, -ки, -ці; -те́ки, -те́к
карту́ша, -ші, -ші, -шею; -ту́ші, -туш (віньєтка)
картя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, -тя́ре! -тярі ́ , -рі ́в, -ра́м 
картя́рство, -ва, -ву 
картя́рський, -ка, -ке 
кару́к, -ку́, -ко́ві, в -ці ́ ; -руки́, -кі ́в 
карусе́ля, -лі, -лею; -се́лі, -се́ль
кару́ца, -ци, -ці; -ру́ци, -ру́ц
кару́чення, -ння, -нню, -нням 
кару́чити, -ру́чу, -ру́чиш, -ру́чать; кару́ч, -ру́чмо, -ру́чте
ка́рцер, -ра, в -рі; -цери, -рів
ка́са, -си, -сі; ка́си, кас
каса́рня, -ні, -нею; -са́рні, -са́рень = каза́рма
касаці ́йний, -на, -не
каса́ція, -ції, -цією; -са́ції, -цій
каси́но, -на, -ну, в -ні (гал.); див. кази́но́
каси́р, -ра; -си́ри, -рів
каси́рка, -ки, -ці; -си́рки, -си́рок
каси́рський, -ка, -ке
каси́рчин, -на, -не
Касія́н і Кася́н, -на, -нові
каска́да, -ди, -ді; -ка́ди, -ка́д
касо́ваний, -на, -не
Каспі ́йське мо́ре, -кого мо́ря
Касса́ндра, -дри, -дрі (гр. ім’я)
Кассіопе́я, -пе́ї, -пе́єю
каста́льський, -ка, -ке
кастаньє́ти, -ньє́т, -там
кастеля́н, -на; -ля́ни, -нів 
кастеля́нша, -ші, -шею; -ля́нші, -ля́нш
Кастеля́р, -ра, -рові (есп. пр.)
касті ́лець, -льця; -ті ́льці, -ців
Касті ́лія, -лії, -лією
касті ́льський, -ка, -ке
кастра́ція, -ції, -цією
кастро́ваний, -на, -не
каструва́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
кастру́ля, -лі, -лею; кастру́лі, кастру́ль
касува́ння, -ння, -нню
касува́ти, -су́ю, -су́єш, -су́є
кат, ка́та; кати́, -ті ́в 
катаклі ́зм, -му, -мові; -лі ́зми, -мів 
катако́мби, -ко́мб, -ко́мбам (ж. р.) 
каталепси́чний, -на, -не 
катале́псія, -ії, -ією 
катале́птик, -ка; -тики, -ків 
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ката́ло́г, -га, в -ло́зі; -та́ло́ги, -гів 
каталогіза́тор, -ра; -тори, -рів 
каталогіза́торський, -ка, -ке 
каталогізо́ваний, -на, -не 
каталогізува́ння, -ння, -нню 
каталогізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
катало́жний, -на, -не 
катальо́нець, -льо́нця; -льо́нці, -ців
Катальо́нія, -нії, -нією 
катальо́нський, -ка, -ке 
ката́р, -ру, -рові; ката́ри, -рів 
катара́кта, -ти, -ті 
катара́льний, -на, -не 
катастро́фа, -фи, -фі; -ро́фи, -ро́ф 
катастрофі ́чний, -на, -не 
катафа́льк, -ка; -фа́льки, -ків 
категори́чний, -на, -не 
катего́рія, -рії, -рією; -го́рії, -рій
кате́дра, -ри; -те́дри, -те́др (гр.) 
катедра́льний, -на, -не 
ка́тер, -ра; -тери, -рів 
Катери́на, -ни, -ні, -но! 
кате́тер, -те́тра; -те́три, -рів 
катехи́зис, -су; -зиси, -сів 
ка́т-зна; ка́т-зна що, ка́т-зна яки́й 
кати́зма, -ми; -ти́зми, -ти́зм 
каті ́вня, -вні, -внею; -ті ́вні, -ті ́вень 
каті ́вський, -ка, -ке 
Катілі ́на, -ни, -ні (римл.) 
кат-ма́
като́ваний, -на, -не
като́д, -ду, -дові
като́ли́к, -ка; -то́ли́ки, -ків
католици́зм, -му, -мові
католи́цтво, -ва, -ву
католи́цький, -ка, -ке
католи́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -ли́чок
като́птрика, -ки, -ці
катоптри́чний, -на, -не
ка́торга, -ги, -зі
ка́торжний, -на, -не
Ка́трин, -на, -не 
Ка́тря, -рі, -рею, Ка́тре!
катува́ння, -ння, -нню, -нням 
катува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
каучу́к, -ку (амер.-інд. caoutchouc)
каучу́ковий, -ва, -ве 
кафе́, не відм.
кафе́-ґлясе́, не відм.
кафе́-шанта́н, -ну, в -ні
кафта́н, див. капта́н
Ка́ффа, -фи (м.); ка́фський, -ка, -ке
ка́хельний, -на, -не
ка́хельник, -ка; -ники, -ків
кахе́льня, -ні; -хе́льні, -хе́лень 
кахи́кати, -каю, -каєш, -кає
Кахі ́вка, -вки, -вці (село); кахі ́вський, -ка, -ке
ка́хля, -лі, -лею; ка́хлі, ка́хель і ка́холь
кахля́ни́й, -на́, -не́
кахльови́й = ка́хельний
кача́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т

231



Російсько-український словник ділової мови

кача́н, -на́; -чани́, -ні ́в
ка́чаний, -на, -не (від кача́ти)
кача́нний, -на, -не (від кача́н) 
кача́ння, -ння, -нню, -нням 
кача́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
кача́чий, -ча, -че 
каченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ка́чечка, -чки, -чці; -чечки́, -чо́к
качи́ний, -на, -не
ка́чка, -чки, -чці; качки́, качо́к
ка́чур, -ра; ка́чури, -рів
ка́ччин, -на, -не (від ка́чка)
ка́ша, -ші, -ші, -шею; ка́ші ́ , каш
ка́шель, ка́шлю, -леві, -лем; ка́шлі, -лів
кашке́т, -та; -ке́ти, -тів 
кашми́р, -ру (тканина) 
кашне́ (фр.), не відм. (н. р.) 
кашова́р, -ра; -ва́ри, -рів 
кашта́н, -на; -та́ни, -нів 
каштеля́н, каштеля́нша, звич. кастеля́н, -ля́нша
ка́яння, -ння
ка́ятися, ка́юся, ка́єшся, ка́ється 
каяття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́  
квадра́т, -та; -ра́ти, -тів 
квадрато́вий, -ва, -ве
квадрильйо́н, -на; -йо́ни, -нів 
ква́зі (лат.; буцім, нібито) 
квазінауко́вий, -ва, -ве 
квазіуче́ний, -на, -не 
ква́кання, -ння, -нню, -нням 
кваліфіка́ція, -ції, -цією 
кваліфіко́ваний, -на, -не 
кваліфікува́ння, -ння, -нню 
кваліфікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
ква́питися, -плюся, -пишся, -пляться; не ква́пся, не ква́птеся 
кварта́л, -лу (про місце) і -ла (про час); -та́ли, -лів 
кварти́ра і квати́ра, -ри; -ти́ри, -ти́р; в літер. мові слід уживати кварти́ра
квартира́нт, -та; -ра́нти, -нтів 
квартир’є́р, -ра; -є́ри, -рів 
квартирма́йстер, -тра; -три, -трів
кварти́рний, -на, -не 
квартирува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є 
квас, ква́су; кваси́, -сі ́в 
кваси́во, -ва, -ву
ква́сити, ква́шу, ква́сиш; квась, -сьте
кваскува́тий, -та, -те
квасни́й, -на́, -не́
квасо́к, -ску́, -ско́ві; -ски́, -скі ́в
квасоли́ння і фасоли́ння, -ння
квасо́ля і фасо́ля, -лі, -лею
квасо́ляний і фасо́ляний, -на, -не
квати́рка, -рки, -рці; -ти́рки, -ти́рок (у вікні)
квач, -ча́, -че́ві, -че́м; квачі ́ , -чі ́в, -ча́м
ква́шений, -на, -не
ква́шення, -ння, -нню, -нням
квестіона́р, -ря; -на́рі, -рів
квестіюва́ти, -тію́ю, -тію́єш
кве́стія, -тії, -тією
квили́ти, -лю́, -ли́ш, -ли́ть, -ля́ть
квилі ́ння, -ння, -нню, в -нні
квит. Ми з тобо́ю квит
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квито́к, -тка́; квитки́, -ткі ́в 
квитува́тися, -ту́юся, -ту́єшся 
квієти́зм, -му, -мові 
кві ́нта, -ти, -ті
квінтесе́нція, -ції, -цією; -се́нції, -цій
квінтильйо́н, -на; -ни, -нів
Квінтілія́н, -на, -нові (рим. ретор)
Квіріна́л, -лу, -лові
кві ́тень, -тня, -тневі, в -тні; кві ́тні, -тнів
кві ́тка, -тки, -тці; квітки́, -то́к 
Кві ́тка, -тки, -тці (прізв.). Кві ́тчин, -на, -не
квітне́вий, -ва, -ве
квітни́к, -ка́, -ко́ві, у -ку́; -ники́
квітни́цтво, -ва, -ву; -ни́цтва, -ни́цтв
кві ́ття, -ття, -ттю, -ттям 
квітува́ти, -ту́ю, -ту́єш
квітча́стий, -та, -те
квітча́ти, -тча́ю, -тча́єш, -тча́є
Кві ́тчин, -на, -не. Кві ́тчині тво́ри
квокта́ти, квокчу́, кво́кчеш, -кчуть
кво́лий, -ла, -ле
кво́лість, -лости, -лості, -лістю
кво́рум, -му, -мові
кво́чка, -чки, -чці; кво́чки́, кво́чо́к
кво́ччин, -на, -не (від кво́чка)
ке, ке́те = дай, да́йте
кебе́та, -ти, -ті
кебе́тний, -на, -не
ке́ґлі, -лів, -лям
кеґль, ке́ґля, ке́ґлеві (друк. терм.)
кедр, -ра (одного) і -ру (матеріялу); ке́дри, -рів
кедри́на, -ни, -ні
кейф, -фу, -фові
кейфува́ти, -фу́ю, -фу́єш
кекво́к, -ку, -кові; -во́ки, -ків
кела́р, -ла́ря, -реві; -ла́рі, -рів
келе́[і ́ ]йний, -на, -не
ке́ліх і ке́лех, -ха, -хові, в -ху; ке́лі[е]хи, -хів
келі ́шок, -шка, в -шку; келі ́шки, -шків
ке́лія, -лії, -лією; ке́лії, ке́лій
Ке́ллоґ, -ґа, -ґові. Ке́ллоґів, -ґова, -ґове. Ке́ллоґів пакт
Кельн, -ну, в -ні (м.); ке́льнський
ке́льнер, -ра; -нери, -рів
ке́льнерка, -рки, -рці; -нерки, -нерок
ке́льнерський, -ка, -ке
ке́льти, -тів; ке́льтський, -ка, -ке
Ке́мбрідж, -джу, -джеві, в -джі (м.)
ке́мбріджський, -ка, -ке
ке́нар, -ря; -нарі, -рів
кенґуру́, не відм. (н. р.)
ке́нді, -дів, -дям 
Ке́ніґсберґ, -ґу, -ґові, в -зі (м. Königsberg)
ке́ніґсбе́рзький, -ка, -ке
Ке́нтербері (м.), не відм.; кентербері ́йський, -ка, -ке
ке́пі (фр.), не відм. (н. р.)
кепкува́ння, -ння, -нню, -нням
кепкува́ти, -ку́ю, -ку́єш з кого
Ке́плер, -ра, -рові (нім. астроном)
ке́пський, -ка, -ке
ке́псько, присл.
кепта́р, -та́ра; -та́ри, -рів
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кера́міка, -ки, -ці
керамі ́чний, -на, -не 
Кере́лівка, -вки, -вці (батьківщина Шевченкова)
ке́ренка, -нки, -нці; -нки, -нок
ке́ренщина, -ни, -ні
кере́я, -ре́ї, -ре́єю; -ре́ї, -ре́й
керівни́й, -на́, -не́
керівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
керівни́цтво, -ва, -ву
керівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
керівни́чий, -ча, -че
керівни́чий, -чого, -чому; -ни́чі, -чих
ке́рма, -ми, -мі; ке́рми, керм 
керма́нич, -ча, -чеві; -ничі, -чів
кермува́ти, -му́ю, -му́єш
кероси́н, -ну, -нові
керсе́т, -та; -се́ти, -тів
керсе́тка, -тки, -тці; керсе́тки, -ток
керува́ння, -ння, -нню, -нням
керува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
ке́сар, -ря, -реві; -сарі, -рів
ке́сарів, -рева, -реве
кесо́н, -ну; -со́ни, -нів
кета́, -ти́, -ті ́
ке́товий, -ва, -ве
ке́тяг, -га, на -тязі; -тяги, -гів
кефа́ля, -лі і кефала́, -ли (риба)
кефі ́р, -ру, -рові
Кємь, -мі, -мі, -м’ю (рос. місто)
Кєрчь, -чі, -чі, -ч’ю (місто); кє́рчинський, -ка, -ке 
кива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є 
киво́т, -та; -во́ти, -тів або кіо́т, -та 
киги́кання, -ння, -нню, -нням 
киги́кати, -каю, -каєш, -кає 
ки́дати, -даю, -даєш, -дає 
кидькома́, присл.
Ки́єво-Пече́рський 
Ки́їв, Ки́єва, Ки́єву, Ки́євом, у Ки́єві, Ки́єве!
ки́ївець, ки́ївця, -цеві; -вці, -ців
ки́ївський, -ка, -ке
Ки́ївщина, -ни, -ні
кий, ки́я, ки́єві; киї,́ київ́
кийо́к, кийка́, на -ку́; кийки́, -кі ́в
ки́лим, -ма, на -мі; -лими́, -мі ́в
килима́р, -ря́, -ре́ві; -марі ́ , -рі ́в
килима́рка, -ки, -ці; -ма́рки, -ма́рок
килима́рство, -ва, -ву
килима́рський, -ка, -ке
Кили́на, -ни. Кили́нин, -на, -не
ки[і]м’я́х, -ха́; -м’яхи́, -хі ́в
кинджа́л, -ла; -джа́ли, -лів
ки́нений і ки́нутий, -та, -те
ки́новар, -ру, -рові = цино́бра
ки́нути, -ну, -неш; кинь, ки́ньте
кипари́с, -са; -ри́си, -сів
кипари́совий, -ва, -ве
ки́пень, -пню, -пневі, -пнем; ки́пні, -пнів
кипі ́ння, -ння, -нню
кипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть; кипи́, кипі ́ть
Кипрія́н, -на; народне Купер’я́н і Купрія́н, -на
кип’я́ч, -чу́, -че́ві, -че́м; -ячі ́ , -чі ́в
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Кирги́жчина, -ни, -ні
кирги́з, -за; -ги́зи, -зів
кирги́зка, -зки, -зці; -ги́зки, -ги́зок
кирги́зький, -ка, -ке
Кири́лиха, -хи, -сі
Кири́лівка, -вки, -вці (село); кири́лівський, -ка, -ке
Кири́ло, -ла, -лові, -ле! Кири́лович, -ча. Кири́лівна, -вни. Кири́лів, -лова, -лове
Кири́ло-мето́діївське бра́тство, -кого бра́тства
кирни́ця (діял.), звичайно крини́ця
ки́рпа, -пи; ки́рпи, кирп
кирпа́тий, -та, -те 
киса́, -си́, -сі ́
кисе́лик, -ка; кисе́лики, -ків
кисели́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць
ки́сенний, -на, -не (від ки́сень)
ки́сень, ки́сню, -сневі
кисе́т, -та; кисе́ти, -тів 
кисі ́ль, -селю́, -ле́ві, -ле́м; киселі ́ , -лі ́в
Кисі ́ль, -селя́, -селе́ві (прізв.)
ки́слий, -ла, -ле
кисли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць
кисли́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -ли́чок
кисли́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
Кислово́дськ, -ку, в -ку (м.)
кислово́дський, -ка, -ке
ки́слощі, -щів, -щам, -щами
кисля́к, -ку́; -сляки́, -кі ́в
ки́снути, -ну, -неш, -нуть
кит, -та́; ри́ба-кит, ри́би-кита́
китає́вий, -ва, -ве = китайча́ний
кита́єць, -та́йця; -та́йці, -ців
кита́єчка, -чки, -чці; -та́єчки, -єчок
Кита́й, -та́ю, -та́єві, в -та́ї
кита́йка, -ки, -ці; -та́йки, -та́йок
кита́йський, -ка, -ке
кита́йчаний, -на, -не
ки́тиця, -ці, -цею; -тиці, -тиць
киценя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та
кицю́ня, -ні, -нею; -цю́ні, -цю́нь
ки́ця, -ці, -цею, ки́цю! ки́ці, киць
киць-ки́ць! виг.
ки́цька, ки́цьки, ки́цьці; кицьки́, -кицьо́к
ки́цьчин, -на, -не (від ки́цька)
ки́чка, ки́чки, ки́чці; ки́чки, ки́чок
кише́ня, -ні, -нею; -ше́ні, -ше́нь (порівн. киса́) 
кишенько́вий, -ва, -ве 
Кишині ́в, -не́ва, -не́ву, -вом (м.) 
кишині ́вський, -ка, -ке 
киші ́ти, кишу́, киши́ш, киша́ть 
ки́шка, -шки, -шці; кишки́, -шо́к (в животі)
кишка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в 
ки́шло, -ла, -лу
кишми́ш, -шу́, -ше́ві
кию́ра, -ри; кию́ри, кию́р (збільш. від кий)
кия́нин, -на; -я́ни, -я́н, -я́нам
кия́нка, -нки, -нці; -я́нки, -нок 
кия́х, -ха́, -хо́ві; кияхи́, -хі ́в, -ха́м 
кияхува́тий, -та, -те 
кі ́бець, -бця, -бцеві; кі ́бці, -бців 
кі ́вер, -ра; кі ́вери, -рів 
кі ́верний, -на, -не 
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ківш, ковша́, -шеві; ковші ́ , -ші ́в 
кі ́готь, кі ́гтя, -гтеві, кі ́гтем; кі ́гті, -тів
кі ́зка, -зки, -зці; кі ́зки, кі ́зок
кізля́ і козля́, кі[о]зля́ти, кі[о]зля́ті, кі[о]зля́м; -зля́та, -зля́т
кізля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
кізя́к, -ка́; кізяки́, -кі ́в
кіл, кола́, -лові; коли́, -лі ́в
кі ́лля, -лля, -ллю, -ллям
кі ́ло, кі ́ла, -лу; кі ́ла, кіл; два кі ́ла
кілова́т, -та; -ва́ти, -тів
кілогра́м, -ма; -гра́ми, -мів
кіло́к, кілка́, на кілку́; кілки́, -кі ́в
кілолі ́тр, -тра; -лі ́три, -рів
кіломе́тр, -тра; -ме́три, -трів
кіло́чок, -ло́чка, на -чку; -ло́чки, -ків
кілюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
Кіль, -лю, -леві (м.); кі ́льський, -ка, -ке
кіль, кі ́ля, -леві; кі ́лі, -лів
кі ́лька, -ки, -ці; -льки, -льок (риба)
кі ́лька (декілька), -кох, -ком, -кома
кількадеся́т, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
кількана́дцятеро, -ро́х, -рома́
кількана́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
кількарі ́чний, -на, -не
кі ́льки (скільки), -ко́х, -ко́м, -кома́
кі ́лькісний, -на, -не
кі ́лькість, -кости, -кості, -кістю
кі ́лькоро, не відм. 
кільце́, -льця́, -льцю́; кі ́льця, кі ́лець
кі ́льчитися, -чуся, -чишся, -чаться
кімва́л, -ва́ла; -ва́ли, -лів
кімли́к, -ка́; -лики́, -кі ́в = калми́к
кімна́та, -ти; -на́ти, -на́т
Кі ́мри, -рів (місто); кі ́мрський
кін, ко́у, -нові, на кону́
кі ́нва, -ви, -ві; кі ́нви, кі ́нов
кінва́, -ви́, -ві ́  (зб. коні)
Кіндра́т, -та, -те! Кіндра́тович, -ча. Кіндра́тівна, -вни. Кіндра́тів, -това, -тове
кінема́тика, -ки, -ці 
кінемато́граф, -фа; -графи, -фів
кінематографі ́чний, -на, -не
кінематогра́фія, -фії, -фією
кіне́тика, -ки, -ці
кінети́чний, -на, -не
кіне́ць, -нця́, -нце́ві; кінці ́ , -ці ́в
кіне́ць-кінце́м, присл.
кі ́нний, -на, -не
кінни́ця, -ці, -цею (стайня)
кінно́та, -ти, -ті
кінно́тник, -ка; -ники, -ків
кіно́, -на́, -ну́, -но́м, в кіні ́ ; кіна́, кін
кіноапара́т, -та 
кіноарти́ст, -та; -ти́сти, -тів 
кіновиробни́цтво, -ва, -ву 
кінові ́я, -ві ́ ї, -ві ́єю
кінокарти́на, -ни; -ти́ни, -ти́н
кіно́-конце́рт, кіно́-конце́рту
кіномеха́нік, -ка; -ніки, -ків 
кінонара́да, -ди; -ра́ди, -ра́д 
кіноопера́тор, -ра; -тори, -рів 
кінопідприє́мство, -ва, -ву 
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кіносту́дія, -дії, -дією; -дії, -дій 
кіносцена́рій, -рія; -на́рії, -ріїв 
кінотеа́тр, -ру, в -рі; -а́три, -трів
кінофа́брика, -ки, -ці; -рики, -рик 
кінофіка́ція, -ції, -цією 
кінофі ́льм, -му, -мові; -фі ́льми, -мів 
кіно́-ци́рк, кіно́-ци́рку 
кі ́нський, -ка, -ке 
кінце́вий, -ва, -ве
кінці ́вка, -вки, -вці; -ці ́вки, -ці ́вок
кінця́-кра́ю; нема́ кінця́-кра́ю
кінча́стий, -та, -те 
кінча́ти, -ча́ю, -ча́єш і кінчи́ти, -нчу́, -нчи́ш, -нча́ть (недокон.)
кінча́тися і кінчи́тися; докон. скінчи́тися або кінчи́тися ким, чим, на кому-чому, на що
кі ́нчик, -ка, -кові, на -ку; -чики, -ків
кінчи́ти і скінчи́ти, -нчу́, -нчи́ш
кінь, коня́, коне́ві, коне́м, на коні ́ , ко́ню! ко́ні, ко́ней, ко́ням, кі ́ньми; по ко́ні
кіо́ск, -ка; кіо́ски, -сків
кіо́т і киво́т, -та; -ти, -тів
кі ́поть, -птю, -птеві
Кіпр, -ру (острів); кі ́прський, -ка, -ке
Кіпрі ́да, -ди (гр. богиня)
кі ́птява, -ви, -ві
кіптя́га, -ги, -зі
Кір, Кі ́ра, -рові (перськ. цар)
кір, ко́ру, -рові (хвороба) (ч. р.)
кіраси́р, -ра; -си́ри, -рів
кіраси́рський, -ка, -ке
кі ́рець, див. ко́ре́ць
кі ́рха, -хи, -сі; кі ́рхи, кірх 
кі ́рчик, -ка; -чики, -ків 
кі ́ска, -ски, -сці (зм. від коса́) 
кісни́к, -ка́; -ни́ки, -ків
кі ́сонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
кісся́, -сся́, -ссю́, -сся́м
кі ́стка, -тки, -тці; кістки́, кісто́к
кістля́вий, -ва, -ве
кістя́к, -ка; -тяки́, -кі ́в
кістя́ни́й, -на́, -не́
кість, ко́сти, ко́сті, кі ́стю; ко́сті, ко́стей
кісьба́, -би́, -бі ́
кіт, кота́, на коті ́ , ко́те! коти́, -ті ́в
кіт-воркі ́т, кота́-воркота́; -ти́-воркоти́
кі ́тва́, -ви́; кі ́тви, кі ́тов
кітви́ця, -ці; -ви́ці, -ви́ць
кі ́тель, -теля; -телі, -телів
кі ́тка, -тки, -тці; кітки́, кіто́к
кітля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
кіто́к, -тка́, -тко́ві, кі ́тку! = ко́тик
кітува́ти, -ту́ю, -ту́єш; кіто́ваний
кі ́тчин, -на, -не (від кі ́тка)
Кі ́у-Сі ́у (острів), не відм.
Кічка́с, -су, на -сі; кічка́ський
кіш, коша́, коше́м; коші ́ , -ші ́в
кі ́шечка, -чки, -чці; -чки, -чок
кі ́шка, -шки, -шці; кі ́шки, кі ́шок = ки́цька
кі ́шчин, -на, -не (від кі ́шка)
Кла́вдій, -дія. Кла́вдійович, -ча. Кла́вдіївна, -вни. Кла́вдіїв, -дієва, -дієве
Кла́вдія, -дії. Кла́вдіїн, -їна, -їне
кла́дений, -на, -не
кладі ́льник, -ка; -ники, -ків 
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кла́дка, -дки, -дці; кла́дки́, -до́к 
кла́до́ви́ще, -ща, -щу, -щем; -до́ви́ща, -до́ви́щ
кла́нятися, -няюся, -няєшся, -ється
клапову́хий і каплову́хий, -ха, -хе
кла́поть, кла́птя, -теві; кла́пті, -тів
кла́сти, кладу́, кладе́ш, -ду́ть; клади́, -ді ́м, -ді ́ть
кла́цати, -цаю, -цаєш, -цає
клеве́ць, клевця́, -вце́ві; -вці ́ , -вці ́в (молоток)
кле́єний, -на, -не
кле́їння, -ння, -нню, -нням 
кле́їти, кле́ю, кле́їш, кле́ять; клей, кле́йте
клей, кле́ю, кле́єві, у кле́ї
клейни́ти, -ню́, -ни́ш, -ня́ть
клейно́, -на́, -ну́; кле́йна, кле́єн
клейно́ди, -дів, -дам 
кле́йстер, -тру, -трові; -три, -трів
кле́йтух і рідше кли́нтух, -ха
кле́кіт, кле́коту, в -ті; -коти, -тів
клекота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і клекоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
клекоті ́ння, -ння, -нню
клен, кле́на (одного) і кле́ну (матеріялу), на кле́ні; кле́ни, -нів
клени́на, -ни, -ні 
клено́вий, -ва, -ве 
клено́к, кленка́ (змен. від клен) 
Клеопа́тра, -три, -трі (ім’я) 
клепа́ло, -ла, -лу; -па́ла, -па́л 
клепа́ння, -ння, -нню, -нням 
клепа́ти, кле́плю, кле́плеш, кле́плють і клепа́ю, -па́єш, -па́є, -па́ють
клепа́ч, -ча́, -че́ві; -пачі ́ , -чі ́в 
кле́пка, -пки, -пці; клепки́, -по́к 
клепси́дра, -ри, -рі
клептома́нія, -нії, -нією
клерика́л, -ла; -ка́ли, -лів
клерикалі ́зм, -му, -мові
клерика́лка, -лки, -лці; -ка́лки, -ка́лок
клерика́льний, -на, -не
клерк, -ка; кле́рки, -ків 
клеча́льний, -на, -не 
кле́чаний, -на, -не 
кле́чання, -ння, -нню, -нням 
клешня́ і клішня́, -ні ́ , -не́ю; кле́[і ́ ]шні, кле́[і ́ ]шень 
клива́к, -ка́; -ваки́, -кі ́в 
кли́каний, -на, -не 
кли́кання, -ння, -нню, -нням 
кли́кати, кли́чу, кли́чеш, кли́чуть; кли́чучи; клич, кли́чмо, кли́чте 
Клим, -ма, -мові, Кли́ме! Кли́мович, -ча. Кли́мівна, -вни. Кли́мів, -мова, -мове 
Кли́мент, -та. Кли́ментович, -ча. Кли́ментівна, -вни. Кли́ментів, -това
клин, кли́на; клини́, -ні ́в
кли́нець, -нця; кли́нці, -нців
кли́ння, -ння, -нню, -нням
клино́к, клинка́ (змен. від клин)
кли́нтух і звичайно кле́йтух, -ха
клинува́тий, -та, -те 
клинцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
клинцюва́тий, -та, -те 
клинцьо́ваний, -на, -не
кли́чний, -на, -не 
клишоні ́г, -но́га; -но́ги, -гів 
клишоно́гий, -га, -ге 
кліє́нт, -та; кліє́нти, -тів 
клієнте́ля, -лі, -лею = клієнту́ра 
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клієнту́ра, -ри, -рі 
клі ́зма, -ми, -мі; клі ́зми, клізм 
клі ́мат, -ту; -мати, -тів 
клімати́чний, -на, -не 
кліматологі ́чний, -на, -не 
кліматоло́гія, -гії, -гією 
клі ́ніка, -ки, -ці; -ніки, -нік 
клініци́ст, -та; -ци́сти, -тів 
кліні ́чний, -на, -не
клі ́нно, присл. = уклі ́нно
клір, -ру, -рові; клі ́ри, -рів
клісти́р, -ру; -ти́ри, -рів
кліти́на, -ни; -ти́ни, -ти́н
кліти́нний, -на, -не
клі ́тка, -тки, -тці; -тки́, -то́к
клітча́стий, -та, -те
кліше́, -ша́, -шу́; кліша́, -ші ́в (н. р.)
кліщ, кліща́, -ще́ві; кліщі ́ , -щі ́в
клі ́щі ́ , клі ́щі ́в, клі ́ща́м
кло, кла, клу = і ́кло
клобу́к, -ка́, в -ці ́ ; -буки́, -кі ́в
клони́ти, клоню́, кло́ниш, -нять
кло́піт, -поту, -тові
клопітни́й, -на́, -не́
кло́пітно, присл.
клопота́тися, -почу́ся, -по́чешся, -по́чуться
кло́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
кло́ччяни́й, -на́, -не́ 
клу́би, -бів, -бам 
клубо́к, -бка́; клубки́, -бкі ́в 
клубо́чок, -бо́чка; -бо́чки, -ків 
клу́нний, -на, -не (від клу́ня) 
клу́ня, -ні, -нею; клу́ні, клунь 
клус, -су; клу́сом їх́ати 
клюб, -бу; клю́би, -бів (з англ. через польську мову). Парті ́йний клюб
клю́бний, -на, -не. Клю́бна пра́ця 
клюва́ти, клюю́, клює́ш, клює́ 
клю́мба, -би, -бі; клю́мби, клюмб 
ключ, -ча́, -че́ві; ключі ́ , -чі ́в 
ключа́р, -ря́, -ре́ві; -чарі ́ , -рі ́в 
ключа́рський, -ка, -ке
клю́чик, -ка; -чики, -ків 
клю́чи́ння, -ння, -нню, -нням
клю́чка, -чки, -чці; -чки́, -чо́к 
клю́чник, -ка; -ники, -ків 
клю́чників, -кова, -кове 
клю́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
клю́чничин, -на, -не 
клявеси́н, -на; -си́ни, -нів 
кля́вза, -зи; кля́взи, -зів 
клявіко́рди, -дів, -дам 
кля́ві ́ш, -ша; -ві ́ші, -шів 
клявіяту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
Кля́зьма, -ми (ріка) 
кляке́р, -ра; -ке́ри, -рів (фр.) 
кля́кса, -кси, -ксі; -кси, клякс 
кля́мка, -мки, -мці; -мки́, -мо́к 
кля́мра, -мри і кля́мбра, -бри 
клярне́т і кларне́т, -та; -не́ти, -тів 
кля́са, -си; кля́си, кляс і -сів; рідше клас, -су; кла́си, -сів 
кля́сик, -ка; -сики, -ків 
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клясифіка́ція, -ції, -цією 
клясифіко́ваний, -на, -не 
клясифікува́ння, -ння, -нню 
клясифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
клясици́зм, -му, -мові
кляси́чний, -на, -не 
кляси́чність, -ности, -ності, -ністю 
кля́сний і рідше кла́сний, -на, -не 
кля́совий, -ва, -ве
кля́сово, присл.
кля́сти́, кляну́ (і клену́), кля[е]не́ш
кляття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
клятьба́, -би́, -бі ́ ; кля́тьби, клятьб
кля́чи́ти, кля́чу, -чиш, -чать
кля́штор, -ра; -тори, -рів
кльоа́ка, -ки, -ці (фр.)
кльо́вн, кльо́вна; кльо́вни, -внів 
кльовна́да, -ди; -на́ди, -на́д 
кльо́внський, -ка, -ке 
кльозе́т, -та; -зе́ти, -тів
Кльонда́йк, -ку; кльонда́йський; -ке, -ка
Кльо́пшток, -ка (нім. поет)
Кльоті ́льда, -ди, -ді (ім’я) 
кльо́ша, -ші, -шею; кльо́ші (фр.) 
кмети́ти, кмечу́, кме́тиш і кмі ́тити, кмі ́чу, кмі ́тиш; кміть, кмі ́тьте 
кметли́вий і кмітли́вий, -ва, -ве
кме[і]тли́вість, -вости, -вості, -вістю
кме[і]тува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
кмин, кми́ну, -нові
кни́га, -ги, -зі; кни́ги, книг
книга́р, -ря́, -ре́ві; -гарі ́ , -рі ́в
книга́рня, -ні, -нею; -га́рні, -га́рень
книга́рський, -ка, -ке
книгозбі ́рня, -ні, -нею; -бі ́рні, -бі ́рень, по -бі ́рнях 
книгоно́ша, -ші, -ші, -но́ше! -но́ші, -но́ш (сп. р.)
книгоспі ́лка, -лки, -лці
книгоспілча́нський, -ка, -ке
книгосхо́вище, -ща, -щу; -ща, -вищ
книготоргі ́[о́]вля, -влі, -влею
книготоргове́льний, -на, -не 
кни́жечка, -чки, -чці; -жечки́, -жечо́к
кни́жка, -жки, -жці; книжки́, книжо́к, по книжка́х
книжко́вий, -ва, -ве. Книжко́ва Пала́та
кни́жний, -на, -не
кни́жник, -ка; -ники, -ків
книш, -ша́, -ше́ві; книші ́ , -ші ́в
книшоха́п, -па; -ха́пи, -пів
кні ́ксен, -на; -ксени, -нів
кнур, -ра; кнурі ́ , -рі ́в
кнуря́чий, -ча, -че
княги́нин, -на, -не
княги́ня, -ні, -нею, -не! -ги́ні, -ги́нь
княжа́, -жа́ти, -жа́ті, -жа́м; -жа́та, -жа́т
Кня́же, -жого, -жому (село)
княжене́цький, -ка, -ке
княже́нко, -нка, -нкові; -же́нки, -ків
кня́жий, -жа, -же
кня́жити, кня́жу, -жать, -жать; княж, кня́жте
Княжні ́н, -на́, -но́ві, -но́м (рос. письм.)
Кня́зєв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
князі ́вський, -ка, -ке 
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князюва́ння, -ння, -нню, -нням 
князюва́ти, -зю́ю, -зю́єш, -зю́є
князь, -зя, -зеві, -зем, кня́зо! князі ́ , -зі ́в, -зя́м
кня́зьки́й = князі ́вський, -ка, -ке
коаліці ́йний, -на, -не
коалі ́ція, -ції, -цією; -лі ́ції, -цій
коб, коби́, сп. 
Кобеля́ки, -ля́к, -ля́кам (село); кобеля́цький, -ка, -ке
Кобеля́ччина, -ни, -ні
кобени́ти, -беню́, -бе́ниш кого 
кобеня́к, -ка́; -няки́, -кі ́в 
кобза́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, на -ре́ві і на -рі ́ , кобза́рю! -зарі ́ , -рі ́в, -ря́м 
Кобза́р, -ря́, -ре́ві (прізв.) 
кобзарі ́в, -ре́ва, -ре́ве 
кобза́рство, -ва, -ву 
кобза́рський, -ка, -ке
кобзарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
коби́лка, -лки, -лці; -би́лки, -би́лок
коби́лячий, -ча, -че
кобильча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
кобильчи́на, -ни, -ні
Ко́брин, -на, -нові, -ном (м.); ко́бринський, -ка, -ке
Ко́бринщина, -ни, -ні
кобу́ра, -ри; -бу́ри, -бу́р 
кова́дло, -ла, -лу; кова́дла, -ва́дел, і -ва́длів
Ковале́ва, -вої, -вій (жін. пр.)
ковале́нко, -ка, -кові; -ле́нки, -ків
Ковале́нко, -нка, -нкові (прізв.)
ковали́ха, -хи, -сі; -ли́хи, -ли́х
ковали́шин, -на, -не
Ковали́шин, -на, -нові, -ном (прізв.)
ковалі ́в, -ле́ва, -ле́ве
Ковалі ́в, -ле́ва, -ле́ву, -ле́вим (пр.)
ковалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є
кова́ль, -ля́, -ле́ві, -ле́м, -ва́лю! -валі ́ , -валі ́в, -валя́м
кова́льня, -ні, -нею; -ва́льні, -ва́лень
кова́льство, -ва, -ву
кова́льський, -ка, -ке
ковальчу́к, -ка́, -ко́ві, -чуку́! -чуки́, -кі ́в
ко́ваний, -на, -не
ковба́ня, -ні; -ба́ні, -ба́нь
ковбаса́, -си́; -ба́си, -ба́с
ко́вдра, -ри; ко́вдри, ко́вд(е)р
Ковеги́, -гі ́в (ст.) (а не Ков’я́ги)
Ко́вель, -веля, -велеві (м.); ко́вельський, -ка, -ке 
Ко́вельщина, -ни, -ні 
коверзува́ти, -зу́ю, -зу́єш (вередувати); каверзува́ти (капості робити) 
коверзу́н, -на́ (вередій); -зуни́, -ні ́в 
кове́рт, -та; -ве́рти, -тів; (рус.) конве́рт, -та
ко́взалка, -лки, -лці; -залки, -лок і ко́взанка, -нки, -нці
ковза́н, -на́; -зани́, -ні ́в 
ко́взатися, -заюся, -заєшся 
ковзе́лиця, -ці, -цею
ковзьки́й, -ка́, -ке́
ко́взько, присл.
кові ́нька, -ньки, -ньці; -ві ́ньки, -ньок
Ко́вна, -вни, в -ні (м.); ко́венський 
ко́внір, -ра; звичайно ко́мір, -ра 
ко́ворот, -ту; -роти, -тів 
ковпа́к, -ка; -паки́, -кі ́в 
ковта́ти, -та́ю, -та́єш; ковтну́ти, -тну́, -не́ш
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ковтки́, -ткі ́в, -тка́м 
ко́вту́н, -на́; -туни́, -ні ́в 
кого́рта, -ти, -ті; -го́рти, -го́рт (лат.)
когу́тя́чий, -ча, -че 
Кода́к, -ка́, в -ку́; кода́цький 
ко́декс, -ксу, в -ксі; -декси, -ксів
кодифіка́тор, -ра; -тори, -рів 
кодифіка́торський, -ка, -ке 
кодифікаці ́йний, -на, -не 
кодифіка́ція, -ції, -цією 
кодифіко́ваний, -на, -не 
кодифікува́ння, -ння, -нню 
кодифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
коді ́льник, -ка; -ники, -ків (що робить кодо́ли) 
ко́дло, -ла, -лу і -лові 
коефіціє́нт, -та; -є́нти, -нтів 
ко́єць, ко́йця, в -ці; ко́йці, -ців 
ко́жен, ко́жна, ко́жне = ко́жний 
ко́жний, -на, -не 
кожні ́сінький, -ка, -ке 
кожом’я́ка, -ки, -ці; -м’я́ки, -м’я́к
Кожом’я́ки, -м’я́к, -м’я́кам (частина Києва)
кожу́х, -ха, в кожу́сі і по -жу́ху; -жу́хи, -хів
кожуха́р, -ря́, -ре́ві; -харі ́ , -рі ́в
кожуша́ний, -на, -не
кожуша́нка, -нки, -нці; -ша́нки, -нок
коза́, кози́, козі ́ ; ко́зи, кіз
коза́к, -ка́, -ко́ві, на козаку́ і на -ко́ві або на -ці ́ , -за́че! -заки́, -кі ́в
козаки́н, -на = козачи́на, -ни (одежа)
козакофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів 
козакофі ́льство, -ва, -ву
козакофі ́льський, -ка, -ко
козакува́ння, -ння, -нню, -нням
козакува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
козарлю́га, -ги, -зі; -лю́ги, -лю́г
коза́цтво, -ва, -ву
коза́цький, -ка, -ке
коза́че́нько, -ка, -кові; -че́ньки, -ків
коза́чий, -ча, -че; -за́чі, -чих
коза́чка, -чки, -чці; -за́чки, -чок
козачня́, -чні ́ , -чне́ю
коза́ччин, -на, -не (від коза́чка)
коза́ччина, -ни, -ні
козе́л, козла́ і кізла́; козли́, -лі ́в
Козе́лець, -зе́льця, -цеві, в -ці (м.)
козеле́цький, -ка, -ке
Козеле́ччина, -ни, -ні
Козе́льськ, -ку, в -ку (рос. м.)
козеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
кози́ний, -на, -не
ко́зир, -ря, -реві; ко́зирі, -рів
ко́зир-ді ́вка, -зир-ді ́вки
козиро́к, -рка́; -зирки́, -ркі ́в
козиря́ти, -ря́ю, -ря́єш
ко́зій, -зя, -зє; звич. ко́зячий
ко́зла, ко́зел, ко́злам
козло́вий і кізло́вий, -ва, -ве
козля́ і кізля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м
козля́чий, -ча, -че
козорі ́г, -ро́га; -ро́ги, -гів
Козя́тин, -на, -нові, -ном (м. і ст.)
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козя́тинський, -ка, -ке
Козя́тинщина, -ни, -ні
ко́зячий, -ча, -че; -зячі, -чих
ко́їти, ко́ю, ко́їш, ко́їть, ко́ять; не кой, не ко́йте
кокаїн́, -ну, -нові 
коке́тство, -ва, -ву
кокетува́ти, -ту́ю, -ту́єш
ко́клю́ш, -шу, -шеві, -шем
ко́кон, -кона; ко́кони, -нів
коксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш
ко́лба, -би; ко́лби, колб
колго́сп, -пу, в -пі; колго́спи, -пів 
коле́ґа, -ґи, -зі; -ле́ґи, -ле́ґ (лат. соllega)
коле́ґіюм, -му; -ґі ́юми, -мів (ч. р.)
коле́ґія, -ґії, -ґією; -ле́ґії, -ґій 
колеґія́льний, -на, -не
колеґія́нт, -та; -я́нти, -тів
коле́ж, -жу, -жеві (фр.)
коле́зький, -ка, -ке
колекти́в, -ву, -вові; -ти́ви, -вів
колективіза́ція, -ції, -цією
колективі ́зм, -му, -мові
колективізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
колективі ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
колективісти́чний, -на, -не
колективі ́стка, -тки, -тці; -ві ́стки, -ві ́сток
колекти́вний, -на, -не 
коле́ктор, -ра; -тори, -рів
колекціоне́р, -ра; -не́ри, -рів
колекціоне́рський, -ка, -ке
колекціонува́ння, -ння, -нню
колекціонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
коле́кція, -ції, -цією; -ле́кції, -кцій
ко́лений і ко́лотий, -та, -те
ко́лесо, -са, -су; коле́са, колі ́с, коле́сами і колі ́сьми
Коле́сса, -сси, -ссі, -ссою (прізв.)
колесува́ти, -су́ю, -су́єш
коли́, присл.; коли́ б, коли́ ж, коли́ то
колибу́дь, присл.
колива́ння, -ння, -нню, -нням
ко́ливо, -ва, -ву
коли́[о́]ворот, -ту; -роти, -тів
колине́будь, присл.
коли́-не-коли́, присл.
колиса́ти, -лишу́, -ли́шеш, -ли́шуть 
коли́ска, -ски, -сці; -ли́ски, -ли́сок
коли́сь, коли́сь то, присл.
колиха́ти, -лишу́, -ли́шеш, -ли́шуть і -лиха́ю, -ха́єш, -ха́ють
коли́шній, -ня, -нє
коли́що, сп. = коли́; але коли́ що́ (щось). У дужки́ беру́ть вставні ́ слова́, коли́що їх тре́ба 

чита́ти обни́женим го́лосом. Коли́ що тра́питься...
колі ́брі, не відм. 
Колізе́й, -зе́ю, -зе́єві, в -зе́ї
колі ́зія, -зії, -зією; колі ́зії, -лі ́зій 
Коліїв́щина, -ни, -ні
колі ́й, -лія́, -лі ́єві, -лі ́єм; колії,́ -ліїв́
Ко́лін, -на, -нові, -ном (місто); ко́лінський
колі ́нкуватий, -та, -те
колі ́но, -на, -ну; колі ́на, колі ́н, колі ́ньми, на колі ́нах і -нях (на нозі); колі ́на, -лі ́н, -нам, 

-лі ́нами, -лі ́нах (заворот)
колі ́нува́тий, -та, -те
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колі ́нце, -нця, -нцю; -лі ́нця, -лі ́нець
колі ́нчастий, -та, -те 
Коліньї ́(фр. політ. діяч Coligny), не відм.
ко́лір, -льору; ко́льори, -рів
колісни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
колісце́, -ця́, -цю́; -лісця́, -лісе́ць
колі ́т, -ту, -тові; -лі ́ти, -тів
коліща́, -ща́ти, -ща́ті, -ща́м; -ща́та, -ща́т
коліща́тий, -та, -те
коліща́тко, -ка; -ща́тка, -ток
ко́лія, -лії, -лією; ко́лії, ко́лій
ко́ло, ко́ла, -лу; ко́ла, кіл, ко́лам
колобро́дити, -бро́джу, -бро́диш; не колобро́дь, не -бро́дьте
ко́ло́ворот, -роту; -роти, -тів 
коло́да, -ди; коло́ди, коло́д 
колоді ́й, -дія́, -діє́ві; -дії́, -діїв́ 
коло́дка, -дки, -дці; -дки́, -до́к 
Коло́дка, -дки, -дці (прізв.). Коло́дчин, -на, -не
коло́дочка, -чки, -чці; -дочки́, -чо́к
коло́дязний, -на, -не
коло́дязь, -зя; -дязі, -зів
колодя́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
коло́мазь, -зі, -зі, -маззю
Коло́мак, -ку, в -ці (ст.); коло́мацький, -ка, -ке
коломи́йка, -ки, -ці; -ми́йки, -ми́йок
Коломи́я, -ми́ї, -ми́єю (м.); коломи́йський, -ка, -ке
коло́на, -ни; -ло́ни, -ло́н
колона́да, -ди; -на́ди, -на́д
колоніза́тор, -ра; -тори, -рів
колоніза́торський, -ка, -ке
колонізаці ́йний, -на, -не
колоніза́ція, -ції, -цією; -за́ції, -цій
колонізо́ваний, -на, -не
колонізува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
колоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
колоні ́стський, -ка, -ке
коло́нія, -нії, -нією; -ло́нії, -ній
колонія́льний, -на, -не
коло́нка, -нки, -нці; -ло́нки, -нок
коло́нний і коло́новий, -ва, -ве
колонти́тул, -лу; -тули, -лів
колонци́фра, -ри, -рі; -ци́фри, -фер
коло́с, -ло́са; коло́си, -сів, -сам (гр., велетень) 
ко́лос, -са (одного) і -су (колосся)
колоса́льний, -на, -не 
колоси́тися, -лошу́ся, -ло́сишся, -сяться
колосі ́ння, -ння, -нню, -нням 
колосо́к, колоска́, на -лоску́; -лоски́, -скі ́в
коло́сся, -сся, на -ссі
ко́лот, -ту, -тові
коло́ти, колю́, ко́леш, ко́лють; коло́в, коло́ла; ко́лючи; ко́лений і ко́лотий
колотне́ча, -чі, -чі, -чею; -не́чі, -не́ч 
коло́тник, -ка; -ники, -ків 
колотня́, -ні ́ , -не́ю 
колоття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
ко́лоть, -лоті, -лоті, -лоттю 
коло́ша, звич. холо́ша, -ші, -ші, -шею; -ло́ші, -ло́ш (штанина) 
колува́ти, колу́ю, -лу́єш 
колуго́да, -ди; -го́ди, -го́д 
колумо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в 
Колхі ́да, -да; колхі ́дський, -ка, -ке
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Колю́мб, -ба, -бові (мореплавець) 
Колю́мбів, -бова, -бове 
Колю́мбія, -бії, -бією 
колю́чий, -ча, -че; -лю́чі, -чих 
коляда́, -ди́, -ді ́
коля́дка, -дки, -дці; -ля́дки, -ля́док 
коля́дник, -ка; -ники, -ків 
колядува́ння, -ння, -нню, -нням 
колядува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
коля́стра, -ри = моло́зиво 
кольберти́зм, -му, -мові
кольє́ (фр.), не відм. (н. р.)
ко́лька, -льки, -льці; ко́льки, ко́льок
кольки́й, -ка́, -ке́
кольо́дій, -дію і кольо́діюм, -му
кольоїда́льний, -на, -не
кольо́їди, -дів, -дам
кольо́квіюм, -му; -віюми, -мів (ч. р.)
кольоквія́льний, -на, -не
Кольомбі ́на, -ни, -ні (ім’я)
Кольо́мбо (місто), не відм.
Кольора́до (країна), не відм.
кольорату́ра, -ри
кольорату́рний, -на, -не
кольориза́ція, -ції, -цією
кольори́стий, -та, -те
кольори́т, -ту, -тові; -ри́ти, -тів
кольори́тний, -на, -не
кольоро́вий, -ва, -ве
кольофо́нія, -нії, -нією
кольпорта́ж, -жу, -жеві
кольпорте́р, -ра; -те́ри, -рів
ко́ма, -ми; ко́ми, ком
команди́р, -ра; -ди́ри, -рів
командирува́ти, -ру́ю, -ру́єш кого
командо́р, -ра; -до́ри, -рів
кома́ндувати, -дую, -дуєш
кома́р, -ра́, -ро́ві, -ро́м; комарі ́ , -рі ́в
комарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
комаши́ний, -на, -не
комаши́тися, -шу́ся, -ши́шся
комбіна́т, -ту; -на́ти, -тів
комбіна́ція, -ції, -цією; -на́ції, -цій
комбіно́ваний, -на, -не
комбінува́ння, -ння, -нню
комбінува́ти, -ну́ю, -ну́єш
комго́сп, -пу, -пові, в -пі
коме́дія, -дії, -дією; -ме́дії, -ме́дій (літер. твір)
коме́дія і куме́дія, -дії (чудасія)
комедія́нт, -та; -я́нти, -тів
комедія́нтство, -ва, -ву
комедія́нтський, -ка, -ке
коменда́нт, -та; -да́нти, -тів
коменда́нтський, -ка, -ке
коменданту́ра, -ри, -рі (а не комендату́ра)
комента́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
комента́рій, -рія, -рієм; -та́рії, -ріїв
комента́тор, -ра; -тори, -рів
коменто́ваний, -на, -не
коментува́ння, -ння, -нню, -нням
коментува́ти, -ту́ю, -ту́єш
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комерса́нт, -та; -са́нти, -тів
комерса́нтка, -тки, -тці; -са́нтки, -са́нток
комерса́нтський, -ка, -ке 
комерці ́йний, -на, -не
коме́рція, -ції, -цією
коме́та, -ти; коме́ти, коме́т
комизи́тися, -жу́ся, -зи́шся, -зя́ться
ко́мин, -на; -мини́, -ні ́в
комино́к, -нка́, в -нку́; -нки́, -нкі ́в
коминя́р, -ра́; -нярі ́ , -рі ́в
коми́ш, -шу́, -ше́ві; -миші ́ , -ші ́в
комише́вий, -ва, -ве
комі ́  (фр.), не відм.
комівояже́р, -ра; -же́ри, -рів
комівояже́рський, -ка, -ке
комі ́зм, -му, -мові
ко́мік, -ка, -кові, -ку! -міки, -ків
комільфо́ (фр.), не відм.
Комінте́рн, -ну, -нові
ко́мір, -міра; коміри́, -рі ́в
коміре́ць, -рця́; -мірці ́ , -рці ́в
комі ́рний, -ного, -ному
комі ́рник, -ка; -ники, -ків
комі ́рництво, -ва, -ву
комі ́рниця, -ці; -ниці, -ниць
коміса́р, -ра; -са́ри, -рів
комісарія́т, -ту, -тові, в -ті; -рія́ти, -тів
коміса́рство, -ва, -ву
коміса́рський, -ка, -ке
комісарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
комісі ́йний, -на, -не
комісіоне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
комісіоне́рство, -ва, -ву
комісіоне́рський, -ка, -ке
комі ́сія, -сії, -сією; -мі ́сії, -сій
коміта́джі, -джів, -джам
коміте́нт, -та; -те́нти, -тів
коміте́т, -ту; -те́ти, -тів
коміте́тник, -ка; -ники, -ків
коміте́тський, -ка, -ке
комі ́чний, -на, -не
комнеза́м, -му; -за́ми, -мів
комо́да, -ди, -ді; -мо́ди, -мо́д
комо́нний, -на, -не
комо́нник, -ка; -нники, -ків
комо́ра, -ри, -рі; -мо́ри, -мо́р
комосере́док, -ре́дку; -ре́дки, -дків
компа́ктний, -на, -не
компа́ктність, -ности, -ності
компані ́йський, -ка, -ке 
компа́нія, -нії, -нією (спілка, товариство)
компаньйо́н, -на; -йо́ни, -нів
компаньйо́нка, -нки, -нці; -йо́нки, -йо́нок
компа́ртія, -тії, -тією
компатріо́т, -та; -ріо́ти, -тів
компе́ндій, -дія; -дії, -діїв і компе́ндіюм, -ма (ч. р.)
компенса́ція, -ції, -цією
компенсо́ваний, -на, -не
компенсува́ти, -су́ю, -су́єш
компете́нтний, -на, -не
компете́нтність, -ности, -ності, -ністю

246



Російсько-український словник ділової мови

компете́нція, -ції, -цією
компілюва́ння, -ння, -нню
компілюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
компіляти́вний, -на, -не
компіля́тор, -ра; -тори, -рів
компіля́торство, -ва, -ву
компіля́торський, -ка, -ке
компіляці ́йний, -на, -не
компіля́ція, -ції, -цією; -ля́ції, -цій
компільо́ваний, -на, -не
ко́мпле́кс, -ксу; -ле́кси, -ксів
комплексо́вий, -ва, -ве
компле́кт, -ле́кту; -ле́кти, -ктів
комплекто́ваний, -на, -не
комплектува́ння, -ння, -нню, -нням
комплектува́ти, -ту́ю, -ту́єш
компле́кція, -ції, -цією; -ле́кції, -цій
компліме́нт, -та; -ме́нти, -тів
компльо́т, -ту (фр., змова) 
компози́тор, -ра; -тори, -рів 
компози́торка, -ки, -ці; -торки, -торок
компози́торський, -ка, -ке
композиці ́йний, -на, -не
компози́ція, -ції, -цією; -зи́ції, -цій
компоно́ваний, -на, -не
компонува́ння, -ння, -нню, -нням
компонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
компре́с, -су; -ре́си, -сів
компромі ́с, -су; -мі ́си, -сів
компромісо́вий, -ва, -ве
компроміта́ція, -ції, -цією
компромітува́ти, -ту́ю, -ту́єш
комсомо́л, -мо́лу, -лові
комсомо́лець, -мо́льця, -цеві, -мо́льцю! -мо́льці, -ців
комсомо́лка, -лки, -лці; -мо́лки, -мо́лок
комсомо́лчин, -на, -не 
комсомо́льський, -ка, -ке
кому́на, -ни; -му́ни, -му́н
комуна́льний, -на, -не
комуна́р, -на́ра; -на́ри, -рів
комунві ́дділ, -лу, в -лі
комунго́сп, -пу; -го́спи, -пів
комуні ́зм, -му, -мові
комунікаці ́йний, -на, -не 
комуніка́ція, -ції, -цією
комуні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
комуністи́чний, -на, -не
комуні ́стка, -тки, -тці; -ні ́стки, -ні ́сток
комуні ́стський, -ка, -ке 
комута́тор, -ра; -тори, -рів 
комфо́рт, -ту, -тові 
комфорта́бельний, -на, -не 
комхо́з, -зу; -хо́зи, -зів 
комхо́зький, -ка, -ке
комюніке́ (фр.), не відм. (н. р.)
кона́ння, -ння, -нню, -нням
ко́нар, -ра; -нарі, -рів (гілляка)
кона́ти, -на́ю, -на́єш
конва́йєр, -ра; -ва́йєри, -рів
конва́лія, -лії, -лією; -ва́лії, -лій
конве́нція, -ції, -цією; -ве́нції, -нцій
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конве́рт, див. кове́рт
конвоїр́, -ра; -їр́и, -рів
конво́й, -во́ю, -во́єві; -во́ї, -во́їв
конвоюва́ти, -вою́ю, -вою́єш
конвульсі ́йний, -на, -не
конву́льсія, -сії, -сією; -сії, -сій
конгенія́льний, -на, -не
конгенія́льність, -ности, -ності, -ністю
конґе́стія, -тії, -тією 
конґльомера́т, -ту, -тові (лат.)
Ко́нґо (ріка і країна), не відм.
конґреґа́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
конґре́с, -су; -ре́си, -сів (лат. congressus)
конґре́со́вий, -ва, -ве
конґруе́нтний, -на, -не
конденса́тор, -ра; -тори, -рів
конденсо́ваний, -на, -не
конденсува́ти, -су́ю, -су́єш
конди́тор, -ра; -тори, -рів
конди́торська, -кої, -кій; -торські, -ких
конди́торський, -ка, -ке 
конди́ція, -ції, -цією; -ди́ції, -цій
кондуїт́а, -ти, -ті; -дуїт́и, -їт
кондуїт́ний, -на, -не
конду́ктор, -ра; -ктори, -рів
конду́кторка, -рки, -рці; -торки, -торок
конду́кторський, -ка, -ке 
конду́кторчин, -на, -не
коне́чне, присл.
коне́чний, -на, -не
коне́чність, -ности, -ності, -ністю
ко́ник, -ка, -кові, на -нику, -нику! ко́ники, -ків
Кони́ський, -кого, -кому, -ким (укр. письм.)
кони́че́нько, -ка, -кові, -че́ньку!
ко́ничок, -чка, -чку; -нички, -чків
коні ́чний, -на, -не
конкістадо́р, -ра; -до́ри, -рів
конкла́в, -ву, -вові; -ла́ви, -вів
конклю́зія, -зії, -зією 
конкретиза́ція, -ції, -цією 
конкретизо́ваний, -на, -не 
конкретизува́ння, -ння, -нню 
конкретизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
конкре́тний, -на, -не
конкре́тність, -ности, -ності, -ністю 
конкубіна́т, -ту, -тові 
конкуре́нт, -та; -ре́нти, -тів 
конкуре́нція, -ції, -цією 
ко́нкурс, -су; -курси, -сів 
конкурува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
конова́л, -ла; -ва́ли, -лів 
конова́льство, -ва, -ву 
конова́льський, -ка, -ке
коно́[і ́ ]вка, -ки, -вці; -но́[і ́ ]вки́, -но́[і ́ ]во́к
коно́в’язь, -зі, -зі, -но́в’яззю; -зі, -зей (ж. р.) і коно́в’яз, -ву; -но́в’язи, -зів (ч. р.)
конокра́д, -да; -ра́ди, -дів
конокра́дство, -ва, -ву
конопли́на, -ни, -ні
конопли́ще, -ща, -щу, на -щі; -ли́ща, -ли́щ
коно́плі, -пе́ль, -но́плям 
коно́пля́ний, -на, -не
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конопля́ник, -ку, на -ку; -ники, -ків
Коноті ́п, -то́пу, в -то́пі (м.)
коноті ́пський, -ка, -ке
Коноті ́пщина, -ни, -ні
консекве́нтний, -на, -не
консекве́нтність, -ности, -ності, -ністю
консервати́вний, -на, -не
консервати́зм, -му, -мові
консерва́тор, -ра; -тори, -рів
консервато́рія, -рії, -рією; -то́рії, -рій
консе́рви, -вів, -вам
консерво́ваний, -на, -не
консервува́ти, -рву́ю, -рву́єш
конси́ліюм, -му, -мові; -юми, -мів
консисте́нція, -ції, -цією
консисто́рія, -рії, -рією; -то́рії, -рій
консисто́рський, -ка, -ке
конскри́пція, -ції, -цією
консоліда́ція, -ції, -цією 
консолідо́ваний, -на, -не 
консолідува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
консо́ля, -лі; -со́лі, -со́ль (арх., фр. la console)
консоме́ (фр.), не відм. (н. р.) 
консо́рціюм, -му, -мові (ч. р.) 
конспе́кт, -кту; -пе́кти, -ктів 
конспекти́вний, -на, -не 
конспектува́ння, -ння, -нню 
конспектува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
конспірати́вний, -на, -не 
конспірати́вність, -ности, -ності 
конспіра́тор, -ра; -тори, -рів 
конспіра́торський, -ка, -ке 
конспіра́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
конспіро́ваний, -на, -не 
конспірува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
Константи́н або Костянти́н, -на
Константино́піль, -поля, -полеві (м.) 
константино́пільський, -ка, -ке 
констато́ваний, -на, -не 
констатува́ння, -ння, -нню, -нням
констатува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
ко́нсте́бл, -бла; -те́бли, -блів (англ.) 
конституа́нта, -ти, -ті 
конституці ́йний, -на, -не 
конституціоналі ́зм, -му, -мові 
конституціоналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
конституціона́льний, -на, -не 
конститу́ція, -ції, -цією; -ту́ції, -цій
конструйо́ваний, -на, -не 
конструктиві ́зм, -му, -мові 
конструктиві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
конструкти́вний, -на, -не 
констру́кція, -ції, -цією; -ції, -цій 
конструюва́ння, -ння, -нню 
конструюва́ти, -рую́ю, -рую́єш; конструю́ючи 
ко́нсул, -ла; -сули, -лів 
консуля́т, -ту, -тові, в -ті 
ко́нсульство, -ва, -ву 
ко́нсульський, -ка, -ке 
консульта́нт, -та; -та́нти, -тів 
консульта́нтський, -ка, -ке 
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консультати́вний, -на, -не 
консульта́ція, -ції, -цією 
консультува́ти, -ту́ю, -ту́єш
Консьєржері ́  (тюрма в Парижі), не відм.
Конськ, -ку (польс. м. Końsk) 
конта́ґій, -ґію, -ґієві 
конта́кт, -кту, -ктові, в -кті 
конте́нтний, -на, -не
контентува́ти, -ту́ю, -ту́єш кого чим (частувати) 
континґе́нт, -ту, -тові; -ґе́нти, -нті 
контине́нт, -ту; -не́нти, -тів (суходіл) 
континента́льний, -на, -не 
ко́нто (іт.), не відм. 
контокоре́нто, не відм. 
конто́ра, -ри; -то́ри, -то́р 
конто́рник, -ка; -ники, -ків 
конто́рський, -ка, -ке 
контраба́нда, -ди, -ді 
контрабанди́ст, -та; -ди́сти, -тів 
контраба́с, -су; -ба́си, -сів 
контраге́нт, -та; -ге́нти, -тів (нім. Kontrahent, лат. contrahens) 
контраге́нтство, -ва, -ву 
контраге́нтський, -ка, -ке 
контрагенту́ра, -ри, -рі 
контрадміра́л, -ла; -ра́ли, -лів 
контрадміра́льський, -ка, -ке 
контра́кт, -кту; -ра́кти, -ктів 
контракта́ція, -ції, -цією 
контрактува́ти, -кту́ю, -кту́єш 
контра́льто, -та; -ра́льта, -тів 
контрама́рка, -ки; -ма́рки, -ма́рок 
контрапу́нкт, -ту; -пу́нкти, -тів 
контрасиґнува́ння, -ння, -нню 
контра́сний, -на, -не 
контра́ст, -ту; -ра́сти, -тів 
контрата́ка, -ки, -ці; -та́ки, -та́к 
контрибу́ція, -ції, -цією; -бу́ції, -цій
контрмі ́на, -ни; -мі ́ни, -мі ́н
контрове́рсія, -сії, -сією; -ве́рсії, -сій
контроле́р, -ле́ра; -ле́ри, -рів
контроле́рський, -ка, -ке 
контролюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
контро́ль, -ро́лю, -леві (фр. le controle)
контрольо́ваний, -на, -не 
контрпрете́нсія, -сії, -сією 
контрреволюці ́йний, -на, -не 
контрреволюці ́йність, -ности, -сті 
контрреволюціоне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
контрреволю́ція, -ції, -цією 
контрро́звідка, -дки, -дці
контрфо́рс, -су; -фо́рси, -сів 
конту́зія, -зії, -зією; -ту́зії, -зій 
ко́нтур, -ру; -тури, -рів 
ко́нус, -са; ко́нуси, -сів 
конусува́тий, -та, -те 
конфедера́т, -та; -ра́ти, -тів 
конфедера́тський, -ка, -ке 
конфедера́ція, -ції, -цією; -ра́ції 
конфедеро́ваний, -на, -не 
конфедерува́ти(ся), -ру́ю(ся), -ру́єш(ся) з ким
конферансьє́ (фр.), не відм. (ч. р.)
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конфере́нція, -ції, -цією; -ре́нції, -цій
конфесіоналі ́зм, -му, -мові 
конфесіона́льний, -на, -не
конфе́тті (іт.), не відм.
конфіґура́ція, -ції, -цією
конфіденція́льний і конфіденці ́йний
конфірма́ція, -ції, -цією
конфірмо́ваний, -на, -не
конфірмува́ти, -му́ю, -му́єш
конфіска́та, -ти, -ті
конфіска́ція, -ції, -цією
конфіско́ваний, -на, -не
конфіскува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
конфіту́ри, -ту́р, -ту́рам
конфлі ́кт, -ту; -лі ́кти, -тів
конфлі ́ктний, -на, -не
конфо́рка = канфо́рка
Конфу́цій, -ція, -цієві
конфуція́нство, -ва, -ву
конце́нтр, -ру; -це́нтри, -трів
концентраці ́йний, -на, -не
концентра́ція, -ції; -ра́ції, -цій
концентри́чний, -на, -не
концентро́ваний, -на, -не
концентрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
конце́пція, -ції, -цією; -це́пції, -цій
конце́рт, -ту; -це́рти, -тів
концертма́йстер, -тра; -ма́йстри, -трів
концерто́вий, -ва, -ве 
концесі ́йний, -на, -не
концесіоне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
конце́сія, -сії, -сією; -це́сії, -сій
ко́нче, присл.
конюши́на, -ни, -ні
коня́ка, -ки, -ці; -ня́ки, -ня́к
коня́р, -ра́, -ре́ві; -нярі ́ , -рі ́в
коня́рство, -ва, -ву 
коня́рський, -ка, -ке 
коня́тина, -ни, -ні 
коня́чий, -ча, -че; -чі, -чих
коньюґа́ція, -ції, -цією (лат. conjugartio)
коньюнкти́ва, -ви, -ві (лат.) 
коньюнктиві ́т, -ту, -тові 
коньюнкту́ра, -ри, -рі 
конья́к, -ку; -ньяки́, -кі ́в 
коньячо́к, -чку́; -чки́, -кі ́в 
кооперати́в, -ву; -ти́ви, -вів (ч. р.) і кооперати́ва, -ви; -ти́ви, -ти́в (ж. р.)
кооперати́вний, -на, -не
коопера́тор, -ра; -тори, -рів 
коопера́торка, -рки, -рці; -торки
коопера́торський, -ка, -ке
коопера́ція, -ції, -цією 
кооперо́ваний, -на, -не 
кооперува́ння, -ння, -нню, в -нні 
кооперува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
коопта́ція, -ції, -цією 
коопто́ваний, -на, -не 
кооптува́ння, -ння, -нню
кооптува́ти, -ту́ю, -ту́єш
координа́та, -ти; -на́ти, -на́т
координа́ція, -ції; -на́ції, -цій 
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координо́ваний, -на, -не 
координува́ння, -ння, -нню, в -нні 
координува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
копа́, копи́; ко́пи, кіп, ко́пам 
копа́льник, -ка; -ники, -ків 
копа́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
копа́льня, -ні; -нею; -па́льні, -лень 
Ко́пане, -ного, -ному (село) 
ко́паний, -на, -не
копани́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
ко́панка, -нки, -нці; -панки, -панок
копа́ння, -ння, -нню, -нням
копа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
копа́ч, -ча́, -че́ві; -пачі ́ , -чі ́в 
Копенга́ґен, -ну, -нові, в -ні (м. Copenhagen); копенга́ґенський
Копе́рнік, -ка, -кові (астроном)
копе́ць, копця́; копці ́ , -ці ́в
копи́лити, -пи́лю, -пи́лиш, -пи́лять; копи́ль, -пи́льте 
копирса́ти, -са́ю, -са́єш, -са́є
копи́сник, -ка; -ники, -ків
копи́стка, -тки, -тці; -пи́стки, -пи́сток 
копи́т, -та́; -пити́, -ті ́в (ч. р.) і копи́то́, -та́, -ту́; -пи́та, -пи́т (н. р.) 
копи́тце́, -тця́; -пи́тця́, -пи́те́ць 
копи́чення, -ння, -нню, -нням 
копи́чити, -пи́чу, -пи́чиш, -пи́чать; копи́ч, копи́чмо, -пи́чте 
копі ́єчка, -чки, -чці; -єчки́, -чо́к 
копіїс́т, -та; -їс́ти, -тів 
копі ́йка, -ки, -ці; копійки́, копійо́к; з числівн. -пі ́йки, -пі ́йок. Дві копі ́йки, п’ять копі ́йок 
копійо́ваний, -на, -не 
копійча́ний, -на, -не 
ко́піт, -поту, -потові 
копіюва́льний, -на, -не 
копіюва́ння, -ння, -нню, -нням 
копіюва́ти, -пію́ю, -пію́єш, -пію́є
ко́пія, -пії, -пією; ко́пії, ко́пій
копові ́з, -во́зу (возовиця) 
кора́, -ри́, -рі ́ ; ко́ри, кір 
корабе́ль, -бля́, -бле́ві, -бле́м; -раблі ́ , -блі ́в
корабе́льний, -на, -не
корабе́льня, -ні; -бе́льні, -бе́лень 
корабле́вий, -ва, -ве 
кора́блик, -ка, в -ку; -лики, -ків 
кора́лі, -лів, -лям 
кора́ль, -лю, -леві; -ра́лі, -лів 
кора́льовий, -ва, -ве 
Кора́н, -ну, в -ні 
кордебале́т, -ту; -ле́ти, -тів 
кордельє́ри, -рів (фр., монахи; члени політ. клюбу)
Кордільє́ри, -рів (гори)
кордо́н, -ну; -до́ни, -нів; за кордо́ном; з-за кордо́ну
кордо́нний, -на, -не
коре́кта, -ти; -ре́кти, -ре́кт
коректи́ва, -ви; -ти́ви, -ти́вів (ж. р.) і (русизм) коректи́в, -ву; -ти́ви, -вів
коре́ктний, -на, -не 
коре́ктність, -ности, -ності, -ністю
коре́ктор, -ра; -ре́ктори і -торі, -рів
коре́кторський, -ка, -ке
коректува́ти, -ту́ю, -ту́єш
коректу́ра = коре́кта, -ти
Коре́лія, див. Каре́лія
кореляти́вний, -на, -не
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кореля́ція, -ції, -цією 
корена́стий, -та, -те 
корене́вий, -ва, -ве (від ко́рінь)
корени́тися, -реню́ся, -рени́шся 
Кореньо́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
кореспонде́нт, -та; -де́нти, -тів 
кореспонде́нтка, -тки, -тці; -де́нтки, -ток
кореспонде́нтський, -ка
кореспонде́нція, -ції, -цією 
кореспондува́ти, -ду́ю, -ду́єш з ким
ко́ре́ць, кі ́рця́; кі ́рці, -ців 
Коре́я, -ре́ї, -ре́єю; коре́йський
кориґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш (виправляти)
коридо́р, -ру; -до́ри, -рів
кори́сли́вий, -ва, -ве
кори́сний, -на, -не
кори́сність, -ности, -ності, -ністю
кори́сно, присл.
користа́ти, -та́ю, -та́єш з чого 
кори́стува́ння, -ння, -нню, -нням 
кори́стува́тися, -ту́юся, -ту́єшся з чого і чим
ко́ри́сть, -сти, -сті, -ристю 
кори́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
кори́то, -та, -ту; кори́та, кори́т 
корифе́й, -фе́я, -фе́єві; -фе́ї, -фе́їв
корі ́вка, -вки, -вці; -рі ́вки, -рі ́вок
корі ́вонька, -ньки, -ньці; -воньки, -ньок
коріне́ць, -нця́; -рінці ́ , -нці ́в
корінни́й, -на́, -не́ 
корі ́ння, -ння, -нню, -нням
Корі ́нт, -ту (м.); корі ́нтський, -ка, -ке
ко́рінь, ко́реня, -реневі, -ренем; ко́рені, -нів 
корінько́вий, -ва, -ве 
корми́га, -ги, -зі 
корми́жний, -на, -не 
корне́т, -та; -не́ти, -тів 
корне́т-а-пісто́н, -на 
Ко́рнин, -на, -ну, -ном (м.) 
ко́рнинський, -ка, -ке
Ко́рнинщина, -ни, -ні
Корні ́й, -ні ́я, -ні ́єві, -ні ́єм, -ні ́ю! Корні ́йович, -ча. Корні ́ ївна, -ївни. Корні ́ їв, -ні ́єва, -ні ́єве
корнішо́н, -на; -шо́ни, -нів 
коро́ва, -ви; корови́, корі ́в 
корова́й, -ва́ю і -ва́я; -ва́ї, -ва́їв
коров’я́к, -ка́; -ки́, -кі ́в
коро́в’ячий, -ча, -че
корогва́ і корого́в, -гви́; корогви́, корого́в (ж. р.)
короїд́а, -ди, -ді; -їд́и, -їд́
короле́ва, -ви; -ле́ви, -ле́в
короле́вий, -ва, -ве
короле́вин, -на, -не
короле́нко, -ка, -кові; -ле́нки, -ле́нків = короле́вич
Короле́нко, -ка, -кові (прізв.). Короле́нків, -кова, -кове; короле́нківський, -ка, -ке
королі ́в, -ле́ва, -ле́ве
Королі ́в, -ле́ва, -ле́ву, -ле́вим (пр.)
королі ́вна, -вни; -лі ́вни, -лі ́вен
королі ́вство, -ва, -ву; -лі ́вства, -лі ́вств
королі ́вський, -ка, -ке 
королюва́ння, -ння, -нню, -нням
королюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
короля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
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коро́ль, -ля́, -ле́ві, -ле́м, -ро́лю! -ролі ́ , -лі ́в
коро́мисло, -сла (н. р.) і коро́мисел, -сла (ч. р.); -мисла, -сел
коро́на, -ни; коро́ни, коро́н
корона́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
коро́нний, -на, -не
короно́ваний, -на, -не
коронува́ння, -ння, -нню, -нням
коронува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є
ко́роп, -па; ко́ропи, -пів
коро́ставий і коро́стявий, -ва, -ве 
Коросте́нщина, -ни, -ні 
Ко́ростень, -теня, -теневі (м.); ко́росте́нський, -ка, -ке
Ко́рости́шів, -шева, -шеву, в -шеві, -вом (м.)
корости́ші ́вський, -ка, -ке 
коро́стяний, -на, -не 
короте́нький, -ка, -ке 
короте́сенький, -ка, -ке 
короті ́сінький, -ка, -ке 
коро́ткий, -ка, -ке; -кі, -ких 
короткозо́рий, -ра, -ре 
коротконі ́г, -но́га; -но́ги, -гів 
коротконо́гий, -га, -ге 
короткотерміно́вий, -ва, -ве 
короткоча́сний, -на, -не
короткоши́їй, -ши́я, -ши́є, -ши́його, -ши́йої, -ши́йому, -ши́їй, -ши́їм, -ши́йою; -ши́ї, -ши́їх 
коро́тшати, -тшаю, -тшаєш 
коро́тше, присл.
коро́тший, -ша, -ше; -ші, -ших
корпорати́вний, -на, -не 
корпора́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій
ко́рпус, -су; -пуси, -сів
корса́р, -ра; -са́ри, -рів 
корса́рський, -ка, -ке 
Ко́рсіка, -ки, -ці (острів) 
корсіка́нець, -нця; -канці, -нців 
корсіка́нський, -ка, -ке 
Ко́рсунщина, -ни, -ні 
Ко́рсунь, -ня, -неві в -ні (м.); ко́рсунський, -ка, -ке 
ко́ртик, -ка; -тики, -ків 
корті ́ти, -ти́ть кому і кого 
кору́пція, -ції, -цією 
корч, -ча́, -че́ві; корчі ́ , -чі ́в, -ча́м 
ко́рчити, ко́рчу, ко́рчиш, ко́рчать; не корч, ко́рчте
ко́рчма́, -ми́; ко́рчми, ко́рче́м
корчма́р, -ря́; -марі ́ , -рі ́в
корчма́рка, -рки, -рці; -ма́рки, -ма́рок
корчма́рство, -ва, -ву
корчма́рський, -ка, -ке
корчмарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
корчо́мка, -мки; -чо́мки, -чо́мок
корчува́ння, -ння, -нню, -нням
корчува́ти, -чу́ю, -чу́єш, -чу́є
коря́вий, -ва, -ве
коря́к, -ка́; коряки́, -кі ́в
корячкува́тий, -та, -те
коса́, -си́, ко́су (ко́су́ – знаряддя); ко́си, кіс, ко́сами і кі ́сьми
коса́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -са́рю! -сарі ́ , -сарі ́в
коса́рик, -ка; -рики, -ків
косарі ́в, -ре́ва, -ре́ве 
коса́рка, -рки, -рці; -са́рки, -са́рок
коса́рський, -ка, -ке 
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коса́рчин, -на, -не 
косарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
коси́нець, -си́нця; -си́нці, -нців 
Коси́нка, -нки, -нці, -нкою (прізв.); Коси́нчин, -на, -не 
ко́синус, -са; -нуси, -сів
коси́ти, кошу́, ко́сиш, ко́сять
косі ́ння, -ння, -нню, -нням
косме́тика, -ки, -ці 
космети́чний, -на, -не 
космі ́чний, -на, -не 
космі ́чність, -ности, -ності, -ністю 
космогоні ́чний, -на, -не
космого́нія, -нії, -нією
космогра́фія, -фії, -фією 
космологі ́чний, -на, -не
космоло́гія, -гії, -гією
космополі ́т, -та; -лі ́ти, -тів
космополіти́зм, -му, -мові
космополіти́чний, -на, -не
косогі ́р, -го́ру; -го́ри, -рів
косоо́кий, -ка, -ке
Ко́стів, -тева, -теве (від Кость)
костогри́з, -за; -ри́зи, -зів (птах)
Костома́ров, -ва, -ву, -вим (історик)
коструба́тий, -та, -те
ко́стур, -ра; -тури, -рів
костуря́ка, -ки; -ря́ки, -ря́к
костюме́р, -ме́ра; -ме́ри, -рів
костяни́й, -на́, -не́
Костянти́н, -на, Костянти́нович, -ча. Костянти́нівна, -вни 
Костянти́нівка, -вки, -вці (село); костянти́нівський, -ка, -ке 
Кость, -тя, -теві, -тю! Ко́стьович, -ча. Ко́стівна, -вни. Ко́стів, -тева 
костьо́л, -тьо́лу; -тьо́ли, -лів 
костьо́льний, -на, -не 
Косцю́шко, -ка, -кові (прізв.) 
ко́ськання, -ння, -нню, -нням 
кота́нґенс, -са; -ґенси, -сів 
ко́тедж, -джу; -джі, -джів (англ.) 
коте́л, котла́ і кітла́; ко[і]тли́, -лі ́в 
котеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
котеня́тко, -ка, -нові; -ня́тка 
ко́тик, -ка, -кові, -ку! -тики, -ків 
котильйо́н, -ну; -йо́ни, -нів 
котирува́ння, -ння 
котирува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
коти́тися, кочу́ся, ко́тишся, -тяться 
Котляре́вський, -кого, -кому (укр. письм.); котляре́вщина, -ни
кото́к, котка́; котки́, -кі ́в = ко́тик 
котри́й, -ра́, -ре́ = кото́рий
котрийбу́дь, котрабу́дь, котребу́дь, котрогобу́дь, котроїбу́дь 
котрийне́будь, котране́будь, котрене́будь
котри́йсь, котра́сь, котре́сь; котро́гось, котро́їсь
котри́й то, котра́ то, котре́ то
коту́рни, -ту́рнів, -нам
коту́сь, -ся, -севі, -ту́сю! -ту́сі, -сів
коту́сьо, -ся, -сьові, -ту́сю!
котя́, -тя́ти, -тя́ті, -тя́м; -тя́та, -тя́т
кофеїн́, -їн́у, -нові
кофеїн́овий, -ва, -ве
ко́фта і ко́хта, -ти; ко́ф[х]ти, коф[х]т
коха́нець, -нця, -нцеві, -нцю! -ха́нці, -нців
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коха́ний, -на, -не 
коха́нка, -нки, -нці; -ха́нки, -ха́нок
коха́ння, -ння, -нню, -нням
коха́ти, -ха́ю, -ха́єш, -ха́є
коц, ко́ца; ко́ци, -ців
коца́р, -ря́; -рі ́ , -рі ́в
Коцебу́ (прізв.), не відм.
коцюба́, -би́; -цю́би, -цю́б 
Коцюби́нський, -кого, -кому (укр. письм.)
коцю́битися, -блюся, -бишся, -цю́бляться; не коцю́бся, не -цю́бтеся 
кочерга́, -рги́, -рзі ́ ; коче́рги, кочере́г, коче́ргам 
кочере́жка, -жки, -жці; -ре́жки, -ре́жок, -ре́жкам
кочержи́лно, -на, -ну; -жи́лна, -жи́лен
кочови́к, -ка і кочівни́к, -ка́; -ки́, -кі ́в
Кочубе́ївна, -ївни, -ївні
Кочубе́й, -бе́я, -бе́єві, -бе́єм. Кочубе́їв, -бе́єва, -бе́єве
кочува́ти, -чу́ю, -чу́єш
коша́ра, -ри; -ша́ри, -ша́р
Кошельо́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
ко́шення, -ння, -нню, -нням 
кошеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
кошеня́тко, -тка, -ткові; -ня́тка, -ня́ток
коше́рний, -на, -не
ко́шик, -ка, у -ку; -шики, -ків
кошика́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
кошика́рство, -ва, -ву
кошика́рський, -ка, -ке
Ко́шиці, -шиць (чеське м. Košice)
ко́шичок, -чка, в -шичку; -чки, -чків
ко́шіль, -шеля, -леві; ко́шелі, -лів
коші ́льник, -ка; -ники, -ків 
кошови́й, -во́го; -шові ́ , -ви́х; імен. 
кошови́й, -ва́, -ве́; прикм. 
кошт, ко́шту; ко́шти, -тів 
кошто́вний, -на, -не
кошто́вність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -ностей 
кошто́рис, -су; -риси, -сів 
коштува́ти, -ту́ю, -ту́єш (від кошт). Це кошту́є бага́то гро́шей 
кошу́ля, -лі, -лею; -шу́лі, -шу́ль 
коща́вий, -ва, -ве 
кощі ́й, -щія́, -щіє́ві; -щії́, -щіїв́ 
кпи́ти, кплю, кпиш, кплять з кого, з чого; не кпи, кпім, кпіть
крава́тка, -тки, -тці; -ва́тки, -ва́ток
краве́цтво, -тва, -тву
краве́ць, -вця́, -вце́ві, -вце́м, кра́вче! -вці ́ , -вці ́в
краве́цький, -ка, -ке 
кра́вчий, -чого, -чому; -чі, -чих
кра́вчик, -ка, -кові, -ку! -чики, -ків
кравчи́ха, -хи, -сі; -чи́хи, -чи́х
кравчи́шин, -на, -не
кравчу́к, -ка́, -ко́ві, -чуку́! -чуки́, -кі ́в
кра́дений, -на, -не
краді ́ж, -дежу́, -же́ві; -дежі ́ , -жі ́в
краді ́жка, -жки, -жці; -ді ́жки, -жок
краді ́ння, -ння, -нню, -нням
крадькома́, присл.
краєви́д, -ду; -ви́ди, -дів
краєзна́вець, -вця; -на́вці, -ців
краєзна́вство, -ва, -ву
краєзна́вчий, -ча, -че 
крає́чок, -є́чка, на -є́чку; -є́чки, -є́чків
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країн́а, -ни, -ні; країн́и, країн́
край, кра́ю, кра́єві, кра́єм, в кра́ю і в кра́ї, кра́ю! краї,́ країв́ 
край чого, прийм. 
крайне́бо, -ба, -бу 
кра́йній, -ня, -нє
крайови́й, -ва́, -ве́ 
кра́йцар, -ра; -царі, -рів (за нім. вимовою кро́йцер (Kreuzer), пишемо за літ. трад. крайцар)
Кра́ків, -кова, -кову, -ковом (м.)
кра́ківський, -ка, -ке
краков’я́к, -ку (танок)
кра́ля, -лі, -лею, кра́ле! кра́лі, краль
крам, -му, -мові
кра́ма́р, кра́маря́, -ре́ві, -ре́м, -рю! -марі ́ , -рі ́в, -ря́м
крамарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
крамарі ́вна, -вни; -рі ́вни, -рі ́вен
кра́ма́рка, -рки, -рці; -ма́рки, -ма́рок
крама́рство, -ва, -ву
крама́рський, -ка, -ке 
кра́ма́рчин, -на, -не
крамарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
крамни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
краніоло́гія, -гії, -гією
крант, -та; кра́нти, -нтів 
кра́пати, кра́плю, -плеш, -плють і кра́паю, -паєш, -пають 
кра́пка, -пки, -пці; -пки́, -по́к. Дві кра́пки
кра́пля, -плі, -плею; кра́плі, -пель 
кра́сень, -сня, -сневі, -сню! кра́сні, -снів
Кра́сне, -ного, -ному (село)
кра́сний, -на, -не 
Красногра́д, -ду, -дові (м.) 
Краснода́р, -ру, -рові (м.)
красномо́вець, -мо́вця, -мо́вцю! -мо́вці, -ців
красномо́вний, -на, -не
красно́пис, -су, -сові (ч. р.)
Краснопі ́лля, -лля, -ллю, в -ллі
краснопі ́льський, -ка, -ке
Красноя́рськ, -ку, -кові, -ком, в -ку (рос. м.); красноя́рський, -ка, -ке 
красову́ля, -лі, -лею; -ву́лі, -ву́ль 
кра́сти, кра́ду, кра́деш, кра́дуть; не кради́, -ді ́м, -ді ́ть
красува́ння, -ння, -нню, в -нні
красува́ти(ся), -су́ю(ся) -су́єш(ся)
красу́ненька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
красу́нин, -на, -не
красу́ня, -ні, -нею, -не! -су́ні, -су́нь
кра́тер, -ра; -тери, -терів
кратча́стий, звичайно ґратча́стий
кра́шанка, -нки, -нці; кра́шанки́, -но́к
кра́шений, -на, -не 
кра́щати, кра́щаю, -щаєш, -щає
кра́ще, присл.
кра́щий, -ща, -ще; -щі, -щих
кра́яти, кра́ю, кра́єш, кра́ють; кра́ючи; кра́яний, -на, -не 
креату́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р 
кре́вний, -на, -не 
кре́вність, -ности, -ності, -ністю
кре́вно і рідше кре́вне, присл.
креди́т, -ту; -ди́ти, -тів
кредити́ва, -ви; -ти́ви, -ти́в (ж. р.) 
кредито́вий, -ва, -ве
кредито́р, -ра; -то́ри, -рів
кредито́рський, -ка, -ке
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кредитсою́з, -зу; -ю́зи, -зів
кредитува́ння, -ння, -нню, -нням
кредитува́ти, -ту́ю, -ту́єш
кре́до, не відм., н. р.
кре́йда, -ди, -ді
крейдяни́й, -на́, -не́
кре́йсер, -ра; -сери, -рів
крейсува́ти, -су́ю, -су́єш 
кре́котень, -котня, -тневі; -котні, -нів
кректа́ти, кре́кчу, кре́кчеш, -кчуть
кре́ма, -ми, -мі (ж. р., фр. la kreme) 
кре́ма-брюле́, -ми-брюле́
кремато́рій, -рія; -то́рії, -ріїв
креме́зни́й, -на́, -не́
Кре́менець, -мінця, -мінцеві (м.)
кремене́цький, -ка, -ке
Кремене́ччина, -ни, -ні
Кременчу́к, -чу́ка́, в -ці ́  або в -ку́ (м.)
кременчу́цький, -ка, -ке 
Кременчу́ччина, -ни, -ні
креміне́ць, -мінця́; -мінці ́ , -ці ́в 
кремі ́нний, -на, -не
кремі ́ння, -ння, -нню, -нням
кре́мінь, -меня (одного) і -меню (креміння), -меневі, -нем; -мені, -нів
Кремль, -млю, -млеві
крем’яни́й, -на́, -не́
кре́м’ях, -ха, на -ху; -м’яхи, -хів
крем’яшо́к, -шка́; -шки́, -шкі ́в
кренґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш
креозо́т, -ту, -тові
креозота́ль, -лю, -леві
креолі ́н, -ну, -нові
креса́ло, -ла, -лу; -са́ла, -са́л
креса́ти, крешу́, кре́шеш, кре́шуть; кре́шучи
кре́си, -сів, -сам (польонізм)
крети́н, -на; -ти́ни, -нів
кретині ́зм, -му, -нові
креше́ндо (іт.), не відм.
крива́вий, -ва, -ве
крива́вити, -ва́влю, -ва́виш, -ва́влять; не крива́в, -ва́вте
крива́ви́ця, -ці, -цею 
крива́вник, -ку; -ники, -ків 
кри́вда, -вди; кри́вди, кривд 
кри́вдити, кри́вджу, -диш; не кривдь, не кри́вдьте і кривди́ти, -вджу́, -вди́ш; не кривди́, -ді ́ть 
криве́нький, -ка, -ке 
криве́сенький, -ка, -ке 
криви́й, -ва́, -ве́ 
криві ́сінький, -ка, -ке 
кри́во, присл. 
кривов’я́зий, -за, -зе 
кривоні ́г, -но́га, -но́гові; -но́ги, -гів 
кривоно́гий, -га, -ге 
кривоп’я́тий, -та, -те
Криворі ́жжя, -жжя, -жжю, -жжям, на -жжі
криворі ́зький, -ка, -ке 
кривору́чка, -чки, -чці; -ру́чки, -ру́чок (сп. р.) 
кривоши́їй, -ши́я, -ши́є, -ши́його, -ши́йої, -ши́йому, -ши́їй
кривоши́я, -ши́ї; -ши́ї, -ши́їв (сп. р.), імен.
криву́лька, -льки, -льці; -ву́льки́, -ву́льо́к
кри́га, -ги, -зі; кри́ги, криг
криж, -жа́, -же́ві; крижі ́ , -жі ́в (хрест)
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крижани́й, -на́, -не́ 
криже́вий, -ва, -ве
кри́жі, -жів, -жам
кри́жмо, -ма; кри́жма, -мів
Крижо́піль, -поля, -полеві (м.)
крижо́пільський, -ка, -ке
Крижо́пільщина, -ни, -ні
кри́за, -зи, -зі; кри́зи, криз
кри́зовий, -ва, -ве
крик, кри́ку, у -кові; кри́ки, -ків
кри́ке́т, -ту; кри́ке́ти, -тів
крикли́виці, -ли́виць, -вицям
кри́кнути, кри́кну, -неш, -нуть; кри́кни, кри́кнім, -ніть 
кри́лас, -са; -ласи, -сів 
крила́тий і крила́стий, -та, -те 
кри́лечко, -ка, -ку; -лечка, -лечок 
Крилі ́в, -ло́ва, -ло́ву, -вом (місто) 
крило́, -ла́, -лу́; кри́ла, крил, кри́лами і кри́льми́ (у птиці), у вітряка: кри́лами 
Крило́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
кри́льце́, -ця́; кри́льця́, кри́лець (у птиці) 
Крим, -му, -мові, в -му́ 
кри́мець, -мця; кри́мці, -мців 
криміна́л, -лу, -лові 
криміналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
криміналі ́стика, -ки, -ці 
криміна́льний, -на, -не 
кри́мський, -ка, -ке 
крини́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
крини́ча́ний, -на, -не 
крини́че́нька, -ньки, -ньці; -че́ньки, -че́ньок
крини́чка, -чкц, -чці; -ни́чки́, -ни́чок
кринолі ́н, -ну; -лі ́ни, -нів
Кри́нський, -кого (прізв.)
криптогра́фія, -фії, -фією 
кри́си, -сів, -сам (береги) 
крисла́тий, -та, -те 
криста́л, -ла; -та́ли, -лів і криста́ль, -ля; -та́лі, -лів (рос. – кристалл)
кристаліза́ція, -ції, -цією 
кристалізо́ваний, -на, -не 
кристалізува́ння, -ння, -нню 
кристалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш і кришталюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
кристалі ́чний, -на, -не 
криста́л(ь)овий, -ва, -ве 
кристалогра́фія, -фії, -фією 
криста́льний, -на, -не 
крите́рій, -рію, -рієві; -те́рії, -ріїв 
кри́ти, кри́ю, кри́єш; крий, кри́йте 
кри́тик, -ка; -тики, -ків 
кри́тика, -ки, -ці 
критико́ваний, -на, -не 
критикува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
критици́зм, -му, -мові 
крити́чний, -на, -не 
криття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
крихки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
крихкі ́ший, -ша, -ше 
кри́хта, -ти; кри́хти, кри́хот 
крице́вий, -ва, -ве 
кри́ця, -ці, -цею
крича́ти, кричу́, -чи́ш, -ча́ть; кричачи́
кри́шений, -на, -не
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кри́шеник, -ка; -ники, -ків
криши́льний, -на, -не 
криши́ти, кришу́, кри́шиш, -шать; кри́шачи
кри́шка, -шки, -шці; кришки́, кришо́к
криштале́вий, -ва, -ве 
кришта́ль, -лю, -леві (чисте скло, рос. – хрусталь)
крівля́, -влі ́ , -вле́ю (зм. від кров) 
крівця́, -ці ́ , -це́ю
крізь, прийм.
крій, кро́ю, кро́єві, кро́єм; кро́ї, кро́їв
кріль, кроля́; кролі ́ , -лі ́в (трусь)
крім, о́крім, прийм.
кріп, кро́пу, -пові
кріпа́к, -ка́; -паки́, -кі ́в
кріпа́цтво, -ва, -ву
кріпа́цький, -ка, -ке
кріпа́чити, -па́чу, -па́чиш, -па́чать; кріпа́ч, -па́чте
кріпа́чка, -чки, -чці; -па́чки, -па́чок
кріпа́ччин, -на, -не (від кріпа́чка)
кріпа́ччина, -ни, -ні
кріпе́нний, -на, -не
кріпи́ти, кріплю́, -пи́ш, -пля́ть; кріпи́, -пі ́м, -пі ́ть
крі ́пки́й, -ка́, -ке́
крі ́пшати, -шаю, -шаєш
крі ́пший, -ша, -ше
крісе́лко, -ка, -ку; -се́лка, -се́лок
крісе́льце, -ця; -се́льця, -се́лець
крі ́сло, -ла, -лу; крі ́сла, крі ́сел
кріт, крота́; кроти́, -ті ́в
Кріт, Крі ́ту (острів); крі ́тський
кров, кро́ви, кро́ві, кро́в’ю, в крові ́
кровови́лив, -ву, -вові; -ливи, -вів
кровоже́р, -ра; -же́ри, -рів
кровоже́рка, -рки, -рці; -же́рки, -же́рок
кровоже́рний, -на, -не 
кровоже́рство, -ва, -ву
кроволиття́ і кровопролиття́, -ття́
кровоо́біг і кровобі ́г, -гу, -гові
кровопи́вець, -пи́вця, -вцеві, -пи́вцю! і кровопи́вця, -вці, -вцею, вче! -пи́вці, -вців
кровопі ́[о́]мста, -сти, -сті
кровоте́ча, -чі, -чі, -чею; -те́чі, -те́ч
кров’яни́й, -на́, -не́
кро́їти, кро́ю, кро́їш; кро́єний
крок, кро́ку; кро́ки, -ків
кро́ква, -ви; кро́кви, кро́ко́в
кроке́т, -ту; крокува́ти, -ку́ю, -ку́єш
крокі ́с, -ко́су, -сові
крокоди́л, -ла; -ди́ли, -лів
крокоди́лячий, -ча, -че
Кролеве́ць, -лівця́, -лівце́ві, в -лівці ́ (м.)
кролеве́цький, -ка, -ке
Кролеве́ччина, -ни, -ні
кро́лик, -ка; -лики, -ків
кроля́чий, -ча, -че
Кро́мвел, -вела, -лові (англ. політ. діяч Cromwell)
Кроншта́д, -ду (м.); кроншта́дський
кроншта́йн, -на; -та́йни, -нів 
кропи́ва́, -ви́, -ві ́ ; -пи́ви, -пи́в
Кропивни́цький, -кого, -кому (пр.)
кропи́в’я́ний, -на, -не
кропи́ло, -ла, -лу; -пи́ла, -пи́л
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кро́сно, -на, -ну; кро́сна, кро́сен
крот, кроть; сто крот(ь) тобі ́
крохмале́вий, -ва, -ве
крохма́ль, -лю, -леві; -хма́лі, -лів
крохма́льня, -ні; -ма́льні, -ма́лень
кру, кру-кру, виг.
Кру́гле, -лого, -лому (село)
кру́глість, -лости, -лості, -лістю
круглоли́ций, -ця, -це, -цього, -цьої
круглува́тий, -та, -те
кругля́стий, -та, -те
кругля́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
кругосві ́тній, -ня, -нє
кружґа́нок, -нку; -ґа́нки, -ків
круже́чок, -же́чка, -кові, у -же́чку; -же́чки, -же́чків 
кружо́к, -жка́; кружки́, -жкі ́в 
крук, кру́ка; круки́, -кі ́в (птах), а крюк (цвях)
кру́кання, -ння, -нню, -нням 
кру́кати, -каю, -каєш, -кає
круп’є́ (фр.), не відм. (ч. р.) 
крупи́, круп і крупі ́в, крупа́м 
Крупп, -ппа (нім. прізв. Krupp) 
круп’я́нка, -нки, -нці 
крута́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в 
круте́ник, -ка; -те́ники, -ків 
кру́тень, кру́тня; кру́тні, -тнів 
круте́нький, -ка, -ке 
крути́ти, кручу́, кру́тиш, кру́тять 
крути́ус, -са; -ти́уси, -сів 
круті ́ж, -тежу́, -же́ві; -тежі ́ , -жі ́в 
круті ́й, -тія́, -тіє́ві, -ті ́ю! -тії́, -тіїв́ 
круті ́йка, -ки, -ці; -ті ́йки, -ті ́йок
круті ́йство, -ва, -ву
круті ́йський, -ка, -ке
круті ́йчин, -на, -не
круті ́ння, -ння, -нню, -нням
круті ́нь, -теня́, -тене́ві; -тені ́ , -тені ́в
круторо́гий, -га, -ге
крутько́, -ка́, -ко́ві; -тьки́, -кі ́в
кру́ча, -чі, -чі, -чею, на кру́чі; кру́чі, круч, кру́чам 
кру́чений, -на, -не; дієпр. 
круче́ний, -на, -не; прикм. 
крюк, -ка́, на -ку́; крюки́, -кі ́в (гак, цвях)
крюче́чок, -че́чка, на -че́чку; -че́чки, -ків
крюшо́н, -ну; -шо́ни, -нів
кря, кря-кря́, виг.
кряж, -жа́, -же́ві; кряжі ́ , -жі ́в, -жа́м
кря́кати, кря́чу, -чеш, -чуть і кря́каю, -каєш, -кають 
крячо́к, -чка́; -чки́, -чкі ́в (птах) 
Ксанті ́ппа, -пи (гр. ім’я) 
Ксе́ня, -ні, -нею, Ксе́ню! Ксе́нин, -на, -не
ксило́гра́ф, -фа; -гра́фи, -фів 
ксилогра́фія, -фії, -фією 
ксьондз, ксьо́ндза́; -дзи́, -дзі ́в 
ксьондзі ́вський, -ка, -ке 
куафе́р, -ра; -фе́ри, -рів 
куба́нець, -нця; -ба́нці, -нців 
куба́нка, -нки, -нці; -ба́нки, -ба́нок 
куба́нський, -ка, -ке 
Куба́нщина, -ни, -ні 
Куба́нь, -ба́ні, -ба́ні, -ба́нню 
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ку́бик, -ка; ку́бики, -ків 
кубі ́зм, -му, -мові 
кубі ́кулюм, -ма, -мові (ч. р.) 
кубі ́ст, -та; кубі ́сти, -тів 
кубі ́чний, -на, -не 
кубло́, -ла́, -лу́; ку́бла, ку́бел 
кува́ння, -ння, -нню, -нням 
кува́ти, кую́, кує́ш; кува́в; куй, ку́йте
кува́ч, -ча́, -че́ві; -вачі ́ , -чі ́в
куве́рт, -та; -ве́рти, -тів (накриття)
куві ́кання, -ння, -нню, -нням
куві ́кати, -каю, -каєш
куде́лити, -де́лю, -де́лиш; куде́ль, -де́льте
куди́, присл.; куди́ б; куди́ ж; куди́ то
кудибу́дь присл.
кудине́будь, присл.
куди́сь, присл. 
куди́ то, присл. 
кудо́ю, присл.
ку́жіль, -желя[ю], -желеві (ч. р.) і ку́жі ́ль, ку́желі, -же́лі, -жі ́ллю (ж. р.); -желі, -лів 
Ку́жченко, -ка, -кові (прізв.) 
кузе́н, -на; -зе́ни, -нів 
кузи́на, -ни; -зи́ни, -зи́н 
ку́з(ь)ка, -з(ь)ки, -з(ь)ці; ку́з(ь)ки́, ку́з(ь)о́к
ку́зня, -ні, -нею; ку́зні, ку́зень
Ку́зька, -зьки, -зьці (прізв.)
Кузько́, -ка́, -ко́ві (прізв.)
Кузьма́, -ми́. Кузьмо́вич, -ча. Кузьмі ́вна, -вни. Кузьми́н, -на́, -не́
Кузьми́н, -на́, -но́ві, -но́м (укр. пр.)
Ку́зьчин, -на, -не (від Ку́зька, прізв.)
куйо́вдити, -джу, -диш; куйо́вдь, -дьте
кукі ́ль, куко́лю́ і кукілю́, -ле́ві
куколюва́тий, -та, -те
кукурі ́кання, -ння, -нню, -нням 
кукурі ́кати, -каю, -каєш
кукурі ́ку! вигук
кукуру́дза, -дзи, -дзі
кукуру́дзиння, -ння, -нню, в -нні
кукуру́дзяний, -на, -не
кула́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
кулеме́т, -та; -ме́ти, -тів
кулеме́тник, -ка; -ники, -ків
куле́ша, -ші, -ші, -шею; -ле́ші, -ле́ш
ку́лі (інд.), не відм. 
Ку́лі ́дж, -джа, -джеві (прізв.)
куліна́р, -ра; -на́ри, -рів
кулінарі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
куліна́рський, -ка, -ке
кулі ́си, -лі ́с, -лі ́сам
кулі ́ш, -лешу́, у -ші ́ ; -леші ́ , -ші ́в
Кулі ́ш, -ліша́, -ліше́ві, -ше́м (пр.)
Куліше́ва, -вої і Куліши́ха, -хи, -сі
Куліші ́в, -ліше́ва, -ше́ве 
кулуа́ри, -а́рів, -а́рам (фр., ч. р.)
ку́ля, -лі, -лею; ку́лі, куль
куля́стий, -та, -те
ку́льба́ба, -би, -бі 
кульба́чити, -ба́чу, -ба́чиш; -ба́ч, -ба́чте
кульга́ти, -га́ю, -га́єш, -га́є
кульмінаці ́йний, -на, -не
культ, -ту; ку́льти, -тів
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культві ́дділ, -лу; -діли, -лів
культзв’язо́к, -зку́; -в’язки́, -кі ́в
культива́тор, -ра; -тори, -рів
культиво́ваний, -на, -не
культивува́ти, -ву́ю, -ву́єш
культкомі ́сія, -сії, -сією; -мі ́сії, -мі ́сій
культосві ́тній, -ня, -нє
культробі ́тни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
культробо́та, -ти, -ті
культу́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
культу́рний, -на, -не
культу́рник, -ка; -ники, -ків
культу́рництво, -ва, -ву
культу́рницький, -ка, -ке
культу́рно-мисте́цький, -ка, -ке
культуртре́ґер, -ра; -ґери, -рів (нім.)
культуртре́ґерський, -ка, -ке
ку́льчик, -ка; -чики, -ків
ку́льша, -ші, -ші, -шею; ку́льші, кульш, -шам
кум, ку́ма, -мові, ку́ме! куми́, кумі ́в
куме́дія і коме́дія, -дії, -дією (чудасія), але літер. твір тільки коме́дія
куме́дний, -на, -не 
куми́з, -зу́, -зо́ві (монг.)
кумизо́вий, -ва, -ве
куми́р, -ра; -ми́ри, -рів 
куми́рня, -ні, -нею; -ми́рні, -ми́рень
кунстка́мера, -ри; -мери, -мер
ку́нтуш, -ша, -шеві; -туші, -шів
кунтуше́вий, -ва, -ве
ку́нштик, -ка; -штики, -ків
купа́ло і купа́йло, -ла, -лові
купа́льник, -ка; -ники, -ків
купа́льниця, -ці; -ниці, -ниць
купа́тися, -па́юся, -па́єшся, -ється
купе́ (фр.), не відм.
ку́пер, -пра, -прові; ку́при, -прів
куперва́с, -су, -сові
Купер’я́н і Купрія́н, -на; див. Кипрія́н
купе́цтво, -ва, -ву 
купе́ць, -пця́, -пце́ві, -пце́м, ку́пче! купці ́ , -пці ́в
купе́цький, -ка, -ке 
купи́ти, куплю́, ку́пиш, ку́пить, ку́плять 
купі ́вля, -влі, -влею; -пі ́влі, -пі ́вель
Купідо́н, -на, -нові (римськ. бог)
купі ́ль, ку́пе́лю; -пе́лі, -лів (ч. р.) 
ку́пка, -пки, -пці; ку́пки, -пок 
ку́плений, -на, -не 
купле́т, -та; -пле́ти, -тів 
куплети́ст, -та; -ти́сти, -тів 
купля́ти, -пля́ю, -пля́єш; купля́й, -ля́йте; купля́в; літерат. купува́ти, купу́ю, -пу́єш
купо́ваний, -на, -не
ку́почка, -чки, -чці; ку́почки́, -почо́к
Купрі ́н, -на́, -но́ві, -но́м (рос. письм.)
купува́ти, купу́ю, -пу́єш; купу́й, купу́ймо, -пу́йте; купува́в 
купці ́вна, -вни; -ці ́вни, -вен 
ку́пча, -пчої, -пчій і ку́пча, -пчі, -пчі; ку́пчі, -пчих
купю́ра, -ри; -пю́ри, -пю́р
куп’я́, -п’я́, -п’ю́, -п’я́м
Куп’я́нка, -нки, -нці (м.) (а не Куп’я́нськ)
куп’я́нський, -ка, -ке
Куп’я́нщина, -ни, -ні
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Курдіста́н, -ну, -нові; курдіста́нський, -ка, -ке
курду́пель, -неля; -ду́пелі, -пелів
курене́вий, -ва, -ве (від курі ́нь)
Курені ́вка, -вки, -вці (київське передм.)
курені ́вський, -ка, -ке 
куре́ць, -рця́, -рце́ві, -цю́! курці ́ , -ці ́в
кур’є́р, -ра; -є́ри, -рів
кур’є́рський, -ка, -ке
курза́ля, -лі, -лею; -за́лі, -за́ль
ку́ри, куре́й, ку́рям, курми́
ку́риво, -ва, -ву; -рива, -рив
кури́ти, курю́, ку́риш, -рять
кури́тися, -рю́ся, ку́ришся, -риться
курі ́й, -рія́, -ріє́ві, -ріє́м, -рію́! курії́, -ріїв́, -рія́м
Курі ́льські острови́, -ких острові ́в
курі ́нни́й, -на (від курі ́нь) 
курі ́нь, -реня́, -не́ві, у -рені ́ ; курені ́ , -ні ́в
курі ́пка, -пки, -пці; -рі ́пки, -рі ́пок
курі ́почка, -чки, -чці; -почки, -почок
курі ́поччин, -на, -не
курі ́ти, -рю́, -ри́ш, -ря́ть = кури́тися
ку́рія, -рн, -рією; -рії, ку́рій 
курія́льний, -на, -не
курйо́з, -зу; -йо́зи, -зів
курйо́зний, -на, -не
курйо́зно, присл.
ку́рка, -ки, -рці; курки́, ку́ро́к; звич. ку́ри, -ре́й
куркулі ́в, -ле́ва, -ле́ве
курку́лячий, -ча, -че 
курку́ль, -ля́, -ле́ві; -кулі ́ , -лі ́в 
куркульня́, -ні ́ , -не́ю
курку́льство, -ва, -ву
курку́льський, -ка, -ке
курли́кати, -ли́чу, -чеш, -чуть
курля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців 
Курля́ндія, -дії, -дією
курля́ндський, -ка, -ке
куро́рт, -та; -ро́рти, -тів
куро́ртний, -на, -не 
курс, ку́рсу; ку́рси, -сів
курса́нт, -та; -са́нти, -тів
курса́нтка, -тки, -тці; -са́нтки, -са́нток
курса́нтський, -ка, -ке
курси́в, -ву; -си́ви, -вів
курси́вний, -на, -не 
курси́ст, -та; -си́сти, -тів
курси́стка, -тки, -тці; -си́стки, -си́сток
курсува́ти, -су́ю, -су́єш
Курськ, -ку, в -ську (рос. м.); ку́рський, -ка, -ке
куртиза́нка, -нки, -нці; -за́нки, -за́нок
куру́льний, -на, -не
курфю́рст, -та; -фю́рсти, -стів 
курча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; курча́та, -ча́т
курча́тко, -тка, -кові; -ча́тка, -ча́ток
курченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
Ку́рщина, -ни, -ні 
ку́рява, -ви, -ві
ку́ряний, -на, -не
ку́рятина́, -ни, -ні
куря́тко, -ка, -кові; -ря́тка, -ток
ку́рячий, -ча, -че
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ку́сень, -сня, -сневі; ку́сні, -нів
ку́сник, -ка; -ники, -ків
куста́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
куста́рний, -на, -не
Кутаїс́, -су (м.); кутаїс́ький, -ка, -ке
кута́с, -су; -та́си, -сів 
ку́ти, кую́, кує́ш; кув, кула́; звич. кува́ти
ку́тий, -та; -те 
ку́тній, -ня, -нє
кутови́й, -ва́, -ве́
куто́к, кутка́, -ко́ві, в -тку́; -тки́, -ткі ́в
куто́чок, -то́чка, в -то́чку; -то́чки, -ків
кутя́, -ті ́ , -те́ю
ку́хар, -ря, -реві; -харі ́ , -рі ́в
ку́харський, -ка, -ке
кухарчу́к, -ка́, -ко́ві, -ку́! -ки́, -кі ́в
кухарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
кухмі ́стер, -тра; -мі ́стри, -трів
ку́хня, -ні, -нею; ку́хні, ку́хонь і ку́хень
кухова́р, -ра; -ва́ри, -рів 
кухова́рка, -рки, -рці; -ва́рки, -ва́рок
кухова́рчин, -на, -не 
ку́холь, ку́хля, -хлеві, у -хлі; ку́хлі, -лів
кухо́нний і кухе́нний, -на, -не 
куце́нький, -ка, -ке
ку́ций, -ца, -це
куцохво́стий, -та, -те
куць, -ця, -цеві, ку́цю!
ку́чер, -ра; -чері ́ , -рі ́в (фурман)
ку́чері, -рів, -рям
кучеря́вий, ва, -ве 
кучеря́витися, -влюся, -вишся, -вляться
ку́чма, -ми; ку́чми, ку́чем
кучугу́ра, -ри; -гу́ри, -гу́р
куши́р, -ру́; -ширі ́ , -рі ́в
кушні ́р, -ні ́ра́; -ні ́ри́, -рі ́в
кушні ́рство, -ва, -ву
кушні ́рський, -ка, -ке 
куштува́ти, -ту́ю, -ту́єш (спитувати)
кущ, -ща́, -ще́ві, -ще́м, на -щі ́ ; кущі ́ , -щі ́в, -ща́м, по -ща́х
ку́щитися, -щуся, -щишся, -щаться
кущови́й, -ва́, -ве́
кущува́тий, -та, -те
кшталт, -ту; на кшталт
кюве́тка, -тки, -тці; -ве́тки, -ве́ток
Кюв’є́ (фр. учен. Cuvier), не відм.
Кюї ́(прізв.), не відм.
кю́мель, -мелю, -леві
Кюн, -на (нім. пр. Kühn) 
кюрасо́, не відм.
кюре́, не відм.
Кя́хта, -ти (м.); кя́хтинський, -ка, -ке
Л 
ла́ба, -би; звичайно ла́па, -пи; ла́пи, лап
лаба́тий, -та, -те
лабе́ти, -тів і -бе́т, -бе́там 
лабу́ззя, -ззя, -ззю, -ззям 
лабузи́ння, -ння, -нню, -нням 
ла́ва, -ви, -ві; ла́ви, лав. Сів на ла́ву. Ла́ви на́шого робітни́цтва (а не ля́ви)
ла́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок 
лавр, -ра; ла́ври, -рів 
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ла́вра, -ри; ла́ври, лавр 
лавреа́т, -та; -реа́ти, -тів 
Лавре́нтій, -тія, -тієві, -тію! Лавре́нтійович, -ча. Лавре́нтіївна, -ївни. Лавре́нтіїв, -тієва, -тієве
ла́врик, -ка; -рики, -ків
Лаврі ́н, -рі ́на, -нові. Лаврі ́нович. -ча. Лаврі ́нівна, -вни
лавро́вий, -ва, -ве
лавровишне́вий, -ва, -ве
ла́врський, -ка, -ке
ла́гер, -геря, -реві, в ла́гері; ла́гері, -рів, -рям
ла́гі ́дний, -на, -не
ла́гі ́дність, -ности, -ності, -ністю
ла́годження, -ння, -нню, -нням
ла́годити, -годжу, -годиш, -годять; ла́годь, ла́годьмо, ла́годьте
лад, ладу́, ла́дові; до ладу́
ла́дан, -ну, -нові
ладе́н, ла́дна, ладне́ = ла́дний
ладівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
ла́дка, -дки, -дці; ла́дки, ла́док
ладна́ння, -ння, -нню, -нням
ладна́ти(ся), -дна́ю(ся), -дна́єш(ся), -дна́ють(ся)
ла́дний, -на, -не
Ла́доґа, -ґи, -зі (рос. м.); ла́дозький
ла́доньки, -ньок, -нькам
ладува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є
Ла́зар, -ра. Ла́зарович, -ча. Ла́зарівна, -вни. Ла́зарів, -рова, -рове
ла́зити, ла́жу, ла́зиш, ла́зять; лазь, ла́зьмо, ла́зьте 
ла́зіння, -ння, -нню, -нням 
ла́зня, -ні, -нею; ла́зні, ла́зень 
лайдакува́тий, -та, -те 
ла́йка, -ки, -ці; ла́йки́, ла́йо́к 
лайли́вий, -ва, -ве 
лак, -ку, -кові; ла́ки, -ків 
Лакедемо́н, -ну (місто і країна), лакедемо́нський, -ка, -ке 
лакедемо́нянин, -на; -няни, -нян
лаке́й, -ке́я, -ке́єві, -ке́єм; -ке́ї, -ке́їв і льо́кай, -кая; -каї, -каїв
лаке́йський, -ка, -ке
лако́ваний, -на, -не
лакоми́на, -ни, -ні
лаконі ́зм, -му, -мові
лаконі ́чний, -на, -не
лаконі ́чність, -ности, -ності, -ністю
лаконі ́чно, присл.
лакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
лаку́за, -зи, -зі; -ку́зи, -ку́з
ла́ма, -ми; ла́ми, лам (буд. свящ.)
ламаїз́м, -му, -мові
ла́маний, -на, -не
лама́ння, -ння, -нню, -нням
лама́ти, -ма́ю, -ма́єш, -ма́є і ла́млю, ла́млеш, ла́мле, ла́млемо, -лете, ла́млють; лама́й, -ма́йте; 

ломи́ти, ломлю́, ло́миш, ло́млять; ломи́, ломі ́ть
ламки́й, -ка́, -ке́
лан, -ну; лани́, -ні ́в, по -на́х
ла́нець, ла́нця, -нцеві; ла́нці, -нців
ла́нка, -нки, -нці; ла́нки, ла́нок
ла́нтух, -ха, у -сі; -тухи, -хів
лантухува́тий, -та, -те
ланцю́г, -га́, -го́ві, на -гу́; -цюги́, -гі ́в
ланцюго́вий, -ва, -ве 
ланцюжо́к, -жка́, на -жку́; -жки́, -жкі ́в
ла́ня, -ні, -нею; ла́ні, -ней 
ла́нячий, -ча, -че
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Лаокоо́н, -на, -нові (гр. ім’я)
ла́па, -пи; ла́пи, лап; див. ла́ба
ла́пання, -ння, -нню, -нням
ла́пати, -паю, -паєш
лапки́, -по́к, -пка́м
лапсерда́к, -ка́, в -ку́; -даки́, -кі ́в
Лариво́н, див. Іларіо́н
Лари́са, -си (ім’я)
ла́сий, -са, -се до кого-чого і на кого-що
ла́ситися, ла́шуся, ла́сишся, ла́ситься на що
ласі ́й, -сія́, -сіє́ві, -сіє́м; -сії́, -сіїв́ 
ла́ска, -ски, -сці; ла́ски, ласк 
ла́скав, -ва, -ве = ласка́вий 
ласка́вець, -вця, -вцеві, -вцем, -ка́вцю! -ка́вці, -ка́вців 
ласка́вий, -ва, -ве 
ласка́вість, -вости, -вості, -вістю
ла́со (смачно), присл.
ла́сощі, -щів, -щам, -щами
ла́стик, -ку, -кові
ла́ститися, ла́щуся, ла́стишся, ла́стяться
ла́стівка, -вки, -вці; ла́стівки, -тівок, -тівкам
ла́стівочка, -чки, -чці; -вочки, -вочок
ластовеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ластовеня́тко, -тка, -ткові; -ня́тка, -ня́ток
ластови́ння, -ння, -нню, в -нні
ласува́ння, -ння, -нню, -нням
ла́сувати, -сую, -суєш чим
ла́та, -ти; ла́ти, лат
ла́таний, -на, -не
лата́ння, -ння, -нню, -нням
лата́ти, -та́ю, -та́єш
лата́ття, -ття, -ттю, -ттям
лата́ттьовий, -ва, -ве
латві ́йський, -ка, -ке
Ла́твія, -вії, -вією 
лати́на, -ни, -ні
лати́нець, -нця; -ти́нці, -ців
лати́нити, -ти́ню, -ти́ниш
латиніза́ція, -ції, -цією
латині ́зм, -му, -мові
латинізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
латині ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
лати́нник, -ка; -ники, -ків
лати́нський, -ка, -ке
лати́ський = лоти́ський
лати́ш = лоти́ш
ла́тка, -тки, -тці; латки́, лато́к
лахма́нник, -ка; -ники, -ків
лахмі ́ття, -ття, -ттю, в -тті
лаху́дра, -дри, -дрі; -дри, -дрів 
лаштува́ння, -ння, -нню, -нням 
лаштува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
лашту́нки, -ків, -кам
ла́щитися, ла́щуся, ла́щишся, -щаться; ла́щся, ла́щтеся
лаю́чий, -ча, -че
ла́яння, -ння, -нню, -нням
ла́яти, ла́ю, ла́єш, ла́ють 
лебеденя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
лебе́дик, -ка, -кові, -дику! -дики, -ків
Лебеди́н, -на́, -но́ві, -но́м (м.); лебеди́нський, -ка, -ке
лебеди́ний, -на, -не
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лебедя́, -дя́ти, -дя́ті, -дя́м; -дя́та, -дя́т
лебедя́чий, -ча, -че
лебі ́дка, -дкц, -дці; -бі ́дки, -бі ́док
ле́бідь, ле́бедя, -деві; -беді, -дів (ч. р.) 
лев, ле́ва, ле́ву і ле́вові, ле́ве! ле́ви́, ле́ві ́в
лева́да, -ди; -ва́ди, -ва́д 
леве́вець, -ве́нця, -нцеві; -ве́нці, -ців
левеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
леви́ний, -на, -не 
леви́ця, -ці, -цею; -ви́ці, -ви́ць
Леви́цький, -кого (прізв.)
леви́чий, -ча, -че (від леви́ця)
леві ́т, -та; -ві ́ти, -тів
левіята́н, -на, -нові [
Левкі ́в, -ко́ва, -ко́ву, -ко́вом (м.); левкі ́вський
Левкі ́вка, -ки, -вці (село)
Левко́, -ка́, -ко́ві, Ле́вку! (ім’я)
левкоре́я, -ре́ї, -ре́єю
левкоци́т, -та, -тові
левульо́за, -зи, -зі
ле́в’ячий, -ча, -че
леге́ня, -ні, -нею; леге́ні, -ге́нь і -ге́нів
леге́нький, -ка, -ке 
леге́нько, присл.
леге́сенький, -ка, -ке
леге́сенько, присл.
легі ́сінький, -ка, -ке;
ле́гки́й, -ка́, -ке́
ле́гкість, -кости, -кості, -кістю 
ле́гко, присл.
легкоби́т, -ту, -тові
легкова́жний, -на, -не 
легкоду́мний, -на, -не 
легкоду́хий, -ха, -хе 
легкоду́хість, -хости, -хості, -хістю
ле́гшати, -шаю, -шаєш 
ле́гше, присл.
ле́гший, -ша, -ше; ле́гші, -ших
леґаліза́ція, -ції, -цією (лат.)
леґалізо́ваний, -на, -не
леґалізува́ння, -ння, -нню 
леґалізува́ти(ся), -зу́ю(ся), -зу́єш(ся)
леґа́льний, -на, -не 
леґа́льність, -ности, -ності, -ністю
леґа́льно, присл.
леґа́т, -та; -ґа́ти, -тів
леґа́тор, -ра; -тори, -рів 
леґа́ція, -ції, -цією (лат.)
леґе́нда, -ди, -ді; -ґе́нди, -ґе́нд 
леґенда́рний, -на, -не
ле́ґінь, -ґеня; -ґені, -ґенів (парубок)
леґіо́н, -ну; -о́ни, -нів
леґіоне́р, -ра; -не́ри, -рів
леґітима́ція, -ції, -цією
леґітимі ́зм, -му, -мові
леґітимі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
леґіти́мний, -на, -не
леґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш (лат., заповідати)
Ле́да, -ди, -ді (гр. ім’я)
ле́дар, -ря, -реві, -рю! -дарі, -рів
ле́дарство, -ва, -ву
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ле́дарський, -ка, -ке
ледарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
леда́чий, -ча, -че; -да́чі, -чих
леда́чо, присл.
ледащи́ця, -ці, -цею; -щи́ці, -щи́ць
ледащі ́ти, -щі ́ю, -щі ́єш
леда́що, -ща, -щу, -щом
ледая́кий, -ка, -ке
ле́две і рідше ле́дві, присл.
ле́ді (англ.), не відм.
ледь-не-ле́дь, присл.
ле́жаний, -на, -не
лежа́ння, -ння, -нню, -нням
лежа́ти, лежу́, лежи́ш, лежа́ть; ле́жачи
лежа́чий, -ча, -че
ле́жачки, присл.
ле́жень, ле́жня, -жневі; ле́жні, -нів
лезбі ́йський, -ка, -ке
Ле́збос, -су (острів); лезбо́ський, -ка, -ке
лезгі ́н, -на; -гі ́ни, -нів і лезгі ́нець, -нця; -гі ́нці, -ців
лезгі ́нка, -нки, -нці; -гі ́нки, -гі ́нок 
ле́зо, -за, -зу; ле́за, лез 
лейстро́ви́й, -ва́, -ве́ 
лейстрови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
ле́ксика, -ки, -ці
лексико́гра́ф, -фа; -ко́гра́фи, -фів 
лексикогра́фія, -фії, -фією 
лексико́лог, -га; -логи, -гів 
лексикологі ́чний, -на, -не 
лексиколо́гія, -гії, -гією (гр.) 
лексико́н, -на (книжки-словника) і -ну (слів), в -ні; -ко́ни, -нів
лекси́чний, -на, -не
ле́ктор, -ра, -рові, -ре! -кторі ́[и́], -рі ́в
ле́кторка, -рки, -рці; -торки, -торок
ле́кторство, -ва, -ву
ле́кторський, -ка, -ке
лекторува́ти, -ру́ю, -ру́єш
лекту́ра, -ри, -рі
лекці ́йний, -на, -не
ле́кція, -ції, -цією; ле́кції, -кцій
ле́ле, ле́лечко! виг.
леле́ка, -ки, -ці; -ле́ки, -ле́к
лелеченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
леле́чик, -ча, -че 
ле́лич, -ча, -чеві, -чем; -личі, -чів
лелі ́ння, -ння, -нню, -нням
лелі ́ти, лелі ́ю, -лі ́єш
лелі ́тка, -тки, -тці; -лі ́тки, -лі ́ток
лелі ́я, -лі ́ ї, -лі ́єю; -лі ́ ї, -лі ́й; звичайно ліле́я, -ле́ї
ле́ма, -ми; ле́ми, лем
Ле́мберґ, -ґу = Львів
ле́мбик, -ка = але́мбик
ле́мент, -ту, -тові
лементува́ння, -ння, -нню, -нням
лементува́ти, -ту́ю, -ту́єш
леме́шик, -ка, -кові; -шики, -ків
лемі ́ш, -меша́, -меше́м; -меші ́ , -ші ́в
лемі ́шка, -шки, -шці; -мі ́шки, -мі ́шок
ле́мки, -ків, -кам 
ле́мківський, -ка, -ке
Ле́мківщина, -ни, -ні
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ле́мко, -ка, -кові; ле́мки, -ків
Ле́нав (нім. поет Lenau), не відм.
ле́ндлорд, -да; -лорда, -дів
Ле́нін, -на, -нові, -ном
Ленінгра́д, -ду, в -ді
ленінгра́дський, -ка, -ке
Ле́нінів, -нова, -нове
леніні ́зм, -му, -мові
леніні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
ле́нінський, -ка, -ке
Ле́нкестер, -тера (англ. педаг. J. Lancaster); ленке́стерська систе́ма, -кої систе́ми
Леона́рдо да Ві ́нчі, -да да Ві ́нчі, -дом да Ві ́нчі (іт. худ.)
Леони́д, -да. Леони́дович, -ча. Леони́дівна, -вни
Лео́нтій, -тія, -тієві, -тію! Лео́нтійович, -ча. Лео́нтіївна, -ївни
леопа́рд, -да, -дові; -па́рди, -дів
Леопо́льд, -да, -дові (ім’я)
лепета́ти, лепечу́, -пе́чеш, -пе́чуть
лепетли́вий, -ва, -ве
лепету́н, -на́; -туни́, -ні ́в
лепету́ха, -хи, -сі; -ту́хи, -ту́х
ле́пський, -ка, -ке
ле́псько, присл. 
Ле́рмонтов, -ва, -ву, -вим (рос. письм.)
ле́скіт, -коту, звич. ло́скіт, -коту
лескота́ти, -кочу́, -ко́чеш; звич. лоскота́ти, лоскочу́, -ко́чеш, -ко́чуть
Ле́ссінґ, -ґа (нім. письм. Lessing)
лести́вий, -ва, -ве 
лести́тися, -щу́ся, -сти́шся 
ле́стощі, -щів, -щам 
Ле́ся, -сі, -сею, -сю! Ле́син, -на, -не 
лет, ле́ту, звич. літ, ле́ту
Ле́та, -ти, -ті (міт. р.)
летаргі ́чний і летаргі ́йний, -на, -не 
летаргі ́я, -гі ́ ї, -гі ́єю (гр.) 
леті ́ти, лечу́, лети́ш; летячи́ 
Летурно́ (фр. учен.), не відм. 
летю́чий, -ча, -че 
леща́та, -ща́т, -ща́там
Лєско́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Ли́бідь, -беді, -біддю (р.); ли́бідський, -ка, -ке
либо́нь, присл. 
лива́р, -ря́, -ре́ві; -варі ́ , -рі ́в
лива́рний, -на, -не
лива́рня, -ні, -нею; -ва́рні, -ва́рень і рідше лія́рня, -ні; -я́рні, -я́рень
лива́рський, -ка, -ке
лига́ти, -га́ю, -га́єш
лигону́ти, -гону́, -гоне́ш
ли́жви, ли́жов, -жвам
лижвя́ний, -на, -не
лиза́ти, лижу́, ли́жеш, ли́жуть; лижи́, -жі ́м, -жі ́ть
Лике́ра, -ри, -рі, -ке́ро!
ли́ко, -ка, -ку; ли́ка, лик
ликува́тий, -та, -те
ли́лик, -ка, -кові; -лики, -ків = кажа́н
лима́н, -ну, -нові; -ма́ни, -нів 
ли́мар, -ря, -реві; -марі ́ , -рі ́в
лимаре́нко, -ка, -кові (лимарів син)
ли́марів, -рева, -реве
лима́рня, -ні, -нею; -ма́рні, -ма́рень
ли́марство, -ва, -ву, -вом
ли́марський, -ка, -ке
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лимарюва́ння, -ння, -нню, -нням
лимарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
ли́нва, -ви; ли́нви, ли́нов
ли́нути, ли́ну, -неш; линь, ли́ньмо, ли́ньте
линю́чий, -ча, -че
линя́ти, -ня́ю, -ня́єш, -ня́є
ли́пень, -пня, -пневі, у -пні; ли́пні, -нів
ли́пець, -пця (старе) = ли́пень
липки́й, -ка́, -ке́
липне́вий, -ва, -ве
Ли́повець, -повця, -вцеві, -вцем (м.)
липове́цький, -ка, -ке
Липове́ччина, -ни, -пі 
Липськ, -ку, в -ку (слов. назва м. Ляйпціґу)
лис, ли́са, -сові, ли́се! ли́си, -сів
Лисаве́та, -ти, -ті = Єлисаве́та
Ли́сенко, -ка, -кові (прізв.)
лисеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ли́сий, -са, -се
ли́сина, -ни; -сини, -син
лиси́ця, -ці, -цею; -си́ці, -си́ць
Лисича́нське, -кого, -кому (м.); лисича́нський, -ка, -ке 
лисиченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
лиси́чий, -ча, -че; -си́чі, -чих
лиси́чин, -на, -не (від лиси́ця) 
лиси́чка, -чки, -чці; -си́чки, -си́чок 
лиси́ччин, -на, -не (від лиси́чка) 
лисиччу́к, -ка́, -ко́ві; -чуки́, -кі ́в 
лисі ́ння, -ння, -нню 
ли́сі ́ти, -сі ́ю, -сі ́єш 
лиск, ли́ску, -кові 
лиску́чий, -ча, -че
лисні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш і лисни́тися, -ню́ся, -ни́шся
лист, листа́ (одного листа) і ли́сту (листя), на листі ́ ; листи́, -ті ́в
листа́тий, -та, -те
листі ́вка, -вки, -вці; -ті ́вки, -ті ́вок
листо́вний, -на, -не
листо́вно, присл.
листо́к, листка́, на листку́; листки́, -кі ́в
листоно́ша, -ші, -ші, -шею, -но́ше! -но́ші, -но́ш, -но́шам
листопа́д, -да (місяць), в -ді; -па́ди, -дів
листопа́д, -ду (час, коли падає листя), в -ді
листопа́довий, -ва, -ве
листува́ння, -ння, -нню, -нням
листува́тися, -ту́юся, -ту́єшся
ли́стя, -стя, -стю, -стям, у -сті
ли́стячко, -чка, -чку
Лися́нка, -нки, -нці (село); лися́нський, -ка, -ке 
ли́сячий, -ча, -че
Литва́, -ви́, -ві ́
литви́н, -на́; -вини́, -ні ́в
ли́ти, ллю, ллєш, ллє, ллємо́, ллєте́, ллють; лив, лила́; лий, ли́ймо, ли́йте
ли́тий, -та, -те
ли́тися, ллю́ся, ллє́шся, ллє́ться
ли́тка, -тки, -тці; литки́, лито́к
лито́вець, -то́вця; -то́вці, -ців
лито́вка, -вки, -вці; -то́вки, -то́вок
лито́вський, -ка, -ке
лиття́, -тя́, -тю́, -тя́м
ли́хва, -ви, -ві
лихва́р, -ря́, -ре́ві; -варі ́ , -рі ́в
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лихва́рка, -рки, -рці; -ва́рки, -ва́рок
лихва́рство, -ва, -ву
лихва́рський, -ка, -ке
лихи́й, -ха́, -хе́; лихі ́ , -хи́х
ли́хо, ли́ха, ли́ху і ли́хові, у ли́хові і у ли́ху
лихові ́сний, -на, -не 
лихові ́сник, -ка; -ники, -ків
лихові ́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
лиході ́ їв, -ді ́єва, -ді ́єве
лиході ́й, -ді ́я, -ді ́єві; -ді ́ ї, -ді ́ їв
лиході ́йка, -ки, -ці; -ді ́йки, -ді ́йок
лиході ́йство, -ва, -ву
лиході ́йський, -ка, -ке
лиході ́йчин, -на, -не
лихолі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
лихома́нка, -нки, -нці; -ма́нки, -нок
лихома́нник, -ка; -ники, -ків
лихомо́вити, -мо́влю, -мо́виш 
ли́цар, -ря, -реві, -рем, -рю! ли́царі, -рів, -рям
ли́ца́рство, -ва, -ву 
ли́ца́рський, -ка, -ке
лицарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
лице́, -ця́, -цю́, -це́м, на лиці ́ ; ли́ця, лиць. До лиця́ 
лицемі ́р, -ра; -мі ́ри, -рів 
лицемі ́рство, -ва, -ву
лицемі ́рський, -ка, -ке 
лицюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
лиця́ння, -ння, -нню, -нням
лиця́тися, лиця́юся, -ця́єшся до кого, з ким
лицьо́ваний, -на, -не 
ли́чаний, -на, -не (від ли́ко)
ли́чити, -чить кому
ли́чко, -ка, -ку; ли́чка, ли́чок 
личко́ваний, -на, -не 
личкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
лиша́ти(ся), -ша́ю(ся), -ша́єш(ся) 
лишаюва́тий, -та, -те 
лише́, лиш, присл. 
ли́ше́нь, сп. = но 
ли́шенько, -нька, -ньку 
ли́шечко, -чка, -чку 
лиши́ти, лишу́, ли́ши́ш, ли́ша́ть 
ли́шок, -шку, -шкові; ли́шки, -шків 
ли́штва, -ви; ли́штви, ли́штов 
лища́ти, лищу́, -щи́ш, -ща́ть 
Ліба́ва, -ви, -ві (м.) 
ліба́вський, -ка, -ке
лібе́ля, -лі, -лею (книжечка, пасквіль)
лібера́л, -ла; -ра́ли, -лів
лібералі ́зм, -му, -мові
лібера́лка, -лки, -лці; -ра́лки, -ра́лок
лібера́льний, -на, -не
лібера́льствувати, -вую, -вуєш
лібе́рія, -рії, -рією
ліберті ́  (тканина), не відм.
Лі ́бкнехт, -та, -тові (нім. прізв.)
лібрети́ст, -та; -ти́сти, -тів
лібре́тто, -тта, -тту, в -тті; -ре́тта, -ре́тт (іт.)
ліваді ́йський, -ка, -ке
Ліва́дія, -дії, -дією
Ліва́н, -ну; ліва́нський, -ка, -ке 
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лі ́вар, -ра; -вари, -рів (пристрій)
лі ́вер, -ра; -вери, -рів = лі ́вар
лівера́нт, -та; -ра́нти, -тів 
лівера́нтський, -ка, -ке
Лі ́верпул, -лу, -лові (англ. м.); ліверпу́льський, -ка, -ке
лі ́вий, -ва, -ве
ліві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш
ліві ́шати, -шаю, -шаєш
ліві ́ший, -ша, -ше
Лівобере́жжя, -жжя, -жжю, на -жжі
лівобере́жний, -на, -не
лівобі ́цький, -ка, -ке
ліво́біч, присл.
лівобі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
ліво́руч, присл.
лівр, -ра; лі ́ври, -рів (монета)
лівре́я, -ре́ї, -ре́єю; -вре́ї, -вре́й
лі ́гар і лі ́ґар, -ря, -реві; -рі, -рів
лі ́гво, -ва, -ву; лі ́гва, лі ́гов
лі ́ґа, -ґи, -зі; лі ́ґи, ліґ
ліґату́ра, -ри, -рі; -ту́ри, -ту́р
ліґні ́н, -ну, -нові
ліґні ́т, -ту, -тові
ліґроїн́, -ну, -нові
лід, льо́ду, льо́дові, на льоду́; льоди́, -ді ́в
Лі ́да, -ди, -ді. Лі ́дин, -на, -не 
лі ́дер, -ра; лі ́дери, -рів 
лі ́дерство, -ва, -ву 
лі ́дерський, -ка, -ке 
Лі ́дія, -дії, -діє! Лі ́діїн, -їна, -не 
лі ́женько, -нька, -ньку, на -ньку 
лі ́жко, -жка, -жку, на лі ́жку; лі ́жка, лі ́жок
лі ́зка, -зки, -зці (зменш. від лоза́)
лі ́зти, лі ́зу, лі ́зеш; лізь, лі ́зьте
лій, ло́ю, ло́єві, ло́єм, на лою́
лі ́йка, -ки, -ці; лі ́йки, лі ́йок
лійкува́тий, -та, -те
лік, -ку; лі ́ки, -ків
лі ́кар, -ря, -реві, -рем, -рю! -рі ́ , -рі ́в, -ря́м
лі ́карка, -рки, -рці; -карки, -рок
ліка́рський, -ка, -ке
лі ́карчин, -на, -не
лікарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
ліквіда́тор, -ра; -тори, -рів
ліквіда́торство, -ва, -ву
ліквіда́торський, -ка, -ке
ліквідаці ́йний, -на, -не
ліквіда́ція, -ції, -цією
ліквідо́ваний, -на, -не
ліквідува́ти, -ду́ю, -ду́єш
ліке́р, -ру, -рові; ліке́ри, -рів
лікне́п, -пу, -пові = ліквіда́ція неписьме́нности
лі ́коть, лі ́ктя, лі ́ктеві, -тем, на лі ́кті; лі ́кті, лі ́ктів, -ктям 
лі ́ктор, -ра; -тори, -рів 
лікува́ння, -ння, -нню, -нням
лікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
ліле́я, -ле́ї, -ле́єю, -ле́є! ліле́ї, -ле́й 
ліліпу́т, -та; -пу́ти, -тів 
Ліль, -лю, -леві (фр. м. Lille) 
лі ́льський, -ка, -ке 
лімі ́т, -ту; -мі ́ти, -тів 
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лімі ́тний, -на, -не 
лімона́да, -ди, -ді (ж. р.) 
лі ́мфа, -фи, -фі 
лімфати́чний, -на, -не 
лінгві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів (лат.)
лінгві ́стика, -ки, -ці 
лінгвісти́чний, -на, -не 
лі ́нза, -зи, -зі; лі ́нзи, лінз 
ліні ́йка, -ки, -ці; ліні ́йки, -ні ́йок 
ліні ́йний, -на, -не 
лінійо́ваний, -на, -не 
лініюва́льний, -на, -не 
лініюва́ння, -ння, -нню 
лініюва́ти, -нію́ю, -нію́єш 
лі ́нія, -нії, -нією; лі ́нії, лі ́ній 
Лі ́нколн, -на, -нові (амер. прізв.) 
ліно́ль, -но́лю, -леві 
ліно́льовий, -ва, -ве 
ліноти́п, -на; -ти́пи, -пів 
ліноти́пний, -на, -не 
лі ́нощі, -щів, -щам 
лінува́тися, -ну́юся, -ну́єшся 
Лінч, -ча, -чеві (прізв.). Лі ́нчів, -чева, -чеве. Лі ́нчів суд 
лінчува́ння, -ння, -нню 
лінчува́ти, -чу́ю, -чу́єш 
лі ́ньки, -ків, -кам 
Ліньо́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.) 
Ліо́н, -ну (м.); ліо́нський, -ка, -ке 
ліпи́ти, ліплю́, лі ́пиш, лі ́плять 
ліпі ́ння і лі ́плення, -ння, -нню 
лі ́плений, -на, -не 
ліпш, лі ́пше, присл. 
лі ́пший, -ша, -ше; -ші, -ших 
лі ́ра, -ри; лі ́ри, лір 
ліри́зм, -му, -мові 
лі ́рик, -ка; лі ́рики, -ків 
лі ́рика, -ки, -ці 
ліри́чний, -на, -не 
лі ́рник, -ка; -ники, -ків 
лі ́рницький, -ка, -ке 
ліроепі ́чний, -на, -не
ліс, лі ́су, лі ́сові, в лі ́сі і в лі ́су; ліси́, -сі ́в, по -са́х 
Лісбо́на, -ни і Лісбо́я, -бо́ї, в -бо́ї (а не Ліссабо́н, порт.-есп. Lisboa, фр. Lisbonne, ж. р.); 

лісбо́нський і лісбо́йський, -ка, -ке
лісбо́нець, -бо́нця; -бо́нці, -ців
лісни́цтво, -ва, -ву
лісни́чий, -чого, -чому; -ни́чі, -чих
лісови́к, -ка; -вики́, -кі ́в 
лісови́чка, -чки, -чці; -ви́чки, -ви́чок
лісо́к, ліска́, -ко́ві, в ліску́; ліски́, -кі ́в
літ, ле́ту, на лету́
лі ́та́, літ, лі ́та́м (від лі ́то)
літа́ври, -рів, -рам
літа́к, -ка; -таки́, -кі ́в
літа́нія, -нії, -нією
літа́ння, -ння, -нню, -нням
літа́ти, літа́ю, літа́єш, -та́є
лі ́теплий, -ла, -ле
лі ́тера, -ри; лі ́тери, лі ́тер
літера́льний, -на, -не
літера́т, -та; -ра́ти, -тів
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літера́тор, -ра; -тори, -рів
літера́торство, -ва, -ву
літера́торський, -ка, -ке
літерату́ра, -ри, -рі
літерату́рний, -на, -не
літерату́рник, -ка; -ники, -ків
літерату́рно-видавни́чий, -ча, -че
літературозна́вець, -вця; -вці, -вців
літературозна́вство, -ва, -ву
лі ́терний, -на, -не
лі ́течко, -чка, -чку; -течка, -течок
Лі ́тин, -на, -нові, -ном (м.)
лі ́тинський, -ка, -ке
Лі ́тинщина, -ни, -ні
лі ́тній, -ня, -нє
лі ́то, -та, -ту; лі ́та́, літ 
літо́граф, -фа; -графи, -фів 
літогра́фія, -фії, -фією; -фії, -фій 
літографо́ваний, -на, -не 
літогра́фський, -ка, -ке 
літографува́ти, -фу́ю, -фу́єш 
літо́пис, -су; літо́писи, -сів, -сам 
літопи́сець, -пи́сця; -пи́сці, -ців 
літопи́сний, -на, -не 
лі ́тошній, -ня, -нє
літр, лі ́тра, -рові; лі ́три, -рів. Два лі ́три
лі ́тування, -ння, -нню
лі ́тувати, -тую, -туєш
літу́н, -на́; -туни́, -ні ́в
ліф, лі ́фу („лівий фронт“, літературн. напрямок)
ліфля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців
Ліфля́ндія, -дії, -дією
ліфля́ндський, -ка, -ке
ліфт, -та, -тові; лі ́фти, -тів
ліхта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
ліхта́рня, -ні, -нею; -та́рні, -та́рень
ліцеїс́т, -та; -їс́ти, -тів
ліце́й, -це́ю, -це́єві, в -це́ї; ліце́ї, -це́їв
ліце́йський, -ка, -ке
ліце́нзія, -зії, -зією (дозвіл)
ліце́нція, -ції, -цією (вільність)
ліцита́ція, -ції -цією
лічба́, -би́, -бі ́
лі ́чений, -на, -не
лічи́льник, -ка (прилад)
лічи́ти, лічу́, лі ́чиш, лі ́чать
лічі ́льник, -ка; -ники, -ків (хто рахує)
ліщи́на, -ни, -ні
лія́на, -ни; лія́ни, лія́н
лія́рня, див. лива́рня
ллє́ться, див. ли́тися
ллойд, -ду (англ., товариство)
Ллойд, -да (англ. прізв.)
Ллойд-Джо́рдж, Ллойд-Джо́рджа (англ. політ. діяч)
лляни́й, -на́, -не́ 
лля́ти, лля́ю, лля́єш; лляв, лля́ла; лляй, лля́йте і ллю, ллєш, лив (від ли́ти)
лоб, ло́ба, ло́бові, на ло́бі; лоби́, лобі ́в
лоба́тий, -та, -те
лобови́й, -ва́, -ве́
лобо́к, лобка́, на -бку́; лобки́, -бкі ́в
ло́бур, -ря, -реві, -рю! -бурі, -рів
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Ло́вац, -цу (місто); ло́вацький, -ка, -ке
лове́цтво, -ва, -ву
лове́ць, ловця́, -вце́ві; ловці ́ , -ці ́в
лове́цький, -ка, -ке
ло́ви, ло́вів, ло́вам
лови́ти, ловлю́, ло́виш, -влять
ло́влений, -на, -не
ло́влення, -ння, -нню, -нням
логари́тм, -му; -ри́тми, -мів
логаритмі ́чний, -на, -не
логаритмува́ння, -ння, -нню, -нням
ло́гво, див. лі ́гво
логі ́зм, -му, -мові; -гі ́зми, -мів
ло́гік, -ка; -гіки, -ків
ло́гіка, -ки, -ці (гр.)
логі ́чний, -на, -не
логі ́чність, -ности, -ності, -ністю
ло́гос, -са, -сові (гр.) 
ло́жа = льо́жа
ло́же, -жа, -жу, -жем, на ло́жі; ло́жа, лож, ло́жам
ло́жечка, -чки, -чці; -жечки́, -жечо́к
ло́жка, -жки, -жці; ло́жки́, ло́жо́к
ложка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
лоза́, -зи́, -зі ́ ; ло́зи, лоз і ліз
лози́нний, -на, -не
Лозова́, -во́ї, -ві ́й (ст.)
лоїт́и, лою́, ло́їш, ло́їть
лойови́й, -ва́, -ве́
ло́кшина, -ни; -шини, -шин
лома́ка, -ки, -ці; -ма́ки, -ма́к
лома́куватий, -та, -те
лома́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
ломе́ць, ломця́, -це́ві
ломи́ніс, -носа (росл.) 
ломи́ти, ломлю́, ло́миш, ло́млять = лама́ти
Ло́ндон, -ну, -нові, в -ні (м.)
Ло́ндон, -на (амер. письм.)
ло́ндонський, -ка, -ке 
ло́но, -на і -ня, -ну; ло́на, лон і ло́ні, лонь
лопа́р, -ря́; -парі ́ , -рі ́в = ляпля́ндець
лопа́та, -ти; -па́ти, -па́т 
ло́патень, -тня; -тні, -тнів
лопати́лно, -на, -ну; -ти́лна, -ти́лен
лопота́ти, -почу́, -по́чеш, -по́чуть і лопоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть
лопу́х, -ха́; -пухи́, -хі ́в
лопухо́вий, -ва, -ве 
лопухува́тий, -та, -те 
лопу́цьок, -цька; -пу́цьки, -ків 
лопуша́ний, -на, -не 
лопуши́ння, -ння, -нню, в -нні 
лорд, -да; ло́рди, -дів 
лоск, ло́ску, -кові 
ло́скіт, -коту, -котові 
лоскови́тий, -та, -те 
лоскота́ння, -ння, -нню, -нням
лоскота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть 
лоскотли́вий, -ва, -ве
ло́скотно, присл.
лот, ло́та, -тові; ло́ти, -тів. Два ло́ти
лоти́ський, -ка, -ке
лоти́ш, -ша, -шеві; -тиші, -шів
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лотоки́, -токі ́в, -тока́м
ло́тос, -са; ло́тоси, -сів
лотофа́ги, -гів, -гам (гр.)
Ло́хвиця, -ці, -цею (м.); ло́хвицький, -ка, -ке
Ло́хвиччина, -ни, -ні 
ло́цман, -на; -мани, -нів
ло́цма́нство, -ва, -ву
ло́цма́нський, -ка, -ке
лоцманува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
лоша́, -ша́ти, -ша́ті, -ша́м; лоша́та, -ша́т
лоша́к, -ка; -шаки́, -кі ́в
лоша́тко, -тка, -ткові; -ша́тка, -ша́ток
лошачо́к, -чка́, -чко́ві, на -чку́
лоши́ця, -ці, -цею; -ши́ці, -ши́ць
лоши́чин, -на, -не (від лоши́ця)
лоши́чка, -чки, -чці; -ши́чки
лоши́ччин, -на, -не (від лоши́чка)
лоюва́тий, -та, -те
лубе́нський, -ка, -ке
Лубе́нщина, -ни, -ні 
Лубні ́ , -бе́нь, -бня́м (м.) (а не Лубни́)
лу́б’я, -б’я, -б’ю, -б’ям
луб’яни́й, -на́, -не́ 
луг, лу́гу, лу́гові, у лу́зі, лу́же! луги́, лугі ́в
Луга́нське, -кого, -кому, -ким (м.) 
луга́нський, -ка, -ке 
Луга́нщина, -ни, -ні
Лу́гинь, -ня (м.); лу́гинський, -ка, -ке
луди́ти, луджу́, лу́диш 
луді ́ння, -ння, -нню, -нням 
лу́ження, -ння, -нню (від лу́жити)
лу́жити (золити), лу́жу, -жиш, -жать; луж, лу́жмо, лу́жте
луза́ння, -ння, -нню, -нням
луза́ти, -за́ю, -за́єш
лузга́, -зги́, луззі ́  
Лузіта́нія, -нії, -нією; лузіта́нський
лука́, -ки́, -ці ́ ; лу́ки, лук
Лука́, -ки́, -ці ́ , Лу́ко́! Луко́вич, -ча. Лукі ́вна, -кі ́вни. Лучи́н, -на́, -не́
лука́вити, -ка́влю, -ка́виш, -ка́влять; не лука́в, не -ка́вте
лука́вництво, -ва, -ву 
лука́вство, -ва, -ву
Лука́ш, -ша́, -ше́ві. Лука́шович, -ча. Лука́шівна, -вни. Лукаші ́в, -ше́ва, -ше́ве
Лукаше́вич, -ча, -чеві, -чем (прізв.) 
Лукія́н, див. Лук’я́н 
Луку́лл, -лла (римлянин). Луку́ллів, -лова, -лове
Лук’я́н, -на, -нові. Лук’я́нович, -ча. Лук’я́нівна, -вни. Лук’я́нів, -нова, -ве 
Лук’я́нівка, -ки, -ці (част. Ки́єва); лук’я́нівський, -ка, -ке 
Лук’я́нов, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
луна́, -ни́, -ні ́ , -но́ю (відголос) 
луна́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є 
лунати́зм, -му, -мові 
луна́тик, -ка; -тики, -ків 
лу́нки́й, -ка́, -ке́ 
лупи́ти, луплю́, лу́пиш, лу́плять 
Лупуле́ску (рум. прізв.), не відм. 
лупцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
лупцьо́ваний, -на, -не 
луска́, -ски́, -сці ́ 
лу́скіт, -коту, -котові 
лу́снути, -ну, -неш 
Лу́цьке, -кого, -кому (м.)
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лу́цький, -ка, -ке 
луче́чок, -чка; -че́чки, -ків 
Лучи́н, -на́, -не́ (від Лука́) 
лу́ччати, -ччаю, -ччаєш 
лу́чче, присл.
лу́ччий, -ча, -че 
лушпа́йя, -па́йя, -па́йю, -па́йям, в -па́йї (н. р.)
лушпи́ння, -ння, -нню, в -нні
лу́щений, -на, -не
лу́щення, -ння, -нню, -нням
лу́щити, лу́щу, лу́щиш, лу́щать; лу́щи, лу́щім, лу́щіть
люба́йстер, -тра, -трові
Лю́бар, -ру (м.); лю́барський, -ка, -ке
Лю́барщина, -ни, -ні
люба́ска, -ски, -сці; -ба́ски, -ба́сок
люба́щин, -на, -не (від люба́ска)
Лю́бек, -ку, в -ку (м.); лю́бецький, -ка, -ке
любе́сенький, -ка, -ке 
любе́сенько, присл.
люби́-мене (росл.), не відм. 
люби́сток, -стку, -сткові; -би́стки, -ків
люби́тельський, -ка, -ке
люби́ти, люблю́, лю́биш, лю́блять
любі ́сінький, -ка, -ке
любі ́сінько, присл.
лю́бість, -бости, -бості, -бістю 
лю́бка, -бки, -бці; лю́бки, лю́бок 
лю́блений, -на, -не 
Лю́блін, -ну, у -ні (м.) 
лю́блінський, -ка, -ке 
любо́в, -бо́ви, -бо́ві, любо́в’ю 
Любо́в, -бо́ви, -ві (ім’я) 
любо́вний, -на, -не 
лю́бощі, -щів, -щам 
любува́ння, -ння, -нню, -нням 
любува́ти(ся), -бу́ю(ся), -бу́єш(ся) ким-чим, на кого-що, з кого-чого
лю́бчик, -ка, -кові, -чику! -чики, -ків
лю́б’язний, -на, -не
лю́б’язно, присл. 
Лювр, -ру, у -рі (палац); лю́врський, -ка, -ке
Люґа́но (м.), не відм.
лю́ґер, -ра; -ри, -рів
люд, -ду, -дові
Лю́двиг, -га. Лю́двигович, -ча
лю́ди, -де́й, лю́дям, людьми́, на лю́дях
Людми́ла, -ли, -лі
людни́й, -на́, -не́
лю́дність, -ности, -ності, -ністю
людо́вий, -ва, -ве
Людо́вік, -ка, -кові
людоїд́, -да; -доїд́и, -дів
людоїд́ів, -дова, -дове
людоїд́ка, -дки, -дці; -їд́ки, -їд́ок
людоїд́ство, -ва, -ву
людоїд́ський, -ка, -ке
людоїд́чин, -на, -не
лю́дство, -ва, -ву
лю́дський, -ка, -ке; -кі, -ких
лю́дськість, -кости, -кості, -кістю
людці ́ , -ці ́в, -ця́м
лю́дяний, -на, -не
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лю́дяність, -ности, -ності, -ністю
лю́дяно, присл.
лю́ес, -су, -сові
люе́тик, -ка; -тики, -ків
лю́за, -зи, -ві; лю́зи, люз
Люї ́(фр. ім’я Louis), не відм. 
люї,́ не відм. = люїд́о́р 
люїд́о́р, -ра; -до́ри, -до́рів 
лю́ка, -ки, в-ці; лю́ки, люк (ж. р., нім. die Lücke) 
Люкре́цій, -ція, -цієм 
Люкре́ція, -ції, -цією 
люкри́ця, -ці, -цею 
Лю́ксембу́рґ, -ґу, в -зі (країна і місто); люксембу́рзький, -ка, -ке
Лю́ксембурґ Ро́за, -бурґ Ро́зи
люле́чник, -ка; -ники, -ків 
лю́лька, -льки, -льці; люльки́, люльо́к
люміна́тор, -ра; -тори, -рів
лю́мпенпролетарія́т, -ту, -тові
лю́на-парк, лю́на-па́рку
Люневі ́ль, -лю, -леві (фр. м.)
люневі ́льський, -ка, -ке
люне́ль, -лю, -леві
лю́па, -пи; лю́пи, люп (більшильне скло)
люпана́р, -ра, -рові; -на́ри, -рів і люпана́рій, -рія, -рієві; -на́рії, -ріїв
люпі ́н, -ну, -нові
люстра́ція, -ції, -цією
люстри́н, -ну, -нові (ч. р.) і люстри́на, -ни (ж. р.)
люстри́но́вий, -ва, -ве
лю́стро, -ра, -ру; лю́стра, лю́стер
лю́тень, -тня, -тневі, в -тні = лю́тий
Лю́тер, -тера, -рові
лютера́нин, -на; -ра́ни, -ра́н
лютера́нство, -ва, -ву
лютера́нський, -ка, -ке
лю́тий, -того, -тому, в -тому (місяць)
лю́тість, -тости, -тості, -тістю
лютне́вий, -ва, -ве
лю́тня, -ні, -нею; лю́тні, лю́тень
лю́тощі, -щів, -щам
Лю́ттіх, див. Льєж
лютува́ння, -ння, -нню, -нням
лютува́ти, -ту́ю, -ту́єш
лють, лю́ті, лю́ті, лю́ттю
люфтпо́шта, -ти, -ті
Люце́рн, -ну (м.); люце́рнський, -ка, -ке
люце́рна, -ни, -ні 
люци́пер, -пера, -рові; -пери, -рів
люци́перський, -ка, -ке 
люшня́, -ні ́ , -ні ́ , -не́ю; лю́шні, лю́шень
ля (нота), не відм. (н. р.) 
лябарда́н, -на, -нові (риба)
лябіри́нт, -ту, -тові, у -ті; -ри́нти, -тів
лябіяліза́ція, -ції, -цією 
лябіялізо́ваний, -на, -не 
лябіялізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
лябія́льний, -на, -не 
лябора́нт, -та; -ра́нти, -тів 
лябора́нтка, -тки, -тці; -ра́нтки, -ра́нток
лябора́нтський, -ка, -ке
ляборато́рія, -рії, -рією; -рії, -рій 
ляборато́рний, -на, -не 
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лябрадо́р, -ру, -рові 
лябрадори́т, -ту, -тові 
ля́ва, -ви, -ві (вулканічна) (іт.) 
ляві ́на, -ни, -ні 
лявірува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
лявн-те́ніс, лявн-те́нісу 
Лявуазьє́ (фр. учен. Lavoisier), не відм.
лягти́, ля́жу, ля́жеш, ля́жуть; ляж, ля́жмо, ля́жте; ліг, лягла́, лягли́; лі ́гши
ляґ, -ґа; ля́ґи, -ґів (пристрій) 
ляґу́на, -ни, -ні; -ґу́ни, -ґу́н 
ля́да, -ди, -ді; ля́ди, ляд 
ляж, -жу, -жеві 
ляйбґва́рдія, -дії, -дією 
ляйбескадро́н, -ну; -ро́ни, -нів 
ляйбме́дик, -ка; -дики, -ків
Ля́йбніц, -ца, -цові (нім. філ. Leibniz)
ля́йденська ба́нка, -кої ба́нки
Ля́йпціґ, -ґу. в -ґу (м. Leipzig); ля́йпціґський, -ка, -ке
ляйтена́нт, -та; -на́нти, -тів
ляйтена́нтський, -ка, -ке
ляйтмоти́в, -ву, -вові; -ти́ви, -вів
ляк, ля́ку, -кові, у -ку
ля́каний, -на, -не
лякли́вий, -ва, -ве
ля́кріма-крі ́сті (вино), не відм.
ляктобацилі ́н, -ну, -нові 
ля́лька, -льки, -льці; ляльки́, ляльо́к
ля́ма, -ми; ля́ми, лям (тварина)
Ля-Ма́нш, -шу; ляма́ншський
Лямарті ́н, -на (фр. письм. Lamartine)
лямента́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій 
ляментува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
лямо́ваний, -ва, -не
ля́мпа, -пи; ля́мпи, лямп
лямпа́дка, -дки, -дці; -па́дки, -па́док
лямпа́с, -са; -па́си, -сів
ля́мпочка, -чки, -чці; -почки́, -почо́к
лямува́ти, -му́ю, -му́єш
ля́м’я́чий, -ча, -че
Лянґедо́к, -ку (країна); лянґедо́кський
лянґоба́рди, -дів (народ, нім. Langobarden)
ля́ндвер, -ру (нім.) (ч. р.) 
ля́ндграф, -фа; ля́ндгра́фи, -фів
ляндка́рта, -ти; -ка́рти, -ка́рт
ляндо́ (фр.), не  відм. (н. р.)
ля́ндрат, -та, -тові; ля́ндра́ти, -тів
ляндра́тський, -ка, -ке 
ля́ндскнехт, -та; ляндскне́хти, -тів 
ля́ндтаґ, -ґу, -ґові, в -тазі (нім. der Landtag); ля́ндтаґський 
ляндша́фт, -ту; -ша́фти, -тів
лляни́й = лляни́й
лянсьє́ (танок), не відм.
лянце́та, -ти; -це́ти, -це́т (ж. р., фр. la lancette)
Лянцкору́нь, -ня, -неві (м.); лянцкору́нський, -ка, -ке 
ляпани́на, -ни, -ні
ля́пас, -са; -паси, -сів
ля́патися, -паюся, -паєшся 
ляпіда́рний, -на, -не 
ляпіда́рність, -ности, -ності, -ністю
ля́піс, -су, -сові
ляпля́ндець, -дця, -ля́ндці, -дців
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Ляпля́ндія, -дії, -дією
ляпля́ндський, -ка, -ке
Ляпля́с, -са (фр. учен. Laplace)
ля́псус, -са; -суси, -сів
ля́ри, -рів, -рам (лат.) = пена́ти
лярингоско́п, -па; -ко́пи, -пів
ляск, -ку, -кові
ля́скання, -ння, -нню, -нням
ля́скіт, ля́скоту, -котові
ляскоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
ляскотня́, -тні ́ , -тне́ю
ля́снути, ля́сну, ля́снеш 
ля́со (есп. lazo), не відм.; ор. одн. ля́сом
Лясса́ль, -ля, -леві (нім. екон. Lassalle)
ля́ський, -ка, -ке (від лях)
лятифу́ндія, -дії; -дії, -дій
Ляти́чів, -чева, -чеву, -чевом, в -чеві (м.)
ляти́чівський, -ка, -ке
Ляти́чівщина, -ни, -ні
Ля́товіч, -чу, -чеві (м.)
Ляу́ра, -ри, -рі (ім’я)
ляфе́т, -та; -фе́ти, -тів
ляфі ́т, -ту (вино)
Ля Фонте́н, -на (фр. байкар La Fontaine)
лях, ля́ха, ля́хові, ля́ше! ляхи́, ляхі ́в
ля́хівка, -вки, -вці; -хівки, -хівок
ляхі ́вський, -ка, -ке
Ляхівці ́ , -вці ́в, -вця́м (село)
ля́цкан, -на; -кани, -нів
ля́цький = ля́ський
ля́чний, -на, -не
ля́чно, присл.
ляшеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
ля́шка, -шки, -шці; ля́шки, ля́шок = ля́хівка
ляшо́к, -шка́, -шко́ві; -шки́, -шкі ́в 
лящ, -ща́; лящі ́ , -щі ́в 
ляща́ння, -ння, -нню, -нням 
ляща́ти, -щу́, -щи́ш, -ща́ть 
Львів, Льво́ва, Льво́ву, підо Льво́вом (м.) 
льві ́вський, -ка, -ке 
льє (фр. la lieue), не відм. (н. р.) 
Льєж, -жу, -жеві (м. Liege) (а не Лю́ттіх); льє́жський, -ка, -ке
льняни́й = лляни́й
льовеля́с (джигун), -са; -ля́си, -сів (від власн. ім. Льовеля́с) 
льодови́й, -ва́, -ве́
Льодови́й океа́н, -во́го океа́ну 
льодо́[і ́ ]вня, -ні, -нею; -до́[і ́ ]вні, -вень
Льоенґрі ́н, -на (ім’я) 
льо́жа, -жі, -жею; льо́жі, льож (фр.)
льожеме́нт, -та; -ме́нти, -тів
Льоза́нна, -ні (м.); льоза́нський
льо́зунґ, -ґу; -зунґи, -ґів
Льойо́ля, -лі (пр. Loyola)
льока́вт, -ту; -ка́вти, -тів
льокавто́ваний, -на, -не
льокавтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
льо́кай, -кая, -каєві, льо́каю! -каї, -каїв = лаке́й, -ке́я 
льо́кайство, -ва, -ву
льо́кайський, -ка, -ке
льокаліза́ція, -ції, -цією
льокалі ́зм, -му; -ми, -мів
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льокалізо́ваний, -на, -не
льокалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
льока́ль, -лю; -ка́лі, -лів
льока́льний, -на, -не
льока́льність, -ности, -ності
Льока́рно (м.), не відм.; льока́рнський, -ка, -ке
льокати́в, -ва, -ву (лат.) – місце́вий відмі ́нок
Льокк, -ка (англ. філ. Locke)
льо́ко, не відм.
льокомобі ́ль, -ля, -леві; -бі ́лі, -лів 
льокомоти́в, -ва; -ти́ви, -вів 
льо́кон, -на; -кони, -нів 
льомба́рд, -ду, в -ді; -ба́рди, -дів 
льомба́рдець, -дця; -дці, -дців 
Льомба́рдія, -дії, -дією; льомба́рдський, -ка, -ке 
льо́мберний стіл, -ного стола́ 
льон, льо́ну, льо́нові, в льону́; льони́, -ні ́в
Льнґфе́лло Ге́нрі (амер. поет, Longfellow), не відм.
льо́ник, -ка; -ники, -ків 
Льо́пе де Ве́ґа, Льо́пе де Ве́ґи (есп. письм.)
Льореля́я, -ля́ї (нім., німфа) 
льорне́т, -та; -не́ти, -тів
Льо́сік, -ка (чеське і білор. прізв.)
льотері ́йний, -на, -не 
льотері ́я, -рі ́ ї; -рі ́ ї, -рі ́й (фр.) 
льотері ́я-але́ґрі, -рі ́ ї-але́ґрі
льо́то́ (іт.), не відм., окрім ор. льото́м
льотрі ́нґець, -нґця; -рі ́нґці, -ців 
Льотрі ́нґія, -ґії, -ґією (країна, нім. Lothringen); льотрі ́нґський 
льох, льо́ху, в льоху́; льохи́, -хі ́в 
льо́ха, -хи, -сі; льо́хи, льох 
льоялізм, -му, -мові 
льоялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
льоя́льний, -на; -не
льоя́льність, -ности, -ності, -ністю
льоя́льно, присл.
лья́но (безлісна рівнина, а не льяно́си; есп. llano), не відм.
М 
ма́бу́ть, присл. (з ма́є бу́ти, а не ма́будь)
ма́взер, -ра, -рові; -зери
мавзоле́й, -ле́я, в -ле́ї; -ле́ї, -ле́їв 
ма́вка, -ки, -ці; ма́вки, -вок
ма́впа, -пи; ма́впи, мавп, рідше ма́лпа
мавпеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та 
мавпува́ти, рідше малпува́ти, -пу́ю, -пу́єш кого 
ма́впячий, -ча, -че
Ма́вра, -ри. Ма́врин, -на, -не 
ма́ври, -рів, -рам (народ) 
Маври́кій, -кія. Маври́кійович, -ча. Маври́кіївна, -ївни
Мавріта́нія, -нії, -нією 
мавріта́нський, -ка, -ке 
маг, -га; ма́ги, -гів 
Магабга́рата, -ти 
мага́йбі, мага́й-біг, присл. 
магараджа́, -джі ́ , -дже́ю, -ра́джо! -ра́джі, -ра́дж і -ра́джів 
Магдали́на, -ни 
магі ́чний, -на, -не 
ма́гія, -гії, -гією 
Магне́зія, -зії, -зією (м.) 
магне́зія, -зії, -зією (хем.) 
магне́т, -ту, -тові (гр.) 
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магнетизе́р, -зе́ра; -зе́ри, -рів 
магнети́зм, -му, -мові 
магнетизо́ваний, -на, -не 
магнетизува́ння, -ння, -нню 
магнетизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
магне́тний, -на, -не 
магне́товий, -ва, -ве
ма́гній, -нію, -нієві 
Магоме́т, треба Мохамме́д 
маґази́н, -на, в -ні; -зи́ни, -нів 
Маґалья́енс, -са, -сові (порт. мореплавець Magalhâes). Маґалья́енсова прото́ка, -вої прото́ки 
Ма́ґдебурґ, -ґу, в -зі (м.) 
маґдебу́рзький, -ка, -ке 
Маґелла́н = Маґалья́енс 
ма́ґель, -ґля; ма́ґлі, -ґлів 
маґільни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
маґі ́стер, -тра; -три, -трів (лат. magister)
маґісте́рський, -ка, -ке
маґістра́ля, -лі, -лею; -ра́лі, -ра́ль 
маґістра́льний, -на, -не 
маґістра́нт, -та; -ра́нти, -тів 
маґістра́нтський, -ка, -ке 
маґістра́т, -ту, -тові 
маґістра́тський, -ка, -ке 
маґістрату́ра, -ри, -рі 
маґлюва́ння, -ння, -нню 
маґлюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
маґльо́ваний, -на, -не 
маґна́т, -та; -на́ти, -тів (лат.) 
маґна́тство, -ва, -ву 
маґна́тський, -ка, -ке 
маґно́лія, -лії; -лії, -лій 
Мадаґаска́р, -ру (острів) 
мадапола́м, -му, -мові 
Маде́йра (порт. остр. і р. в Бразілії, Madeira)
маде́ра, -ри, -рі (вино)
Мадзі ́ні Джузе́ппе (іт. революц. Mazzini Giuseppe), не відм.
мадмуазе́ль, -лі, -лі; -зе́лі, -зе́лів
мадо́нна, -ни, -ні, -но! -до́нни, мадо́нн, -до́ннам
мадриґа́л, -ла, в -лі; -ґа́ли, -лів
Мадрі ́д, -ду, в -ді (м.); мадрі ́дський, -ка, -ке 
ма́дя́р, ма́дя́ра і мадя́рин, -на; мадя́ри, -дя́рів
ма́дя́рка, -рки, -рці; -дя́рки, -рок
ма́дя́рський, -ка, -ке
Ма́дя́рщина, -ни, -ні
мае́стро, -ра, -рові, -ром (ч. р.)
маєста́т, -ту, -тові
має́тний, -на, -не
має́тність, -ности, -ності, -ністю
має́ток, -є́тку, в -тку; -є́тки, -є́тків
мажа́ра, -ри; -жа́ри, -жа́р (гарба)
мажо́р, -ру; -жо́ри, -рів
мажорита́рний, -на, -не
мажо́рний, -на, -не
ма́зальниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
ма́заний, -на, -не
ма́занка, -нки, -нці; -нки, -нок
ма́зати, ма́жу, ма́жеш, -жуть; маж, ма́жмо, ма́жте
Мазі ́ні А́нджельо (іт. співак Mazini Angelo), не відм.
мазни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
мазохі ́зм, -му, -мові
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ма́зур, -ра, -рові; -зури, -рів
мазу́рик, -ка; -рики, -ків
мазу́рка, -ки, -ці; -зу́рки, -зу́рок
мазу́рок, -рка; -зу́рки, -ків
мазь, ма́зі, ма́зі, ма́ззю; ма́зі, -зей
маїс́, -су, -сові; маїс́овий, -ва, -ве
май, ма́я, в ма́ю; літер. тра́вень, -вня
майбу́тній, -ня, -нє
майбу́тність, -ности, -ності, -ністю
майда́н, -ну, на -ні; -да́ни, -нів
майда́нний, -на, -не
ма́йже, присл.
ма́йка, -йки, -йці; майки́, -йо́к
ма́йнер, -ра (ам.) = шахта́р
майно́, -на́, -ну́ (зб.)
Майн-Рі ́д, Майн-Рі ́да (англ. письм.)
Майнц, -нцу, -цові, в -нці (м.)
ма́йнцький, -ка, -ке
майови́й, -ва́, -ве́, літ. травне́вий
майо́ліка, -ки, -ці
майоне́з, -зу, -зові
майо́р, -ра; -йо́ри, -рів
майора́т, -ту, -тові
майора́тський, -ка, -ке
Майо́ренгоф, -фу (курорт)
майорі ́ти, -рю́, -ри́ш, -ря́ть
майо́рський, -ка, -ке
майо́рці, -ців, -цям
ма́йстер, -тра, -трові, -тром; майстрі ́ , -рі ́в, -ра́м
майстерзи́нґер, -ра; -ґери, -рів (нім.)
майсте́рний, -на, -не
майсте́рність, -ности, -ності, -ністю
майсте́рно, прим.
майсте́рня, -ні, -нею; -те́рні, -те́рень
майструва́ння, -ння, -нню 
майструва́ти, -ру́ю, -ру́єш
мак, ма́ку, в -ці
Мака́р, -ра. Мака́рович, -ча. Мака́рівна, -вни. Мака́рі ́в, -ро́ва, -ро́ве
Мака́рів, -рова, -рову, в -рові (м.); мака́рівський, -ка, -ке
макаро́ни, -ро́нів, -нам
макароні ́зм, -му, -мові
макароні ́чний, -на, -не
макаро́нник, -ка; -нники, -ків
Ма́кбет, -та (ім’я)
Макдо́налд, -да (англ. політ. діяч MacDonald)
македо́нець, -до́нця; -до́нці, -ців 
Македо́нія, -нії, -нією 
македо́нський, -ка, -ке 
маке́та, -ти; -ке́ти, -ке́т 
ма́ківка, -ки, -вці; -вки, ма́ківок 
маківни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
макінто́ш = ме́кінто́ш 
макі ́тра, -ри; -кітри́, макіте́р 
макі ́тритися, -рюся, -ришся, -ряться
Макіяве́ллі (пр.), не відм. 
макіявеллі ́зм, -му, -мові 
ма́клер, -ра, -рові; -лери, -рів 
ма́клерство, -ва, -ву 
ма́клерський, -ка, -ке 
маклерува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
макови́ння, -ння, -нню, на -нні 
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Макові ́й, -ві ́я, -ві ́єві, -ві ́ю! 
макогі ́н, -го́на; -го́ни, -нів 
ма́котерть, -ти, -ті; -терті, -тей 
макрок[ц]ефа́л, -ла; -фа́ли, -лів 
макроко́см, -му, -мові (гр., всесвіт, великий світ)
Макси́м, -ма, -мові, -ме! Макси́мович, -ча. Макси́мівна, -вни. Макси́мів, -мова, -мове
максималі ́зм, -му, -мові
максималі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
максималі ́стський, -ка, -ке
максима́льний, -на, -не
Максимілія́н, -на (ім’я)
Максимо́вич, -ча, -чеві, -чем (укр. пр.)
Максимо́віч, -ча, -чеві (рос. пр.)
ма́ксимум, -му, -мові; -муми, -мів
макуляту́ра, -ри, -рі
маку́ха, -хи, -сі (ж. р.) і маку́х, -ха́ (ч. р.)
мала́й, -лая́; -лаї,́ -їв́ (кукур. хліб)
Ма[е]ла́нка, -нки, -нці (ім’я)
малахі ́т, -ту, -тові
малахі ́товий, -ва, -ве
малеїн́, -ну, -нові (хем.)
мале́нство, -ва, -ву
мале́сенький, -ка, -ке
мале́ча, -чі, -чі, -чею
мали́й, -ла́, -ле́
Ма́лин, -на, -нові, -ном (м.); ма́линський, -ка, -ке
мали́на, -ни; -ли́ни, -ли́н
мали́нник, -ку, в -ку; -ки, -ків
малиння́к, -ку́ = малині ́вка, -ки
Малино́вський, -кого, -кому (укр. і рос. прізв.)
Ма́линщина, -ни, -ні 
малі ́сінький, -ка, -ке
ма́лість, -лости, -лості, -лістю
малі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш
малі ́ший, -ша, -ше
Маллярме́ (фр. письм. Mallarme), не відм.
ма́ло, ма́ло-ма́ло, присл.
маловжи́ваний, -на, -не
маловжи́ваність, -ности, -ності
малогра́мотний, -на, -не
малоземе́лля, -лля, -ллю, -ллям
малоземе́льний, -на, -не
малолі ́тній, -ня, -нє
малолі ́ток, -тка; -лі ́тки, -тків
малолю́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
малолю́дний, -на, -не
малоориґіна́льний, -на, -не
малописьме́нний, -на, -не
малописьме́нність, -ности, -ності, -ністю
малопоши́рений, -на, -не 
малоси́лий, -ла, -ле
малоси́лля, -лля, -ллю, в -ллі
ма́лощо (ледве), присл.; але ма́ло що (що, займ.). Ма́лощо не живце́м з’їл́и. Ма́лощо не впав. 

Ма́ло що розумі ́ю на то́му. Ма́ло що бува́є на сві ́ті
ма́лпа, див. ма́впа
Ма́лтуз, -за (англ. уч. Malthus)
малтузія́нство, -ва, -ву
малува́тий, -та, -те
малува́то, присл.
малюва́ння, -ння, -нню, -нням, в -нні (дія), але мальо́вання (малюнки)
малюва́ти, -лю́ю, -лю́єш; малюва́в, -ва́ла
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малю́нок, -нка (картини) і -нку (сцени); -лю́нки, -нків
малю́сінький, -ка, -ке
маля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
Ма́ляґа, -ги, -зі (м. і пров. Malaga); маля́ґський, -ка, -ке 
ма́ля́ґа, -ґи, -зі (вино) 
маля́єць, -ля́йця; -ля́йці, -ців 
маля́йський, -ка, -ке
Маля́кка, -кки, -цці (півостр.); маля́кський, -ка, -ке 
маля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, -ля́ре! -лярі ́ , -рі ́в, -ра́м
малярі ́в, -ре́ва, -ре́ве
малярі ́йний, -на, -не 
малярі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
маля́рня, -ні, -нею; -ля́рні, -ля́рень 
маля́рство, -ва, -ву 
маля́рський, -ка, -ке 
малярува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є 
маля́са і меля́са, -си, -сі 
ма́льва, -ви, -ві; ма́льви, мальв 
мальо́ваний, -на, -не 
мальо́вання, -ння, -нню, -нням (малюнки); див. малюва́ння 
мальовни́чий, -ча, -че
мальовни́чо, присл.
ма́льство, -ва, -ву 
Ма́льта, -ти; мальті ́йський, -ка, -ке 
ма́ма, -ми, -мо! мами́, -мі ́в 
Мама́й, -ма́я, -єві. Мама́їв, -ева, -єве. Мама́єве бойови́ще
мамали́ґа, -ґи, -зі
мамелю́к, -ка; -лю́ки, -ків
ма́мин, -на, -не
мамо́на, -ни, -ні
маму́нин, -на, -не
маму́ня, -ні, -нею, -ню!
ма́мут, -та; ма́мути, -тів
ма́мутовий, -ва, -ве
ма́мчин, -на, -не
манасти́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -тирі ́ , -рі ́в, -ря́м
Манастири́ще, -ща, -щу, -щем (м.)
манастири́ще, -ща, -щу; -ри́ща, -ри́щ
манасти́рський, -ка, -ке
мана́тки, -ків, -кам
мана́ття, -ття, -ттю, -ттям
Ма́нгайм, -му (м. Manheim); ма́нгаймський, -ка, -ке
маyґа́н, -ну, -нові
ма́нґлія або манґро́вія, -вії
мандари́н, -на; -ри́ни, -нів (помаранча)
мандари́н, -на; -ри́ни, -нів (кит. вельможа)
манда́т, -та (посвідки) і -ту (уповноваження, права); -да́ти, -тів
манда́тний, -на, -не
Манджу́рія, -рії, -рією
манджу́рський, -ка, -ке 
Мандзо́ні (іт. письм. A. Manzoni), не відм. 
мандолі ́на, -ни; -лі ́ни, -лі ́н 
мандраґо́ра, -ри (росл.) 
ма́ндри, -рів, -рам 
мандрі ́вець, -вця, -вцеві, -вцю! і -вче! -рі ́вці, -вців
мандрі ́вка, -вки, -вці; -рі ́вки, -рі ́вок
мандрі ́вни́й, -на́, -не́
мандрі ́вни́к, -рі ́вника́; -рі ́вники́, -кі ́в
мандро́ваний, -на, -не 
мандрува́ння, -ння, -нню, -нням
мандрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
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мане́вр, -ру; -не́ври, -рів
мане́ври, -рів, -рам
маневрува́ння, -ння, -нню, -нням
маневрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
мане́ж, -жу, -жеві; -не́жі, -жів
манеке́н, -на; -ке́ни, -нів
мане́ра, -ри; -не́ри, -нер
мани́ти, маню́, ма́ниш, -нить, -нять
манівці ́ , -ці ́в, -ця́м, -ця́ми
манікю́р, -ру, -рові
манікю́рка, -ки, -ці; -рки, -рок
Мані ́ля, -лі, -лею (місто) (а не Мані ́лья); мані ́льський, -ка, -ке 
маніпулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
мапіпуля́нтка, -тки, -тці; -ля́нтки 
маніпуля́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
ма́ні ́р, -ру, -рові; ма́ні ́ри, -рів 
мані ́ра = мане́ра 
мані ́ритися, -рюся, -ришся, -ряться; не мані ́рся, не -ні ́ртеся
мані ́рний, -на, -не
мані ́рниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
маніфе́ст, -та, в -ті; -фе́сти, -тів
маніфеста́нт, -та; -та́нти, -тів
маніфеста́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
маніфестува́ти, -ту́ю, -ту́єш
маніхе́ї, -хе́їв, -хе́ям
маніхе́йство, -ва, -ву
маніхе́йський, -ка, -ке
ма́нія, -нії, -нією; -нії, -ній
манія́к, -ка, -кові; -я́ки, -ків
манке́ти, -ке́т, -ке́там
манкува́ти, -ку́ю, -ку́єш (нехтувати)
ма́нна, -ни, -ні
мано́мегр, -тра; -метри, -трів
манса́рда, -ди; -са́рди, -са́рд
манти́лья, -льї, -льєю; -ти́льї, -ти́ль
ма́нтія, -тії, -тією; -тії, -тій
Мануїл́, -ла. Мануїл́ович, -ча. Мануїл́івна, -лівни
манускри́пт, -та; -ри́пти, -птів
мануфакту́ра, -ри, -рі
маню́сінький, -ка, -ке
маня́чити, -ня́чу, -ня́чиш, -ня́чать (блудити словами); див. маячі ́ти
ма́па, -пи; ма́пи, мап
мара́, -ри́, -рі ́ , -ро́ю, -ро́!
мара́зм, -му, -мові
Марато́н, -ну (м.); марато́нський
Ма́рбурґ, -ґу, в -зі (м.); ма́рбурзький
Маргари́та, -ти, -ті
ма́рґанець, -нцю = манґа́н
марґари́на, -ни, -ні і марґари́н, -ну, -нові
марґари́новий, -ва, -ве 
марґіне́с, -са; -ґіне́си, -сів (лат.)
ма́рення і марі ́ння, -ння
ма́рець, -рця, -рцеві, у -рці (старе), тепер бе́резень, -резня
марза́н, -на; -за́ни, -нів
ма́ри, мар, ма́рам
ма́риво, -ва, -ву; -рива, -рив
Мари́на, -ни, -ні, -ною, -но!
марина́да, -ди; -на́ди, -на́д
марині ́зм, -му, -мові
марині ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
марино́ваний, -на, -не
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маринува́ти, -ну́ю, -ну́єш
ма́рити, ма́рю, ма́риш, -рять; мар, ма́рмо, ма́рте про що
Марі ́ їн, -їна, -їне
Марі ́йка, -ки, -ці. Марі ́йчин, -на, -не
марі ́ння, див. ма́рення
маріоне́тка, -тки, -тці; -не́тки, -не́ток
Марі ́ца, -ци, -ці (р.)
Марію́піль, -поля, -леві, -лем (м.)
марію́пільський, -ка, -ке
Марію́пільщина, -ни, -ні
Марі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю, -рі ́є! Марі ́ їн, -їна, -їне
Марія́нна, -нни, -нні (ім’я)
ма́рка, -рки, -рці; ма́рки, ма́рок
Марке́л, -ла. Марке́лович, -ча. Марке́лівна, -вни
маркі ́з, -за; -кі ́зи, -кі ́зів
маркі ́за, -зи; -кі ́зи, -кі ́з
маркі ́тно, присл. 
Маркія́н, -на, Маркія́нович, -ча. Маркія́нівна, -вни
Ма́рко́, -ка, -кові, -ку! Ма́ркович, -ча. Ма́рківна, -вни. Ма́рків
Ма́рко Вовчо́к, Ма́рка Вовчка́ (укр. письм.)
маркси́зм, -му, -мові
маркси́ст, -та; -си́сти, -тів 
маркси́стський, -ка, -ке 
ма́рксі ́вський, -ка, -ке 
ма́рксі ́всько-ле́нінський, -ка, -ке 
ма́рля, -лі, -лею 
Мармаро́ш, -шу (р.); мармаро́ський 
мармеля́да, -ди, -ді (фр. la marmelade)
мармеля́довий, -ва, -ве 
ма́рмур, -ру, -рові
Мармуро́ве мо́ре, -вого мо́ря
мармуро́вий, -ва, -ве
ма́рне, звичайно ма́рно, присл.
ма́рний, -на, -не 
марни́ця, -ці, -цею 
ма́рність, -ности, -ності, -ністю 
марні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
ма́рно, присл.
марнові ́рець, -рця; -ві ́рці, -ців 
марнові ́рство, -ва, -ву
марнотра́тник, -ка і марнотра́вець, -вця, -вцеві
марнотра́тство і марнотра́вство, -ва 
марнува́ння, -ння, -нню, -нням 
марнува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є 
мароде́р, -ра; -де́ри, -рів 
мароде́рство, -ва, -ву
мароде́рський, -ка, -ке 
марокка́нець, -нця, -нцеві; -ка́нці, -нців
марокка́нський, -ка, -ке 
Маро́кко, в Маро́кко, не відм.; маро́кський, -ка, -ке
Марса́ля, -лі (м.); марсе́льський, -ка, -ке
марса́ля, -лі (вино)
Марсе́ль, -се́лі, -се́лі, -се́ллю (м., ж. р.); марсе́льський, -ка, -ке 
марсельє́за, -зи, -зі 
Ма́рта, -ти, -ті, -то! 
Марти́н, -на, -нові. Марти́нович, -ча. Марти́ніна, -вни
мартиро́ло́г, -гу, в -зі; -ло́ги, -гів 
мартироло́гія, -гії, -гією (гр.)
мару́да, -ди, -ді
мару́дити, -джу, -диш; не мару́дь, -ру́дьте
мару́дний, -на, -не 
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Мару́се́нька, -ньки, -ньці
Мару́син, -на, -не
Мару́ся, -сі, -сею, -ру́сю! і -ру́се 
марципа́н, -на; -па́ни, -нів 
Марція́л, -ла (ім’я) 
марчі ́ти, -чі ́ю, -чі ́єш 
марш, -шу (маршування) і -ша (п’єси), -шеві, -шем; ма́рші, -шів 
ма́ршал, -ла; -шали, -лів 
ма́ршалів, -лова, -лове 
марша́лок, -лка; -ша́лки, -лків 
ма́рша́льський, -ка, -ке 
маршру́т, -ту; -ру́ти, -тів 
маршува́ння, -ння, -нню 
маршува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
марю́ка, -ки, -ці; -рю́ки, -рю́к 
мар’я́ж, -жу, -жеві; -я́жі, -жів 
Мар’я́на, -ни, -ні, -но! Мар’я́нин, -на, -не
ма́са, -си, -сі; ма́си, мас 
маса́ж, -жу, -жеві, -жем; -са́жі, -жів
масажи́ст, -та; -жи́сти, -тів
масажи́стка, -тки, -тці; -стки, -сток 
масажи́стський, -ка, -ке 
масажува́ти, -жу́ю, -жу́єш 
Ма́сарик, -ка, -кові (чеське пр. Masařyc)
маседуа́н, -ну (страва) 
маси́в, -ву; -си́ви, -вів 
маси́вний, -на, -не 
ма́ска, -ски, -сці; ма́ски, ма́сок 
маскара́да, -ди; -ра́ди, -ра́д (фр. la mascarade)
маско́ваний, -на, -не
маскува́ння, -ння, -нню 
маскува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
масла́к, -ка́; -лаки́, -кі ́в (кістка) 
масла́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
ма́сло, -ла, -лу; ма́сла́, ма́сел 
маслосвя́ття, -ття, -ттю, -ттям 
ма́сляний, -на, -не 
масля́нка, -нки, -нці 
масля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в 
масльо́ни, -нів, -нам 
масни́й, -на́, -не́
ма́сниця, -ці, -цею і ма́сни́ці, -ни́ць 
ма́сови́й, -ва́, -ве́ 
масови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
масо́н, -на; -со́ни, -нів
масо́нство, -ва, -ву
масо́нський, -ка, -ке
масти́ти, мащу́, ма́стиш, ма́стять
масті ́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
мастки́й, -ка́, -ке́
мастодо́нт, -та; -до́нти, -тів
масть, -ти, -ті, -тю; ма́сті, -тей
масува́ти, -су́ю, -су́єш
Матві ́й, -ві ́я, -ві ́єві, -ві ́єм, -ві ́ю! Матві ́йович, -ча. Матві ́ ївна, -їв́ни. Матві ́ їв, -ві ́єва, -ві ́єве
матема́тик, -ка; -тики, -ків
матема́тика, -ки, -ці
математи́чка, -чки, -чці; -ти́чки, -чок
математи́чний, -на, -не
матери́зна, -ни, -ні
ма́терин, -рина, -рине
матери́нка, -нки, -нці
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матери́нський, -ка, -ке
мате́рія, -рії, -рією; -те́рії, -рій
матерія́л, -лу; -рія́ли, -лів
матеріяліза́ція, -ції, -цією
матеріялі ́зм, -му, -мові
матеріялізо́ваний, -на, -не
матеріялізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
матеріялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
матеріялісти́чний, -на, -не
матерія́льний, -на, -не
матерни́й, -на, -не (заматорілий) 
ма́те[і ́ ]рній, -ня, -нє (від ма́ти) 
ма́ти, ма́ю, ма́єш, ма́є кого, що, кого-що за кого-що; не ма́ю, не ма́єш
ма́ти, -тері, -тері, зн. ма́тір, ма́тір’ю, ма́ти! матері ́ , матері ́в, -ря́м 
ма́тине́ (фр.), не відм. (н. р.)
ма́тися, ма́юся, ма́єшся. Як ся ма́єш? Як ся ма́єте?
ма́тиця, -ці, -ці (просвіта) 
Маті ́льда, -ди (ім’я) 
ма́тінка, -нки, -нці; -тінки́, -тіно́к (мати)
ма́тінчин, -на, -не 
ма́тірка, -ки, -рці; матірки́, -ро́к
ма́тка, -тки, -тці; ма́тки́, ма́то́к
ма́точина, -ни, -ні
ма́точник, -ка; -ники, -ків
матра́ц, -ра́ца, -цом; -ра́ци, -ців
матри́куля, -лі; -кулі, -куль (лат. matricula)
матрикуля́ція, -ції, -цією 
матрикульо́ваний, -на, -не 
матримонія́льний, -на, -не 
матрицюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
ма́триця, -ці, -цею; -риці, -риць 
матрицьо́ваний, -на, -не 
матріярха́т, -ту, -тові
матро́с, -са; -ро́си, -сів
матро́ський, -ка, -ке
мату́сенька, -ньки, -ньці, -нько! -ньки, -ньок
мату́син, -на, -не 
мату́ся, -сі, -сею, -ту́сю! -ту́сі, -ту́сь 
матч, -ча, -чеві; ма́тчі, -чів 
ма́тчин, -на, -не (від ма́тка) 
мах, -ху, -хові 
маха́ння, -ння, -нню, -нням 
маха́ти, -ха́ю, -ха́єш, -ха́є
махи́ня, -ні; -хи́ні, -хи́нь (громаддя)
махіна́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
махля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в 
махля́рський, -ка, -ке 
махні ́вщина, -ни, -ні 
махо́рка, -рки, -рці
махорня́ний, -на, -не 
маца́, -ци́, -ці ́ , -цо́ю 
ма́цати, -цаю, -цаєш, -цає 
мача́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є 
мачо́к, -чку́; мачки́, -чкі ́в 
ма́чуха, -хи, -сі; -чухи, -чух 
ма́чушин, -на, -не 
маши́на, -ни, -ні; -ши́ни, -ши́н 
машина́льний, -на, -не 
машина́льно, присл. 
машинізо́ваний, -на, -не 
машинізува́ння, -ння, -нню 
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машинізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
машині ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
маши́нник, -ка; -ники, -ків 
машинобудіве́льний, -на, -не 
машкара́, -ри́; -ка́ри, -ка́р 
машта́б, -ба (прилада) і -бу (виміру) 
машталі ́р, -лі ́ра; -лі ́ри, -рів 
машталі ́рський, -ка, -ке 
ма́щений, -на, -не 
ма́щення і масті ́ння, -ння, -нню 
маю́чий, -ча, -че; -чі, -чих
мая́к, -ка́; маяки́, -кі ́в
ма́яння, -ння, -нню, -нням
ма́яти, ма́ю, ма́єш; ма́ючи
маячі ́ння, -ння, -нню, -нням
маячі ́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть
мги́чка, -чки, -чці
Мглин, -на, -нові, -ном (м.)
мгли́нський, -ка, -ке
Мгли́нщина, -ни, -ні
ме́блі, -блів, -блям
меблюва́ти, -блю́ю, -блю́єш
мебля́р, -ра́; -лярі ́ , -рі ́в
мебльо́ваний, -на, -не
мегалома́нія, -нії, -нією
меге́ра, -ри; -ге́ри, -ге́р (гр., фу́рія)
мед, -ду, -дові, на меду́; меди́, меді ́в
медалі ́ст, -та; -лі ́ста, -тів
меда́ля, -лі, -лею; -да́лі, -да́лів
медаля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
медаля́рство, -ва, -ву
медаля́рський, -ка, -ке
медальйо́н, -на; -йо́ни, -нів
медві ́дь; літер. ведмі ́дь
медвя́ний, -на, -не
меддопомо́га, -ги, -зі = меди́чна допомо́га
Меджи́біж, -божа, -жеві (м.)
меджи́бізький, -ка, -ке
меджи́діє (тур.), не відм.
меджлі ́с, -су, -сові (араб.)
ме́дик, -ка, -кові; -дики, -ків
медикаме́нт, ту; -ме́нти, -тів
медици́на, -ни, -ні
ме́ди́чка, -чки, -чці; -ди́чки, -чок
меди́чний, -на, -не
медієві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
Меді ́на, -ни, -ні (м.); меді ́нський
медінститу́т, -ту, -тові; -ту́ти, -тів
медіова́ль, -лю, -леві (шрифт)
Ме́дічі (іт. прізв.), не відм.
Медічі ́йська Вене́ра, -кої Вене́ри
ме́діюм, -ма; ме́діюми, -мів
медія́льний, -на, -не
медія́тор, -ра; -тори, -рів
медова́р, -ра; -ва́ри, -рів
ме́дяни́й, -на́, -не́
медяни́к і медівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
межа́, -жі ́ , -жі ́ , -же́ю; ме́жі, меж
ме́же́ний, -на, -не (маринований)
меже́нний, -на, -не (від ме́жінь) 
ме́жи, між, прийм. 
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межи́гірець, -рця; -гірці, -ців
межи́гірський, -ка, -ке 
межи́гір’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, в -р’ї 
Межи́гір’я, -р’я, -р’ю, -р’ям (село)
межи́пілля, -лля, -ллю, -ллям
Межи́рів, -рова, -ву, -вом (м.) 
межи́рівський, -ка, -ке 
межи́річчя, -ччя, -ччю, -ччям 
межи́святки, -ток, -ткам 
межи́сітка, -тки, -тці; -тки, -ток 
ме́жінь, -жені, -жені, -жінню (ж. р.) і ме́жень, ме́жня (ч. р.)
межни́к, -ка́; -ки́, -кі ́в 
межови́й, -ва́, -ве́ 
межува́ння, -ння, -нню, -нням 
межува́ти, -жу́ю, -жу́єш 
мезані ́н, -на; -ні ́ни, -нів (іт. Mezzanino)
ме́кінто́ш, -то́ша; -то́ші, -шів 
Ме́кка, Ме́кки, Ме́цці, у Ме́цці (м.); ме́кський, -ка, -ке 
Ме́ккензі (р. Mackenzie) 
Ме́ксіка, треба Ме́хіко 
мела́ме́д, -да; -ме́ди, -дів 
меланхолі ́йний, -на, -не 
меланхо́лік, -ка; -ліки, -ків 
меланхо́лія, -лії, -лією (гр.) 
Мела́ся, -сі, -сею, -сю! Мела́син, -на
ме́лений і мо́лотий, -та, -те
Меле́тій, -тія, -тієві, -тієм, -тію! Меле́тійович, -ча. Меле́тіївна, -ївни. Меле́тіїв, -тієва, -тієве 
ме́ливо, -ва, -ву 
меліні ́т, -ту, -тові 
меліорати́вний, -на, -не 
меліорати́вно-будіве́льний, -на, -не 
меліора́тор, -ра; -тори, -рів 
меліораці ́йний, -на, -не 
меліора́ція, -ції, -цією 
Меліто́піль, -поля, -леві, -лем (м.) 
меліто́пільський, -ка, -ке 
Меліто́пільщина, -ни, -ні 
мелодекляма́ція, -ції, -цією 
мелоді ́йний, -на, -не 
мелоді ́йність, -ности, -ності 
мело́дія, -дії, -дією; -ло́дії, -дій 
мелодра́ма, -ми; -дра́ми, -дра́м
меля́са, -си, -сі
мельдува́ти, -ду́ю, -ду́єш (гал.) = повідомля́ти
ме́льник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
ме́льників, -кова, -кове
ме́льничка, -чки, -чці; -чки, -чок
ме́льниччин, -на, -не (від мельничка)
Мельпоме́на, -ни (муза) 
мельхіо́р, -ру, -рові
мельхіо́ровий, -ва, -ве
мембра́на, -ни; -ра́ни, -ра́н
Ме́мель, -меля, -леві (м. (р.); ме́мельський, -ка, -ке
мемора́ндум, -му; -думи, -мів (ч. р.)
меморія́л, -лу; -рія́ли, -лів
меморія́льний, -на, -не
мемуа́ри, -рів, -рам
мемуари́ст, -та; -ри́сти, -тів
мемуари́стика, -тики, -тиці
Ме́мфі ́с, -су (м.); мемфі ́ський, -ка, -ке
Ме́нґлі -Ґіре́й, -лі-Ґіре́я
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Мендєлє́єв, -ва, -ву, -вим (рос. учен.)
менджува́ти, -джу́ю, -джу́єш чим
менестре́ль, -ре́ля; -ре́лі, -лів (фр.)
ме́нзуля, -лі, -лею
мензу́рка, -рки; -зу́рки, -рок
мени́ни, літер. імени́ни, -ни́н
мени́нник, літер. імени́нник, -ка
мені ́  (а не мині ́), дав. від я
менінґі ́т, -ту, -тові (лат.) 
ме́ння, літер. іме́ння 
меноні ́т, -та; -ні ́ти, -тів 
меноні ́тський, -ка, -ке 
менструа́ція, -ції; -ції, -цій
мент, літер. моме́нт 
менто́ль, -лю, -леві 
ме́нтор, -ра; -тори, -рів 
ме́нторський, -ка, -ке 
менуе́т, -ту; -ти, -тів (танок) 
Ме́нчестер, -теру (англ. м. Manchester); ме́нчестерський, -ка, -ке 
ме́ншати, -шаю, -шаєш 
ме́нше, присл.
ме́нший, -ша, -ше; -нші, -нших 
ме́ншість, -шости, -шості, -шістю; -шості, -шостей 
меншови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
меншови́цький, -ка, -ке
меншові ́зм, -му, -мові
меню́ (фр.), не відм. (н. р.
мер, -ра; ме́ри, -рів
ме́рґель, -ґелю, -леві
ме́рґельовий, -ва, -ве
мере́жа, -жі, -жі, -жею; -ре́жі, -ре́ж
мере́жаний (від мере́жати) і мере́жений (від мере́жити) 
мере́жати, -жаю, -жаєш і мере́жити, -ре́жу, -ре́жиш; мере́ж, -ре́жмо, -ре́жте; мере́жачи 
мере́жений, -на, -не
мере́живо, -ва, -ву; -жива, -жив
мережівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
мережівни́ця, -ці; -ни́ці, -ни́ць
мере́жка, -жки, -жці; -ре́жки́, -ре́жо́к, -ре́жка́м
Мере́фа, -фи, -фі (станція); мере́ф’янський, -ка, -ке
мерехті ́ти, -хчу́, -хти́ш
мерехтли́вий, -ва, -ве
мерзе́нний, -на, -не
мерзе́нник, -ка; -нники, -ків
мерзе́нниця, -ці; -нниці, -нниць
мерзе́нність, -ности, -ності, -ністю
мерзе́нно, присл.
мерзки́й, -ка́, -ке́
мерзлува́тий, -та, -те
ме́рзнути і ме́рзти, -зну, -знеш
мерзосві ́тній, -ня, -нє
меридіона́льний, -на, -не
меридія́н, -на; -я́ни, -нів
Ме́рі (ім’я), не відм.
Меріме́ (фр. поет Merimee), не відм.
Ме́рінґ, -ґа (нім. учен. Mehring) 
меркантилі ́зм, -му, -мові 
мерканти́льний, -на, -не 
ме́ркнути, -ну, -неш, -нуть 
Марку́рій, -рія, -рієві 
мерли́ни, -ли́н, -ли́нам 
Мерові ́нґи, -ґів (фр. династія) 
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мерсі ́  (фр.), не відм. 
мертве́ць, -веця́; звич. мрець, мерця́ 
мертве́цький, -ка, -ке 
мертве́чи́на, -ни, -ні 
ме́ртвий, -ва, -ве 
мертви́ти, -влю́, -ви́ш, -вля́ть 
ме́ртвість, -вости, -вості, -вістю
мертворожде́нний, -на, -не
мертво́тний, -на, -не 
мертвя́к, -ка; -вяки́, -кі ́в 
ме́рти, мру, мреш, мруть; мер, ме́рла, ме́рли 
мерщі ́й, присл. 
ме́са, -си, -сі; ме́си, мес 
месі ́я, -сі ́ ї, -сі ́єю, -сі ́є! 
месіяні ́зм, -му, -мові
месіяні ́стський, -ка, -ке 
ме́сник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
ме́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
Месопота́мія, -мії, -мією; месопота́мський, -ка, -ке
Мессалі ́на, -ни (ім’я)
Мессі ́на, -ни (м.); мессі ́нський
мести́, мету́, мете́ш; мів, мела́, мели́; мі ́вши; мети́, меті ́м, меті ́ть 
мета́, -ти́; ме́ти, мет
мета́боля, -лі, -лею; -болі, -боль
метагене́за, -зи, -зі; -не́зи, -не́з
метагра́ма, -ми, -мі (гр.)
мета́л, -лу; -та́ли, -лів і мета́ль, -лю; -та́лі, -лів (гр.)
метале́вий, -ва, -ве 
металі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
металі ́чний, -на, -не 
металографі ́чний, -на, -не
металогра́фія, -фії, -фією 
металопромисло́вість, -вости, -вості
металосиндика́т, -ту; -ка́ти, -тів
металотре́ст, -ту; -тре́сти, -тів
металю́рґ, -ґа; -лю́рґи, -ґів
металюрґі ́чний і металюрґі ́йний
металю́рґія, -ґії, -ґією
метальо́їд, -ду, -дові
метаморфі ́зм, -му, -мові
метаморфо́за, -зи; -фо́зи, -фо́з
метате́за, -зи; -те́зи, -те́з (гр.)
метафі ́зик, -ка; -зики, -ків
метафі ́зика, -ки, -ці
метафізи́чний, -на, -не
мета́фора, -ри; -фори, -фор
метафори́чний, -на, -не
мете́лик, -ка, -ку! -лики, -ків
мете́лиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць
ме́тений, -на, -не (від мести́)
метео́р, -ра; -о́ри, -рів
метеори́т, -та; -ри́ти, -тів
метеоро́лог, -га; -логи, -гів 
метеорологі ́чний, -на, -не 
метеороло́гія, -гії, -гією (гр.) 
Метерлі ́нк, -ка (бельг. письм. Maeterlinck)
мете́ць, звич. мите́ць, -тця́ 
метикува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
мети́л, -лу (хем. metyl) 
мети́с, -са; -ти́си, -сів 
ме́тіль, -теля; -телі, -лів = мете́лик 
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меті ́ль, -те́лі, -те́лі, -ті ́ллю; -те́лі, -лей = мете́лиця
меті ́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
метки́й, -ка́, -ке́
Метли́нський, -кого, -кому (укр. пр.)
мето́да, -ди; -то́ди, -то́д і ме́тод, -ду; ме́тоди, -дів 
мето́дика, -ки, -ці; -дики, -дик 
методи́ст, -та; -ди́сти, -тів 
методи́чний, -на, -не 
Мето́дій, -дія, -дієві, -дієм, -дію! Мето́дійович, -ча. Мето́діївна, -ївни. Мето́діїв, -дієва, -дієве
методко́м, -му, в -мі; -ко́ми, -мів 
методологі ́чний, -на, -не 
методоло́гія, -гії, -гією 
метоні ́мія, -мії, -мією 
метр, ме́тра (міри) і ме́тру (розміру); ме́три
метранпа́ж, -жа; -па́жі, -жів 
метрдоте́ль, -ля; -те́лі, -лів (фр.) 
метре́са, си; -ре́си, -ре́с 
ме́трика, -ки, -ці; -рики, -рик 
метри́чний, -на, -не 
метрополіте́н, -ну, -нові 
метропо́лія, -лії, -лією; -лії, -лій 
метушли́вий, -ва, -ве 
метушня́, -ні ́ , -не́ю 
метчі ́й, присл. 
Мефісто́фель, -феля, -леві 
мефісто́фельський, -ка, -ке 
механіза́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
механі ́зм, -му, -мові; -ні ́зми, -мів 
механізо́ваний, -на, -не 
механізува́ння, -ння, -нню 
механізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
меха́нік, -ка; -ніки, -ків 
меха́ніка, -ки, -ці; -ніки, -нік 
механі ́чний, -на, -не
мехіка́нець, -нця; -ка́нці, -нців 
мехіка́нський, -ка, -ке
Ме́хіко (а не Ме́ксіка, країна і місто, есп. Mexico), не відм. 
ме́хікський, -ка, -ке 
Мец, -цу, -цові (м.)
мецена́т, -та; -на́ти, -тів 
мецена́тствувати, -вую, -вуєш 
мецена́тський, -ка, -ке 
ме́ццо (у злож.  словах: за іт. вим. ме́ддзо (mezzo), за літ. трад. пишемо ме́ццо)
ме́ццо-сопра́но, ме́ццо-сопра́на 
ме́ццо-ти́нто, не відм. 
меч, меча́, -че́ві, -че́м, ме́чу[е]! мечі ́ , мечі ́в, -ча́м
мече́ть, -че́ті, -ті, -че́ттю; -че́ті, -тей (ж. р.) і ме́чет, -ту; -чети (ч. р.)
Ме́чніков, -ва, -ву; -вим (рос. учен.)
мечоно́сець, -но́сця; -но́сці, -ців
мечоно́ша, -ші, -шею; -но́ші, -но́ш
ме́шка́нець, -нця; -нці, -нців
ме́шка́нка, -нки, -нці; -ка́нки, -ка́нок
ме́шка́ння, -ння, -нню, в -нні
Мє́зєнь, -ні, -ні, -нню (рос. р. і м.)
Мєнськ, -ку, в -ку (м.); мє́нський
мжи́ти, мжить
мига́ти, -га́ю, -га́єш; мигну́ти, -ну́, -не́ш
мигдале́вий, -ва, -ве
мигда́ль, -лю, -леві (гр. ἀμύγδαλος)
мигота́ти, -гочу́, -го́чеш, -го́чуть і миг(о)ті ́ти, -гочу́, -готи́ш, -готя́ть
миготі ́ння, мигті ́ння, -ння, -нню
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ми́ґа, -ґи, -зі; ми́ґи, миґ і ми́ґів 
Мики́та, -ти, -ті, -то! Мики́тович, -ча. Мики́тівна, -вни. Мики́тин, -на, не і Мики́тів, -това, 

-тове 
Мико́ла, -ли, -лі, -ло! Мико́лович, -ча. Мико́лівна, -вни. Мико́лин, -на, -не і Мико́лів, -лова, 

-лове 
Микола́їв, -ла́єва, -ла́єву, -вом (м.) 
микола́ївець, -ївця; -ївці, -ївців 
Микола́ївська, -кої, -кій (слобода) 
микола́ївський, -ка, -ке 
Микола́ївщина, -ни, -ні 
Микола́й, -ла́я, -ла́єві, -ла́ю! Микола́йович, -ча. Микола́ївна, -вни. Микола́їв, -єва, -єве 
Мико́лишин, -на, -нові, -ном (пр.)
миле́нький, -ка, -ке
миле́сенький, -ка, -ке
ми́лий, -ла, -ле
ми́лини, -лин, -линам
ми́ли́ти, ми́лю, ми́лиш, ми́лить, -лять
ми́лиця, -лиці; -лиці, -лиць 
милі ́ше, присл.
милі ́ший, -ша, -ше 
милосе́рдний і милосе́рдий, -да, -де 
милосе́рдя, -дя, -дю, -дям 
ми́лость і ми́лість, -лости, -лості, -лістю; -лості, -лостей 
ми́лощі, -щів, -щам 
милува́ння, -ння, -нню, -нням 
милува́тися, -лу́юся, -лу́єшся ким, чим, на кого, на що, з чого
ми́ля, -лі, -лею; ми́лі, миль 
миля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в 
ми́льник, -ка; -ники, -ків 
ми́льня, -ні, -нею; ми́льні, ми́лень 
ми́мка, -ки, -мці; ми́мки́, -мок 
ми́мо чого, присл.-прийм.
мимоїз́дом, присл.
мимохі ́дь, присл.
мимохі ́ть, присл.
ми́мрити, -мрю, -мриш, -мрять
Ми́на, -ни, -ні (ім’я)
мина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є
мино́га, -ги; -но́ги, -но́г
мину́лий, -ла, -ле
мину́ти, -ну́, -не́ш, -ну́ть
мину́щий, -ща, -ще 
Ми́ньківці, -вець (м.); ми́ньківський
мир, ми́ру, -рові 
Ми́ргород, -да, -дові, в -ді (м.)
миргоро́дський, -ка, -ке
Миргоро́дщина, -ни, -ні
мири́ти(ся), -рю́(ся), -риш(ся), -рять(ся)
ми́рний, -на, -не
Миро́н, -на, Миро́нович, -ча. Миро́нівна, -вни. Миро́нів, -нова, -ве
Миропі ́лля, -лля, -ллю, в -ллі (м.)
миропі ́льський, -ка, -ке
Миропі ́льщина, -ни, -ні
миротво́рець, -тво́рця; -тво́рці, -ців
миротво́рчий, -ча, -че
мирт, -та; -ти, -тів (гр.)
мирува́ти, -ру́ю, -ру́єш
ми́ршавий, -ва, -ве 
ми́ршавість, -вости, -вості 
ми́ршавіти, -вію, -вієш 
ми́ска, -ски, -сці; миски́, мисо́к 
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ми́слення, -ння, -нню, -нням 
мисли́вець, -вця, -вцеві, -вче! і -вцю! -ли́вці, -вців 
мисли́вий, -ва, -ве 
мисли́вство, -ва, -ву 
мисли́вський, -ка, -ке
ми́слити, ми́слю, ми́слиш, ми́слять
мислі ́те, не відм.
мисль і ми́сля, -слі, -слі, -слею; ми́слі, -лей. До ми́слі 
ми́сник, -ка; -ники, -ків (від ми́ска) 
мисте́цтво, -ва, -ву; -те́цтва, -те́цтв
мисте́ць, мистця́, мистце́ві, -стцю́! -стці ́ , -ці ́в
мисте́цьки, присл.
мисте́цький, -ка, -ке
мита́р, -ря́; -тарі ́ , -рі ́в
мите́ць, митця́, митце́ві, -тцю́! -тці ́ , -тці ́в
ми́ти, ми́ю, ми́єш; мий, ми́йте
ми́тник, -ка; -ники, -ків
ми́тниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
митрополи́т, -та, -тові і (старе) митрополи́та, -ти, -ті; -ли́ти, -тів
Митрофа́н, -на, Митрофа́нович, -ча. Митрофа́нівна, -вни. Митрофа́нів, -нова, -нове
ми́ттю, присл.
ми́тусь, митусе́м, присл.
мить, -ті, -ті, -ттю; ми́ті, -тей
Миха́йлів, -лова, -лову, -вим (пр.)
Миха́йло, -ла, -лові, -ле! Миха́йлович, -ча. Миха́йлівна, -вни. Миха́йлів, -лова, -лове
Миха́сь, -ся, -севі, -сем, -ха́сю!
Миха́сьо, -ся, -сьові, -сьом, -ха́сю!
ми́чка, -чки, -чці; ми́чки́, ми́чо́к
ми́ша, ми́ші, -ші, -шею; ми́ші, мише́й
миша́стий, -та, -те
ми́шачий, -ча, -че
мишва́, -ви́, -ві ́
мишеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
миші ́й, -шію́, -шіє́ві; -шії́, -шіїв́
ми́шка, -шки, -шці; ми́шки, -шок
мишоїд́, -да; -їд́и, -дів
мища́, -ща́ти, -ща́ті, -ща́м (від ми́ска)
мищи́на, -ни, -ні; -щи́ни, -щи́н (від ми́ска)
міґра́ція, -ції, -цією (лат.)
міґре́ня, -ні, -нею; -ре́ні, -ре́нь (фр. la migraine)
мі ́дний, -на, -не
мідни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
мідяни́й, -на́, -не́
мідя́р, -ра́, -ре́ві; -дярі ́ , -рі ́в
мідя́рня, -ні, -нею; -дя́рні, -дя́рень
мідь, мі ́ді, мі ́ді, мі ́ддю
між, прийм. 
міжвіко́ння, -ння, -нню
міжгі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, в -р’ї
міждорі ́жжя, -жжя; -рі ́жжя, -рі ́ж
міжзо́ряний, -на, -не
міжнаро́дній, -ня, -нє
міжпарті ́йний, -на, -не
міжпляне́тний, -на, -не
міжрайо́нний, -на, -не
міжсою́зний, -на, -не
міжспілча́нський, -ка, -ке
міжчи́ти, міжчу́, -жчи́ш, -жча́ть
мізансце́на, -ни; -сце́ни, -сце́н
мізантро́п, -па; -тро́пи, -пів
мізантропі ́чний, -на, -не
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мізантро́пія, -пії, -пією
мізе́рія, -рії, -рією
мізе́рний, -на, -не
мізе́рність, -ности, -ності, -ністю
мізи́нець, -нця; -зи́нці, -нців (із стар. мƀзинець)
мізи́нний, -на, -не
мізи́нок, -нка; -зи́нки, -ків
мізи́нчий, -ча, -че
мізи́нчик, -ка; -чики, -ків
мі[о]зкови́й, -ва́, -ве́
мізкува́ти, -ку́ю, -ку́єш про що
мій, моя́, моє́, мо́го́, моє́ї, моє́му, моїй́; мої,́ моїх́ 
міка́до, -да, -дові (яп.) 
Міке́ль-А́нджельо Буонаротті (іт. худож.), не відм.
міке́нський, -ка, -ке
Мі ́клошіч, -ча, -чеві, -чем (слов. учен.)
мікро́б, -ба; -ро́би, -бів, -бам
мікробактеріологі ́чний, -на, -не 
мікробіо́лог, -га; -логи, -гів
мікробіологі ́чний, -на, -не
мікробіоло́гія, -гії, -гією 
мікроко́к, -ка; -ко́ки, -ків
мікроко́см, -му (гр. малий світ)
мікро́метр, -тра; -метри, -трів
мікрооргані ́зм, -му; -ні ́зми, -мів 
мікроско́п, -па; -ко́пи, -пів
мікроскопі ́чний, -на, -не 
мікрофо́н, -на; -фо́ни, -нів 
мікрохе́мія, -мії, -мією 
міксту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р 
міле́ді (англ.), не відм. 
мілина́, -ни́, -ні ́ ; -ли́ни, -ли́н
мілігра́м, -ма; -гра́ми, -мів 
міліме́тр, -тра; -ме́три, -трів
мілітариза́ція, -ції, -цією 
мілітари́зм, -му, -мові 
мілітаризо́ваний, -на, -не 
мілітаризува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
мілітари́ст, -та; -ри́сти, -тів 
мілітари́стський, -ка, -ке 
міліта́рний, -на, -не
мілі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш 
міліці ́йський, -ка, -ке
міліціоне́р, -ра, -рові, -не́ре! -не́ри, -рів, -рам
мілі ́ція, -ції, -цією
мілі ́шати, -шаю, -шаєш 
мілі ́ший, -ша, -ше (від мілки́й) 
мілки́й, -ка́, -ке́; мі ́лший, мі ́лше
мілкі ́ший (від мілки́й)
мі ́лко, присл.
мілкові ́ддя, -ддя, -ддю, -ддям 
Мілл Джон Стю́арт, Мі ́лла Джо́на Стюа́рта (англ. учен. Mill) 
Мі ́ллер, -ра (нім. прізв. Miller)
міло́рд, -да; -ло́рди, -дів 
Міло́с, -ло́су (острів); міло́ський 
Мі ́лтон, -на (англ. письм. Milton) 
Міля́н, -ну, в -ні (м.); міля́нський
міль, мо́лю, -леві (ч. р.) і міль, мо́лі, мо́лі, мі ́ллю (ж. р.)
мільйо́н, -на; -йо́ни, -нів
мільйоне́р, -ра; -не́ри, -рів
мільйоне́рка, -рки; -не́рки, -рок 
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мільйо́нний і мільйо́но́вий, -ва, -ве
мілья́рд, -да; -я́рди, -дів
мільярде́р, -ра; -де́ри, -рів
мім, -ма; мі ́ми, -мів (актор)
мі ́міка, -ки, -ці
мімікрі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю (гр.)
мімі ́чний, -на, -не
мімо́за, -мі; -мо́зи, -мо́з 
мі ́на, -ни; мі ́ни, мін
мінаре́т, -ту; -ре́ти, -тів 
Мінґре́лія, -лії, -лією 
мінґре́льський; -ка, -ке 
мінера́л, -лу; -ра́ли, -лів (гр.)
мінерало́г; -га; -ло́ги, -гів
мінералогі ́чний, -на, -не
мінерало́гія, -гії, -гією (гр.) 
мінералогра́фія, -фії, -фією
мінералю́рґія, -ґії, -ґією 
мінера́льний, -на, -не
Міне́рва, -ви (рим. богиня)
міне́я, -не́ї; -не́ї, -не́й
міни́тися, -ню́ся, -нишся, -няться
мініма́льний, -на, -не
мі ́німум, -му, -мові; -муми, -мів
міні ́стер, -ні ́стра; -ні ́стри, -трів
міністе́рство; -ва, -ву
міністе́рський, -ка, -ке
мініятю́ра, -ри; -тю́ри, -тю́р
мініятюри́ст, -та; -ри́сти, -стів
мініятю́рний, -на, -не
мінли́вий, -ва, -ве
міннезе́[и́]нґер, -ра; -ґери, -рів
міно́рний, -на, -не
мінува́ти, -ну́ю, -ну́єш (ставити міни)
мі ́нус, -са; -нуси, -сів
міну́та, -ти = хвили́на
міня́йло, -ла, -лі; -ня́йли, -лів
міня́тися, -ня́юся, -ня́єшся
міньба́, -би́, -бі ́
міньйо́н, -ну, -нові
міньма́, присл.
міокарди́т, -ту; -ди́ти, -тів 
мі ́ра, -ри, -рі; мі ́ри, мір
мірабе́ля, -лі, -лею (слива)
Мірабо́ (прізв.), не відм. 
міра́ж, -жу, -жеві; -ра́жі, -жів 
мірза́, -зи́, -зі ́  (араб., титул) 
міри́ло, -ла, -лу; -ри́ла, -ри́л
міринґі ́т, -ту (запалення)
мі ́рити, мі ́рю, мі ́риш, звич. мі ́ряти, -ряю, -ряєш; мі ́ряний, -на, -не 
мірія́да, -ди; -я́ди, -я́д
мірко́вання, -ння (гадка, думка) 
міркува́ння, -ння, -нню (процес)
міркува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
мірода́йний і мірода́тний, -на, -не
міро́шник, -ка; -ники, -ків
міро́шниця, -ці; -ниці, -ниць
міро́шницький, -ка, -ке
Мі ́рчев, -ва, -ву, -вим (прізв.)
мі ́рчий, -чого; -чі, -чих
мі ́рчити, -чу, -чиш, -чать
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мірчу́к, -ка́; -чуки́, -кі ́в
мі ́ряний, -на, -не
мі ́ряння, -ння, -нню
мі ́ряти, -ряю, -ряєш, -ряє
міс (англ.), не відм.
мі ́сиво, -ва, -ву
міси́ти, мішу́, мі ́сиш, -сить, -сять; мі ́шений
місі ́й, -сія́, -сіє́ві; -сії́, -сіїв́
місіоне́р, -ра; -не́ри, -рів
місіоне́рство, -ва, -ву
місіоне́рський, -ка, -ке
мі ́сія, -сії, -сією; мі ́сії, мі ́сій
Міссісі ́пі (р. Mississippi), не відм.
Міссу́рі (р. Missouri), не відм. 
міст, моста́ і мо́сту, на мості  ́і на мосту́; мости́, -ті ́в 
мі ́стер, -тера, -рові, мі ́ст(е)ре! 
місте́рія, -рії, -рією; -те́рії, -рій 
місте́чко, -ка, -ку, в -сте́чку; -сте́чка, -чок
містечко́вий, -ва, -ве
мі ́стик, -ка; -тики, -ків 
мі ́стика, -ки, -ці
місти́на і частіше місци́на, -ни
місти́ти, міщу́, мі ́стиш, -стять 
містифіка́тор, -ра; -тори, -рів 
містифіка́торський, -ка, -ке 
містифіка́ція, -ції, -цією 
містифіко́ваний, -на, -не 
містифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
містици́зм, -му, -мові 
місти́чний, -на, -не 
містки́й, -ка́, -ке́
мі ́сткість, -кости, -кості, -кістю
мі ́сто, -та, -ту, в мі ́сті; міста́, міст, міста́м
місто́к, містка, на -стку́; містки́, -сткі ́в
місто́чок, -то́чка; -то́чки, -то́чків 
мі ́стрес (англ. mistress), не відм. 
мі ́сце, мі ́сця, -цю, -цем, на мі ́сці; місця́, місці ́в і місць 
місце́вий, -ва, -ве
місце́вість, -вости, -вості, -вістю; -вості, -стей
місцевко́м = місце́вий коміте́т 
місци́на, -ни, -ні; -ци́ни, -ци́н
мі ́сяць, -ця, -цеві, -цем, на -ці, -сяцю! -сяці ́ , -ці ́в, -ця́м 
місяче́нько, -ка, -ку, -ку! 
мі ́сячний, -на, -не 
мі ́сячник, -ка, у -ку; -ники, -ків
мі ́сячно, присл.
міськи́й, -ка́, -ке́ 
міськра́да, -ди = міська́ ра́да 
міт, -ту; мі ́ти, -тів 
Міта́ва, -ви (м.); міта́вський 
мі ́тель, -телю, -леві (шрифт)
мі ́тинґ, -ґу, -ґові, на -ґу; -тинґи, -ґів (англ.)
мітинґо́вий, -ва, -ве 
мітинґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш 
міти́чний, -на, -не 
мітла́, -ли́; мі ́тли, мі ́тел 
міто́лог, -га; -то́логи, -гів 
мітологі ́чний, -на, -не 
мітоло́гія, -гії, -гією (гр.)
мітральє́за, -зи; -льє́зи, -льє́з 
Мію́с, -са (р.); мію́ський, -ка, -ке 
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міх, мі ́ха, в -міху́; міхи́, -хі ́в 
міхоно́ша, -ши, -ші, -шею, -но́ше! -но́ші, міхоно́ш
міху́р, -ра́; -хурі ́ , -рі ́в
Міцкє́віч, -ча, -чеві, -чем (польськ. письм.)
міцни́й, -на́, -не́
мі ́цність, -ности, -ності, -ністю
міцні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
міцні ́шати, -шаю, -шаєш
міцні ́ше, міцні ́ш, присл.
міцні ́ший, -ша, -ше
міць, мо́ці і мі ́ці, мо́[і ́ ]ці, мі ́ццю
мі ́чман, -на; -мани, -нів
мі ́чманський, -ка, -ке
мі ́шаний, -на, -не (від міша́ти)
мішани́на, -ни, -ні
міша́ти, -ша́ю, -ша́єш, -ша́є
мі ́шений, -на, -не (від міси́ти)
міше́чок, -ше́чка, -чкові, у -ше́чку; -ше́чки, -ків
мі ́шма, присл.
мішо́к, мішка́, -ко́ві, у мішку́; мішки́, -кі ́в
міщани́н, -на; міща́ни, -ща́н
міща́нка, -нки, -нці; -ща́нки, -ща́нок
міща́нство, -ва, -ву
міща́нський, -ка, -ке
мія́зм, -ма, -мові; -ми, -мів
мла, мли, див. імла́
мли́во, -ва, -ву
млин, -на, в -ні ́ ; млини́, -ні ́в
млина́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -нарі ́ , -рі ́в
млина́рство, -ва, -ву
млина́рський, -ка, -ке
млине́ць, -нця́; -нці ́ , -нці ́в
млинко́ваний, -на, -не
млинкува́ння, -ння, -нню
млинкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
млинове́, -во́го, -во́му
млино́к, -нка́, в -нку́; -нки́, -нкі ́в
млино́чок, -но́чка; -но́чки, -ків
Млі ́ їв, Млі ́єва, -єву, -євом (м.)
млі ́ ївський, -ка, -ке
Млі ́ ївщина, -ни, -ні
млість і млость, мло́сти, мло́сті, млі ́стю і мло́стю; мло́сті, -стей
млі ́ти, млі ́ю, млі ́єш, млі ́є
мло́їти, -їть кого
мло́сний, -на, -не 
мло́сно, присл. 
млости́ти, -сти́ть кого
мло́сті, -тей, -тям
млость, див. млість
мля́вий, -ва, -ве
мля́вість, -вости, -вості, -вістю
мнемо́ніка, -ки, -ці 
мнемоні ́чний, -на, -не 
мно́ження, -ння, -нню, в нні
множина́, -ни́, -ні ́
множи́нний, -на, -не 
мно́жити, мно́жу, -жиш, -жать; множ, мно́жмо, мно́жте; мно́жачи 
мно́жник, -ка; -ники, -ків 
мобіліза́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
мобілізо́ваний, -на, -не 
мобілізува́ти, -зу́ю, -зу́єш

301



Російсько-український словник ділової мови

мов, присл.; мов би, мов би то 
мо́ва, -ви; мо́ви, мов 
мо́вити, мо́влю, -виш, -влять; мов, мо́вмо, мо́вте; мо́влячи 
мовля́в, присл.; мовля́в би
мовля́ти, -вля́ю, -вля́єш, -вля́є
мо́вний, -на, -не
мовозна́вець, -вця; -на́вці, -вців 
мовозна́вство, -ва, -ву 
мовозна́вчий, -ча, -че 
мовчазли́вий і мовчазни́й, -на́, -не́ 
мовча́зність, -ности, -ності, -ністю 
мовча́нка, -нки, -нці 
мовча́ння, -ння, -нню, -нням 
мовча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть; мовчачи́
мо́вчки, присл.
мовчо́к, мовчка́, -чко́ві
мовчу́щий, -ща, -ще
моги́ла, -ли; -ги́ли, -ги́л
Могилі ́в, -ле́ва, -ву, -вом, в -ле́ві (місто)
могилі ́вський, -ка, -ке 
Могилі ́вщина, -ни, -ні
моги́льний, -на, -не
могіка́н, -на; -ка́ни, -нів
могори́ч, -ричу́ і могри́ч, -чу́; -ричі ́ , -чі ́в
могти́, мо́жу, -жеш, -жуть; міг, могла́, могли́; мі ́гши
могу́тній, -ня, -нє
могу́тність, -ности, -ності, -ністю
могу́тньо, присл.
могу́че, присл.
могу́чий, -ча, -че; -гу́чі, -чих 
мо́да, -ди; мо́ди, мод 
моделюва́ння, -ння, -нню 
моделюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
моде́ль, -лю (зразка, ч. р.) і -лі (натурника, натурниці, ж. р.) (іт. modello, фр. modele, нім. 

Modell)
моде́льник, -ка; -ники 
модера́то (іт.), не відм.
моде́рний, -на, -не
модерні ́зм, -му, -мові
модернізо́ваний, -на, -не
модернізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
модерні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
модерні ́стський, -ка, -ке 
моди́стка, -тки, -тці; -ди́стки, -сток 
модифіка́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
модифіко́ваний, -на, -не 
модифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
модлува́ти, -лу́ю, -лу́єш (припасовувати)
мо́дний, -на, -не
мо́дниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
модулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
модуля́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
модульо́ваний, -на, -не
мо́дус, -су; -дуси, -сів
можли́вий, -ва, -ве 
можли́вість, -вости, -вості, -вістю; -вості, -стей
мо́жна, присл.; не мо́жна
мо́жний, -на, -не
мо́жність, -ности, -ності, -ністю
можновла́дець, -дця; -вла́дці, -дців
можновла́дний, -на, -не
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можновла́дство, -ва, -ву
моза́їка, -ки, -ці
мозаїс́т, -та; -їс́ти, -тів
мозаїч́ний, -на, -не
Мо́зель, -зеля (р.); мо́зельський
Мо́зи́р, -ря (р.); мо́зи́рський
Мо́зи́рщина, -ни, -ні
мо́зок, мо́зку і мі ́зку; мо́[і ́ ]зки, -ків
мозоле́вий, -ва, -ве
мозо́лений, -на, -не
мозо́лити, -зо́лю, -лиш, -лять; не мозо́ль, не -зо́льте 
мозо́ля, -лі; -зо́лі, -зо́лів 
мозольо́ваний, -на, -не 
мозо́чок, -зо́чка; -зо́чки, -чків 
Мойсе́й, -се́я. Мойсе́йович, -ча. Мойсе́ївна, -ївни. Мойсе́їв, -се́єва, -ве 
Мо́кка (гавань), не відм. 
мо́кка (кава), не відм. 
мо́кнути, див. мо́кти
мокра́вий, -ва, -ве
мокра́вина, -ни; -вини, -вин
мокре́сенький, -ка, -ке
мокре́ць, мокрецю́, -це́ві
мокрі ́сінький, -ка, -ке
мокря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в
мо́кти і мо́кнути, мо́кну, -кнеш; мок, мо́кла; мо́кши
мол, мо́лу, -лові (іт., molo гатка)
молдава́н, -на; -ва́ни, -ва́н
молдава́нка, -нки, -нці; -ва́нки, -ва́нок
молдава́нський, -ка, -ке
Молда́вія, -вії, -вією
молда́вський, -ка, -ке
Молда́вщина, -ни, -ні
моле́бень, -ле́бня, -ле́бневі; -ле́бні, -бнів
моле́куля, -лі; -кулі, -куль 
молекуля́рний, -на, -не
моли́тва, -ви; -ли́тви́, молито́в 
моли́тися, -лю́ся, -лишся, -ляться 
молито́вний, -на, -не 
молито́вник, -ка; -то́вники, -ків 
молі ́ння, -ння, -нню, -нням 
мо́лод (в поезії) = молоди́й, -да́, -де́ 
молода́, -до́ї, -ді ́й; імен. 
молоде́сенький, -ка, -ке 
молоде́цтво, -ва, -ву 
молоде́ць, молодця́, -лодце́ві, -це́м, на -дці ́ , моло́дче! -лодці ́ , -дці ́в 
молоде́цький, -ка, -ке 
молоде́ча, -чі, -чі, -чею 
молоде́чий, -ча, -че 
молоди́й, -да́, -де́ 
молоди́к, -ка́; -дики́, -кі ́в 
молоди́ти(ся), -джу́(ся), -ди́ш(ся) 
молоди́ця, -ці, -цею, -це! -ди́ці, -ди́ць, за молоди́ць і за молоди́ці 
молоди́чий, -ча, -че (від молоди́ця) 
молоди́чин, -на, -не 
молоді ́ , -ди́х, -ди́м; імен. 
мо́лодіж, -дежі, звич. мо́лодь, -ді
молоді ́сінький, -ка, -ке
мо́лодість, -дости, -дості, -дістю
молодне́ча і молоде́ча, -чі, -чі, -чею 
молодни́[я́]к, -ку́, -ко́ві 
мо́лодощі, -щів, -щам 
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моло́дчик, -ка; -чики, -ків 
моло́дшати, -дшаю, -дшаєш 
моло́дше, присл.
моло́дший, -ша, -ше
молодя́, -дя́ти, -дя́ті, -дя́м; -дя́та, -дя́т
мо́лодь, -ді, -ді, мо́лоддю, мо́лоде!
моло́зиво, -ва, -ву 
молоко́, -ка́, -ко́ві, в -лоці ́ ; моло́ка, моло́к
мо́лот, -та; -лоти, -тів 
молота́рка, -рки, -рці; -та́рки, -та́рок
моло́ти, мелю́, ме́леш, ме́ле, ме́лють; моло́в, моло́ла; мели́, мелі ́ть; ме́лючи; ме́лений і  

мо́лотий
молоти́ти, -лочу́, -ло́тиш, -ло́тять
молоті ́льппк, -ка; -ники, -ків
молоті ́ння і моло́чення, -ння, -нню
моло́тник, -ка, -кові, -нику! -тники, -ків, -кам
молото́к, -лотка́; -лотки́, -кі ́в 
молоття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
молотьба́, -тьби́, -тьбі ́
мо́ло́х, -ха, -хові
молоча́й, -чаю́, -чає́ві, на -чаї ́
молоча́р, -ря́, -ре́ві; -чарі ́ , -рі ́в
молоча́рня, -ні; -ча́рні, -ча́рень
молоча́рство, -ва, -ву
молоча́рський, -ка, -ке
моло́чення і молоті ́ння, -ння, -нню
моло́чний, -на, -не
моло́чник, -ка; -ники, -ків
моло́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
моло́чня, -ні, -нею; -ло́чні, -ло́чень
молю́ска, -ски, -сці; -лю́ски, -лю́сок
мольбе́рт, -та; -бе́рти, -тів
Мольє́р, -ра, -рові (фр. письм. Moliere)
моме́нт, -ту, -тові; -ти; -тів 
мона́рх, -ха; -на́рхи, -хів;
монархі ́зм, -му, -мові
монархі ́ст, -та; -хі ́сти, -тів
монархі ́стський, -ка, -ке
монархі ́чний, -на, -не
мона́рхія, -хії, -хією; -на́рхії, -хій 
мона́х, -ха, -хові; -на́хи, -хів
Мон-Бля́н, Мон-Бля́ну
монго́л, -ла; -го́ли, -лів
Монго́лія, -лії, -лією
монго́лка, -лки, -лці; -го́лки, -лок
монго́льський, -ка, -ке
моне́та, -ти; -не́ти, -не́т
моні ́зм, -му, -мові
моні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
моністи́чний, -на, -не
монога́мія, -мії, -мією (гр.)
моногене́за, -зи, -зі (гр.)
моногра́ма, -ми, -мі; -гра́ми, -ра́м
монографі ́чний, -на, -не 
моногра́фія, -фії, -фією; -гра́фії, -фій (гр.)
моно́кль, -но́кля; -но́клі, -лів (фр.)
монолі ́т, -та; -лі ́ти, -тів
монолі ́тний, -на, -не
моноло́г, -га, в -зі; -ло́ги, -гів (гр.)
монопля́н, -на; -пля́ни, -нів
монополізо́ваний, -на, -не
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монополізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
монополі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
монопо́лія, -лії, -лією; -лії, -лій
монопо́льний, -на, -не
монотеїз́м, -му, -мові
монотеїс́т, -та; -їс́ти, -тів 
монотеїсти́чний, -на, -не 
моноти́п, -па; -ти́пи, -пів 
моноти́пний, -на, -не 
моното́нний, -на, -не 
монофізи́ти, -тів, -там 
монофто́нг, -га; -то́нги, -гів 
монпансьє́ (фр.), не відм.
монсеньйо́р, -ра; -йо́ри, -рів 
монта́ж, -жу, -жеві 
монтанья́р, -ра; -я́ри, -рів
Мо́нте-Ка́рльо, Мо́нте-Ка́рля (м.) 
монтекрі ́сто, -та, -ту (рушниця) (від власн. ім. Монтекрі ́сто)
монте́р, -те́ра; -те́ри, -рів
Монтеск’є́ (фр. письм. Montesquieu), не відм.
монто́ваний, -на, -не 
монтува́ння, -ння, -нню
монтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
монуме́нт, -та; -ме́нти, -тів
монумента́льний, -на, -не
моралізува́ння, -ння, -нню
моралізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
моралі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
моралі ́те (фр.), не відм. (н. р.)
мора́ль, -ра́лі, -ра́лі, -ра́ллю; -ра́лі, -лей
мора́льний, -на, -не
мора́льність, -ности, -ності, -ністю
морато́ріюм, -му; -юми, -мів (ч. р.)
морг, -га і морґ, -ґа; мо́рг[ґ]и, -г[ґ]ів (міра) 
морга́ти, -га́ю, -га́єш; моргну́ти, -гну́, -гне́ш на кого, до кого 
моргу́н, -на́; -ни́, -ні ́в 
моргу́ха, -хи, -сі; -гу́хи, -гу́х 
морґа́на, -ни, -ні (лат.) 
морґанати́чний, -на, -не 
морґу́ля, -лі, -лею; -ґу́лі, -ґу́ль 
мордува́ння, -ння, -нню, -нням 
мордува́ти, -ду́ю, -ду́єш, -ду́є 
мо́ре, -ря, -рю, -рем, в мо́рі і в мо́рю; моря́, морі ́в
море́ля, -лі, -лею; -ре́лі, -ре́лів і море́ль
море́льовий, -ва, -ве
морепла́вець, -вця; -ла́вці, -вців
морепла́вство, -ва, -ву
морепла́вський, -ка, -ке
мори́ти, морю́, мо́риш, -рять
морі ́г, -рогу́, на -розі ́
моріжо́к, -жка́, на -жку́
мо́рква, -ви, -ві
морквя́ни́й, -на́, -не́
моркови́ння, -ння, -нню, -нням
моро́з, -зу, -зові, -ро́зе! -ро́зи, -зів
Моро́з, -ро́за, -ро́зові (прізв.)
моро́зиво, -ва, -ву
Моро́зів, -зова, -зову, -вим (укр. прізв.)
моро́зний, -на, -не
Моро́зов, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Моро́зова, -вої, -вій (прізв.)
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моро́зяний, -на, -не
мо́рок, мо́року, -кові, в -ці
моро́ка, -ки, -ці; -ро́ки, моро́к
моро́чення, -ння, -нню, -нням
моро́чити(ся), -ро́чу(ся), -чиш(ся), -ро́чать(ся); не моро́ч(ся), не моро́чмо(ся), не моро́чте(ся)
моро́чливий, -ва, -ве
морськи́й, -ка́, -ке́
морти́ра, -ри; -ти́ри, -ти́р
Морфе́й, -фе́я, -фе́єві
мо́рфій, -фію, -фієві
морфіні ́зм, -му, -мові
морфіні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
морфологізо́ваний, -на, -не
морфологізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
морфологі ́чний, -на, -не
морфоло́гія, -гії, -гією (гр.)
мо́рхлий, -ла, -ле
мо́рхнути, -ну, -неш, -нуть
мо́рщити(ся), -щу(ся), -щиш(ся), -щать(ся); не мо́рщ(ся), не мо́рщмо(ся), не мо́рщте(ся) 
моря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в 
моря́цький, -ка, -ке 
москаленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
москалі ́в, -ле́ва, -ле́ве
моска́ль, -ля́, -ле́ві, -ле́м, -калю́! -калі ́ , -лі ́в
моска́льство, -ва, -ву
моска́льський, -ка, -ке 
москальча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м 
Москва́, -кви́, -кво́ю 
москвофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів 
москвофі ́льство, -ва, -ву 
москвофі ́льський, -ка, -ке 
москі ́т, -та; -кі ́ти, -тів
моско́вець, -ко́вця; -ко́вці, -вців, (рос. москви́ч)
моско́вський, -ка, -ке
Моско́вщина, -ни, -ні
мости́вий і мосці ́вий, -ва, -ве
мости́ти, мощу́, мо́стиш, мо́стять
мостове́, -во́го, -во́му
мость, -ти і мосць, -ці (у звертаннях); ва́ша мосць
Мосу́л, -лу, в -лі (м.)
мосу́льський, -ка, -ке
мося́ж, -жу, -жеві
мосяже́вий, -ва, -ве
мосьпа́не, скор. з мости́вий па́не
мота́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
моти́в, -ву; -ти́ви, -вів
мотиво́ваний, -на, -не 
мотивува́ння, -ння, -нню, -нням
мотивува́ти, -ву́ю, -ву́єш
мотля́тися, -ля́юся, -ля́єшся
мотови́лно, -на, -ну; -ви́лна, -лн
мотови́льце, -льця, -льцю; -ви́льця, -лець
мото́р, -ра; -то́ри, -рів
мотори́ст, -та; -ри́сти, -тів
мото́рний, -на, -не
мото́рність, -ности, -ності, -ністю
моторо́вий, -ва, =ве
мо́торошний, -на, -не
мо́торошно, присл. 
мототрамва́й, -ва́я, в -ва́ї; -ва́ї, -ва́їв
мотоцикле́т, -та; -кле́ти, -тів
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мотоциклі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
Мо́тря, -рі, -рею, -ре! Мо́трин, -на
мо́тто, -та, -ту, в -ті; мо́тта, мотт (іт.)
моту́ззя, -ззя, -ззю, -ззям 
моту́зка, -зки, -зці; -ту́зки, -ту́зок
Моту́зка, -зки, -зці (прізв.). Моту́зчин
мотузо́к, -зка́; -тузки́, -зкі ́в
мотузя́ний, -на, -не
мох, мо́ху, на моху́; мохи́, -хі ́в
Мохамме́д, -да, -дові (а не Магоме́т)
мохаммеда́нин, -на; -да́ни, -да́н
мохаммеда́нство, -ва, -ву
мохаммеда́нський, -ка, -ке
моціо́н, -ну, -нові
моцу[ю]ва́тися, -цу́[ю́]юся, -цу́[ю́]єшся
мо́ча́р, мо́чара́; -чарі ́ , -рі ́в 
мочарува́тий, -та, -те
мо́чений, -на, -не; дієприкм. 
мочи́ти, мочу́, мо́чиш, мо́чать, але мача́ти, -ча́ю, -ча́єш 
моще́ний, -на, -не; дієпр. (від мости́ти)
моще́ний, -на, -не; прикм.
мо́щі, -щів, -щам
мрець, мерця́, мерце́ві, мерце́м; мерці ́ , мерці ́в 
мрійли́вий, -ва, -ве 
мрійли́вість, -вости, -вості, -вістю 
мрі ́йний, -на, -не 
мрі ́йник, -ка; -ники, -ків 
мрі ́йниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
мрі ́ти, мрі ́ю, мрі ́єш; мрів, мрі ́ла (маячіти)
мрі ́я, мрі ́ ї, мрі ́єю, мрі ́є! мрі ́ ї, мрій 
мрі ́яння, -ння, -нню, -нням 
мрі ́яти, мрі ́ю, мрі ́єш, мрі ́є; мрі ́яв, мрі ́яла (марити) про що 
мру́жити, -жу, -жиш, -жать; не мруж, мру́жмо, мру́жте 
мря́ка, -ки, -ці; мря́ки, мряк 
мрячи́ти, -чи́ть
мсти́вець, -вця, -вцеві; -вці, -вців
мсти́вий, -ва, -ве
мсти́вість, -вости, -вості, -вістю
Мстисла́в, -ва, -ву, -вом (ім’я)
мсти́ти, мщу, мстиш кому за що
муа́р, -ру (тканина)
муги́р, -ря́, -ре́ві; -гирі ́ , -рі ́в
муги́рка, -рки, -рці; -ги́рки, -ги́рок
мудраге́ль і мудраґе́ль, -ля; -г[ґ]е́лі, -лів 
мудра́к, -ка́; -раки́, -кі ́в 
мудре́ць, -реця́, -це́ві, -рецю́! -реці ́ , -ці ́в
му́дрий, -ра, -ре
му́дрість, -дрости, -дрості, -дрістю
мудрі ́ший, -ша, -ше
мудро́ваний, -на, -не
му́дрощі, -щів, -щам
мудрува́ння, -ння, -нню, -нням
мудрува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
муедзи́н, -на; -дзи́ни, -нів (араб.)
муж, -жа, -жеві, -жем, му́жу! мужі ́ , -жі ́в, -жа́м
му́жеський, -ка, -ке
мужи́к, -ка́, -жи́че! -жики́, -кі ́в
мужи́цтво, -ва, -ву
мужи́цький, -ка, -ке 
мужиченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
мужи́чий, -ча, -че
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мужи́чка, -чки, -чці; -жи́чки, -жи́чок
мужи́ччин, -на, -не (від мужи́чка)
му́жній, -ня, -нє
му́жність, -ности, -ності, -ністю
му́жньо, присл.
мужчи́на, -ни; -чи́ни, -чи́н
му́за, -зи; му́зи, муз
Музаге́т, -та = Аполло́н
музеєзна́вство, -ва, -ву
музе́й, -зе́ю, в музе́ї; музе́ї, -зе́їв
музе́йний, -на, -не
му́зи́ка, -ки, -ці
музи́ки, -зи́к, -кам
музи́чний, -на, -не
му́ка, -ки, -ці; му́ки, мук (від му́чити)
мука́, -ки́, -ці ́  = бо́рошно
мул, му́лу, -лові = наму́л
мул, -ла, -лові; му́ли, -лів
мула́т, -та; -ла́ти, -тів
му́лити, му́лю, -лиш, -лять
мулки́й, -ка́, -ке́ (від мул)
му́лко, присл. (від мулки́й) 
мулла́, -лли́; му́лли, му́ллів 
му́ляр, -ра, -рові, -ром і муля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в 
му́ля́рство, -ва, -ву 
му́ля́рський, -ка, -ке
му́ляти, -ляю, -ляєш і му́лити, -лю, -лиш, -лять; не му́ляй, -ляйте 
мульки́й, -ка́, -ке́ (від му́ляти)
му́лько, присл. (від мульки́й)
мультипліка́тор, -ра; -тори, -рів
мультипля́н, -на; -пля́ни, -нів
муміфіка́ція, -ції, -цією
муміфіко́ваний, -на, -не 
муміфікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
му́мія, -мії, -мією; му́мії, -мій 
мунди́р, -ра; -ди́ри, -рів 
мундшту́к, -ка́; -туки́, -кі ́в 
муніципаліза́ція, -ції, -цією 
муніципалізо́ваний, -на, -не 
муніципалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
муніципаліте́т, -ту; -те́ти, -тів 
муніципа́льний, -на, -не 
мур, му́ра; му́ри, -рів 
мурави́ний і муравли́ний, -на, -не 
Муравйо́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
муравли́ння, -ння, -нню, -нням
муравли́сько, -ка, -ку; -ли́ська
мура́шка, -шки, -шці; -ра́шки, -ра́шок
му́рин, -на; -рини, -нів (негр)
му́ринський, -ка, -ке
Мурі ́льйо (есп. худ. Murillo), не відм.
муркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і муркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
мурло́, -ла́, -лу́
муро́ваний, -на, -не
муро́вання, -ння, -нню (мур, щось муроване); мурува́ння (ді ́я)
Му́ром, -му (м.); му́ромський
мурува́ння, -ння, -нню (дія)
мурува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
мус, -су, в -сі (страва)
Мусі ́й, -сі ́я. Мусі ́йович, -ча. Мусі ́ ївна, -ївни. Мусі ́ їв, -сі ́єва, -ве
му́сіти (рідше му́сити), му́шу, му́сиш, му́сів, -сіла і рідше му́сив, -сила
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мускате́ль, -лю, -леві
му́скул, -ла; -кули, -лів
мускуляту́ра, -ри, -рі
муслі ́н, -лі ́ну, -нові І
Муссолі ́ні (іт. прізв.), не відм.
мусува́ти, -су́ю, -су́єш
мусулма́нин, -на; -ма́ни, -ма́н
мусулма́нка, -нки, -нці; -ма́нки, -ма́нок
мусулма́нство, -ва, -ву 
мусулма́нський, -ка, -ке
мутни́й, -тна́, -тне́
му́тра, -три; -три, -трів і -тер
му́фта, -ти; му́фти, муфт
му́фті (араб.), не відм.
му́цик, -ка; -цики, -ків 
му́ченик, -ка; -ники, -ків 
му́ченицький, -ка, -ке 
му́чення, -ння, -нню, -нням 
му́ченський, -ка, -ке
мучи́тель, -ля, -леві, -лем, -лю! 
мучи́телька, -льки, -льці; -тельки, -тельок, -телькам 
му́чити, му́чу, -чиш, -чать; не муч, не му́чмо, не му́чте
мучі ́ння, -ння, -нню
Му́шина, -ної, -ній (прізв.) 
му́шка, -шки, -шці; му́шки, му́шок
мушке́т, -та; -ке́ти, -тів 
мушкете́р, -ра; -те́ри, -рів 
мушке́тний, -на, -не 
му́шля, -лі, -лею; му́шлі, -лів 
му́шляти, -ляю, -ляєш 
мушта́рда, -ди, -ді = гірчи́ця 
му́штра, -ри, -рі 
муштро́ваний, -на, -не 
муштрува́ння, -ння, -нню, -нням 
муштрува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
мци́рі (груз.), не відм. 
мча́ти(ся), мчу́(ся), мчи́ш(ся) 
Мю́ллер, -ра, -рові (нім. пр. Müller)
Мюнхга́взен, -на (нім. пр. Münchhausen)
Мю́нхен, -ну, в -ні (м. München)
мю́нхенський, -ка, -ке
Мю́нцер, -ра, -рові (нім. прізв. Münzer)
Мюра́т, -та, -тові; за фр. вимовою Мюра́ (Murat), не відм. 
мюриди́зм, -му, -мові 
м’я = ім’я́
м’я́вкати, -каю, -каєш; звич. ня́вкати
м’я́зи, -зів, -зам
м’язи́стий, -та, -те
м’яке́нький, -ка, -ке
м’яке́сенький, -ка, -ке
м’яки́й, -ка́, -ке́
м’які ́сінький, -ка, -ке
м’я́кість, -кости, -кості, -кістю
м’я́ко, присл.
м’яку́ш, -ша́, -ше́ві, -ше́м; -куші ́ , -ші ́в
м’я́кшати, -шаю, -шаєш, -шає
м’я́кше, присл.
м’я́кшення, -ння, -нню, -нням
м’я́кший, -ша, -ше; -ші, -ших
м’якши́ти, м’якшу́, м’якши́ш, -кша́ть
м’я́ло, -ла, -лу
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м’яси́во, -ва, -ву
м’ясна́, -но́ї, -ні ́й; -ні ́ , -ни́х
м’ясни́й, -на́, -не́
м’ясни́ці, -ни́ць, -ни́цям
м’я́со, -са, -су
м’ясце́, -ця́, -цю́, -це́м
м’я́та, -ти, -ті
м’я́ти, мну, мнеш; мне, мнуть; м’яв, м’я́ла; мни, мнім, мніть 
м’я́тний, -на, -не
м’яч, м’яча́, -че́ві, -че́м; м’ячі ́ , -чі ́в 
м’я́чик, -ка; -чики, -ків 
м’я́шку́рити, -ку́рю, -ку́риш; не м’я́шку́р, -ку́рте
на, прийм.
на, на́те, виг.
набага́то (значно), присл.; на бага́то чого, числ. Набага́то кра́щий. На бага́то ро́ків
набазі ́кати, -каю, -каєш
наба́ки́р, присл.
набатува́ти, -ту́ю, -ту́єш
набе́збаш, присл.
набе́зрік, присл.
набива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є 
набиндю́житися, -жуся, -жишся 
набира́ти, -бира́ю, -бира́єш; набра́ти, -беру́, -бере́ш, -беру́ть 
наби́ти, -б’ю́, -б’є́ш, -б’ю́ть; наби́й, -би́ймо, -би́йте
набі ́гти, -біжу́, -біжи́ш, -біжа́ть
набі ́жка, -жки, -жці
набі ́й, -бо́ю, -бо́єві; -бо́ї, -бо́їв
на́бік, присл. На́бік, хло́пці, на́бік, хло́пці, бо чорт му́жа несе́ (Пісня)
на бік, імен.
на́біл, -лу, -лові
на́біло, присл.
на́бір, присл. (з на́борг)
набі ́р, -бо́ру, -бо́рові
набі ́рний, -на, -не
наближа́ти, -жа́ю, -жа́єш
набли́жений, -на, -не
набли́зити, -бли́жу, -бли́зиш; набли́зь, -бли́зьмо, -зьте
набра́ти, див. набира́ти
набреха́ти, див. набрі ́хувати
вабрида́ти, -да́ю, -да́єш
набри́днути, -дну, -днеш
набри́зкати, -зкаю, -зкаєш
набрі ́хувати, -брі ́хую, -брі ́хуєш; набреха́ти, -брешу́, -бре́шеш, -бре́шуть; набре́ханий 
набро́їти, -бро́ю, -бро́їш чого
набряка́ти, -ка́ю, -ка́єш 
набря́клий, -ла, -ле 
набря́кнути, -кну, -кнеш 
набува́ти, -бува́ю, -бува́єш; набу́ти, набу́ду, набу́деш, -бу́дуть чого 
набундю́читися, -дю́чуся, -чишся; -дю́чся, -дю́чтеся
набу́ток, -тку, -ткові; -бутки, -тків 
набуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
нава́житися, -ва́жуся, -жишся, -жаться; нава́жся, -ва́жтеся
нава́жуватися, -жуюся, -жуєшся
нава́льни́й, -на́, -не́
наванта́жений, -на, -не
наванта́ження, -ння, -нню, -нням
наванта́жити, -та́жу, -та́жиш, -та́жать; наванта́ж, -та́жмо, -та́жте
наванта́жування, -ння, -нню, -нням
наванта́жувати, -та́жую, -та́жуєш
нава́р, -ру, -рові; -ва́ри, -рів
нава́рений, -на, -не
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навари́ти, -варю́, -ва́риш, -ва́рять
Наварі ́н, -на, -нові, -ном (гр. місто); наварі ́нський, -ка, -ке
нава́рювати, -ва́рюю, -ва́рюєш
навбі ́льшки, присл. = завбі ́льшки
навви́передки і нави́передки, присл.
навви́пинки, присл.
навви́ринки, присл.
навга́дь, присл.
навгоро́ді, присл. = на горо́ді
навда́к, навда́ку, присл.
навдивови́жу, присл.
навдога́д, присл.
навдо́коло, навдо́кола, присл.
наве́дений, -на, -не
наве́дення, -ння, -нню, -нням
наве́зений, -на, -не
наве́зти́, -везу́, -везе́ш; наві ́з, навезла́, -везли́; наві ́зши
навербо́ваний, -на, -не
навербува́ти, -бу́ю, -бу́єш
наверзти́, -рзу́, -рзе́ш; наве́рз, наверзла́, наверзли́
наве́рнений, -на, -не
наверта́ти, -та́ю, -та́єш; наверну́ти, -ну́, -не́ш
на́вертом, присл.
наве́рх, присл.
наве́рчувати, -ве́рчую, -ве́рчуєш; наверті ́ти, -верчу́, -ве́рти́ш
на весні ́ , присл.
наве́сти́, -веду́, -веде́ш; наві ́в, навела́, -вели́; наві ́вши
навза́води, присл.
навза́кла́д, присл.
навза́ходи, присл.
навза́ході і на за́ході, присл.
навздогін і наздогі ́н, на(в)здогі ́нці
навзі ́р, присл.
навзкра́й, присл.
на́взнак, навзнаки́, присл.
навибира́ти, -бира́ю, -бира́єш
нави́ворі[о]т, присл.
навидноті ́ , присл.
нависа́ти, -са́ю, -са́єш; нави́снути, -ви́сну, -ви́снеш; нави́с, -ви́сла
нави́слий, -ла, -ле
на́вичка, -чки, -чці; -вички, -вичок
навіґаці ́йний, -на, -не
навіґа́ція, -ції, -цією (лат. navigatio)
наві ́дати, -даю, -даєш кого 
навідворі ́[о́]т, присл.
наві ́дини, -дин, -динам
наві ́длі, наві ́дліг, присл.
наві ́дувати, -дую, дуєш
на ві ́дшибі, присл.
навіже́ний, -на, -не
наві ́й, -во́ю, -во́єві; наво́ї, -во́їв
наві ́к, наві ́ки, присл.
наві ́к-ві ́ки, присл.
на ві ́ки ві ́чні, присл.
навісни́й, -на́, -не́
на́віть, присл.; а наві ́ть
на́віч, присл.
на ві ́чі, імен.
наві ́що, присл. = нащо
на ві ́що, займ. = на що́
навкидя́, навки́дьки, присл.
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навкі ́р, навкі ́рки, присл.
навкі ́сь, навкоси́, присл.
навко́лишній, -ня, -нє
навко́лінці, присл.
навко́лішках, присл.
навко́лішки, рідше навко́люшки, присл.
навко́ло, прийм. і присл. 
навкоси́, навкося́, присл.
навкру́г кого, чого, прийм. і присл. 
навкруги́, присл.
навкру́жній, -ня, -нє
навкула́чки, присл.
навле́жачки, присл.
навмани́, навманки́, присл.
навмання́, навманці ́ , присл.
навми́сне, присл.
навми́сний, -на, -не
наво́дити, -во́джу, -во́диш; наво́дь, -во́дьмо, -во́дьте; див. наве́сти́
наво́зити, -во́жу, -во́зиш; наво́зь, -во́зьте; див. наве́зти́
наволіка́ти, -ка́ю, -ка́єш; наволокти́, -волочу́, -воло́чеш, -воло́чуть; наволі ́к, -локла́, -локли́
на́волоч, -чі, -чі, -лоччю
на́ворот, -роту, -ротові; -роти, -тів
наворотни́й, -на́, -не́
навоско́ваний, -на, -не
навоскува́ти, -ку́ю, -ку́єш
наво́щений, -на, -не
навощи́ти, -вощу́, -щи́ш, -ща́ть
навпаки́, навпа́к, присл.
навпере́ваги, присл.
навпере́йми́, присл.
навперемі ́нку, напере́мінки, присл.
на́впі ́л, присл.
навпі ́р, присл. = наперекі ́р
навпісля́, присл.
навпо́мацки, присл.
навпо́перек, присл.
навпо́че[і]пки і напо́че[і]пки, присл.
навпри́сядки, присл.
навпросте́ць, присл.
навпро́ти́, присл.
навпрошки́, присл. = навпросте́ць
навпряме́ць, навпрямки́, присл.
навро́чений, -на, -не
навро́чити, -ро́чу, -ро́чиш, -чать; не навро́ч, навро́чмо, навро́чте
навря́д, присл.
навси́дячки, присл.
навсі ́гди, присл.
Навсіка́я, -ка́ї, -ка́є! (жін. ім’я)
навска́ч, присл.
на́вскі ́с, навскоси́ і на́вкіс, навкоси́, присл.
на́вспі ́л, присл.
навспра́вжки, присл.
на́встіж і на́встяж, присл.
на́всторч, присл.
навсто́ячки, присл.
на́встріч, присл.
на́встяж, присл. = на́встіж
навтікача́, присл. = навті ́ки
навті ́ки, присл.
на́вхил, на́вхильки, на́вхильці, присл.
на́вхрест, присл.
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навча́льний, -на, -не
навча́ння, -ння, -нню, -нням 
навча́ти(ся), навча́ю(ся), -ча́єш(ся) чого
на́вчений, -на, -не 
навчи́тель, -ля, -леві; навчи́телі ́ , -лі ́в
навчи́телька, -льки, -льці; навчи́тельки́, -тельок, -телькам 
навчи́ти(ся), навчу́(ся), навчи́ш(ся) чого
навшпи́ньки, навшпи́нячки, присл. 
нав’я́заний, -на, -не
нав’я́зувати, -зую, -зуєш; нав’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -в’я́жуть
нага́дування, -ння; -дування, -вань і -ваннів 
нага́дувати, -дую, -дуєш; нагада́ти, -да́ю, -да́єш
нага́йний і нага́льний, -на, -не
нага́льно, присл.
нагаму́з, присл.
нага́н, -на, -нові; -га́ни, -нів
наганя́ти, -ня́ю, -ня́єш; нагна́ти, нажену́, -жене́ш 
нагина́ти, -на́ю, -на́єш; нагну́ти, -гну́, -гне́ш
нагідки́, -до́к, -дка́м 
на́гідний, -на, -не
нагі ́рний, -на, -не
на гі ́рше. Ви́йшло на гі ́рше
нагле́джений, -на, -не
нагле́діти і нагля́діти, -ле́[я́]джу, -ле́[я́]диш
на́глий, -ла, -ле 
на́глість, -лости, -лості, -лістю
на́гло, присл.
на́гляд, -ду, -дові
нагляда́ння, -ння, -нню, -нням
нагляда́ти, -да́ю, -да́єш
нагля́дач, -ча, -чеві; -дачі, -чів
на́глядом, на́глядці, присл.
на́глядці за ким, присл. 
нагля́нути, -ну, -неш; нагля́нь, -гля́ньте
на́гніт, -ніту, -тові 
нагні ́чувати, -гні ́чую, -чуєш; нагніти́ти, -гнічу́, -гні ́ти́ш 
нагноїт́и, -гною́, -гноїш́, -гноїт́ь
нагово́рений, -на, -не
наговори́ти, -ворю́, -во́риш, -рять
нагово́рювати, -во́рюю, -во́рюєш
нагодо́ваний, -на, -не
нагодо́вувати, -до́вую, -до́вуєш; нагодува́ти, -ду́ю, -ду́єш
на́голо́, присл.
на́голос, -су, -сові; -лоси, -сів
наго́лошений, -на, -не
наго́лошувати, -шую, -шуєш
на́гонцем, присл.
нагоро́да, -ди; -ро́ди, -ро́д
нагоро́джений, -на, -не
нагоро́джувати, -джую, -джуєш; нагороди́ти, -роджу́, -ро́диш
наго́ру (вгору), присл., на го́ру, імен.
нагребти́, див. нагріба́ти 
нагри́мати, -маю, -маєш на кого
нагримі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
нагріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; нагребти́, -гребу́, -гребе́ш; нагрі ́б, нагребла́, -гребли́; нагрі ́бши; 

нагре́бений
нагро́бок і надгро́бок, -бка; -ро́бки, -бків
нагрома́джений, -на, -не 
нагрома́дження, -ння; -ма́дження, -джень
нагрома́джувати, -джую, -джуєш
нагрома́дити, -ма́джу, -ма́диш; нагрома́дь, -ма́дьмо, -ма́дьте
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нагу́ляний, -на, -не
нагуля́ти, -ля́ю, -ля́єш
нагусти́, -гуду́, -гуде́ш
Наґаса́кі (місто), не відм.; наґаса́кський, -ка, -ке
над, прийм. 
надава́ти, -даю́, -дає́ш; нада́ти, -да́м, -даси́, -да́сть чого
нада́лі, нада́льше, присл.
на́даний, -на, -не
нада́ння, -ння, -нню, -нням
надаре́мне і надаре́мно, присл.
нада́ром, присл.
нада́ти, див. надава́ти
надбалти́цький, -ка, -ке
на́дбаний, -на, -не
надба́ння, -ння; -ба́ння, -ба́нь і -ба́ннів
надба́ти, -ба́ю, -ба́єш чого
надбере́жжя, -жжя, -жжю, -жжям 
надбере́жний, -на, -не 
надбира́ти, -бира́ю, -бира́єш; надібра́ти, надбе́ру, -бере́ш, -беру́ть 
надве́дений, -на, -не 
надве́зений, -на, -не 
надве́зти́, див. надво́зити 
надвереди́ти(ся), -вереджу́(ся), -вереди́ш(ся)
надве́сти́, див. надво́дити 
на́двечір, присл. 
надвечі ́рній, -ня, -нє 
надвечори́, присл. 
надвисля́нський, -ка, -ке 
Надвисля́нщина, -ни, -ні 
надві ́рній, -ня, -нє 
надві ́р’я, -р’я, -р’ю
надво́дити, -во́джу, -во́диш; -надво́дь, -во́дьте; надве́сти́, -веду́, -веде́ш; надві ́в, -вела́, -вели́; 

надві ́вши; надведи́, -веді ́ть 
надво́є, присл. Розби́в надво́є
на дво́є, числ. Харчі ́в ста́не на дво́є люде́й 
надво́зити, -во́жу, -во́зиш; надво́зь, -во́зьте; надве́зти́, -везу́, -везе́ш; надві ́з, -везла́, -везли́; 

надві ́зши; надвези́, -везі ́м, -везі ́ть 
Надво́лжя, -жя, -жю, -жям 
надво́лзький, -ка, -ке 
надво́рі, присл.; на дворі ́ , імен. 
надгни́ти, -гнию́, -гниє́ш 
на́дголодь, присл. 
надгріба́ти, -ба́ю, -ба́єш; надгребти́, -гребу́, -гребе́ш; надгрі ́б, -гребла́, -гребли́
надгро́бок і нагро́бок, -бка; -ро́бки, -бків
надде́ртий, -та, -те
наддзьо́баний і наддзю́баний
наддира́ти, -ра́ю, -ра́єш; надде́рти, наддеру́, -ре́ш; надде́р, -де́рла 
наддніпря́нець, -нця, -нцеві; -ря́нці, -ців
наддніпря́нський, -ка, -ке
Наддніпря́нщина, -ни, -ні 
наддністря́нець, -нця, -нцеві; -ря́нці, -ців
наддністря́нський, -ка, -ке
Наддністря́нщина, -ни, -ні 
наддо́вбаний, -на, -не 
наддо́вбувати, -до́вбую, -до́вбуєш; наддовба́ти, -ба́ю, -ба́єш 
наддо́єний, -на, -не 
наддо́ювати, -до́юю, -до́юєш; наддоїт́и, -дою́, -до́їш; надді ́й, надді ́йте
наддуна́йський, -ка, -ке
надзвича́йний, -на, -не 
надзвича́йно, присл. 
на́дзелень, присл. 
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надзе́мний, -на, -не 
нади́во, присл. 
надима́ти, -ма́ю, -ма́єш 
на́дити, на́джу, на́диш; надь, на́дьте 
надиха́ти, -ха́ю, -ха́єш
на́ді, див. на́до 
наді ́браний, -на, -не 
надібра́ти, див. надбира́ти 
наді ́б’я, -б’я, -б’ю, -б’ям 
Наді ́ їн, -на, -не (від Наді ́я) 
Наді ́ їна, -ної, -ній (прізв.) 
надійний, -на, -не 
наді ́йність, -ности, -ності, -ністю 
надійти́, -дійду́, -ді ́йдеш 
наді ́л, -лу, -лові; -ді ́ли, -лів
наділля́ти, наділля́ю, наділля́єш 
наділя́ти, -ля́ю, -ля́єш; наділи́ти, -ділю́, -ді ́лиш кого чим
наді ́сланий, -на, -не
надісла́ти, -дішлю́, -ді ́шлеш, -ді ́шлють
Наді ́я, -ді ́ ї, -ді ́є! Наді ́ їн, -їна, -їне
наді ́я, -ді ́ ї, -ді ́єю, -ді ́є! наді ́ ї, -ді ́й
наді ́ятися, -ді ́юся, -ді ́єшся, -ді ́ються на кого, на що
над’їда́ти, -да́ю, -да́єш
над’їд́жений і над’їд́ений, -на, -не
над’їжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш
над’їзди́ти, -жджу́, -зди́ш 
над’їс́ти, над’їм́, -їси́, -їс́ть; над’їж́, над’їж́те
над’їх́ати, над’їд́у, -їд́еш; над’їд́ь, -їд́ьте
надку́шений, -на, -не
надку́шувати, -ку́шую, -ку́шуєш; надкуси́ти, -кушу́, -ку́сиш
надла́маний, -на, -не 
надла́мувати, -мую, -муєш; надлама́ти, -ма́ю, -ма́єш 
надлеті ́ти, див. надліта́ти
надли́ти, наділлю́, наділлє́ш, -ллє́, -ллю́ть; надли́в, -лила́; надли́й, -ли́йте
надліта́ти, -та́ю, -та́єш; надлеті ́ти, -лечу́, -лети́ш
надло́млений, -на, -не
надло́млювати, -ло́млюю, -ло́млюєш; надломи́ти, -млю́, -ло́миш, -млять = надла́мувати, 

надлама́ти
надлю́дський, -ка, -ке
на́дмір, -ру, -рові
надмі ́рний; -на, -не
надмо́рський, -ка, -ке
надмо́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям
на днях, присл.
на́до, прийм. = над; вимовляємо й пишемо перед збігом приголосних: на́до мно́ю
на добра́ніч 
надо́вго, присл.
надога́д, присл.
надо́єний, -на, -не 
надоїт́и, -дою́, -до́їш, -до́їть, -до́ять; наді ́й; -ді ́йте
надоко́лишній, -ня, -нє 
надо́ко́ло, присл.
надолу́жений, -на, -не 
надолу́жити, -лу́жу, -лу́жиш, -жать; надолу́ж, -лу́жмо, -лу́жте
надолу́жувати, -лу́жую, -жуєш
надпи́ляний, -на, -не
надпиля́ти, -ля́ю, -ля́єш
на́дпис, -су, -сові; -писи, -сів (ч. р.)
надпи́сувати, -пи́сую, -пи́суєш; надписа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -пи́шуть
надпи́ти, надіп’ю́, -ді ́п’єш; -ді ́п’ють
надпі ́вдень, присл.
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надприро́дний, -на, -не
надприро́дно, присл.
надрі ́заний, -на, -не
надрі ́зати, -рі ́жу, -рі ́жеш, -рі ́жуть; надрі ́ж, -рі ́жмо, -рі ́жте 
надрі ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш 
надрі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
на́дро, -ра, -ру; на́дра, надр або на́дрів
надруко́ваний, -на, -не
надрукува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
надрядко́вий, -ва, -ве 
надса́джуватися, -джуюся, -джуєшся; надсади́тися, -саджу́ся, -са́дишся 
над си́лу кому що 
надте́саний, -на, -не 
надті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; надтеса́ти, -тешу́, -те́шеш, -те́шуть 
на́дто, присл. 
надто́чений, -на, -не 
надточи́ти, -точу́, -то́чиш, -то́чать 
надто́чувати, -то́чую, -то́чуєш
надужива́ння, -ння, -нню, -нням
надужива́ти, -ва́ю, -ва́єш; надужи́ти, -живу́, -ве́ш, -ву́ть чого і що
надужиття́, -ття́, -ттю́
наду́ти, надму́, надме́ш, -дму́ть
надхма́рний, -на, -не
на́дхнений, -на, -не; дієприкм.
надхне́ник, -ка; -ники, -ків
надхне́нний, -на, -не; прикм.
надхне́нно, присл.
надхне́ння, -ння, -нню, -нням
надтхну́ти, -ну́, -не́ш кого
надхо́дити, -хо́джу, -хо́диш; надхо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
наелектризо́ваний, -на, -не 
наелектризо́вувати, -зо́вую, -зо́вуєш
наелектризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
нає́мець, -є́мця; -є́мці, -ців
на жа́ль, присл.
наже́ртися, див. нажира́тися
нажина́ти, -на́ю, -на́єш; нажа́ти, нажну́, нажне́ш 
нажира́тися, -жира́юся, -ра́єшся; наже́ртися, -жеру́ся, -жере́шся 
нажи́ти(ся), -живу́(ся), -живе́ш(ся), -живу́ть(ся) 
наза́вжди, присл.
наза́всігди, присл. 
на за́втра, присл. 
наза́д, присл.
Наза́р, -за́ра. Наза́рович, -та. Наза́рівна, -вни. Наза́рів, -рова, -рове
назарі ́з, присл.
назбира́ти, -ра́ю, -ра́єш
на́збіч, присл.
на́зва, -ви, -ві; на́зви, на́зов і назв
на́зва́ний, -на, -не 
назва́ти(ся), -зву́(ся), -зве́ш(ся), -зву́ть(ся); назви́(ся), -ві ́м(ся), -ві ́ть(ся); назва́вши(ся) 
на́звище, -ща, -щу; -звища, -вищ
назворо́т, присл.
на зворо́ті, імен.
на́звук, -ку, -кові; -звуки, -ків
назга́д, присл.
наздира́ти, -ра́ю, -ра́єш
наздога́д, присл. = надога́д
наздоганя́ти, -ня́ю, -ня́єш кого, що; наздогна́ти, -дожену́, -жене́ш 
наздогі ́н, наздогі ́нці і навздогі ́н, навздогі ́нці, присл. 
назива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є; назва́ти, -зву́, -зве́ш, -зву́ть 
нази́мок, -мка; -зи́мки, -ків 
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назира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
на́зирцем, на́зирці, присл. 
наз’їжджа́тися, -жджа́ємося, -жджа́ються
наз’їзди́тися, -димо́ся, -дя́ться 
назовни́й, -на́, -не́ 
назу́кісь, присл. 
назу́стріч, присл. 
наїв́ний, -на, -не
наїв́ність, -ности, -ності, -ністю 
наїв́но, присл. 
наїда́тися, -да́юся, -да́єшся 
наїд́ений і наїд́жений, -на, -не 
на́їдок, -дку, -дкові 
наїжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш 
наїж́джий, -жа, -же 
наїж́уватися, -їж́уюся, -їж́уєшся; наїж́ишся, -їж́уся, -їж́ишся; наїж́ся, -їж́теся 
на́їзд, -зду; на́їзди, -дів 
наїзди́ти, -жджу́, -зди́ш 
наїзни́й, -на́, -не́
наїс́тися, -їм́ся, -їси́ся, -їс́ться; наїж́ся, -їж́мося, -їж́теся 
наїх́ати, наїд́у, -їд́еш 
най, виг. = неха́й
найаґреси́вніший, -ша, -ше 
найбага́тший, -ша, -ше 
найбі ́льше, найбі ́льш, присл. 
найбі ́льший, -ша, -ше 
найбли́жчий, -ча, -че 
найвидатні ́ший, -ша, -ше 
найви́щий, -ща, -ще 
найгли́бший, -ша, -ше 
найґрунто́вніший, -ша, -ше 
на́йдений, -на, -не
найдобрі ́ший, -ша, -ше
найдоро́жче, присл.
найдоро́жчий, -ча, -че
найенерґі ́йніший, -ша, -ше
найкра́ще, присл.
найкра́щий, -ща, -ще
найле́гше, присл.
найле́гший, -ша, -ше
найлі ́пший, -ша, -ше
найлу́чче, присл.
найлу́ччий, -ча, -че
на́йманець, -нця, -нцеві; -ма́нці, -ців
на́йманий, -на, -не
найма́ння, -ння, -нню, -нням
найма́нщина, -ни, -ні
найма́ти, -ма́ю, -ма́єш; найня́ти, найму́, найме́ш; див. найня́ти 
найме́нше, присл. 
найме́нший, -ша, -ше 
наймерзе́ніший, -ша, -ше 
на́йми, на́ймів; у на́йми, у на́ймах
на́ймит, -та, -тові; -мити́, -ті ́в 
на́ймитський, -ка, -ке 
на́ймичка, -чки, -чці; -мички́, -чо́к 
на́ймиччин, -на, -не 
наймоло́дший, -ша, -ше 
найни́жче, присл. 
найни́жчий, -ча, -че 
найня́ти, найму́, на́ймеш; найня́в, найняла́ і рідше наня́в, наняла́
на́йня́тий і на́ня́тий, -та, -те 
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найортодокса́льніший, -ша, -ше 
найоста́нніший, -ша, -ше 
найпа́че, присл. 
найпе́рше, присл. 
найпе́рший, -ша, -ше 
найпоче́сніший, -ша, -ше 
найрані ́ший, -ша, -ше 
найра́нше, присл. 
найра́нший, -ша, -ше 
найса́мпере́д, присл. = насампере́д 
найти́, найду́, на́йде́ш, на́йду́ть 
найтісні ́ший, -ша, -ше
найто́нший, -ша, -ше 
найтя́жчий, -ча, -че 
найхаракте́рніший, -ша, -ше 
найху́тший, -ша, -ше 
найцікаві ́ший, -ша, -ше
найцінні ́ший, -ша, -ше 
найчасті ́ше, присл. 
найчасті ́ший, -ша, -ше 
найшви́дше, присл. 
найшви́дший, -ша, -ше 
найясні ́ший, -ша, -ше 
нака́з, -зу, в -зі; -ка́зи; -зів 
наказа́ти, -кажу́, -ка́жеш, -ка́жуть; -кажи́, -кажі ́м, -жі ́ть
наказо́вий, -ва, -ве
нака́зувати, -зую, -зуєш
нака́паний, -на, -не
нака́пати, -паю, -паєш
нака́постити, -пощу, -постиш
нака́пування, -ння, -нню, -нням
нака́пувати, -пую, -пуєш
накива́ти, -ва́ю, -ва́єш
наки́даний, -на, -не
наки́дати, -ки́даю, -ки́даєш
накида́ти, -да́ю, -да́єш
накипа́ти, -па́ю, -па́єш
накипі ́лий, -ла, -ле
накипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
накіне́ць, присл. = наре́шті 
на кіне́ць чого, імен. На кіне́ць ро́ку
накінці ́ , присл. = напри́кінці ́
на кінці ́ чого, імен. На кінці ́ ре́чення
накла́дений, -на, -не
накла́сти, -кладу́, -де́ш, -ду́ть
накле́єний, -на, -не
накле́їти, -кле́ю, -кле́їш, -кле́ять; накле́й, -кле́йте 
на́клеп, -пу, -пові; -лепи, -пів 
накле́ювати, -кле́юю, -кле́юєш
накльо́вуватися, -вуюся, -вуєшся
на́кожні, -жнів, -жням 
нако́їти, -ко́ю, -ко́їш, -ко́їть; -ко́їмо, -ко́їте, -ко́ять; не нако́й, -ко́йте 
наколи́, присл. 
наколядува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
накопи́чений, -на, -не
накопи́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
накопи́чити, -пи́чу, -пи́чиш, -пи́чать; накопи́ч, -пи́чмо, -пи́чте 
накопи́чування, -ння, -нню
накопи́чувати, -пи́чую, -пи́чуєш 
на́коре́нок, -ре́нку. До накоре́нку 
накоси́ти, -кошу́, -ко́сиш
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нако́шений, -на, -не
нако́шувати, -ко́шую, -ко́шуєш 
накра́дений, -на, -не 
накра́й, присл.; на кра́й чого, імен. 
накра́пувати, -пую, -пуєш і накрапа́ти, -па́ю, -па́єш; накра́пати, -кра́паю, -кра́паєш
накраси́ти, -кра́шу́, -кра́си́ш
накра́сти, -кра́ду, -кра́деш, -кра́дуть
накра́шений, -на, -не
на кра́ще. Ви́йшло на кра́ще
накра́ювати, -кра́юю, -кра́юєш; накра́яти, -кра́ю, -кра́єш
накра́яний, -на, -не
накре́слений, -на, -не
накре́слення, -ння, -нню
накре́сли́ти, -кре́слю́, -кре́слиш
накре́слювати, -люю, -люєш
накрива́ти, -ва́ю, -ва́єш; накри́ти, -кри́ю, -кри́єш; накри́й, -кри́йте 
накриття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
накрути́ти, -кручу́, -кру́тиш, -тять 
накру́чений, -на, -не 
накру́чувати, -кру́чую, -кру́чуєш 
накто́вз, див. на́хтга́вз 
наку́льгувати, -ку́льгую, -ку́льгуєш
накупи́ти, -плю́, -пиш, -плять
накупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш
наку́рений, -на, -не 
накури́ти, -курю́, -кури́ш; накури́в, -ри́ла, -ри́ли
накурі ́ти, -курю́, -кури́ш; накурі ́в, -рі ́ла, -рі ́ли
наку́рювати, -рюю, -рюєш
на кшта́лт, присл.
нала́годжений, -на, -не
нала́годження, -ння
нала́годжувати, -годжую, -годжуєш
нала́годити, -годжу, -годиш; нала́годь, -годьмо, -годьте
наладо́ваний, -на, -не
наладо́вувати, -до́вую, -до́вуєш; наладува́ти, -ду́ю, -ду́єш = наванта́жувати, наванта́жити
нала́маний, -на, -не
нала́мувати, -мую, -муєш; налама́ти, -ма́ю, -ма́єш
налашто́ваний, -на, -не
налашто́вувати, -то́вую, -вуєш; налаштува́ти, -ту́ю, -ту́єш
нале́жати, -лежу, -ле́жиш, -ле́жать кому (принале́жати) і до кого (стосува́тися). Буди́нок 

нале́жить йому́. Це до ме́не не нале́жить або не нале́житься, тобто не стосу́ється
нале́жний, -на, -не
нале́жність, -ности, -ності, -ністю
налеті ́ти, -лечу́, -лети́ш
Налива́йко, -ка, -кові (пр.)
налива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є; див. нали́ти
нали́ганий, -на, -не
нали́гач, -ча, -чеві, на -ли́гачі; -гачі, -чів, -чам
нали́ну́ти, -ну, -ли́неш, -нуть
нали́сник (млинець), -ка; -ники, -ків
нали́ти, наллю́, наллє́ш, наллє́, наллю́ть; нали́й, -ли́йте; нали́в, -лила́
на ли́хо, присл.
налля́ти, налля́ю, налля́єш; налля́й, налля́йте; налля́в, налля́ла
наложи́ти, -ложу́, -ло́жиш, -жать
нало́млювати, -млюю, -млюєш; наломи́ти, -млю́, -ло́миш, -млять
налю́шник, -ка; -ники, -ків
наляга́ти, -га́ю, -га́єш; налягти́, -ля́жу, -ля́жеш; налі ́г, -лягла́, -лягли́; налі ́гши на кого, на що 
намага́ння, -ння; -га́ння, -га́нь і -га́ннів, -га́нням
намага́тися, -мага́юся, -мага́єшся; намогти́ся, -мо́жу́ся, -мо́жешся; намі ́гся, намогла́ся; 

намі ́гшись 
намагнетизо́ваний, -на, -не 
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намагнетизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
нама́зати, -ма́жу, -жеш, -жуть; нама́ж, -ма́жмо, -ма́жте
намалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
намальо́ваний, -на, -не 
нама́рне, нама́рно, присл. 
нама́щувати, -щую, -щуєш; намасти́ти, -мащу́, -ма́стиш, -стять
наме́сти́, див. наміта́ти 
наме́т, -ту, -тові, в -ті; -ме́ти, -тів 
намина́ти, -на́ю, -на́єш; див. нам’я́ти 
на́мисел, -слу, -слові; -мисли, -лів 
нами́слити, -ми́слю, -ми́слиш, -лять 
нами́сник, -ка; -ники, -ків
нами́стечко, -чка, -чку; -течка, -течок 
намисти́на, -ни, -ні; -ти́ни, -ти́н 
нами́сто, -та, -ту; -ми́ста, -ми́ст 
на́мір, -ру, -рові; -міри, -рів 
намі ́ритися, -мі ́рюся, -мі ́ришся; намі ́рся, намі ́ртеся 
наміря́тися, -ря́юся, -ря́єшся 
намі ́сник, -ка, -кові; -ники, -ків 
намі ́сництво, -ва, -ву 
намі ́сниця, -ці; -ниці, -ниць 
намі ́сницький, -ка, -ке
на́мість, присл.
наміта́ти, -та́ю, -та́єш; наме́сти́, -мету́, -мете́ш; намі ́в, -мела́, -мели́; намі ́вши; наме́тений 
намі ́тка, -тки, -тці; -мі ́тки, -мі ́ток 
намі ́шувати, -мі ́шую, -мі ́шуєш; наміша́ти, -ша́ю, -ша́єш; намі ́шаний 
намі ́шувати, -мі ́шую, -мі ́шуєш; наміси́ти, -мішу́, -мі ́сиш, -мі ́сять; намі ́шений, -на, -не 
намо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в 
намо́вити, -мо́влю, -мо́виш, -влять; намо́в, -мо́вмо, -мо́вте 
намо́влений, -на, -не 
намо́влення, -ння, -нню, -нням
намовля́ти, -вля́ю, -вля́єш
на́молот, -ту, -тові
намолоти́ти, -молочу́, -ло́тиш
намоло́чений, -на, -не
намоло́чувати, -чую, -чуєш
на́мордень, -рдня; -мордні, -днів
намо́рений, -на, -не
намори́тися, -морю́ся, -мо́ришся, -ряться
намо́щений, -на -не
намо́щувати, -мо́щую, -мо́щуєш; намости́ти, -мощу́, -мо́стиш
нам’я́ти, намну́, намне́ш
на́м’я́тий, -та, -те
нана́шко, -ка, -кові
нане́сти́, -несу́, -несе́ш; нані ́с, -несла́, -несли́; нані ́сши; див. наноси́ти
нани́з, присл. = вниз
на ні ́вець, присл.
на ніщо́, займ.
На́нкін, -ну, -нові, -ном (місто)
на́нкінський, -ка, -ке
на́ново, присл.
нано́сити, -но́шу, -но́сиш, -сять; нано́сь, -но́сьмо, -но́сьте; наноси́вши; див. нане́сти́
наноси́ти, -ношу́, -но́сиш; наноси́, -носі ́ть
Нансі ́  (м. Nancy), не відм. 
наня́ти, див. найня́ти
на обере́мок, присл.
наоди́нці, присл.
на о́дшибі, на ві ́дшибі, присл.-імен.
наоко́лишній, -ня, -нє
наоко́ло, присл.
нао́пашки, нао́паш, присл.
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нао́рювати, -о́рюю, -о́рюєш; наора́ти, -орю́, -оре́ш, -о́рють
нао́сліп, присл.
наоста́нку, наоста́нці, присл.
нао́хляп, присл.
нао́чне, присл. = очеви́дьки
нао́чний, -на, -не
нао́чність, -ности, -ності, -ністю
нао́чно, присл.
на́пад, -ду; -пади, -дів
напа́дкуватий, -та, -те
напа́дник, -ка; -ники, -ків
напа́дницький, -ка, -ке
напа́льок, -па́лька; -па́льки, -ків
напа́льочок, -чка; -льочки, -чків
напа́м’ять, присл. У́чні ви́учили ві ́рші напа́м’ять
на па́м’ять, імен. Не поклада́йся на па́м’ять. Учи́тель подарува́в мені ́  на па́м’ять кни́жку 
напа́сний, -на, -не 
напа́сник, -ка, -кові; -ники, -ків 
напа́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
напа́сти, -паду́, -де́ш на кого 
напа́сти, -пасу́, -пасе́ш кого 
напа́сть, -сти, -сті, -стю; -па́сті, -стей
напе́вне і напе́вно, присл. 
напекти́, див. напіка́ти 
напере́д, присл. 
напе́ре́ді, присл.
напередо́дні, присл. Напередо́дні свят
наперекі ́р, присл.
наперемі ́нку і навперемі ́нку, присл.
напе́рсток, -стка, в -ку; -пе́рстки, -ків
напи́лок, -пи́лка; -пи́лки, -ків 
напина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є
напира́ти, -ра́ю, -ра́єш на кого, на що; напе́рти, напру́, -ре́ш; напе́р, -пе́рла; напри́, -прі ́ть 
напира́ти, -ра́ю, -ра́єш; напра́ти, наперу́, -пере́ш; напра́в, -ра́ла; напери́, -рі ́ть
на́пис, -су, -сові; -писи, -сів
написа́ння, -ння; -са́ння, -са́нь і -са́ннів, -са́нням
написа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -пи́шуть
напи́тений, -на, -не
напи́тися, -п’ю́ся, -п’є́шся, -п’ю́ться
напі ́в-, приросток, пишемо вкупі: напівголо́дний, напівлюди́на
напівбо́г, -га; -боги́, -гі ́в
напівбрехня́, -ні ́ , -не́ю
напівва́ш, -ша, -ше
напіввідчи́нений, -на, -не
напіветнографі ́чний, -на, -не
напівживи́й, -ва́, -ве́
напівзабу́тий, -та, -те
напівзвіри́на, -ни, -ні
напівінтеліґе́нтний, -на, -не
напівле́жачки, присл.
напівлюди́на, -ни = півлюди́на
напівмі ́й, -моя́, -моє́
напівна́ш, -ша, -ше
напівофіці ́йний, -на, -не
напівпра́вда, -дп
напівроздя́гнений, -на, -не 
напівсвідо́мо, присл. 
напівсерйо́зно, присл.
напівуві ́чливий, -ва, -ве 
напівуві ́чливо, присл. 
напідпи́тку, напідпи́тках, присл. 
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напі ́й, -по́ю, -по́єві, -по́єм; напо́ї, напо́їв, -по́ям
напіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; напекти́, -печу́, -пече́ш; напі ́к, -пекла́, -пекли́; напі ́кши; напечи́, 

-чі ́ть 
напі ́льний, -на, -не 
напі ́р, -по́ру, -по́рові 
напі ́рник, -ка; -ники, -ків 
напі ́чний, -на, -не 
напліта́ти, -лі ́таю, -лі ́таєш; напле́сти, -плету́, -плете́ш; наплі ́в, наплела́, -плели́; наплі ́вши 
напо́внений, -на, -не
напо́внити, -по́вню, -по́вниш; напо́внь, -ньте і напо́вни, -по́вніть
напогото́ві, присл.
напо́єний, -на, -не
напоїт́и, -пою́, -по́їш; напі ́й, -пі ́йте
Наполео́н, -на, -нові 
наполови́ну, присл.; на полови́ну чого, імен. 
наполяга́ти, -га́ю, -га́єш; наполягти́, -ля́жу, -ля́жеш, -ля́жуть; -полі ́г, -полягла́, -полягли́
напо́мацки і навпо́мацки, присл.
напосіда́ти, -да́ю, -да́єш; напосі ́сти, -ся́ду, -ся́деш; -ся́дь, -ся́дьте на кого, на що
напосі ́дливий, -ва, -ве 
напослі ́док, присл. 
на пота́лу кому 
напо́темки, присл. 
напо́тім, присл. 
напоу́мити, -у́млю, -у́миш, -у́млять; напоу́м, -поу́ммо, -поу́мте кого 
напо́хваті, присл.
напоча́тку, присл. = споча́тку
на поча́тку чого, імен. На поча́тку ро́ку 
напо́че[і]пки і навпо́че[і]пки, присл.
напо́ювати, -по́юю, -по́юєш; напоїт́и, -пою́, -по́їш; напі ́й, -пі ́ймо, -пі ́йте
напра́вду, присл. = спра́вді
на пра́вду, імен. Наді ́йся на пра́вду
напреди́во, присл.
напризволя́ще, присл.
наприйма́ти, -ма́ю, -ма́єш
напри́кінці ́ , присл. Напри́кінці ́ він мені ́  сказа́в. Напри́кінці ́  ро́ку 
напри́клад, присл. = при́міром, примі ́рно
на при́клад, імен. На при́клад і ́нших не посила́йся
наприоста́нку, наприоста́нці, присл.
наприпослі ́дку, присл.
на про́бу, імен.
на про́весні, присл.-імен.
напропа́ле, присл.
напро́ти, навпро́ти, присл. і прийм.
напро́чуд, присл.
напру́га, -ги, -зі
напру́жений, -на, -не
напру́ження, -ння, -нню, -нням
напру́жити(ся), -пру́жу(ся), -пру́жиш(ся); -пру́ж(ся), -пру́жмо(ся), -пру́жте(ся)
напру́жувати(ся), -жую(ся), -жуєш(ся)
напряда́ти, -да́ю, -да́єш; напрясти́, -пряду́, -пряде́ш
на́прям, -му, -мові; на́прями, -мів
напряме́ць, навпряме́ць, присл. 
на́прямок, -мку, в -мку; -мки, -мків
напува́ння, -ння, -нню, -нням 
напува́ти, -ва́ю, -ва́єш; див. напоїт́и 
нап’я́сти́ і напну́ти, -пну́, -пне́ш; нап’я́в, нап’я́ла і напну́в, -ну́ла 
на́п’я́тий і на́пну́тий, -та, -те 
нара́да, -ди, -ді; -ра́ди, -ра́д 
нара́дити, -ра́джу, -ра́диш; -ра́дь, -ра́дьмо, -ра́дьте 
наража́тися, -жа́юся, -жа́єшся; нарази́тися, -ражу́ся, -зи́шся на кого, на що 
нара́з (враз, раптом), присл.; на ра́з, імен. Аж нара́з почу́вся сту́кіт (Франко). Дай мені ́  на 
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раз
на ра́нок, імен.
нара́яти, -ра́ю, -ра́єш
нарва́ти, -рву́, -рве́ш, -рву́ть
наректи́, див. наріка́ти
нарече́на, -ної, -ній; -че́ні, -них
нарече́ний, -на, -не
нарече́ний, -ного, -ному; імен.
наре́шті, присл.
Нари́м, -му, -мові, в -мі; нари́мський
нари́тники, -ків, -кам
на́рівні, присл.
на́рівно, присл.
на́рід, на́роду; звич. наро́д 
нарі ́жний, -на, -не (від ріг) 
нарі ́жник, -ка; -ники, -ків 
нарі ́заний, -на, -не 
нарі ́зати, -рі ́жу, -рі ́жеш, -рі ́жуть; нарі ́ж, -рі ́жмо, -рі ́жте 
на́різний, -на, -не
на́різно, присл.
нарі ́зувати, -зую, -зуєш
на́рік (наступного року), присл.
на рік, імен. Найня́вся на рік 
наріка́ння, -ння; -ка́ння, -ка́нь, -ка́ннів, -ка́нням
наріка́ти, -ріка́ю, -ріка́єш; наректи́, -речу́, -рече́ш; нарі ́к, нарекла́, -рекли́; нарі ́кши
нарі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ччів і -рі ́ч, -рі ́ччям
нарко́за, -зи, -зі
Наркомо́с, -су, -сові = Наро́дній Комісарія́т Осві ́ти
наркомо́сівський, -ка, -ке
нарко́тика, -ки, -ці; -тики, -ків
наркоти́чний, -на, -не
наро́д, -ро́ду, -дові, наро́де! -ро́ди, -дів
наро́джений, -на, -не 
наро́дження, -ння, в -нні; -ро́дження, -ро́джень, -дженням 
наро́джуватися, -джуюся, -джуєшся
народи́тися, -роджу́ся, -ро́дишся
наро́дній, -ня, -нє і наро́дний, -на, -не
наро́дність, -ности, -ності 
народо́вець, -до́вця; -до́вці, -ців
народо́вський, -ка, -ке
народозна́вство, -ва, -ву
народозна́вчий, -ча, -че
народолю́бець, -бця; -лю́бці, -бців
народолю́бний, -на, -не
наро́здріб, присл.
нарозка́зувати, -ка́зую, -ка́зуєш
наро́зхрі[и]ст, присл.
нароста́ти, -та́ю, -та́єш
на́ростень, -росня; -росні, -нів
нарости́, -росту́, -сте́ш; -рі ́с, -росла́, -росли́
на́росток, -тка; -ростки, -ків 
наро́шне, присл.
нару́га, -ги, -зі
на ру́ку, не на ру́ку, присл.
на́руч, присл.
нару́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
нарци́з, -за, -зові; -ци́зи, -зів
наря́ддя, -ддя, -ддю = знаря́ддя
наряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш (вбирати) кого; наряди́ти, -ряджу́, -ря́диш
наса́джений, -на, -не 
наса́джування, наса́дження, -ння
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наса́джувати, -са́джую, -джуєш; насади́ти, -саджу́, -са́диш 
насамкіне́ць, присл. 
насамоті ́ , присл. 
насампере́д, присл. 
насе́лений, -на, -не
насе́лення, -ння, -нню, -нням
насели́ти, -селю́, -се́лиш
населя́ти, -ля́ю, -ля́єш
насере́д, присл.
наси́джений, -на, -не
наси́дітися, -си́джуся, -си́дишся
наси́лля, -лля, -ллю, в -ллі
наси́лу, присл. = ле́две. Наси́лу дійшо́в до ха́ти
на си́лу, імен. Не поклада́йся на си́лу
наси́льний, -на, -не
наси́льницький, -ка, -ке
наси́льство, -ва, -ву; -си́льства
на́сип, -пу, -пові; -сипи, -пів
наси́пати, -си́плю, -си́плеш, -си́плють і -си́пиш, -си́плять; наси́п, -си́пмо, -си́пте
насиса́тися, -са́юся, -са́ється
насити́ти, -сичу́, -сити́ш
наси́чений, -на, -не
наси́чення, -ння, -нню, -нням
насіда́ти, -да́ю, -да́єш на кого
насінне́вий, -ва, -ве
насіннєзна́вство, -ва, -ву
насі ́нний, -на, -не
насі ́нник, ка; -ники, -ків
насі ́нництво, -ва, -ву
насі ́ння, -ння, нню, -нням
насі ́сти, -ся́ду, -ся́деш на кого
наскі ́льки, присл.
на скі ́льки, числ. На скі ́льки день?
наскінчу́, присл.
наскіпа́ти, -па́ю, -па́єш
наскі ́пуватися, -пуюся, -пуєшся
на́скіс, на́вскіс(ь), присл.
на́скрізний, -на, -не
на́скрізь, присл.
на́сланий, -на, -не
насла́ти, -стелю́, -сте́леш, -стелють але настели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять
насла́ти, -шлю́, -шле́ш
насліди́ти, -ліджу́, -ліди́ш
на́слідок, -дку; -дки, -дків
наслі ́дування, -ння; -вання, -вань і -ваннів, -ванням
наслі ́дувати, -дую, -дуєш кого, що (а не кому, чому)
наслі ́дувач, -ча, -чеві, чем; -вачі
наслі ́дувачка, -чки, -чці; -вачки, -вачок
на смі ́х, імен.
насміха́ння, -ння, -нню, -нням
насміха́тися, -ха́юся, -ха́єшся з кого, з чого
насмі ́шкуватий, -та, -те 
насмі ́шкувато, присл.
насоло́да, -да, -ді; -ло́ди, -ло́д
наспі ́д, присл.
на́спіл і на́вспі ́л, присл.
наспі ́ти, -пі ́ю, -пі ́єш
наспо́ді, присл.; на спо́ді чого, імен.
наспра́вді, присл.
На́ссав, -ва (м. Nassau); на́ссавський
насса́тися, нассу́ся, -ссе́шся; насси́сь, нассі ́ться
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наста́ння́, -ння́, -нню́, -ння́м 
Наста́сія, -сії, -сією 
наста́ти, -та́ну, -та́неш, -та́нуть 
настача́ти, -ча́ю, -ча́єш; наста́чити, -ста́чу, -чиш, -чать; наста́ч, -та́чте кому чого
насте́лювати, -те́люю, -те́люєш; настели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять
на́стил, -лу; -стили, -лів
настила́ти, -ла́ю, -ла́єш; насла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють 
На́стин, -на, -не (від На́стя) 
насти́рливий, -ва, -ве 
насти́рливість, -вости, -вості, -вістю
на́стіж, на́встіж, присл. 
насті ́льки, насті ́лечки, присл. 
насті ́льний, -на, -не 
насті ́льник, -ка; -ники, -ків 
настовбу́рчений, -на, -не 
настовбу́рчити, -рчу, -рчиш; -бу́рч, -бу́рчмо, -бу́рчте 
настовбу́рчувати, -чую, -чуєш 
насторо́ш[ч]увати, -ро́ш[ч]ую, -ро́ш[ч]уєш (вуха); насторо́ш[ч]ити, -ро́ш[ч]у, -ро́ш[ч]иш; 

насторо́ш[ч], -ро́ш[ч]те 
на́сторч, присл. 
настре́нчений, -на, -не 
настре́нчувати, -чую, -чуєш; настре́нчити, -ре́нчу, -ре́нчиш; настре́нч, -ре́нчте 
на́стрій, -рою, -роєві, -роєм; на́строї, -строїв, -строям
настріля́ти, -ля́ю, -ля́єш
настро́їти, -ро́ю, -ро́їш; настро́й, -ро́йте 
настро́ювати, -ро́юю, -ро́юєш 
настру́нчувати, -чую, -чуєш; настру́нчити, -ру́нчу, -чиш; настру́нч, -ру́нчте
настря́мок, -мку; -ря́мки, -мків
Насту́нин, -на, -не 
Насту́ня, -ні, -нею, -ню! 
насту́пний, -на, -не
насту́рція, -ції, -цією; -ту́рції, -цій
Насту́син, -на, -не
Насту́ся, -сі, -сею, -ту́сю!
насува́ти, -сува́ю, -сува́єш; насу́нути, -су́ну, -су́неш; насу́нь, насу́ньмо, -ньте
насу́щний, -на, -не
на́схиль, присл. 
на́ський, -ка, -ке (від наш)
на сього́дні, присл.
Ната́лин, -на, -не (від Ната́ля)
Ната́лка, -лки, -лці, -лко!
Ната́лчин, -на, -не
Ната́ля, -лі, -лею, -лю!
натача́нка, -нки, -нці; -ча́нки, -ча́нок
натекти́, див. натіка́ти
нате́рти, див. натира́ти
нате́саний, -на, -не
натеса́ти, див. наті ́сувати
натира́ти, -тира́ю, -тира́єш; нате́рти, -тру́, -тре́ш; нате́р, -те́рла
натіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; натекти́, -течу́, -тече́ш; наті ́к, натекла́, -текли́; наті ́кши
наті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; натеса́ти, -тешу́, -те́шеш
на́товп, -пу, -пові; -товпи, -пів
нато́мість, присл.
нато́чений, -на, -не
нато́чування, -ння, -нню
нато́чувати, -то́чую, -то́чуєш; наточи́ти, -чу́, -то́чиш, -то́чать (пи́ва, ме́ду)
натр, -ру = на́трій
натрапля́ти, -пля́ю, -пля́єш; натра́пити, -плю, -пиш, -плять; натра́п, натра́пмо, натра́пте
на́трій, -рію, -рієві, -трієм
натрою́дити, -джу, -диш, -дять; натрою́дь, -ю́дьмо, -ю́дьте
натру́джений, -на, -не 
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натруди́ти, -джу́, -ру́диш, -ру́дять 
натураліза́ція, -ції, -цією 
натуралі ́зм, -му, -мові 
натуралізо́ваний, -на, -не 
натуралізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
натуралі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
натуралісти́чний, -на, -не 
натура́льний, -на, -не 
нату́рник, -ка; -ники, -ків 
нату́рниця, -ці; -ниці, -ниць 
натурфілосо́фія, -фії, -фією 
натще́, присл. 
натще́серце, присл. 
натяка́ння, -ння; -ка́ння, -ка́нь і -ка́ннів
натяка́ти, -ка́ю, -ка́єш; натякну́ти, -кну́, -кне́ш
нау́збіч і на́взбіч, присл.
нау́ка, -ки, -ці; нау́ки, нау́к
науко́вий, -ва, -ве
науко́вість, -вости, -вості, -вістю
науко́во-дослі ́дницький, -ка, -ке
науко́во-дослі ́дчий, -ча, -че
науко́во-техні ́чний, -на, -не
Нау́м, -ма. Нау́мович, -ча. Нау́мівна, -вни. Нау́мів, -мова, -мове
Нау́менко, -ка, -кові (прізв.)
науща́ти, -ща́ю, -ща́єш; наусти́ти, -ущу́, -сти́ш
на́фта, -ти, -ті
нафталі ́н, -ну, -нові
нафталі ́новий, -на, -не
на́фтовий, -ва, -ве
нафтови́к, -ка; -вики́, -кі ́в
нафтя́р, -ра́, -ре́ві; -тярі ́ , -рі ́в
наха́бний, -на, -не
наха́бність, -ности, -ності, -ністю
нахи́лий, -ла, -ле
на́хилки, присл.
нахи́льний, -на, -не
на́хильці, на́хильцем, присл.
на́хідка, -дки, -дці; -хідки, -хідок
Нахічева́н, -ну, -нові, -ва́ном (місто); нахічева́нський, -ка, -ке
нахо́дити, -хо́джу, -хо́диш, -дять; нахо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте 
находи́тися, -ходжу́ся, -дишся, -дяться; находи́сь, -ді ́ться 
нахо́жий, -жа, -же
нахра́пом, присл.
на́хтга́вз, -за, на -зі (нім. Das Nachthaus)
націона́л, -ла; -на́ли, -лів
націона́л-демокра́т, -на́л-демокра́та 
націоналіза́ція, -ції, -цією 
націоналі ́зм, -му, -мові 
націоналізо́ваний, -на, -не 
націоналізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
націоналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
націоналісти́чний, -на, -не 
націона́л-лібера́л, -на́л-лібера́ла 
націона́льний, -на, -не 
націона́льність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -ностей 
націона́льно-революці ́йний, -на, -не 
на́ція, -ції, -цією; на́ції, на́цій 
нацме́ни, -нів, -нам
нацме́ншість, -шости, -шості; -шості, -шостей
нацько́вування, -ння, -нню 
нацько́вувати, -ко́вую, -вуєш
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на́че, нена́че, присл.; на́че б, на́че ж, на́чебто
начепи́ти, -чеплю́, -че́пиш, -че́плять
на́черк, -ку; -черки, -рків
наче́саний, -на, -не
начеса́ти, див. начі ́сувати
начи́нений, -на, -не 
начини́ти, -чиню́, -чи́ниш, -чи́нять 
на́чинка, -нки, -нці; -чинки, -чинок 
начи́ння, -ння, -нню, -нням 
на́чисто, присл. 
начи́таний, -на, -не
начи́таність, -ности, -ності, -ністю
начі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш; начепи́ти, -чеплю́, -че́пиш, -че́плять; начепи́, -пі ́м, -пі ́ть 
начі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; начеса́ти, -чешу́, -че́шеш 
на́чорно, присл. 
начо́си, -сів, -сам
начха́ти, -ха́ю, -ха́єш на що 
наш, на́ша, на́ше, на́шого, на́шої, на́шій; на́ші, на́ших 
нашармака́, присл. 
нашати́р, -ру, -рові 
нашати́рний, -на, -не 
нашвидку́, присл.
на швидку́ руч, імен.
на́шепт, -ту; -шепти, -тів 
нашепта́ти, див. наші ́птувати 
наши́йник, -ка; -ники, -ків 
наши́льник, -ка; -ники, -ків 
наші ́птувати, -ші ́птую, -ші ́птуєш; нашепта́ти, -шепчу́, -ше́пчеш, -ше́пчуть
на шко́ду, імен.
нашкря́бати, -шкря́баю, -баєш
нашоро́шений, -на, -не
нашоро́шити, -ро́шу, -ро́шиш; -шоро́ш, -ро́ште
нашоро́шувати, -ро́шую, -ро́шуєш
на штиб, імен.
наща́док, -дка; -ща́дки, -дків
на ща́стя, присл.
на́ще́, наще́серце, присл. = на́тще́, натще́серце
нащепи́ти, -щеплю́, -ще́пиш, -ще́плять
на́що, присл. На́що мені ́  чо́рні бро́ви, на́що ка́рі о́чі? (Шевч.)
на що́, займ. На що́, на ко́го ти наді ́єшся? На що́ ви натяка́єте?
на́що́сь, присл.; на що́сь, займ.
ная́вний, -на, -це
ная́вність, -ности, -ності, -ністю
не, запереч.; «не» пишемо окремо, коли воно визначає заперечення, а коли «не» 

становить одно поняття з наступним словом, тоді пишемо вкупі; з неві ́рною 
дружи́ною куди́ пі ́ду, то заги́ну (Пісня). Ти не ві ́рний друг (тобто, ти не є ві ́рний друг), бо 
зра́див мене́

не аби́як, присл.
не аби́який, -ка, -ке; не з аби́яким
неакура́тний, -на, -не
Неа́поль, -поля, -полеві, в -лі
неа́польський, -ка, -ке
неба́вом, присл.
небага́тий, -та, -те
небага́то і не бага́то (з різн. відтінками)
небезпе́ка, -ки, -ці; -пе́ки, -пе́к
небезпе́чний, -на, -не
небезпе́чно, присл.
небезпремі ́нно, присл. 
не́біж, -божа, -жеві; -божі, -жів 
небі ́жка, -жки, -жці; -бі ́жки, -бі ́жок
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небі ́жчик, -ка; -чики, -ків
небі ́жчиця, -ці, -цею; -чиці, -чиць
не́бо, -ба, -бу; небеса́, -бе́с
небо́га, -ги, -зі; -бо́ги, -бо́г
небожа́, -жа́ти, -жа́ті, -жа́м; -жа́та, -жа́т
не́божів, -жева, -жеве
небора́к, -ка, -кові і небора́ка, -ки, -ці; -ра́ки, -ків
небосхи́л, -лу; -хи́ли, -лів
небуде́нний, -на, -не
Нева́, -ви́, -ві ́ ; (р.); не́вський, -ка, -ке
невбача́й, присл.
невблага́нний, -на, -не
невблага́нність, -ности, -ності, -ністю
невблага́нно, присл.
невві ́чливий, -ва, -ве
невві ́чливість, -вости, -вості, -вістю
невві ́чливо, присл.
невгава́ючи, дієприсл.
невгамо́вний, -на, -не
невгомо́нний, -на, -не
невгомо́нно, присл.
невда́лий, -ла, -ле
невда́ло, присл.
невда́тний, -на, -не
невда́ча, -чі, -чі, -чею; -да́чі, -да́ч
невдо́взі, присл.
невдово́лений, -на, -не 
невдово́лення, -ння; -во́лення, -во́лень і -во́леннів
невдога́д, присл.
невдя́чний, -на, -не 
невдя́чник, -ка; -ники, -ків 
невдя́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
невдя́чність, -ности, -ності, -ністю 
невели́кий, -ка, -ке 
невели́чкий, -ка, -ке 
невже́, присл.; невже́ б, невже́ ж, невже́ таки, невже́ ж таки, невже́ то, невже́жто
невзамі ́ру, присл. 
невиво́дний, -на, -не
невигі ́дний, -на, -не 
невигі ́дно, присл. 
неви́даний, -на, -не 
неви́дний, -на, -не 
невидю́щий, -ща, -ще
невимо́вний, -на, -не
неви́нний, -на, -не 
неви́нність, -ности, -ності, -ністю 
неви́нно, присл. 
невира́зний; -на, -не
невира́зно, присл. 
невисло́вний, -на, -не 
неві ́глас, -са; -гласи, -сів 
неві ́гласка, -ски; -ски, -сок 
не́від, -вода; -води, -дів 
невідзо́вний, -на, -не 
невідмі ́нний, -на, -не
невідмі ́нно, присл.
невідмі ́нюваний, -на, -не
невідо́мий, -ма, -ме
не́відь що
неві ́льний, -на, -не
неві ́льник, -ка; -ники, -ків
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неві ́льництво, -ва, -ву
неві ́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
неві ́льницький, -ка, -ке
неві ́льничий, -ча, -че
неві ́льно, присл.
неві ́нчаний, -на, -не
не́вір, -ра; -віри, -рів
неві ́ра, -ри, -рі; -ві ́ри, -ві ́р
неві ́рний, -на, -не
неві ́стка, -стки, -стці; -ві ́стки́, -сто́к
неві ́стчин, -на, -не
невла́д, присл.
невмиру́ще, присл.
невмиру́щий, -ща, -ще 
невми́сне, присл. 
невмі ́ння, -ння, -нню, -нням 
нево́ля, -лі, -лею, -во́ле! 
невпам’ятку́, присл. 
невпи́нний, -на, -не 
невпи́нність, -ности, -ності, -ністю 
невпи́нно, присл. 
невпо́кій, -кою, -коєві 
невралгі ́чний, -на, -не 
невралгі ́я, -гі ́ ї, -гі ́єю (гр.) 
неврасте́нік, -ка; -ніки, -ків 
неврастені ́чний, -на, -не 
неврастені ́я, -ні ́ ї, -ні ́єю 
невреґульо́ваний, -на, -не 
невреґульо́ваність, -ности, -ності
неври́т, -ту, -тові
неврожа́й, -жа́ю, -жа́єві, -жа́єм; -жаї,́ -їв́
невро́за, -зи, -зі
невро́ло́г, -га; -ги, -гів
неврологі ́чний, -на, -не
невроло́гія, -гії, -гією (гр.)
невропати́чний, -на, -не
невропато́лог, -га; -логи, -гів
невропатоло́гія, -гії, -гією (гр.)
невсипу́щий, -ща, -ще; невсипу́ще, присл.
невто́мний, -на, -не
невто́мність, -ности, -ності, -ністю
невтраліза́ція, -ції, -цією
невтралізо́ваний, -на, -не
невтралізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
невтраліте́т, -ту, -тові
невтра́льний, -на, -не
невтра́льність, -ности, -ності, -ністю
невтри́мний, -на, -не 
невтруча́ння, -ння, -нню
невтямки́, присл.
невча́сний, -на, -не
невча́сність, -ности, -ності, -ність
невча́сно, присл.
нега́даний, -на, -не
нега́дано, присл.
нега́йний, -на, -не
нега́йно, присл.
не гара́зд, присл.
нега́рний, -на, -не; нега́рно, присл.
негі ́дний, -на, -не
негі ́дник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків
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негі ́дниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
него́да, -ди, -ді; -го́ди, -го́д
негодя́щий, -ща, -ще
него́же, присл.
него́жий, -жа, -же
него́лений, -на, -не
негоспода́рний, -на, -не
негоспода́рність, -ности, -ності, -ністю
негости́нний, -на, -не
негости́нність, -ности, -ності, -ністю
негр, не́гра, -ре! не́гри, -рів 
негрито́с, -са; -то́си, -сів
негритя́нка, -нки, -нці; -тя́нки, -тя́нок
негро́їдний, -на, -не
не́грський, -ка, -ке
неґати́в, -ва, -ву; -ти́ви, -вів
неґати́вний, -на, -не
неґати́вність, -ности, -ності, -ністю
неґати́вно, присл. 
неґа́ція, -ції, -цією (лат. negatio) 
неґліже́ (фр.), не відм. 
неґоція́нт, -та; -я́нти, -тів
Не́ґош, -ша, -шеві (серб. прізв.)
неґре́чний, -на, -не
неґре́чність, -ности, -ності, -ністю
неґре́чно, присл.
неґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш
неда́вній, -ня, -нє
неда́вно, присл.
недале́ко, недале́чко (близько), присл.
неда́ром, неда́рма, присл. 
недбайли́вий, -ва, -ве
недба́лий, -ла, -ле
недба́лість, -лости, -лості, -лістю
недба́ло, присл.
недба́льство, -ва, -ву 
недба́ха, -хи, -сі; -ба́хи, -ба́х (сп. р.)
недвозна́чно, присл.
неді ́ленька, -ньки, -ньці; -леньки, і -леньок
неді ́лешній, -ня, -нє
неді ́ля, -лі, -лею; -ді ́лі, -ді ́ль
неді ́льний, -на, -не
недобача́ти, -ча́ю, -ча́єш (погано бачити). Недобача́ю тро́хи, але не доба́чаю у цьо́му 

по́милки
недо́биток, -тка; -битки, -ків
недобі ́р, -бо́ру; -бо́ри, -рів
недо́бре, присл.
недо́брий, -ра, -ре
недо́вгий, -га, -ге
недо́вго, присл.
недовідо́мий, -ма, -ме
недові ́ра, -ри, -рі і недові ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям
не до вподо́би, імен.-присл. 
недогі ́дний, -на, -не 
недогле́[я́]діти, -гле́[я́]джу, -диш чого (проґа́вити), але не догле́[я́]діти (не поба́чити) чого 
недо́гляд, -ду, -дові; -ляди, -дів 
недо́гризок, -зка; -ризки, -зків 
недозво́лений, -на, -не (заборонений)
недозво́ленний, -на, -не (що не можна дозволити)
недозволе́нність, -нности, -нності, -нністю
недо́їдок, -дка; -їдки, -дків
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недокі ́нчений, -на, -не
недокі ́нчення, -ння, -нню
недоко́наний, -на, -не
недокро́[і ́ ]вний, -на, -не
недокро́[і ́ ]в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям
недо́курок, -рка; -курки, -рків 
недола́дний, -на, -не 
недола́дно, присл. 
не до ладу́, присл. 
недо́ленька, -ньки, -ньці 
недо́лік, -ку, -кові 
недолі ́тній, -ня, -нє 
недолу́гий, недолу́жний, -на, -не 
недо́людок, -дка; -людки, -дків 
недо́ля, -лі, -лею, -ле! 
недопла́та, -ти, -ті
не до ре́чі, присл.
недоре́чний, -на, -не
недоре́чність, -ности, -ності, -ністю
недорі ́д, -ро́ду; -ро́ди, -дів
недорі ́дний, -на, -не
недорі ́ка, -ки, -ці; -рі ́ки, -рі ́к
недорі ́куватий, -та, -те
недо́росток, -тка, -ткові; -ростки, -ків
недосві ́дчений, -на, -не
недосві ́дченість, -ности, -ності, -ністю
недо́сить, присл.
не до смаку́, присл.
недоста́тній, -ня, -нє
недоста́тньо, присл.
недоста́ток, -тку; -та́тки, -тків
недоста́ча, -чі, -чі, -чею; -ста́чі, -ста́ч
недося́жний, -на, -не
недося́жність, -ности, -ності, -ністю
недото́рканий, -на, -не 
недото́рканість, -ности, -ності, -ністю
недоторка́нний, -на, -не 
недо́уздок, -дка; -уздки, -дків
недоу́мкуватий, -та, -те
недочува́ти, -ва́ю, -ва́єш (тро́хи)
не дочу́ти чого
недошми́ги, присл.
неду́га, -ги, -зі; -ду́ги, -ду́г
неду́жий, -жа, -же
нежа́лісливий, -ва, -ве
не́жить, -ті, -ті, -ттю (ж. р.); -ті, -тів і не́жит, -ту; -жити, -тів (ч. р.)
нежона́тий, -та, -те
неза́бавки, незаба́вом, присл.
незаба́ром, присл.
не́забудь, -ді; на не́забудь
незабутни́й, -на́, -не́
незабу́тній, -ня, -нє
незабу́тньо, присл.
незадові ́льно, присл.
незадово́лений, -на, -не з чого і чим
незадово́лення, -ння, -нню, -нням
неза́йманий, -на, -не
неза́йманість, -ности, -ності, -ністю
незако́нний, -на, -не
незако́нність, -нности, -нності, -нністю
незамі ́жня, -ньої, -ній 
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незамо́жний, -на, -не
незамо́жник, -ка; -ники, -ків
незамо́жницький, -ка, -ке
незба́гнений, -на, -не
незба́гненість, -ности, -ності
незбагне́нний, -на, -не 
незбагне́нність, -нности, -нності, -нністю
незвича́йний, -на, -не
незвича́йність, -ности, -ності, -ністю
незвича́йно, присл.
незві ́даний, -на, -не
незгі ́рш, незгі ́рше, присл.
незгі ́рший, -ша, -ше
незго́да, -ди, -ді; незго́ди, -зго́д
незгра́ба, -би, -бі; -гра́би, -гра́б
незгра́бний і незґра́бний, -на, -не
незгра́бно і незґра́бно, присл.
незда́тний, -на, -не
незда́тність, -ности, -ності, -ністю
незді ́бний, -на, -не
незді ́йснений, -на, -не (що не здійснився)
незді ́йсненість, -ности, -ності
нездійсне́нний, -на, -не (що не може здійснитися) 
нездійсне́нність, -нности, -нності, -нністю
нездола́нний, -на, -не
нездола́нність, -нности, -нності, -нністю
нездоро́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям 
незду́жається кому 
незду́жати, -жаю, -жаєш (хво́ріти), але не зду́жати (не могти́) 
незичли́вий, -ва, -ве 
незла́гідний, -на, -не 
незла́года, -ди, -ді; -годи, -год 
незла́мний і незло́мний, -на, -не 
незла́[о́]млість, -мности, -мності, -мністю
незліче́нний, -на, -не 
незліче́нність, -нности, -нності, -нністю
незлости́вий, -ва, -ве 
незлости́вість, -вости, -вості, -вістю
незмі ́нний, -на, -не
незмі ́нність, -ности, -ності, -ністю
незмі ́нно, присл.
незміре́нний, -на, -не (що не можна зміряти)
незмі ́ряний, -на, -не
незна́йко, -ка, -кові; -на́йки, -ків
незнайо́ма, -мої, -мій; -йо́мі, -мих
незнайо́мець, -йо́мця; -йо́мці, -йо́мців
незнайо́мий, -ма, -ме
незнайо́мий, -мого, -мому; -йо́мі, -мих; імен.
незна́ний, -на, -не 
незна́ння, -ння, -нню, -нням
не зна́ти що
незрида́нний, -на, -не
незрі ́вняний, -на, -не (що не зрівняли)
незрівня́нний, -на, -не (що не можна зрівняти)
незрозумі ́лий, -ла, -ле
незрозумі ́лість, -лости, -лості, -лістю
не з руки́, присл.
незру́чний, -на, -не
незру́чність, -ности, -ності, -ністю
незру́чно, присл.
незря́чий, -ча, -че
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незуга́рно, присл.
незформо́ваний, -на, -не
незціле́нний, -на, -не
незчисле́нний, -на, -не
незчисле́нність, -нности, -нності, -нністю
незчисле́нно, присл.
незчу́тися, -чу́юся, -чу́єшся
не йме́ться ві ́ри кому, чому
неймові ́рний, -на, -не
неймові ́рність, -ности, -ності, -ністю
неймові ́рно, присл.
не йня́ти ві ́ри кому, чому
некори́сливий, -ва, -ве 
Некра́сов, -ва, -ву, -вим (рос. письм.)
некро́ло́г, -га, в -зі; -ло́ги, -гів (гр.)
некроло́жний, -на, -не
некро́піль, -поля, -полеві; -полі, -лів
не́крут, -та; -рута, -тів
не́крутський, -ка, -ке
некру́тчина, -ни, -ні
не́ктар, -ру, -рові, в -рі
не́лад, -ду, -дові, в не́ладі; -лади, -дів
нела́дно, присл.
не ле́гко, присл.
нелеґа́льний, -на, -не
нелеґа́льність, -ности, -ності, -ністю
нелеґа́льно, присл.
не́линь, -ня; -лині, -нів (дуб)
нелі ́тній, -ня, -нє
не́люб, -ба, -бові; -люби, -бів
нелю́дський, -ка, -ке
нелю́дськість, -кости, -кості, -кістю
нелю́дяний, -на, -не
нелю́дяність, -ности, -ності
нема́, нема́є, присл. Нема́ кому́ розпита́ти, чого́ пла́чуть о́чі, нема́ кому́ розказа́ти, чого́ 

се́рце хо́че (Шевч.). Нема́ на сві ́ті Украї́ни, нема́є дру́гого Дніпра́ (Шевч.)
не ма́є, дієсл. Він не ма́є гро́шей
нема́ де; нема́ кого́, кому́; нема́ коли́; нема́ куди́; нема́ що
Немезі ́да, -ди, -ді
немилосе́рдний і немилосе́рдий
немилосе́рдно, присл.
немилосе́рдя, -дя, -дю, -дям
немину́че, присл.
немину́чий, -ча, -че
немину́чість, -чости, -чості, -чістю
Не́мирів, -рова, -рову, -ровом, в -рові (м.)
не́мирівський, -ка, -ке 
Не́мирівщина, -ни, -ні
немі ́ряний, -на, -не
не́міч, -мочі, -мочі, не́міччю; не́мочі, -чей
не́мічний, -на, -не
немо́в, присл.; немо́в би, немо́в же, немо́в то; немо́в би то 
немовля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
немовля́тко, -ка, -кові; -ля́тка, -ля́ток
неможли́вий, -ва, -ве 
неможли́вість, -вости, -вості, -вістю
неможли́во і не можли́во (з різн. знач.)
не мо́жна, присл. 
немо́жний, -на, -не
не́мощен, -мощна, -щне = не́мощний
не́мощі, -щів, -щам
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нем’яки́й, -ка́, -ке́
нена́видіти, -виджу, -видиш; нена́видь, -видьмо, -видьте
нена́видний, -на, -не
нена́ви́сний, -на, -не
нена́висть, -висти, -висті, -вистю
ненавми́сне, присл.
ненавми́сний, -на, -не
ненаголо́шений, -на, -не
ненадо́вго, присл.
ненаже́р, -ру, -рові (обжерливість)
ненаже́ра, -ри, -рі; -же́ри, -же́р (сп. р.)
ненаже́рливий, -ва, -ве 
ненаже́рливість, -вости, -вості, -вістю
нена́їдний, -на, -не
ненаро́ком, присл.
Ненаси́тець, -тця, -тцеві; ненаси́тецький
ненаста́нний, -на, -не 
ненаста́нність, -нности, -нності, -нністю
ненаста́нно, присл.
нена́ський, -ка, -ке
не на часі ́ , імен.
нена́че, на́че, присл.; нена́че б; нена́че ж; нена́че то; нена́чебто
не́нин, -на, -не (від не́ня)
ненорма́льний, -на, -не
ненорма́льність, -ности, -ності, -ністю
не́ня, -ні, -нею, не́не! не́ні, нень
не́нька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
не́ньчин, -на, -не
необа́чний, -на, -не
необа́чність, -ности, -ності, -ністю
необа́чно, присл.
необґрунто́ваний, -на, -не
необере́жний, -на, -не
необере́жність, -ности, -ності, -ністю
необов’язко́вий, -ва, -не
необов’язко́вість, -вости, -вості, -вістю
необов’язко́во, присл.
необхі ́дний, -на, -не
необхі ́дність, -ности, -ності 
неовіталі ́зм, -му, -мові
неодмі ́нний = невідмі ́нний, -на, -не 
неозна́чений, -на, -не
неозна́ченість, -ности, -ності, -ністю
неозо́рий, -ра, -ре
неокантія́нство, -ва, -ву
неокля́сик, -ка; -сики, -ків
неоклясици́зм, -му, -мові
неокляси́чний, -на, -не
неокритици́зм, -му, -мові
неоліти́чний, -на, -не
неологі ́зм, -му; -гі ́зми, -мів (гр.)
неомалтузія́нство, -ва, -ву
Неоні ́ла, -ли, -лі 
неоплатоні ́зм, -му, -мові 
неоплато́нік, -ка; -ніки, -ків 
неоргані ́чний, -на, -не 
неоргані ́чно, присл. 
неороманти́зм, -му, -мові 
неосві ́чений, -на, -не 
неосві ́ченість, -ности, -ності, -ністю 
неособо́вий, -ва, -ве 
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неося́жний, -на, -не 
неося́жність, -ности, -ності, -ністю 
неофі ́т, -та; -фі ́ти, -тів 
неофі ́тський, -ка, -ке 
неофутури́зм, -му, -мові 
неофутури́ст, -та; -ри́сти, -тів 
неоха́йний, -на, -не 
неоха́йність, -ности, -ності, -ністю 
неоха́йно, присл. 
неохо́та, -ти, -ті 
неохо́че, присл.
неоціне́нний, -на, -не (що не можна оцінити)
неп, -пу, -пові
непа́м’ять, -ті, -ті, -ттю
непе́вний, -на, -не
непе́вність, -ности, -ності, -ністю
не пере́ливки, присл.
неперемо́жний, -на, -не
неперемо́жність, -жности, -жності, -жністю
неперемо́жно, присл. 
неперехідни́й, -на́, -не́ 
неписьме́нний, -на, -не 
неписьме́нність, -нности, -нності, -нністю
непідле́глий, -ла, -ле 
непідле́глість, -лости, -лості, -лістю
неплі ́дний, -на, -не 
неплі ́дність, -ности, -ності, -ністю 
не́пман, -на; -мани, -нів
не́пманський, -ка, -ке
непобо́рний, -на, -не
непова́га, -ги, -зі
непови́нний, -на, -не
непови́нність, -нности, -нності, -нністю
непови́нно, присл. 
неповнолі ́тній, -ня, -нє
неповнолі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
непого́джений, -на, -не
непого́дженість, -ности, -ності, -ністю
непода́леку, присл. 
неподво́єний, -на, -не
неподво́єння, -ння, -нню
неподо́бний, -на, -не
непо́кі ́й, -кою, -ко́єві, в -ко́ї
непокі ́рливий, -ва, -ве
непокі ́рний, -на, -не
непоко́їти, -ко́ю, -ко́їш, -ко́їть; непоко́й, -ко́йте
неполю́дському, присл. 
непоми́льний, -на, -не
непоми́льність, -ности, -ності, -ністю
непоми́льно, присл.
непопра́вний, -на, -не
непорозумі ́ння, -ння; -мі ́ння, -мі ́нь і -мі ́ннів
непору́шний, -на, -не 
непору́шність, -ности, -ності, -ністю
непору́шно, присл.
непосидю́щий і непосидю́чий, -ча, -че
непосла́бний, -на, -не
непо́слух, -ху, -хові
непоти́зм, -му, -мові
непо́тріб, -ребу, -ребові
непотрі ́бний, -на, -не
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непотрі ́бно, присл.
непохи́тний, -на, -не
непохи́тність, -ности, -ності, -ністю
непохи́тно, присл.
непоша́на, -ни, -ні
неприві ́тний, -на, -не
неприві ́тність, -ности, -ності, ністю
неприві ́тно, присл.
неприє́мний, -на, -не 
неприє́мність, -ности, -ності, -ністю
неприє́мно, присл.
неприйнятни́й і непринятни́й, -на́, -не́
неприка́яний, -на, -не
неприка́яність, -ности, -ності, -ністю
непримире́нний, -на, -не 
непримире́нність, -нности, -нності, -нністю
неприпи́нений, -на, -не 
неприпи́нний, -на, -не
неприпи́нність, -нности, -нності, -нністю
неприпуще́нний, -на, -не
неприро́дний, -на, -не
неприро́дно, присл.
неприрожде́нний, -на, -не
непристо́йний, -на, -не
непристо́йність, -ности, -ності
непристосо́ваний, -на, -не
непристосо́ваність, -ности, -ності, -ністю
непрису́тній, -ня, -нє
неприто́мний, -на, -не
неприто́мність, -ности, -ності, -ністю
неприторе́нний, -на, -не 
неприхи́льний, -на, -не
неприхи́льник, -ка; -ники, -ків
неприхи́льність, -ности, -ності, -ністю
неприче́тний, -на, -не 
неприче́тність, -ности, -ності, -ністю
непри́чком, присл. 
непри́язний, -на, -не
непри́язність, -ности, -ності, -ністю
непри́язно, присл.
непри́язнь, -ні, -ні, -зню
непродукти́вність, -ности, -ності, -ністю
непродукти́вний, -на, -не 
непроспе́нний, -на, -не
непро́ханий, -на, -не
непрохі ́дни́й, -на, -не 
непро́щений, -на, -не (що не простили)
непроще́нний, -на, -не (що не можна простити)
непрями́й, -ма́, -ме́
не́путити, не́пучу, не́путиш
непу́тній, -ня, -нє
непу́тньо, присл. 
нера́дісний, -на, -не 
нера́дісно, присл.
не раз, присл. 
нера́но, присл.
нерв, -ва; не́рви, -вів, -вам 
нерво́вий, -ва, -ве 
нерво́вість, -вости, -вості, -вістю 
нервува́ти, нерву́ю, -ву́єш 
нереїд́а, -реїд́и; -реїд́а, -реїд́
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нері ́вно, присл.
нері ́вня, -ні, -нею
нерішу́че, присл.
нерішу́чий, -ча, -че
нерішу́чість, -чости, -чості, -чістю
неро́ба, -би, -бі; -ро́би, -ро́бів і -ро́б
неробі ́тний, -на, -не
неродю́чий, -ча, -че
неродю́чість, -чости, -чості, -чістю
нерозбі ́рливий, -ва, -ве
нерозбі ́рний, -на, -не
нерозбі ́рність, -ности, -ності, -ністю
нерозбі ́рно, присл.
нерозсу́дливий, -ва, -ве
нерозсу́дний, -на, -не
нерозсу́дність, -ности, -ності, -ністю
неро́зум, -му, -мові
нерухо́мий, -ма, -ме
нерухо́мість, -мости, -мості, -містю
нерухо́мо, присл.
несамови́тий, -та, -те
несамови́то, присл.
несамохі ́ть, присл. 
несвідо́мий, -ма, -ме чого
несвідо́мість, -мости, -мості, -містю
несві ́тський, несві ́тній. Несві ́тський крик, біль
несвоєча́сний = невча́сний, на, -не
не́сений, -на, -не
несесе́р, -ра; -се́ри, -рів
не си́ла (терпі ́ти тощо) 
неска́заний, -на, -не; дієпр. (що не сказали)
несказа́нний, -на, -не (що не можна висловити)
несказа́нно, присл.
нескі ́нчений, -на, -не; дієпр.
нескінче́нний, -на, -не; прикм.
нескінче́нність, -нности, -нності, -нністю
несла́ва, -ви, -ві
несла́вити, -влю, -виш, -влять
не слі ́д, присл.
неслухня́ний, -на, -не
неслухня́ність, -ности, -ності, -ністю
неслу́шний, -на, -не
неслу́шно, присл.
не́смак, -ку, -кові
не смакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
несма́чни́й, -на́, -не́
несма́чно, присл.
несмі ́ливий, -ва, -ве; несмі ́лий, -ла, -ле
несмі ́ливо, несмі ́ло, присл.
несосвіте́нний, -на, -не
несподі ́ваний, -на, -не 
несподі ́ваність, -ности, -ності, -ністю
несподі ́ванка, -нки, -нці; -ванки, -ванок
несподі ́вано, присл. 
неспо́кі ́й, -ко́ю, -ко́єві, в -ко́ї
неспра́вжній, -ня, -нє
несприя́тливий, -ва, -ве
несприя́тливо, присл.
неспромо́га, -ги, -зі
неспромо́жний, -на, -не
неспромо́жність, -ности, -ності, -ністю

337



Російсько-український словник ділової мови

неста́к, присл. Неста́к бага́то 
неста́лий, -ла, -ле
неста́лість, -лости, -лості, -лістю
нестате́чний, -на, -не
нестате́чність, -ности, -ності, -ністю
нестате́чно, присл.
неста́ток, -тку; -та́тки, -тків
нестеме́нний, -на, -не
нестеменні ́сінько, присл.
нестеме́нно, присл. 
нестерпу́че, присл.
нестерпу́чий, -ча, -че
не́сти́, несу́, несе́ш, несе́, несу́ть; ніс, несла́, несли́; ні ́сши; неси́, несі ́м, несі ́ть
не́сти́ся, несу́ся, несе́шся; ні ́сся, несла́ся, несли́ся
Не́стір, -тора. Не́сторович, -ча. Не́сторівна, -вни. Не́сторів, -рова, -рове
нестя́ма, -ми, -мі
нестя́митися, -млюся, -мишся
нестя́мний, -на, -не
несьогосві ́тній, -ня, -нє
нетакто́вний, -на, -не
нетакто́вно, присл.
нетерпля́че, присл.
нетерпля́чий, -ча, -че
нетерпля́чка, -чки, -чці
нетіпа́ха, -хи, -сі; -па́хи, -па́х
нетовари́ський, -ка, -ке
нетолера́нтний, -на, -не
не тре́ба, присл.
не́три, -рів, -рам, в не́трах і не́трі, -рів, -рям, в -рях
нетрива́лий, -ла, -ле
нетрива́лість, -лости, -лості, -лістю
нетру́джений, -на, -не
не́тто (іт.), не відм.
нетя́га, -ги, -зі; -тя́ги, -тя́г
нетя́зький, -ка, -ке
нетя́митися, -млюся, -мишся
нетя́млячись, дієприсл.
нетяму́чий і нетяму́щий, -ща, -ще
нетяму́ч[щ]ість, -чости, -чості, -чістю
неува́га, -ги, -зі
неува́жний, -на, -не
неува́жно, присл.
не́ук, -ка, -кові, не́уку! не́уки, -ків 
неуста́лений, -на, -не 
неуста́леність, -ности, -ності, -ністю 
неутомле́нний, -на, -не, прикм. 
неухи́льний, -на, -не
неухи́льно, присл.
не́уцтво, -ва, -ву 
не́уцький, -ка, -ке
нефри́т, -ту, -тові
неха́й, хай, присл.; неха́й би то, неха́й же, неха́й но 
не́хворощ, -щі, -щі, -рощю і не́хворо́ща, -щі, -щі, -щею 
нехи́бний, -на, -не 
не́хіть, -хоті, -хоті, -хіттю 
не́хотя, нехотячи́, присл. 
нехри́ще́ний, -на, -не
не хто і ́нший, займ.
не́хтування, -ння, -нню, -нням 
не́хтувати, -тую, -туєш ким, чим і кого, що
не́цьки, не́цьок, -цькам
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нече́в’я, -в’я, -в’ю; знече́в’я, присл. 
нече́мний, -на, -не 
нече́мність, -ности, -ності, -ністю 
нече́мно, присл.
нечепу́ра, -ри, -рі; -пу́ри, -пу́р 
нечепу́рний, -на, -не
нечепу́рність, -ности, -ності, -ністю
нечепу́рно, присл.
нече́саний, -на, -не
нече́сний, -на, -не
нече́сність, -ности, -ності, -ністю
нечисле́нний, -на, -не
нечисле́нність, -нности, -нності, -нністю
нечи́стий, -та, -те
не́чисть, -ти, -ті, -чистю
нечитки́й, -ка́, -ке́ (що читати важко) 
нечіпа́й-зі ́лля, -па́й-зі ́лля, -па́й-зі ́ллю
нечітки́й, -ка́, -ке́ (неясний) 
нечі ́тко, присл. 
нечу́ваний, -на, -не 
нечу́вано, присл.
Нечу́й, -чуя́, -чує́ві, Нечуїв́, -є́ва, -є́ве (укр. письм.) = Нечу́й-Леви́цький
Нечу́й-Леви́цький, Нечуя́-Леви́цького (укр. письм.)
нечупа́ра, -ри, -рі; -па́ри, -па́р = нечепу́ра
нешвидки́й, -ка́, -ке́ 
нешкідли́вий, -ва, -ве
нещасли́вий, -ва, -ве
неща́сний, -на, -не
неща́сник, -ка; -ники, -ків 
неща́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
неща́стя, -тя, -тю, в неща́сті
нещи́рий, -ра, -ре 
нещи́рість, -рости, -рості, -рістю 
нещи́ро, присл.
нещі ́льність, -ности, -ності, -ністю
нещі ́льно, присл.
нещода́вній, -ня, -нє
нещодавно́, присл.
нещодо́вго, присл.
не що і ́нше, займ.
нещо́йно, присл.
неяки́йсь, неяка́сь, неяке́сь
Нєдзє́льський, -кого (польське пр.)
Нє́свіж, -жу, -жеві (рос. місто); нє́свізький, -ка, -ке
ни́ва, -ви, -ві, ни́во! ни́ви, -нив 
нив’я́, -в’я́; -в’ю́, -в’я́м 
ни́діти, -дію, -дієш; не ни́дій, ни́дійте 
ни́жній, -ня, -нє
Ни́жній Но́вгород, -нього Но́вгорода (рос. м.)
нижньоновгоро́дський, -ка, -ке
ни́жчати, -жчаю, -жчаєш
ни́жче, присл.
нижчезазна́чений, -на, -не
нижчезга́даний, -на, -не 
нижчепідпи́саний, -на, -не 
ни́жчий, -ча, -че; -чі, -чих 
низе́нький, -ка, -ке 
низе́нько, присл. 
низе́сенький, -ка, -ке
низе́сенько, присл.
низина́, -ни́, -ні ́ ; -зи́ни, -зи́н
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низи́нний, -на, -не
ни́зка, -зки, -зці; ни́зки, ни́зок
низьки́й, -ка́, -ке́
ни́зько, присл.
низькоді ́л, -до́лу, на -до́лі; -до́ли, -лів
низькоро́слий, -ла, -ле
Никоди́м, -ма. Никоди́мович, -ча. Никоди́мівна, -вни
Ни́копіль, -поля, -полеві (м.); ни́копільський, -ка, -ке 
Нимидо́ра, -ри, -рі 
ни́ні, присл. 
ни́нішній, -ня, -нє
ни́ньки, присл. = ни́ні
ни́рка, -ки, -рці; ни́рки́, ни́ро́к
нирце́м, присл.
ни́ти, ни́ю, ни́єш; не ний, не ни́йте
ни́тка, -тки, -тці; нитки́, нито́к
ни́тяний, -на, -не
ни́ций, -ца, -це
ни́цьма, ниць, присл.
Ничи́пір, -пора. Ничи́порович, -ча. Ничи́порівна, -вни. Ничипо́рів. -рова, -рове
ни́шком, присл.; ни́шком-ти́шком
ни́шпорити, -рю, -риш, -рять; ни́шпор, -пормо, -порте 
ни́щечком, присл. 
ни́щити, ни́щу, ни́щиш, ни́щать; нищ, ни́щім і ни́щмо, ни́щіть і ни́щте
ни́щитися, -щуся, -щиться, -щаться
ні, присл.; ні-ні. А чи лю́биш мене́, а чи ні? (Пісня). Ні ́  з ким мені ́  розмовля́ти. Ні в сих, ні в 

тих. Ні сюди́, ні туди́. Ні сі ́ло, ні впа́ло. Я не ба́чив ні ра́зу
Нібелю́нґи, -ґів, -ґам
ні ́би, присл.; ні ́биж, ні ́бижто, ні ́бито, ні ́би як
нівелюва́ння, -ння, -нню, -нням
нівелюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
нівеля́ція, -ції, -цією
нівельо́ваний, -на, -не
ні ́вець, уні ́вець, нані ́вець, присл.
ні ́вечення, -ння, -нню, -нням
ні ́вечити, -вечу, -вечиш, -вечать; ні ́веч, ні ́вечмо, ні ́вечте
нізві ́дки, нівідкіля́, присл. 
нівро́ку, присл. 
ніги́ч, присл.
нігілі ́зм, -му, -мові (від лат. nihil) 
нігілі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
нігілісти́чний, -на, -не 
нігілі ́стський, -ка, -ке 
ні ́готь, ні ́гтя, -гтеві, -гтем, на ні ́гті; ні ́гті, ні ́гтів, ні ́гтям
Ні ́ґер, -ґера, -ґерові (ріка) 
ні ́де, присл. Ні ́де пра́вди ді ́ти
ніде́, присл. Ніде́ нема́ пра́вди
нідерля́ндець, -ндця; -ля́ндці, -дців 
Нідерля́нди, -дів, -дам 
нідерля́ндський, -ка, -ке
ні до́ чого
ніж, ніже́ (як), сп.; ні ж присл. (рос. нет же). Лу́чче було́ ді ́вчиною, ніж тепе́ра молоди́цею 

(Пісня). Так ні ж таки́, не п’я́ний (Гоголь)
ніж, ножа́, -же́ві, -же́м, на ножі ́ , но́же і но́жу! ножі ́ , -жі ́в, -жа́м
Ні ́жен, -на, -нові, -ном, в -ні (м.)
ні ́женський, -ка, -ке
Ні ́женщина, -ни, -ні
ні ́женька, -ньки, -ньці; ні ́женьки
ні ́жка, ні ́жки, -жці; ні ́жки́, ні ́жо́к
ніза́що, при-сл.; ні за що, займ. Ніза́що не піду́. Мені ́  ні ́  за що люби́ти
нізві ́дки, нізвідкіля́, присл.
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ні ́здро, -ра, -ру; ні ́здра, ні ́здер і ні ́здрів, -рам = ні ́здря
ніздрува́тий, -та, -те
ні ́здря, -дрі, -дрею; ні ́здрі, ні ́здрів, ні ́здрям
нізчи́мний, -на, -не
Нікара́ґуа (країна), не відм.
ні ́кель, ні ́клю, -клеві, -клем 
Ніке́я, -ке́ї, -ке́єю (місто); ніке́йський, -ка, -ке
Нікі ́тін, -на, -ну, -ном (рос. пр.) 
ніклюва́ти, -клю́ю, -клю́єш 
нікльо́ваний, -на, -не
нікогі ́сінько, не відм.
ні ́ко́го, ні ́ко́му, див. ніхто́ 
ні ́коли (нема часу), присл. 
ніко́ли, присл. 
ні ́кольство, -ва, -ву 
ніко́тин, -ну, -нові 
ні ́куди, присл.; ніку́ди, присл. 
Ніку́ліно, -на, -ну, -ном (рос. ст.) 
нікче́мний, -на, -не
нікче́мність, -ности, -ності, -ністю
Ніл, -ла, -лові (р.); ні ́льський, -ка, -ке
нім, сп.
Ні ́ман, -на (ріка); ні ́манський, -ка
німб, -бу, -бові; ні ́мби, -бів 
ні ́мець, ні ́мця, -мцеві, -мцем, на ні ́мці, ні ́мче і ні ́мцю! ні ́мці, -ців 
німе́цький, -ка, -ке 
Німе́ччина, -ни, -ні 
німи́й, -ма́, -ме́ 
німі ́ти, -мі ́ю, -мі ́єш 
ні ́мка, -мки, -мці; ні ́мки, -мок 
німке́ня, -ні, -нею, -не! -ке́ні, -ке́нь
німува́нння, -ння, -нню 
німува́ти, -му́ю, -му́єш
німува́тий, -та, -те 
ні ́мфа, -фи, -фі; ні ́мфи, німф 
німфома́нія, -нії, -нією
німча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т 
ні ́мчик, -ка; -чики, -ків 
ні ́мчити, ні ́мчу, ні ́мчиш, -чать 
Ні ́на, -ни, -ні, -но! Ні ́нин, -на, -не 
ніна́що, присл. Це́рква на́ша з да́вніх літ перейшла́ ніна́що (Руданський)
ні ́  на що, займ. Ні ́  на що купи́ти хлі ́ба
ні про ві ́що, займ.
ні про́ що́, займ.
нірва́на, -ни, -ні
ні ́рка, -ки, -ці; ні ́рки́, ні ́ро́к (зм. від нора́)
ніс, но́са, но́сові, на но́сі; носи́, -сі ́в
Ніс, Но́са, Но́сові (прізв.) 
нісені ́тниця, -ці, -цею
нітри́т, -ту, -тові
нітроге́н, -ну, -нові
нітрогліцери́н, -ну, -нові
ніхто́, ні ́ко́го, ні ́ко́му, ні ́ки́м, ні ́  до ко́го, ні ́  з ки́м, ні ́  на ко́му і на нікі ́м
Ні ́цца, -ци, -ці, -цою; ні ́цький, -ка, -ке
Ні ́цше (нім. філ.), не відм. 
ніцшеа́нець, -нця; -а́нці, -нців
ніцшеа́нство, -ва, -ву
ніцшеа́нський, -ка, -ке
ніч, но́чі, но́чі, ні ́ччю, но́че! но́чі, ноче́й, ноча́м, ноча́ми
нічи́й, нічия́, нічиє́, нічийо́го, нічиє́ї, нічиїм́, ні з чиїм́
нічичи́рк, присл.
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нічлі ́г, див. ночлі ́г
нічни́й, -на́, -не́
нічоге́нький, -ка, -ке
нічоге́сенький, -ка, -ке
нічогі ́сінько, не відм.
ні ́чого, присл. 
нічо́го, нічо́му, займ.
ні ́ччю, ор. одн. від ніч
ні ́ша, -ші, -ші, -шею; ні ́ші, ніш 
Ніщи́нський, -кого, -кому (прізв.) 
ніщо́, нічо́го, нічо́му, нічи́м; ні ́  до́ чо́го; ні з чи́м і з нічи́м, ні про що́ 
Ніяґа́ра, -ри, -рі 
ніяґа́рський, -ка, -ке
ні ́як, присл.; нія́к, присл.
нія́кий, нія́ка, нія́ке, нія́кого, нія́кої... ні на я́кім і на нія́кім 
ні ́яковість, -вости, -вості, -вістю
ні ́якові ́ти, -вію, -вієш
ні ́ я́ково, ні ́ я́ко, присл. 
но, частка; пишемо окремо: скажи́ но, піди́ но
нова́тор, -ра; -тори, -рів
нова́торка, -рки, -рці; -торки, -торок
нова́торство, -ва, -ву 
нова́торський, -ка, -ке 
Но́вгород, -да, -дові (р. м.); новгоро́дський, -ка, -ке 
новгородсі ́верський, -ка, -ке 
Но́вгород-Сі ́верський, -рода-Сі ́верського (місто)
новелі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
нове́ля, -лі, -лею; -ве́лі, -ве́ль
нове́сенький, -ка, -ке
нови́й, -ва́, -ве́
новина́, -ни́, -ні ́ ; -ви́ни, -ви́н
нови́нний, -на, -не
Нови́цький, -кого, -кому (укр. і рос. прізв.)
нові ́сінький, -ка, -ке
нові ́тній, -ня, -нє
нові ́ший, -ша, -ше 
новобра́нець, -нця; -бра́нці, -нців 
новозапози́чений, -на, -не 
Новози́бків, -кова, -кову, -ковом, в -кові (м.); новози́бківський, -ка, -ке
новомо́дний, -на, -не
Новомоско́вське, -кого, -кому, -ким, в -кому (м.); новомоско́вський, -ка, -ке
ново́браний, -на, -не
новорі ́чний, -на, -не 
новосі ́лля, -лля, -ллю, -ллям 
новотві ́р, -тво́ру; -тво́ри, -рів
Новочерка́ське, -кого, -кому, -ким, в -кому (м.); новочерка́ський, -ка, -ке
Новочерка́щина, -ни, -ні
нога́, -ги́, -зі ́ ; но́ги, ніг. Дві ноги́ і дві нозі ́
ногави́ця, -ці, -цею; -ви́ці, -ви́ць 
ноґа́єць, -ґа́йця; -ґа́йці, -ців 
Ноґа́йськ, -ку, -кові, в -ку (місто); ноґа́йський, -ка, -ке 
ноженя́та, -ня́т, -ня́там 
но́жик, -ка; -жики, -ків 
но́жиці, -жиць, -жицям
Ной, Но́я, Но́єві. Но́їв, Но́єва, Но́єве
Но́йман, -на (нім. прізв. Neumann) 
ноктю́рн, -на, -нові; -тю́рни, -нів 
номенкля́тор, -ра; -тори, -рів 
номенкляту́ра, -ри, -рі
номіналі ́зм, -му, -мові 
номіналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
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номіна́льний, -на, -не 
нонпаре́ля, -лі, -лею (шрифт, фр. la nonpareille)
нонпаре́ьний і -ре́льовий
нора́, -ри́, -рі ́ ; но́ри, нір і нор
Норве́гія, -гії, -гією
норве́жець, -ве́жця; -ве́жці, -жців
норве́жка, -жки, -жці; -ве́жки, -ве́жок
норве́зький, -ка, -ке
норд, -да, -дові; норд-ве́ст, норд-ве́ста; норд-о́ст, норд-о́ста 
Но́рдав Макс, -дав Ма́кса (нім. письм. Nordau Max)
норе́ць, норця́, -це́ві; норці ́ , -ці ́в
но́рма, -ми, -мі; но́рми, норм
нормаліза́ція, -ції, -цією
нормалізо́ваний, -на, -не
нормалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
норма́льний, -на, -не
норма́ндець, -дця; -ма́ндці, -ців
Норма́ндія, -дії, -дією; норма́ндський, -ка
нормати́вний, -на, -не 
нормо́ваний, -на, -не
нормува́ння, -ння, -нню, -нням
нормува́ти, норму́ю, норму́єш
носи́ти, ношу́, но́сиш, но́сить, -сять
носіїв́, -сіє́ва, -сіє́ве
носі ́й, -сія́, -сіє́ві, -сіє́м, -сі ́ю!, -сії́, -сіїв́
носі ́йка, -ки, -ці; -сі ́йки, -сі ́йок
носі ́льник, -ка; -ники, -ків 
носі ́ння, -ння, -нню, -нням 
Но́сова, -вої, -вій (прізв.) 
носови́й, -ва́, -ве́
носо́к, носка́, на носку́; носки́, -кі ́в
носталгі ́я, -гі ́ ї, -гі ́єю
но́та, -та; но́ти, нот
нотабе́не, не відм.
нота́бль, -бля; -блі, -блів
но́та́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -тарі ́ , -рі ́в
нота́ріюс, -са = но́та́р
нотарія́льний, -на, -не
нотарія́т, -ту, -тові
нота́ція, -ції, -цією
ното́ваний, -на, -не
Но́ттінґем, -му, -мові, у -мі (англ. місто)
нотува́ння, -ння, -нню 
нотува́ти, -ту́ю, -ту́єш
но́чви, но́чо́в, но́чвам
ночі ́вля, -влі, -влею; -чі ́влі, -чі ́вель
ночлі ́г, -члі ́гу, -гові; -лі ́ги, -гів
ночлі ́жка, -жки, -жці; -лі ́жки, -лі ́жок
ночови́д, -да; -ви́ди, -дів 
ночува́ння, -ння, -нню, -нням
ночува́ти, -чу́ю, -чу́єш
но́шений, -на, -не
но́ші, но́шів, но́шам, но́шами
ну, виг.; ну-ну́; ну́ бо
нуґа́, -ґи́, -зі ́
ну́ди́тися, ну́джу́ся, ну́дишся; не ну́дься, не ну́дьмося, не ну́дьтеся
нудни́й, -на́, -не́
нудо́та, -ти, -ті
нудьга́, -дьги́, -дьзі ́
ну́жа, -жі, -жею
нужде́нний, -на, -не
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нужде́нність, -нности, -нності, -нністю
нужде́нно, присл.
нуль, -ля́, -ле́м; нулі ́ , -лі ́в
нульови́й, -ва́, -ве́
нум, ну́мо, ну́те; виг.
ну́мер, -ра; -мери, -рів
нумера́тор, -ра; -тори, -рів
нумера́ція, -ції, -цією
нумеро́ваний, -на, -не
нумерува́ння, -ння, -нню
нумерува́ти, -ру́ю, -ру́єш
нумізма́тика, -ки, -ці
нумізмати́чний, -на, -не
нурт, -ту, -тові, в -ті; ну́рти, -тів
нуртува́ння, -ння, -нню
нуртува́ти, -ту́ю, -ту́єш
ну́те, виг.
ну́трішній, -ня, -нє
нутро́, -тра́, -тру́; ну́тра, ну́трів 
нутря́к, -ка́, -ко́ві; -ряки́, -кі ́в 
нутряни́й, -на́, -не́ 
нюа́нс, -су; -а́нси, -сів 
нюансува́ти, -су́ю, -су́єш 
Ню́рнберґ, -ґу, -ґові, в -зі (м. Nürnberg); ню́рнберзький
ню́та, -ти; ню́ти, нют (заклепка)
нюто́ваний, -на, -не
нютува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
нюх, -ху, -хові
ню́хання, -ння, -нню, -нням
ню́хати, -хаю, -хаєш
нюши́ти, нюшу́, -ши́ш, -ша́ть
ня́вкання, -ння, -нню, -нням
ня́вкати, -каю, -каєш
нявча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть
ня́нин, -на, -не (від ня́ня)
ня́ня, -ні, -нею, -ню! ня́ні, нянь
ня́нька, -ньки, -ньці; няньки́, няньо́к
ня́ньчин, -на, -не
ня́ньчити, -ньчу, -ньчиш, -ньчать; няньч, ня́ньчте і ня́ньчи, ня́ньчіть 
ня́ти, йму, ймеш; ня́ти ві ́ри кому 
Нью-Йо́рк, -ку, -кові, в -ку 
нью-йо́ркський, -ка, -ке 
Нью́тон, -на, -нові (англ. учений)
О 
о! виг.; о-о́!
о, прийм.; див. об
о, частка; з попереднім словом (вказівним займ., присл.) сполучаємо розлідкою; оцей-о́, 

такий-о́, така-о́, той-о́, отут-о́
оа́за, -зи, -зі; оа́зи, оа́з
об, о, прийм.; на означення місця звичайно об: об зе́млю, об ка́мінь; на означення часу об і  

о; об тій порі ́ ; о котрі ́й годи́ні?
оба́ (ч. і н. р.), обі ́  (ж. р.), обо́х, обо́м, обома́
оба́біч, присл.
оба́ва, -ва, -ві
оба́поли, присл.
оба́рінок (бублик), -нка; -рінки, -ків
оба́чний, -на, -не
оба́чність, -ности, -ності, -ністю
оба́чно, присл.
оббива́ти, -ва́ю, -ва́єш; обби́ти, обіб’ю́, обі ́б’єш, обі ́б’є, обі ́б’ють; обби́в, обби́ла; обби́й, 

обби́йте; обби́тий, -та, -те

344



Російсько-український словник ділової мови

обби́вач, -ча, -чеві; -вачі, -чів
обби́вачка, -чки, -чці; -вачки, -вачок
оббира́ти, звич. обира́ти, -ра́ю, -ра́єш; обібра́ти, обберу́, оббере́ш, звич. обра́ти, оберу́, 

обере́ш, оберу́ть; обра́в, обра́ла; об(б)ери́, об(б)ері ́м, об(б)ері ́ть 
обби́ти, див. оббива́ти 
оббі ́гати і обі ́гати, -гаю, -гаєш, -гає = ви́бігати 
оббіга́ти, -га́ю, -га́єш
оббі ́гти, оббіжу́, оббіжи́ш, -жа́ть; оббіжи́, оббіжі ́ть і обі ́гти, обіжу́ 
оббі ́лений, -на, -не 
оббіли́ти, див. оббі ́лювати 
оббілува́ти і обілува́ти, -лу́ю, -лу́єш
оббі ́лювати, -люю, -люєш; оббіли́ти, оббілю́, оббі ́лиш, оббі ́лять 
оббре́ханий, -на, -не 
оббреха́ти, див. оббрі ́хувати 
оббри́зканий, -на, -не 
оббри́зкувати, -кую, -куєш; оббри́зкати, -каю, -каєш
обрі ́хувати, -хую, -хуєш; оббреха́ти, оббрешу́, оббре́шеш, оббре́шуть
оббудо́вувати(ся), -до́вую(ся), -до́вуєш(ся); оббудува́ти(ся), оббуду́ю(ся), оббуду́єш(ся) 
оббу́тися, оббу́дуся, -дешся де (призвичаїтися); обу́тися, обу́юся, обу́єшся = взу́тися 
обва́жений, -на, -не 
обва́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -жать; обва́ж, обва́жте 
обва́жувати, -ва́жую, -ва́жуєш 
обвали́ти, -валю́, -ва́лиш, -ва́лять
обва́лювати, -люю, -люєш, -лює
обва́рений, -на, -не
обва́рювати, -рюю, -рюєш; обвари́ти, -варю́, -ва́риш
обве́дений, -на, -не
обве́рчувати, -чую, -чуєш; обверті ́ти, -верчу́, -ве́ртиш
об весні ́ , ім.-присл.
обве́сти́, -веду́, -веде́ш; обві ́в, обвела́, -вели́; обві ́вши
обвечорі ́ти, -рі ́є, -рі ́ло
обвива́ти, -ва́ю, -ва́єш; див. обви́ти
обви́нний, -на, -не
обви́нник, -ка; -ники, -ків
обвинува́тити, -ва́чу, -ва́тиш
обвинува́чений, -на, -не
обвинува́чення, -ння, -нню; -чення, -вачень і -ченнів 
обвинува́чувати, -ва́чую, -ва́чуєш 
обвиса́ти, -са́ю, -са́єш; обви́снути, -ну, -неш; обви́с, -ви́сла 
обви́слий, -ла, -ле 
обви́ти, обів’ю́, обів’є́ш, обі ́в’ють; обви́й, -ви́йте 
обвіва́ти, -ва́ю, -ва́єш; обві ́яти, -ві ́ю, -ві ́єш; обві ́яний, -на, -не
обві ́трений, -на, -не
обві ́трювати, -трюю, -рюєш; обві ́трити, -трю, -триш, -трять
обво́дити, -во́джу, -во́диш, -во́дять; обво́дь, обво́дьте; див. обвести́
обворо́жений, -на, -не
обворожи́ти, -рожу́, -ро́жиш, -жать
обворо́жувати, -ро́жую, -ро́жуєш
обв’я́заний, -на, -не
обв’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -жуть
обв’я́зувати, -зую, -зуєш
обганя́ти, -ня́ю, -ня́єш і обго́нити, -го́ню, -го́ниш; обігна́ти, обжену́, обжене́ш
обгово́рений, -на, -не
обгово́рення, -ння, -нню, -нням 
обгово́рювати, -рюю, -рюєш; обговори́ти, -ворю́, -во́риш, -во́рять 
обго́лений, -на, -не 
обголи́тися, -голю́ся, -го́лишся
о́бголодь, присл.
обгора́тися, звич. обора́тися 
обгорі ́ти, див. обгоря́ти
обгоро́да, -ди, -ді; -ро́ди, -ро́д
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обгоро́джений, -на, -не
обгоро́джувати, -джую, -джуєш; обгороди́ти, -роджу́, -ро́диш, -ро́дять
обго́ртка, -тки, -тці; -го́ртки, -го́рток
обгоря́ти, -ря́ю, -ря́єш; обгорі ́ти, -горю́, -гори́ш, -горя́ть 
обгребти́, див. обгріба́ти 
обгриза́ти, -за́ю, -за́єш; обгри́зти, -ризу́, -гризе́ш 
обгри́зений, -на, -не 
обгріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; обгребти́, -гребу́, -гребе́ш; обгрі ́б, обгребла́, -гребли́; обгрі ́бши; 

обгре́бений, -на, -не 
обґрунто́ваний, -на, -не
обґрунто́вання, -ння (мотиви)
обґрунто́вування, -ння, -нню
обґрунто́вувати, -то́вую, -то́вуєш
обґрунтува́ння, -ння (дія)
обґрунтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
обдаро́ваний, -на, -не
обдаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш
обдарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
обде́рти, див. обдира́ти
обдзьо́бувати, -дзьо́бую, -дзьо́буєш; обдзьо́бати, -дзьо́баю, -дзьо́баєш і обдзю́бувати, 

обдзю́ба́ти
обдира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є; обде́рти і обідра́ти, обдеру́, -дере́ш; обде́р, обде́рла і обідра́в, 

-дра́ла
обду́маний, -на, -не
обду́мування, -ння, -нню, -нням
обду́мувати, -мую, -муєш; обду́мати, -маю, -маєш
обду́рений і оду́рений, -на, -не
обду́рювати і оду́рювати, -рюю, -рюєш; обдури́ти і одури́ти, -дурю́, -ду́риш, -ду́рять 
обевропе́їтися, -пе́юся, -пе́їшся 
обезві ́чений, -на, -не 
обезві ́чувати, -чую, -чуєш; обезві ́чити, -ві ́чу, -ві ́чиш; обезві ́ч, -ві ́чте
обеззу́біти, -бію, -бієш
обелі ́ск, -ка; -лі ́ски, -ків
оберегти́, див. оберіга́ти
обере́жний, -на, -не
обере́жність, -ности, -ності, -ністю
обере́мок, -ре́мка; -ре́мки, -ків 
оберіга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; оберегти́, -режу́, -реже́ш; обережи́, -режі ́ть; обері ́г, оберегла́, 

-регли́; обері ́гши
оберконду́ктор, -ра; -тори, -рів
О́бернгайм, -ну (м. Obernheim)
обе́рнений і обе́рнутий, -та, -те
оберпрокуро́р, -ра; -ро́ри, -рів
обернрокуро́рський, -ка, -ке
оберта́ння, -ння, -нню, в -нні
оберта́ти, -та́ю, -та́єш; оберну́ти, -ну́, -не́ш
о́бертом, присл.
оберто́н, -на; -то́ни, -нів
об’є́днаний, -на, -не
об’єдна́ння, -ння, -нню, в -нні; -на́ння, -на́нь і -на́ннів
об’єдна́ти, -дна́ю, -дна́єш
об’є́днуваний, -на, -не
об’є́днувати, -ную, -нуєш
об’є́кт, -та, -тові; -є́кти, -ктів
об’єкти́в, -ва, -ву; -ти́ви, -вів
об’єктива́ція, -ції, -цією
об’єктиві ́зм, -му, -мові
об’єкти́вний, -на, -не
об’єкти́вність, -ности, -ності, -ністю
об’єкти́вно, присл.
об’єктува́ти, -ту́ю, -ту́єш
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обжа́лувати, -лую, -луєш, треба оска́ржити, -ржу, -ржиш кого, що
обжа́тися, обіжну́ся, обі ́жнешся
обже́ра, -ри, -рі; -же́ри, -же́р (сп. р.)
обже́рливий, -ва, -ве
обже́рливість, -вости, -вості, -вістю
обже́ртися, див. обжиратися
обжи́нки, -ків і -нок, -кам
обжира́тися, -жира́юся, -жира́єшся; обже́ртися, обжеру́ся, -ре́шся
обзеле́нкува́тий, -та, -те
о́бзелень, присл. 
обзива́тися, -ва́юся, -ва́єшся; обізва́тися, -зву́ся, обі ́звешся і озива́тися, -ва́юся, -ва́єшся, 

озва́тися, озву́ся, озве́шся
обзира́ти і звич. озира́ти, -ра́ю, -ра́єш
оби́два, числ. (ч. і н. р.), оби́дві (ж. р.), обидво́х, -дво́м, -двома́ або обо́х, обо́м, обома́ (від оба́)
обидво́є, числ. = обо́є
оби́день, присл.
обира́ти, -ра́ю, -ра́єш; див. оббира́ти
обича́й, -ча́ю, -ча́єві = зви́чай
обича́йка, -ки, -ці; -ча́йки́, -ча́йо́к
обі ́ (ж. р.), обо́х, обо́м, обома́
обібра́ти, див. оббіра́ти
о́біг, -гу, в о́бігу; о́біги, -гів
обі ́гати, див. оббі ́гати
обігна́ти, див. обганя́ти
обі ́гти, обіжу́, обіжи́ш, -жа́ть = оббі ́гти
о́бід, о́бода; ободи́, -ді ́в 
обі ́д, обі ́ду, -дові; обі ́ди, -дів
обі ́дати, -даю, -даєш
обі ́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
обіде́ць, обідця́, -дце́ві; -дці ́ , -дці ́в (зм. від обі ́д)
обі ́дній, -ня, -нє 
обі ́днішній, -ня, -нє
обі ́дранець, -нця, -нцеві; -ранці, -нців
обі ́драний, -на, -не 
обідра́ти, див. обдира́ти
обі ́жний, -на, -не 
обі ́жник, -ка, -кові, в -нику; -жники, -ків
обізва́тися, обізву́ся, обі ́звешся, -вуться
обі ́знаний, -на, -не з чим 
обі ́знаність, -ности, -ності, -ністю
обізна́ння, -ння, -нню, -нням з чим
обізна́тися, -на́юся, -на́єшся з ким, з чим 
обійма́ння, -ння; -ма́ння, -ма́нь і -ма́ннів
обійма́ти, -ма́ю, -ма́єш; обійня́ти і обня́ти, обі ́йму́ (і обніму́), обі ́ймеш (і обні ́меш); обійня́в і 

обня́в
обі ́йми, -мів, -мам 
обі ́ймище, -ща, -щу, -щем; -мища, -мищ
обі ́йстя́, -стя́, -стю́, -стя́м, в -сті ́ ; -стя́, -сті ́в
обійти́, обійду́, обі ́йдеш 
обілля́ти, -лля́ю, -лля́єш; обли́ти, обіллю́, обі ́ллє́ш, обі ́ллє́ чим 
обі ́лля́тий, -та, -те 
обіпра́ти, див. обпира́ти 
обіп’я́сти́, обі ́пну́, обі ́пнеш, -пнуть 
обі ́рваний, -на, -не 
обі ́руч, присл. 
обі ́сіти, -сію, -сієш кому
обісса́тися, -ссу́ся, обі ́ссешся 
обі ́тниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
обіхі ́дка, -дки, -дці
обіхо́дити(ся) і обхо́дити(ся), -хо́джу(ся), -хо́диш(ся); обійти́(ся), обійду́(ся), обі ́йдеш(ся)
обі ́цяний, -на, -не
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обі ́ця́нка, -нки, -нці; -ця́нки, -ця́нок
обіця́ти, -ця́ю, -ця́єш
об’їда́тися, -да́юся, -да́єшся
об’їжджа́ння, -ння, -нню
об’їжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш
об’їж́джений, -на, -не
об’їз́д, -ду; -їз́ди, -дів
об’їз́дити, -жджу, -здиш (ви́їздити); об’їз́дь, -їз́дьмо, -їз́дьте
об’їзди́ти, -жджу́, -зди́ш = об’їжджа́ти
об’їзни́й, -на́, -не́
об’їз́ник, -ка; -ники, -ків
об’їс́тися, об’їм́ся, об’їси́ся, об’їс́ться, об’їмо́ся, об’їсте́ся, об’їдя́ться; не об’їж́ся, не об’їж́теся
об’їх́аний, -на, -не
об’їх́ати, об’їд́у, об’їд́еш; об’їд́ь, об’їд́ьмо, об’їд́ьте
обкві ́тчаний, -на, -не
обквітча́ти, -ча́ю, -ча́єш
обкипа́ти, -па́ю, -па́єш
обкипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
обкиса́ти, -са́ю, -са́єш; обки́снути, -не, -неш
обкладки́, -до́к, -дка́м
обкле́єний, -на, -не
обкле́їти, -кле́ю, -кле́їш, -кле́ять
обкле́ювати, -кле́юю, -кле́юєш
обко́шений, -на, -не
обко́шувати, -ко́шую, -ко́шуєш; обкоси́ти, -кошу́, -ко́сиш, -ко́сять
обкрада́ти, -да́ю, -да́єш; обкра́сти, обкра́ду, -кра́деш, -кра́дуть і обікра́сти, обікра́ду, 

обікра́деш
обкра́дений, обікра́дений, -на, -не
обкрути́ти, -кручу́, -кру́тиш
обкру́чений, -на, -не
обкру́чувати, -чую, -чуєш
обку́рений, -на, -не
обкури́ти, -курю́, -ку́риш, -ку́рять
обку́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
обку́саний, -на, -не
обку́таний, -на, -не
обку́тати, -таю, -таєш
обку́тувати, -ку́тую, -туєш
обку́шувати, -ку́шую, -ку́шуєш; обкуса́ти, -са́ю, -са́єш 
о́блавок, -вка; -лавки, -вків 
обладува́ння, -ння, -нню, -нням 
обла́маний, -на, -не 
облама́ти, -ма́ю, -ма́єш і обломи́ти, -ломлю́, -ло́миш, -млять 
обла́мувати, -ла́мую, -муєш і обло́млювати, -ло́млюю, -ло́млюєш 
обла́тка, -тки, -тці; -ла́тки, -ла́ток 
обле́гшений, -на, -не 
обле́гшення, -ння, -нню, -нням 
облегши́ти, -гшу́, -гши́ш, -гша́ть 
обле́гшувати, -гшую, -гшуєш 
обле́сливий, обле́сний, -на, -не 
обле́сливість, -вости; -вості, -вістю 
обле́сник, -ка; -ники, -ків
обле́сниця, -ці; -ниці, -ниць 
облеті ́ти, див. обліта́ти 
облива́ння, -ння, -нню, -нням 
облива́ти, -ва́ю, -ва́єш; див. обли́ти 
обли́заний, -на, -не 
о́близень, -зня, -зневі; -лизні, -нів 
обли́зування, -ння, -нню, -нням 
обли́зувати, -зую, -зуєш; облиза́ти, -лижу́, -ли́жеш, -ли́жуть 
обли́ти, обіллю́, обі ́ллє́ш, обі ́ллє́, обі ́ллє́мо, обі ́ллє́те, обі ́ллю́ть; обли́в, -лила́; обли́й, обли́йте 
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обли́ччя, -ччя, -ччю, -ччям, на обли́ччі і на -ли́ччю; обли́ччя, обли́ччів і обли́ч, обли́ччям, 
-ли́ччями

облиша́ти, -ша́ю, -ша́єш; облиши́ти, -шу, -шиш; обли́ш, -ли́ште
облі ́г, -ло́гу, в -ло́зі; -ло́ги, -гів
обліґаці ́йний, -на, -не
обліґаціоне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
обліґа́ція, -ції, -цією; -ґа́ції, -цій
о́блік, -ку, -кові, на -ку; о́бліки, -ків
обліта́ти, -літа́ю, -літа́єш; облеті ́ти, -лечу́, -лети́ш, -летя́ть
об лі ́ті, імен.
о́блітку, присл.
обло́га, -ги, -зі; -ло́ги, -ло́г
обло́жений, -на, -не
обло́жник, -ка; -ники, -ків
обло́млювати, -млюю, -млюєш; обломи́ти, -млю́, -миш, -млять; див. обла́мувати, облама́ти
облу́да, -ди, -ді; -лу́ди, -лу́д
облу́дка, -дки, -дці
облу́дний, -на, -не
облу́дниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
облупи́ти, -луплю́, -лу́пиш, -лу́плять
облу́плений, -на, -не
облу́плювати, -плюю, -плюєш
облямі ́вка, -вки; -мі ́вки, -мі ́вок 
облямо́ваний, -на, -не
облямо́вувати, -мо́вую, -вуєш; облямува́ти, -му́ю, -му́єш
обля́паний, -на, -не
обля́пувати, -пую, -пуєш; обля́пати, -ля́паю, -паєш 
обма́заний, -на, -не 
обма́зати, -ма́жу, -ма́жеш, -жуть; обма́ж, -ма́жмо, -ма́жте 
обма́зувати, -зую, -зуєш 
обмалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
о́бмаль, присл. 
обмальо́ваний, -на, -не 
обмальо́вувати, -льо́вую, -льо́вуєш 
обма́на і ома́на, -ни, -ні 
обма́нений, -на, -не; дієприкм. 
обмани́ти, див. обма́нювати
обма́нний, -на, -не; прикм. 
обма́нник, -ка; -нники, -ків 
обма́нниця, -ці, -цею; -нниці 
обма́нювати, -нюю, -нюєш; обмани́ти, -маню́, -ма́ниш, -ма́нять і обману́ти, -ну́, -ма́неш 
о́бмацки, присл. 
обма́цування, -ння, -нню, -нням 
обма́цувати, -цую, -цуєш; обма́цати, -цаю, -цаєш 
обме́жений, -на, -не 
обме́женість, -ности, -ності, -ністю 
обме́ження, -ння, -нню; -ме́ження, -ме́жень, -женням 
обме́жити, -ме́жу, -ме́жиш, -ме́жать; обме́ж, -ме́жмо, -ме́жте 
обме́жування, -ння, -нню, в -нні 
обме́жувати, -жую, -жуєш, -жує 
обме́жуватися, обме́житися чим і на чому
обме́рти, див. обмира́ти
обмести́, див. обміта́ти 
обме́тиця, -ці, -цею 
обмина́ти, -на́ю, -на́єш; обмину́ти, -ну́, -не́ш
обмира́ння, -ння, -нню, в -нні 
обмира́ти, -мира́ю, -мира́єш; обме́рти, обімру́, обі ́мреш, обі ́мруть; обме́р, -ме́рла
о́бміж з чим, прийм. = су́між
обмі ́жний, -на, -не = сумі ́жний 
обмі ́жок, -мі ́жка; -мі ́жки, -ків (від об і межа́) = обні ́жок 
о́бмі ́н, -ну, -нові; о́бмі ́ни, -нів 
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обмі ́нений, див. обмі ́няний
обмі ́нний, -на, -не. Обмі ́нний фонд 
обмі ́нювати, -нюю, -нюєш, -нює 
обмі ́няний (від обміня́ти) і рідше обмі ́нений (від обміни́ти) 
обміня́ти, -ня́ю, -ня́єш; обміня́й, -міня́йте і рідше обміни́ти, -міню́, -мі ́ниш; обміни́, -міні ́ть
обмірко́ваний, -на, -не
обмірко́вування, обміркува́ння, -ння
обмірко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; обміркува́ти, -ку́ю, -ку́єш
обмі ́рювати, -мі ́рюю, -мі ́рюєш; обмі ́рюй, -рюйте; обмі ́ряти, -ряю, -ряєш; обмі ́ряй, -ряйте 
обмі ́ряний, -на, -не 
обміта́ти, -та́ю, -та́єш; обмести́, обмету́; обмете́ш; обмі ́в, -мела́, -мели́; обмі ́вши
обмо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
обмо́вити, -мо́влю, -виш, -влять; обмо́в, обмо́вте
обмоло́тися, -мелю́ся, -ме́лешся, -ме́лються
обмоло́чувати, -чую, -чуєш; обмолоти́ти, -лочу́, -ло́тиш
обмуро́ваний, -на, -не
обмуро́вування, обмурува́ння, -ння
обмуро́вувати, -вую, -вуєш; обмурува́ти, -ру́ю, -ру́єш
обне́сти́, див. обно́сити
обни́жений, -на, -не
обни́ження, -ння, -нню
обні ́жжя, -жжя, -жжю, -жжям
обні ́жок, -жка, на -жку; -ні ́жки, -ків; див. обмі ́жок
обніма́ти, звич. обійма́ти, -ма́ю, -ма́єш
обно́ва, -ви; -но́ви, обно́в 
обно́сити, -но́шу, -но́сиш; -но́сь, -но́сьте; обне́сти́, -несу́, -несе́ш; обнеси́, -несі ́ть; обні ́с, 

-несла́, -несли́; обні ́сши
обноси́ти, -ношу́, -но́сиш; обноси́, -носі ́ть
обно́шений, -на, -не
обно́шувати, -но́шую, -шуєш
обня́ти, обійму́, обі ́ймеш, обі ́ймуть і обніму́, -ні ́меш, -ні ́муть
обов’я́заний, -на, -не кому = завдя́чений
обов’язко́вий, -ва, -ве
обов’язко́вість, -вости, -вості, -вістю
обов’язко́во, присл. 
обо́в’я́зок, -зку; обо́в’я́зки, -зків
обов’я́зувати, -зую, -зуєш; обов’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш кого до чого 
обо́є, обо́х, обо́м, обома́ (непр. відмінки від оба́)
обо́з, -зу; обо́зи, -зів
обо́йко, не відм.
оболо́нка, -нки, -нці; -ло́нки, -нок
оболо́нь, -ні, -ні, -ло́нню; -ло́ні, -ло́ней
обопі ́льний, -на, -не
обопі ́льність, -ности, -ності, -ністю
обо́ра, -ри, -рі; обо́ри, обо́р
обора́ти(ся), див. обо́рювати(ся)
оборі ́г, -ро́гу, в -ро́зі; -ро́ги, -гів
оборо́на, -ни, -ні; -ро́ни, -ро́н
оборо́нений, -на, -не
оборо́нець, -ро́нця; -ро́нці, -ців
оборони́ти, див. обороня́ти
оборо́нний, -на, -не (захисний)
оборо́нник, -ка = оборо́нець
обороноспромо́жний, -на, -не
обороноспромо́жність, -ности, -сті
обороня́ти, -ня́ю, -ня́єш; оборони́ти, -роню́, -ро́ниш; оборони́, -ні ́ть
оборо́т, -ту; -ро́ти, -тів
обо́рювати(ся), -рюю(ся), -рюєш(ся); обора́ти(ся), -рю(ся), обо́ре́ш(ся), обо́рю́ть(ся)
обпада́ти, -да́ю, -да́єш; обпа́сти, обпаду́, -де́ш і опада́ти, опа́сти
обпа́лений, -на, -не
обпа́лювати, -люю, -люєш; обпали́ти, -палю́, -па́лиш, -па́лять
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обпа́рений і опа́рений, -на, -не
обпа́рювати, -па́рюю, -па́рюєш; обпа́рити, -па́рю, -па́риш; обпа́р, -па́рте і опа́рювати, 

опа́рити 
обпаса́тися, -са́юся, -са́єшся; обпа́сти́ся, -пасу́ся, -пасе́шся; обпа́сся, обпа́слася 
обпа́сти, див. обпада́ти 
обпа́траний, -на, -не 
обпа́трати, -траю, -траєш 
обпа́трювати, -трюю, -трюєш 
обпекти́, див. обпіка́ти 
обпері ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш; обпереза́ти, -режу́, -ре́жеш; звич. опері ́зувати, опереза́ти 
обпе́ртися, див. обпира́тися 
обпе́чений і опе́чений, -на, -не 
обпива́тися, -ва́юся, -ва́єшся; обпи́тися, обіп’ю́ся, обіп’є́шся, -п’ю́ться 
обпина́ти, -на́ю, -на́єш; об(і)п’я́сти́ і обіпну́ти, обіпну́, обі ́пнеш; об(і)п’я́в, об(і)п’я́ла 
обпира́ти, -пира́ю, -ра́єш; обіпра́ти, обперу́, -пере́ш; обіпра́в, -ра́ла 
обпира́тися, -ра́юся, -ра́єшся; обпе́ртися і обіпе́ртися, обіпру́ся, обіпре́шся на що
обпи́сувати, звич. опи́сувати, -сую, -суєш
обпи́тися, див. обпива́тися
обпіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; обпекти́, -печу́, -пече́ш; обпі ́к, -пекла́, -пекли́; обпі ́кши і опіка́ти, 

опекти́
обпліта́ти, -та́ю, -та́єш; обплести́, -плету́, -лете́ш; обплі ́в, обплела́, -плели́; обплі ́вши
обплу́таний, -на, -не
обплу́тувати, -тую, -туєш; обплу́тати, -таю, -таєш
обплюва́ти, обплюю́, -лює́ш
обпльо́ваний, -на, -не
обпльо́вувати, обпльо́вую, -вуєш
обпо́єний, -на, -не
обпоїт́и, див. обпо́ювати
обпо́лювати, -люю, -люєш; обполо́ти, -полю́, -по́леш, -по́лють
обпо́ювати, -по́юю, -по́юєш; обпоїт́и, обпою́, обпо́їш, -по́їть, -по́ять; обпі ́й, обпі ́йте
обп’я́сти́(ся) і обіпну́ти(ся), обіпну́(ся), обі ́пне́ш(ся), -нуть(ся); об(і)п’я́в(ся), об(і)п’яла́(ся)
обража́ти, -жа́ю, -жа́єш; обра́зити, -ра́жу, -ра́зиш, -ра́зять; не обра́зь, -ра́зьмо, -ра́зьте
обра́жений, -на, -не
о́браз (ікона), -за, -зові, на -зі; -зи́, -зі ́в
о́браз (постать), -зу; о́брази, -зів. Худо́жні о́брази
обра́за, -зи; обра́зи, обра́з
обра́зити, див., обража́ти
обра́зливий, -ва, -ве
образотво́рчий, -ча, -че
обрамо́ваний, -на, -не
обрамо́вувати, -мо́вую, -мо́вуєш; обрамува́ти, -му́ю, -му́єш
обра́нець, -нця, -нцеві, -нцю! -ранці, -ців
о́браний, -на, -не 
обра́ниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
обра́ння́, -ння́, -нню́, -нняфм
обра́ти, оберу́, обере́ш, -ру́ть; обери́, оберіфть; див. оббира́ти
обрахо́ваний, -на, -не
обрахо́вування, обрахува́ння, -ння
обрахо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш; обрахува́ти, -ху́ю, -ху́єш
обректи́, див. обріка́ти
обрида́ти, -да́ю, -да́єш; обри́днути, -ну, -неш кому 
обри́дливий, -ва, -ве 
о́брис, -су; -риси, -сів 
обрі ́дкуватий, -та, -те 
о́брідь, присл. = зрі ́дка 
о́брій, -рію, на о́брії; о́брії, -ріїв 
обрі ́к, обро́ку, в -ці; -ро́ки, -ків 
обріка́ти, -ріка́ю, -ка́єш; обректи́, -речу́, -рече́ш; обрі ́к, обрекла́, -рекли́ кого на що 
обро́блений, -на, -не 
обро́блення, -ння, -нню, в -нні 
обро́блювання, -ння, -нню, -нням 
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обро́блювати, -блюю, -блюєш і обробля́ти, -бля́ю, -бля́єш; оброби́ти, -роблю́, -ро́биш, 
-ро́блять 

обро́бний, -на, -не. Обро́бна промисло́вість
оброста́ти, -та́ю, -та́єш; обрости́, -росту́, -росте́ш; обрі ́с, обросла́; обрі ́сши
о́бруч з ким, присл.
обру́ч, -ча́, -че́м; обручі ́ , -чі ́в
обру́чка, -чки, -чці; -ру́чки́, -ру́чо́к
обру́чник, -ка; -ники, -ків
обряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш = опоряджа́ти
обрято́ваний, -на, -не
обрято́вувати, -то́вую, -то́вуєш; обрятува́ти, -ту́ю, -ту́єш кого 
обса́джений, -на, -не 
обса́джувати, -джую, -джуєш; обсади́ти, -джу́, -са́диш, -са́дять 
обсерва́тор, -ра; -тори, -рів
обсервато́рія, -рії, -рією; -то́рії, -рій
обсервато́рський, обсервато́рний, -на, -не 
обсерваці ́йний, -на, -не 
обсерва́ція, -ції, -цією; -ва́ції, -цій 
обсервува́ти, -ву́ю, -ву́єш 
обсіва́ти(ся), -ва́ю(ся), -ва́єш(ся) 
обсі ́яний, -на, -не 
обсі ́яти(ся), -сі ́ю(ся), -сі ́єш(ся) 
обскре́баний, -на, -не 
обскріба́ти, -кріба́ю, -кріба́єш; обскребти́, -кребу́, -кребе́ш; обскрі ́б, -скребла́, -кребли́; 

обскрі ́бши
обскура́нт, -та; -ра́нти, -тів 
обскуранти́зм, -му, -мові 
обскура́нтський, -ка, -ке 
о́бслід, -ду; -ліди, -дів 
обслі ́джувати, -джую, -джуєш (недок.), обслі ́дувати, -дую, -дуєш (недок. і докон.); обсліди́ти, 

-джу́, -ди́ш (докон.)
обслі ́дування, -ння; -вання, -вань і -ваннів
обслуго́вування, -ння, -нню, -нням
обсма́лений, -на, -не
обсма́лювати, -люю, -люєш; обсмали́ти, -малю́, -ма́лиш, -лять 
обста́вини, -та́вин, -та́винам 
обсто́ювати, -сто́юю, -сто́юєш; обсто́яти, -то́ю, -то́їш за кого, за що або кого що
обстри́гтися, -рижу́ся, -же́шся, -жу́ться 
обстри́жений, -на, -не
о́бстріл, -лу; о́бстріли, -лів 
обстрі ́лювати, -люю, -люєш
обстрі ́ляний, -на, -не 
обстріля́ти, -ля́ю, -ля́єш 
обстру́ганий, -на, -не 
обстру́гувати, -гую, -гуєш; обструга́ти, -га́ю, -га́єш і -стружу́, -стру́жиш, -жать
обструкці ́йний, -на, -не
обструкціоні ́зм, -му, -мові
обструкціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
обструкціоні ́стський, -ка, -ке
обстру́кція, -ції, -цією; -кції, -кцій
о́бсяг, -гу, в о́бсягу і в о́бсязі; -сяги, -гів
обтекти́, див. обтіка́ти
обте́рти, див. обтира́ти
обтина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є
обтира́ти, -тира́ю, -тира́єш; обте́рти, обітру́, обі ́треш, -руть; обте́р, обте́рла; обітри́, -рі ́ть
обтіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; обтекти́, -течу́, -тече́ш; обті ́к, обтекла́, -текли́; обті ́кши
обто́чений, -на, -не
обто́чення, обто́чування, -ння
обто́чувати, -то́чую, -то́чуєш; обточи́ти, -точу́, -то́чиш, -то́чать
обтрі ́паний, -на, -не
обтрі ́пувати, -пую, -пуєш; обтрі ́пати, -паю, -паєш
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обтруси́ти, -трушу́, -тру́сиш, -тру́сять
обтру́шений, -на, -не
обтру́шувати, -шую, -шуєш
обтяжа́ти, -жа́ю, -жа́єш і обтя́жувати, -жую, -жуєш; обтя́жити, -тя́жу, -жиш, -жать 
обтя́жений, -на, -не 
обтя́ження, -ння, -нню, -нням 
обтя́ти, обітну́, обі ́тнеш, -нуть 
обува́ння, -ння, -нню, -нням 
обува́ти(ся), -ва́ю(ся), -ва́єш(ся); обу́ти(ся), обу́ю(ся), обу́єш(ся); обу́й(ся), обу́йте(ся) в що 
обу́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям = взуття́ 
обуджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; обуди́ти, обуджу́, обу́диш 
обу́джений, -на, -не 
обумо́влений, -на, -не 
обумо́влювати, -люю, -люєш; обумо́вити, -мо́влю, -мо́виш, -мо́влять
обу́рений, -на, -не 
обу́рення, -ння, -нню, в -нні 
обу́рливий, -ва, -ве 
обу́рюватися, -рююся, -рюєшся; обу́ритися, -рюся, -ришся 
обу́ти, обу́ю, обу́єш що; обу́тися, обу́юся, обу́єшся в що
обуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м = взуття́
Обу́хів, -хова, -хову, -вом (м.)
обу́хівський, -ка, -ке
Обу́хівщина, -ни, -ні
обхі ́д, -хо́ду; -хо́ди, -дів
обхідни́й, -на́, -не́
обхо́дити, -хо́джу, -хо́диш; обхо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
обходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; обходи́, -ді ́м, -ді ́ть
обхри́щений, -на, -не 
обхри́щувати, -щую, -щуєш; обхристи́ти, -хрищу́, -хри́стиш
о́бца́с, -са; -ца́си, -сів
обцвяхо́ваний, -на, -не
обцвяхо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш; обцвяхува́ти, -ху́ю, -ху́єш
обце́ньки, -ньок і -ків, -нькам
обцирклюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
обціло́ваний, -на, -не
обціло́вувати, -ло́вую, -ло́вуєш; обцілува́ти, -лу́ю, -лу́єш
обче́[і ́ ]ркувати, -че́[і ́ ]ркую, -че́[і ́ ]ркуєш; обчеркну́ти, -черкну́, -че́ркнеш
обчеса́ти, див., обчі ́сувати
обчеськи́й, -ка́, -ке́ = грома́дський
обчикри́жений, -на, -не
обчикри́жити, -кри́жу, -кри́жиш; обчикри́ж, -кри́жте
обчи́слення, -ння; -чи́слення, -слень і -сленнів
обчисля́ти, -ля́ю, -ля́єш і обчи́слювати, -люю, -люєш; обчи́сли́ти, -чи́слю́, -чи́сли́ш, -чи́сля́ть; 

обчи́сли́, -чи́слі ́ть
обчі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; обчеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть
обчорни́ти, -рню́, -рни́ш 
обша́рпанець, -нця; -панці, -нців 
обша́рпаний, -на, -не 
обшива́ння, -ння, -нню, -нням 
обшива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
о́бшир, -ру, -рові; -шири, -рів
обши́ти, обши́ю, обши́єш; обши́й, -ши́йте
обшпа́рювати, обшпа́рити, див. ошпа́рювати, ошпа́рити
обшу́кувати, -кую, -куєш; обшука́ти, -ка́ю, -ка́єш 
общи́паний, -на, -не 
общи́пувати, -пую, -пуєш; общипа́ти, -па́ю, -па́єш
об’юши́ти, -шу́, -ши́ш; об’юши́, об’юші ́ть
о́б’яв, -ву; о́б’яви, -вів 
об’я́ва, -ви, -ві; об’я́ви, об’я́в 
об’яви́ти, -влю́, -виш, -влять 
об’явля́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є
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об’я́зувати, об’яза́ти, треба обв’я́зувати, обв’яза́ти 
об’я́снення, -ння; -снення, -снень 
об’ясни́ти, -ню́, -ни́ш 
Обь, О́бі, О́бі, О́б’ю (ріка) 
ова́л, -лу; ова́ли, -лів 
ова́льний, -на, -не 
овари́н, -ну, -нові 
ова́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
овва́, виг. 
овдові ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш
Ове́рко, -ка, -кові, -ку!
ове́с, вівса́; ві ́вса і вівси́, -сі ́в
овеча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
ове́чий, -ча, -че; -чі, -чих
ове́чка, -чки, -чці; -ве́чки, -ве́чок
о́від, -вода; -води, -дів
Ові ́дій, -дія, -дієві (римськ. письм.)
о́воч, -чу, -чеві; о́вочі, -чів (ч. р.)
овоче́вий, -ва, -ве
о́вочний, -на, -не
о́вруцький, -ка, -ке
О́вруч, -чу, -чеві, -чем (м.)
О́вруччина, -ни, -ні
оги́да, -ди, -ді, -дою
оги́дливий, -ва, -ве
оги́дний, -на, -не
оги́дність, -ности, -ності, -ністю
о́г[ґ]ир і о́г[ґ]ер, -ра, -рові; -рі
огіро́к і рідше гіро́к, -рка́; -рки́, -ркі ́в
огіро́чник, -ку (росл.)
огіро́чок, -ро́чка; -ро́чки, -ків
оглу́хлий, -ла, -ле 
оглу́хнути, -ну, -неш; оглу́х, оглу́хла
о́гляд, -ду, в -ді; -ляди, -дів 
огляда́ти, -да́ю, -да́єш; огля́нути, -ля́ну; -ля́неш; огля́нь, -ля́ньте
огля́дини, -дин, -динам
огне́ви́й, -ва́, -ве́
огне́нний, -на, -не
огне́нність, -нности, -нності, -нністю
огне́нно, присл.
огнетрива́лий, -ла, -ле
огнетрива́лість, -лости, -лості, -лістю
о́гник і рідше во́гник, -ка; -ники, -ків (зм. від ого́нь)
о́гник, -ку (бешиха, ніколи во́гник)
огни́сько, -ка, -ку; -ни́ська, огни́ськ (збільш. від ого́нь)
о́гнище, -ща, -щу, -щем; -нища, -нищ
о́гнявий, -ва, -ве
огняни́й, -на́, -не́
ого́, ого-го́! виг.
оголоси́ти, -лошу́, -ло́сиш
оголо́шений, -на, -не
оголо́шення, -ння; -шення, -шень і -шеннів
оголо́шувати, -ло́шую, -шуєш
ого́нь, огню́, -не́ві, -не́м, на -ні ́ ; огні ́ , огні ́в; рідше вого́нь, вогню́
огоро́джений, -на, -не
огоро́джувати, -джую, -джуєш; огороди́ти, -роджу́, -ро́диш = обгоро́джувати, обгороди́ти
огоро́жа, -жі, -жі, -жею; -ро́жі, огоро́ж, -жа́м
ограбо́ваний, -на, -не
ограбува́ти, -бу́ю, -бу́єш
огріва́льний, -на, -не
о́гріх, -ху; -ріхи, -хів
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огру́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
огря́дний, -на, -не
огря́дність, -ности, -ності, -ністю
огу́дина, -ни, -ні
огу́диння, -ння, -нню, -нням
огуря́тися, -ря́юся, -ря́єшся
Оґі ́нський, -кого (польське прізв.)
од, прийм. = від; звичайно в літерат. мові вживаємо від: від бе́рега, від ньо́го; дале́ко від 

мі ́ста; від села́ до села́; від Ки́єва тощо, незважаючи на те на голосний чи на 
приголосний кінчається попереднє слово

од-, приросток = від-; в літерат. мові вживаємо звичайно від; відмо́вити, відмі ́на, 
відхи́лення 

о́да, -ди; о́ди, од
одалі ́ска, -ски, -сці; -лі ́ски, -лі ́сок 
Ода́рка, -рки, -рці, -рко! Ода́рчин 
одве́ртий, -та, -те = відве́ртий 
одві ́рок, -рка, на -рку; -ві ́рки, -рків (а не відві ́рок; одві ́рок з оддві ́рок (від од+две́рі) 
одві ́чний, -на, -не 
одволіка́ти, -ка́ю, -ка́єш; одволокти́, -лочу́, -ло́чеш; одволі ́к, -локла́, -локли́
оддалі ́к, присл. = віддалі ́к 
оде́жа, -жі, -жі, -жею; оде́жі, -де́ж
оде́жи́на, -ни, -ні; -жи́ни, -жи́н 
одекольо́нь, -льо́ню; -льо́ні, -нів і одеколо́н, -ну; -ло́ни, -нів 
оде́ржаний, -на, -не 
оде́ржання, -ння, -нню, -нням 
оде́ржати, -ржу, -ржиш, -ржать; оде́рж, оде́ржмо, оде́ржте
оде́ржування, -ння, -нню, -нням
оде́ржувати, -жую, -жуєш, -жує
Оде́са, -си, -сі (м.)
оде́сець, оде́сця; оде́сці, -ців
одеси́т, -та; -си́ти, -тів
одеси́тський, -ка, -ке
оде́ський, -ка, -ке
Оде́щина, -ни, -ні
оди́н, одна́, одно́ і одне́, одно́го́, одніє́ї, одно́му́, о́дні ́й; одні ́ , одни́х, -ни́м (відмін. як займ. 

той)
оди́н за о́дним; оди́н по о́дному
одина́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́
одина́дцятий, -та, -те
одинадцятилі ́тній, -ня, -нє
одина́дцятка, -тки, -тці; -тки, -ток
одина́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
одина́к, -ка́; -наки́, -кі ́в
одина́чка, -чки, -чці; -на́чки, -чок
одине́ць, -нця́, -нце́ві; -нці ́ , -нці ́в
одини́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
оді-, див. віді-
одібра́ти, одберу́, -бере́ш = відібра́ти
о́діж, о́дежі, о́дежі, о́діжжю
оді ́жний, -на -не
оді ́ння, -ння, -нню, -нням
одіо́зний, -на, -не
одіо́зність, -ности, -ності, -ністю
Одіссе́й, -се́я, -се́єві
Одіссея, -сеї, -сеєю
одкоша́ да́ти кому
од[від]ли́га, -ги, -зі; -ли́ги, -ли́г
од[від]мі ́на, -ни, -ні; -мі ́ни, -мі ́н
од[від]мі ́нний, -на, -не
од[від]мі ́нність, -нности, -нності, -нністю
одна́к, присл.
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одна́ковий, -ва, -ве
однакові ́сінький, -ка, -ке
однакові ́сінько, присл.
одна́че, присл.
одни́м-оди́н, одни́м-одна́, одни́м-одно́
однина́, -ни́, -ні ́
одні ́сінький, -ка, -ке
о́дність і є́дність, -ности, -ності, -ністю
одно́, присл. = водно́; все одно́
однобі ́чний, -на, -не 
однове́слий, -ла, -ле 
однову́хий, -ха, -хе 
одноголо́сний, -на, -не 
одноголо́сно, присл. 
однодві ́рський, -ка, -ке 
одноде́нний, -на, -не (що має один день і що з одним дном)
одноду́мець, -мця, -мцеві; -ду́мці, -мців
одноду́шний, -на, -не
одно́звук, -ка; -вуки, -ків
однозву́чний, -на, -не
однозна́чний, -на, -не
однойме́нний, -на, -не
однойме́нність, -нности, -нності, -нністю
одноісто́тний, -на, -не 
одноісто́тно, присл.
однокі ́нний, -на, -не
однокля́сник, -ка; -сники, -ків
одно́лі ́тній, -ня, -нє
одно́літок, -тка; -літки, -ків
одномані ́тний, -на, -не
одномані ́тність, -ности, -ності, -ністю
одномані ́тно, присл.
однома́стий, -та, -те
однома́те[і]рний, -ня, -нє
одномо́вний, -на, -не
одноособо́вий, -ва, -ве
одноплемі ́нний, -на, -не
одноповерхо́вий і однопове́рхий, -ха, -хе
одно́ра́з, присл.
одноразо́вий, -ва, -ве
однораме́нний, -на, -не
однорі ́г, -ро́га; -ро́ги, -гів
однорі ́дний, -на, -не
однору́кий, -ка, -ке
одно́руч, присл.
одноря́дний, -на, -не
одноря́дність, -ности, -ності, -ністю
односе́рдно і рідше односе́рдне, присл.
односкладо́вий, -ва, -ве 
односта́йний, -на, -не
односта́йність, -ности, -ності, -ністю
односта́йно, присл. 
одностру́нний, -на, -не
одното́нний, -на, -не
одното́нно, присл.
одноча́сний, -на, -не
одноча́сно, присл.
одноше́рстий, -та, -те
одо́ль, -лю, -леві, -лем
одонто́лог, -га; -логи, -гів
одонтологі ́чний, -ва, -не
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одонтоло́гія, -гії, -гією (гр.)
одр... див. відр...
одра́зу, присл. = відра́зу
одроби́на, -ни; -би́ни, -би́н
одру́жений, -на, -не
одру́ження і одружі ́ння, -ння, -нню, -нням
одружи́тися, -жу́ся, -жишся, -жаться з ким (а не на кому)
о́дсіч і ві ́дсіч, -чі, -чі, -ччю; -січі, -чей
о́дуд, -да; о́дуди, -дів 
оду́жання, -ння, -нню, -нням
о́дур, -ру, -рові
одча́й, -ча́ю, -ча́єві, -ча́єм
одчайду́шний, -на, -не
одчайду́шно, присл.
одчіпне́ = відчіпне́, -но́го, -но́му
одяга́ння, -ння, -нню, -нням
одяга́тися, -га́юся, -га́єшся; одягти́ся, одягну́ся, одя́гнешся
одя́гнений, -на, -не
ожеле́диця, -ці, -цею; -диці, -диць
о́желедь, -ді, -ді, -леддю; -леді, -ледей
оже́нений, -на, -не
ожени́ти(ся), оженю́(ся), -ниш(ся), -нять(ся) з ким 
ожені ́ння, -ння, -нню, -нням 
ожере́д, -ду, -дові; -ре́ди, -дів 
ожива́ти, -ва́ю, -ва́єш; ожи́ти, оживу́, оживе́ш, -ве́, -ву́ть
оживи́ти, оживлю́, -виш, -влять кого
ожи́влення, -ння, -нню, -нням
ожи́на, -ни; ожи́ни, ожи́н
ожи́ннний і ожи́новий, -ва, -ве
ожи́нник, -ку, в -ку; -ники, -ків
ожи́нонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
ожи́ти, див. ожива́ти
озбро́єний, -на, -не
озбро́єння, -ння; -ро́єння, -ро́єнь
озбро́ювати, озбро́юю, -бро́юєш, -бро́юють; озбро́їти, -бро́ю, -бро́їш; озбро́й, -бро́йте 
озва́тися, див. озива́тися 
оздо́ба, -би, -бі; оздо́би, оздо́б 
оздо́блювати, -блюю, -блюєш; оздо́блюй, -до́блюйте; оздо́бити, -до́блю, -до́биш, -до́блять; 

оздо́б, -до́бте
оздо́бний, -на, -не
оздорови́ти, -ро́влю́, -ро́ви́ш, -ро́вля́ть; оздорови́, -ві ́ть і оздоро́в, -ро́вте кого, що
оздоров(л)і ́ння, -ння, -нню = оду́жання
оздоро́влення, -ння, -нню, в -нні кого, чого
оздоровни́й, -на́, -не́
озе́рний, -на, -не
о́зеро, -ра, -ру, в -рі; озе́ра, озі ́р і озе́р. Дво́є озі ́[е́]р 
озе́рце́, -ця, -цю; озе́рця, озе́рець 
озива́тися, -ва́юся, -ва́єшся; озва́тися, озву́ся, озве́шся і озову́ся, озове́шся на що; озви́сь і  

озови́ся, озві ́ться і озові ́ться; див. обзива́тися, обізва́тися
ози́мий, -ма, -ме
ози́мина́, -ни́, -ні ́
ози́мок, -мка, -мкові; -мки, -мків
озира́тися, -ра́юся, -ра́єшся; озирну́тися, -ну́ся, -не́шся
Озі ́в, Озо́ва, Озо́ву, в Озо́ві (м.); озі ́вський, -ка, -ке
Озі ́вське мо́ре, -кого мо́ря
Озі ́ріс, -са, -сові
ознайо́мити, -млю, -миш, -млять; ознайо́м, ознайо́ммо і ознайо́мім, ознайо́мте
ознайо́млювати, -йо́млюю, -йо́млюєш
озна́ка, -ки, -ці; -на́ки, -на́к 
означа́льний, -на, -не
озна́чений, -на, -не 
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озна́чення, -ння, -нню; -чення, -чень і -ченнів
озна́чи́ти, -на́чу́, -на́чи́ш, -на́ча́ть; озна́ч, озна́чте і означи́, -чі ́ть
озна́чувати, -чую, -чуєш
озолоти́ти, -лочу́, -ти́ш, -тя́ть
озоло́чений, -на, -не
озоло́чувати, -ло́чую, -ло́чуєш
озо́н, озо́ну, -нові 
озонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
озува́тися, -ва́юся, -ва́єшся; озу́тися, озу́юся, -єшся 
Озю́м, -му, в -мі (м.); озю́мський
озю́м, -му, -мові = родзи́нки, -ків і -нок
ой! ой-о́й! виг.; ой-йо-йо́!
О́йтінґ, -ґа (нім. прізв. Euting) 
ока́зія, -зії, -зією; ока́зії, -зій 
окая́нний, -на, -не
океа́н, -ну, -нові, в -ні; -а́ни, -нів
океані ́ди, -ні ́д, -ні ́дам
Океа́нія, -нії, -нією
океаногра́фія, -фії, -фією 
океа́нський, -ка, -ке 
окі ́л, око́лу, -лові, в -лі 
окі ́льний, -на, -не 
окі ́п, око́пу, в -пі; око́пи, -пів 
окле́цькуватий, -та, -те
о́клик, -ку; -лики, -ків
оклико́вий, -ва, -ве 
окли́чний, -на, -не 
окли́чник, -ка; -ники, -ків 
о́ко, о́ка, о́ку і о́кові, в о́ці; о́чі, оче́й, оча́м, очи́ма; у ві ́чі 
окови́та, -тої, -тій (горілка) 
око́лиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць 
око́ли́чний, -на, -не (від око́лиця) 
око́лишній, -ня, -нє (від о́коло) 
о́коло, -ла, -лові 
около́т, -ло́ту; -ло́ти, -тів 
око́ма́н = оконо́м 
О’Ко́ннел, -ла (англо-ірл. прізв.) 
О’Ко́ннор, -ра (англо-ірл. прізв.)
оконо́м, -ма; -ми, -мів
оконо́мія, -мії, -мією; -мії, -мій
око́писько, -ка, -ку; -писька, -письк
окоре́[і ́ ]нок, -ре́[і ́ ]нка; -ре́[і ́ ]нки, -ків
око́стуватий, -та, -те
окра́єць, окра́йця; -ра́йці, -ців
окра́йка, -ки, -ці; -ра́йки, -ра́йок
Окрвиконко́м, -му, в -мі; -ко́ми, -мів
окрвиконко́мівський, -ка, -ке 
окре́мий і окро́мий, -ма, -ме
окре́мі ́шній, -ня, -нє
окре́мі ́шність, -ности, -ності, -ністю
окре́мо і окро́ме, присл. 
окрз’їз́д, -ду, -дові; -їз́ди, -дів
о́крі ́м, прийм. = крім
окрі ́п, окро́пу, в -пі; -ро́пи, -пів
окро́мі ́шній, див. окре́мі ́шній
окро́мі ́шність, див. окре́мі ́шність
Окрпарко́м, -му, -мові, в -мі
окру́га, -ги, -зі; -ру́ги, -ру́г
округо́вий і окружни́й, -на́, -не́
окру́шина, -ни; -шини, -шин
Окрфінві ́дділ, -лу, в -лі; -діли, -лів
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окса́ми́т, -ту; -ми́ти, -тів
оксами́тний, -на, -не
оксами́товий, -ва, -ве 
Окса́на, -ни, -ні, -но! Окса́нин, -на, -не
окселентува́ти, -нту́ю, -нту́єш
Оксе́н (Оксе́нтій), -на, Оксе́нович, -ча. Оксе́нівна, -вни. Оксе́нів, -нова, -нове
Оксе́нтій, -тія. Оксе́нтійович, -ча. Оксе́нтіївна, -ївни. Оксе́нтіїв, -тієва, -тієве 
окси́ди, -дів, -дам (хем.) 
оксидо́ваний, -на, -не 
оксидува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
оксі ́я, оксі ́ ї, оксі ́єю; оксі ́ ї, оксі ́й
О́ксфорд, -ду, в -ді (м.); о́ксфордський
окта́ва, -ви; окта́ви, окта́в
Октавія́н, -на, -нові (ім’я) 
окта́едр, -ра, -рові; -едри, -рів 
октройо́ваний, -на, -не 
октроюва́ти, -рою́ю, -рою́єш 
октябри́ст, -та; -ри́сти, -тів (партія); октябри́стський, -ка, -ке 
окува́ти, окую́, окує́ш; око́вавий і оку́тий
окулі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
окуля́р, -ля́ра, -рові
окуля́ри, -рів, -рам
окульти́зм, -му, -мові
окульти́ст, -та; -ти́сти, -тів
окульти́стський, -ка, -ке
окупа́нт, -та; -па́нти, -нтів
окупа́нтський, -ка, -ке
окупаці ́йний, -на, -не
окупа́ція, -ції, -цією; -па́ції, -цій
окупо́ваний, -на, -не
окупува́ти, -пу́ю, -пу́єш
оку́ти, окую́, окує́ш = окува́ти
олеа́ндр, -дра, -дрові; -а́ндри, -дрів
Оле́вське, -кого, -кому (м.); оле́вський, -ка, -ке
Оле́г, -га, -гові, -гу! (ім’я)
олеїн́, -їн́у, -нові
Оле́кса, -кси, -ксі, -ксо! Оле́ксович, -ча. Оле́ксівна, -вни. Оле́ксів, -ксова, -ксове
Олекса́ндер, -дра, -дрові, -дре! Олекса́ндрович, -ча. Олекса́ндрівна, -вни. Олекса́ндрів, -рова, 

-рове 
Олекса́ндра, -ри, -рі, -ро! Олекса́ндрин, -на, -не 
Олекса́ндрівське, -кого, -кому (м.); олекса́ндрівський, -ка, -ке 
Олександрі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю (м.); олександрі ́йський, -ка, -ке 
Олександро́піль, -поля, -полеві (м.) 
олександро́пільський, -ка, -ке 
Олександро́пільщина, -ни, -ні 
Олексі ́й, -ксі ́я, -ксі ́єві, -ксі ́єм, -ксі ́ю! Олексі ́йович, -ча. Олексі ́ ївна, -ївни. Олексі ́ їв, -ксі ́єва, -ве 
Оле́лько, -ка, -кові. Оле́лькович, -ча. Оле́льківна, -вни
Оле́на, -ни, -ні, -но! Оле́нин, -на, -не
Оле́нівка, -вки, -вці (село); оле́нівський, -ка, -ке
оленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
оле́нячий, -ча, -че
о́лень, о́леня, -неві; о́лені, -нів
олеогра́фія, -фії, -фією 
Оле́ся, -сі, -сею, -сю! Оле́син, -на, -не
Оле́шки, -шок (м.); оле́шківський
о́ливо, -ва
олив’я́ний, -на, -не
оліве́ць, олівця́, -вце́ві, -вце́м, на -вці ́ , по -вцю́; -вці ́ , -вці ́в
олігархі ́чний, -на, -не
оліга́рхія, -гії, -хією
олі ́й, олі ́ю, олі ́єві, олі ́єм; олі ́ ї, олі ́ їв
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олі ́йний, -на, -не
олі ́йник, -ка; -ники, -ків
олі ́йня, -ні, -нею; олі ́йні, олі ́єнь
Олі ́мп, -пу, -пові, на -пі
олімпі ́єць, -пі ́йця; -пі ́йці, -ців
Олі ́мпій, -пія, -пієві. Олі ́мпійович, -ча. Олі ́мпіївна, -ївни. Олі ́мпіїв, -пієва, -пієве
олімпі ́йський, -ка, -ке 
олімпія́да, -ди, -ді; -пія́ди, -пія́д
олі ́я, -і ́ ї, -і ́єю; олі ́ ї, олі ́й
о́лово = о́ливо, -ва, -ву
олов’я́ний = олив’я́ний, -на, -не
Оло́нєц, -нца (рос. м.); оло́нєцький
Ольвіо́піль, -поля, -полеві, -лем (місто)
ольвіо́пільський, -ка, -ке 
Ольвіо́пільщина, -ни, -ні 
О́льга, -ги, -зі, -го! О́льжин, -на, -не
Ольго́піль, -поля, -полеві, -полем (м.)
ольго́пільський, -ка, -ке 
Ольго́пільщина, -ни, -ні
О́льґерд, -да, -дові (ім’я)
О́льжин, -на, -не (від О́льга)
ома́на і обма́на, -ни, -ні, -ною; ома́ни, ома́н
ома́нний, -на, -не
ома́р, -ра; ома́ри, -рів
оме́га, -ги, -зі (гр. літера)
Омеля́н, -на, -нові. Омеля́нович, -ча. Омеля́нівна, -вни
Оме́лько, -ка, -кові, -ку! Оме́льків, -кова, -ве
оме́т, -та; оме́ти, -тів
омліва́ти і умліва́ти, -ва́ю, -ва́єш = зомліва́ти
о́мнібус, -са; -буси, -сів
О́мськ, -ку, в -ку (рос. м.); о́мський, -ка
он, частка, присл.; он-он
она́гр, -гра; -гри, -грів
онані ́зм, -му, -мові
онані ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
о́нде, о́ндечки, присл.; он де (з різн. знач.). Кни́жка лежи́ть о́нде на столі ́ . А о́нде й сві ́чка 

гори́ть (Гоголь). О́н де ти був!
Онє́ґа, -ґи, -зі (м. і р.) онє́зький, -ка, -ке
Онє́ґін, -на, -нові
Они́сим, -ма. Они́симович, -ча. Они́симівна, -вни. Они́симів, -мова, -мове
Они́сія, -сії, -сією, -сіє! Они́сіїн, -їна, -їне
Они́ся, -сі, -сею, -сю! Они́син, -на
Они́ська, -ськи, -сьці, -сько! Они́сьчин, -на, -не
Они́сько, -ка, -кові, -ську! Они́ськів, -кова, -кове
Они́щенко, -ка, -кові (прізв.)
Онищу́к, -ка, -кові, -ком (прізв.)
о́нікс, -ксу, -ксові (мін.)
о́нко́л (англ.), не відм.
о́н коли; о́н куди
онко́льний раху́нок, -ного раху́нку
оно́влений, -на, -не
оно́влення, -ння, -нню, -нням
оновля́ти, -вля́ю, -вля́єш; онови́ти, -влю́, -виш, -влять; онови́, -ві ́ть
онта́м, присл.; он та́м (з різн. знач.) 
онтамо́, онтам-о́, присл. (залежно від вимови)
Онта́ріо (озеро), не відм.
онтогене́за, -зи, -зі (гр.)
онтоге́нія, -нії, -нією (гр.)
онто́й, онта́, онте́; он той, он та, он те (з різн. знач.) 
онтологі ́чний, -на, -не
онтоло́гія, -гії, -гією
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ону́к, див. уну́к
Ону́фрій і Оно́прій, -рія, -рієві, -рію! Ону́фрійович, -ча. Ону́фріївна, -вни. Ону́фріїв, -рієва, 

-рієве
онуча́, див. унуча́
ону́ча, -чі, -чі, -чею; ону́чі, ону́ч
о́н хто, о́н кого, о́н із ким
о́н що, о́н чого
о́н як; о́н який, о́н яка, о́н яке, он яко́го, он яки́м, он з яки́м і о́н-як; о́н-який, -ка, -ке (з різн. 

знач.)
опада́ти, -да́ю, -да́єш; опа́сти, опаду́, -де́ш = обпада́ти, обпа́сти 
о́пал, -лу, -лові 
опале́вий, -ва, -ве (від опа́ль) 
опа́лення, -ння, -нню, -нням
опа́лювати, -люю, -люєш; опали́ти, -лю́, -лиш, -лять
опа́ль, -лю, -леві (камінь)
опа́льовий і опале́вий, -ва, -ве 
опам’ята́тися, -та́юся, -та́єшся 
Опана́с, -са, -сові, -се! Опана́сович, -ча. Опана́сівна, -вни. Опана́сів, -сова, -сове
опано́вувати, -но́вую, -вуєш; опанува́ти, -ну́ю, -ну́єш кого, що (а не ким, чим)
опанува́ння, -ння, -нню, -нням 
о́пар, -ру, -рові; о́пари, -рів (ч. р.) і о́пар, -рі, -рі, -р’ю; о́парі, -рей (ж. р.)
опа́рений і обпа́рений, -на, -не 
опа́рювати і обпа́рювати, -рюю, -рюєш; о(б)па́рити, -парю, -па́риш, -па́рять; о(б)па́р, -па́рте
опаса́ння, -ння, -нню, -нням
опаску́джений, -на, -не
опаску́джувати, -ку́джую, -ку́джуєш; опаску́дити, -ку́джу, -ку́диш; не -ку́дь, -ку́дьмо, -ку́дьте
опа́сти і обпа́сти, о(б)паду́, -де́ш, -ду́ть
опекти́, див. опіка́ти
опе́ньок, опе́нька; опе́ньки, -ньків і -ньок, -нькам
о́пера, -ри, -рі; о́пери, о́пер
о́пера-буф, -ри-буф
операти́вний, -на, -не
опера́тор, -ра; -тори, -рів
опера́торський, -ка, -ке
операці ́йний, -на, -не
опера́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій
опере́заний, -на, -не
опереза́ти, див. опері ́зувати
опере́та, -ти, -ті; -ре́ти, -ре́т
опере́тко́вий, -ва, -ве
опері ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш; опереза́ти, -режу́, -ре́жеш, -ре́жуть
оперо́ваний, -на, -не
оперо́вий і о́перний, -на, -не. Оперо́вий або о́перний теа́тр
опе́ртися, див. опира́тися
оперува́ти, -ру́ю, -ру́єш
опе́чений і обпе́чений, -на, -не
опини́тися, -ню́ся, -нишся, -няться
опира́тися, -пира́юся, -пира́єшся; опе́ртися, опру́ся, опре́шся кому
о́пис, о́пису; о́писи, -сів
опи́саний, -на, -не
описо́вий, -ва, -ве
опи́сувати, -сую, -суєш; описа́ти, опишу́, опи́шеш, -шуть
опі ́вдні, опі ́вдня, присл.
опі ́вніч, -ночі, -ночі, -ніччю; -ночі, -ночей
опівні ́чний, -на, -не
опі ́вночі, присл.
о́пій, о́пію, о́пієві і о́піюм, -му, -мові
опі ́й, опо́ю, опо́єві
опі ́ка, -ки, -ці; опі ́ки, опі ́к
опіка́ння, -ння, -нню ким, чим
опіка́ти, опекти́, див. обпіка́ти
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опіка́ти, -ка́ю, -ка́єш кого, що
опікува́тися, -ку́юся, -ку́єшся ким, чим
опіку́н, -на́; -куни́, -ні ́в
опіку́нка, -нки, -нці; -ку́нки, -ку́нок
опіку́нство, -ва, -ву
опіку́нський, -ка, -ке
опіку́нчин, -на, -не
опі ́нія, -нії, -нією
о́пір, о́пору, -рові
опісля́, присл. 
Опі ́шня, -ні, -нею (м.); опішня́нський, -ка, -ке 
о́піюм, -му, -мові; див. о́пій
опла́каний, -на, -не
опла́кувати, -кую, -куєш; опла́кати, опла́чу, -ла́чеш, -ла́чуть кого 
оплати́ти, -лачу́, -ла́тиш, -ла́тять 
о́пла́тки, -ток і -тків = пода́тки
опла́чений, -на, -не 
опла́чувати, -чую, -чуєш 
о́плески, -ків, -кам 
оплюва́ти = обплюва́ти
опльо́вувати = обпльо́вувати 
оповива́ти, -ва́ю, -ва́єш; опови́ти, -ви́ю, -ви́єш, -ви́ють; опови́й, -ви́йте
опови́тий, -та, -те
опові ́да́ння, -ння, в -нні; -да́ння, -да́ннів і -да́нь, -да́нням 
оповіда́ннячко, -чка, -чку, в -чку; -нячка, -чок
оповіда́ти, -да́ю, -да́єш; оповісти́ і -ві ́м, -віси́, -ві ́сть, -вімо́, -вісте́; -відя́ть; опові ́ж, -ві ́жмо, 

-ві ́жте (іноді: -ві ́дж, -ві ́джмо, -ві ́джте)
опові ́дач, -ча, -чеві; -дачі, -чів
опові ́дачка, -чки, -чці; -дачки, -чок 
о́повідь, -віді, -віді, -віддю; -віді, -відей
опові ́сник, -ка; -ники, -ків
опові ́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
опові ́сти, див. оповіда́ти
оповісти́, -віщу́, -ві ́стиш кого 
опо́вістка, -тки, -тці; -вістки, -ток 
о́повість, -вісти, -сті, -стю; -вісті, -стей
оповіща́ти, -ща́ю, -ща́єш 
опові ́щений, -на, -не 
опові ́щення, -ння, -нню, в -нні; -ві ́щення, -ві ́щень, -щенням 
опога́нений, -на, -не 
опога́нювати, -нюю, -нюєш; опога́нити, -га́ню, -га́ниш, -га́нять 
опо́даль, присл. 
оподатко́ваний, -на, -не 
оподатко́вування, -ння, -нню 
оподатко́вувати, -ковую, -вуєш 
оподаткува́ння, -ння, -нню, -нням 
оподаткува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
опозиці ́йний, -на, -не 
опозиціоне́р, -ра; -не́ри, -рів 
опози́ція, -ції, -цією; -зи́ції, -цій 
опо́листий, -та, -те 
ополо́ник, -ка; -ники, -ків 
ополо́нка, -нки, -нці, -ло́нки, -ло́нок 
опоне́нт, -та; -не́нти, -тів 
опоне́нтський, -ка, -ке 
опонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
Опо́рто (м.), не відм. 
опо́рто (вино), не відм. 
опортуні ́зм, -му, -мові 
опортуні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
опортуністи́чний, -на, -не 
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опортуні ́стський, -ка, -ке 
опоряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш 
опоря́джений, -на, -не 
опоря́дження, -ння, -нню, -нням 
опоряди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть 
опочива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
опо́чи́нок, -нку; -чи́нки, -ків 
опочи́ти, -чи́ну, -чи́неш; опочи́нь, -чи́ньмо, -чи́ньте 
опра́вний, -на, -не 
опрацюва́ння, -ння, -нню, -нням 
опрацюва́ти, -цю́ю, -цю́єш; опрацю́й, -цю́йте
опрацьо́ваний, -на, -не
опрацьо́вування, -ння, -нню
опрацьо́вувати, -цьо́вую, -цьо́вуєш; опрацьо́вуй, -цьо́вуйте
оприто́мніти, -нію, -нієш
опри́шкуватий, -та, -те
опри́шок, -шка; -ри́шки, -шків
о́прі ́ч, опрі ́че, прийм. = крім
опрі ́чний, -на, -не
опрі ́чність, -ности, -ності, -ністю
опро́че, прийм. = о́прі ́ч
опроще́ння, -ння, -нню (прощення)
о́птик, -ка; -тики, -ків
о́птика, -ки, -ці
оптималі ́зм, -му, -мові
оптималі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
оптима́льний, -на, -не
оптимі ́зм, -му, -мові
оптимі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
оптимісти́чний, -на, -не
оптимі ́стка, -тки, -тці; -мі ́стки, -мі ́сток
опти́чний, -на, -не
опубліко́ваний, -на, -не
опубліко́вування, -ння, -нню
опубліко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш
опублікува́ння, -ння, -нню
опублікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
опу́дало, -ла, -лу; -дала, -дал і -далів
опу́ка, -ки, -ці; опу́ки, опу́к 
оп’я́ть, присл. = зно́ву
ора́кул, -ла; -кули, -лів
ора́кульський, -ка, -ке
оранґута́нґ, -нґа; -та́нґи, -нґів
оранжері ́йний, -на, -не
оранжері ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю; -жері ́ ї, -рі ́й
о́ранка, -нки, -нці; о́ранки, о́ранок
ора́ння, -ння, -нню, -нням
ора́ти, орю́, о́ре́ш, о́рю́ть, о́рючи́
Ора́тове, -вого, -вому (м.); ора́тівський 
ора́тор, -ра; -тори, -рів 
ора́торство, -ва, -ву
ора́торствувати, -ствую, -ствуєш
ора́торський, -ка, -ке
ора́ч, -ча́, -че́ві, ора́чу! -чі ́ , -чі ́в
орбі ́та, -ти, -ті; -бі ́ти, -бі ́т
орга́зм, -му, -мові (гр.-лат.)
о́рган, -на; -гани, -нів 
орга́н, -на, орга́ни, -нів, -нам (муз. інстр.)
організа́тор, -ра, -рові; -тори, -рів
організа́торський, -ка, -ке
організаці ́йний, -на, -не
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організа́ція, -ції, -цією; -за́ції, -цій, по -за́ціях (Укр. Пр.)
органі ́зм, -ну, -мові; -ні ́зми, -мів
організо́ваний, -на, -не
організо́ваність, -ности, -ності, -ністю
організо́вано, присл.
організо́вувати, -зо́вую, -вуєш
організува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
органі ́ст, -та і органі ́ста, -ти; -ні ́сти, -тів
органі ́стий, -того; -ні ́сті, -стих = органі ́ст
органі ́чний, -на, -не 
орга́нний, -на, -не
органотерапі ́я, -пі ́ ї, -пі ́ ї
Оргі ́ їв, -гі ́єва, -гі ́єву, -вом (м.)
оргі ́ ївський, -ка, -ке
Оргі ́ ївщина, -ни, -ні
оргі ́нія, -нії, -нією; -гі ́нії, -ній
о́ргія, -гії, -гією; о́ргії, о́ргій (гр.)
орда́, -ди́, -ді ́ ; о́рди, орд
о́рден, -на (відзнаки) і -ну (братства, стилю); -дени́, -ні ́в і -дени́, -ні ́в
о́рденський, -ка, -ке
о́рдер, -ра; ордері ́ , -рі ́в
ордина́рець, -на́рця; -на́рці, -ців
ордина́рний, -на, -не
ордина́та, -ти, -ті; -на́ти, -на́т
ордина́тор, -ра; -тори, -рів
ордина́торський, -ка, -ке
оре́л, орла́, орло́ві, о́рле! орли́, -лі ́в
Оре́ль, Оре́лі, -лі, Оре́ллю (ріка); оре́льський, -ка, -ке 
Оренбу́рґ, -ґу, -ґові, в -зі (м.); оренбу́рзький, -ка, -ке 
Оренбу́ржчина, -ни, -ні 
оре́нда, -ди, -ді; оре́нди, оре́нд 
оренда́р, -ря́, -ре́ві; -дарі ́ , -рі ́в 
орендарі ́в, -ре́ва, -ре́ве 
оренда́рка, -ки, -рці; -да́рки, -да́рок 
оренда́рський, -ка, -ке 
орендо́ваний, -на, -не 
орендува́ння, -ння, -нню, -нням 
орендува́ти, -ду́ю, -ду́єш
ориґіна́л, -ла (про людини) і -лу (первотвору); -на́ли, -лів
ориґіна́льний, -на, -не
ориґіна́льність, -ности, -ності, -ністю
ориґіна́льно, присл.
Ори́нин, -на, -нові, -ном, в -нині (місто); ори́нинський
Ори́ська, -ськи, -сьці. Ори́сьчин, -на, -не
орифля́ма, -ми; -ля́ми, -ля́м 
Ори́шка, -шки, -шці. Ори́шчин, -на, -не
Оріге́н, -на, -нові (гр. філ.)
орієнталі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
орієнталі ́стика, -тики, -тиці 
орієнта́льний, -на, -не 
орієнтаці ́йний, -на, -не 
орієнта́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій 
орієнто́вний, -на, -не 
орієнтува́ння, -ння, -нню, -нням 
орієнтува́тися, -ту́юся, -ту́єшся 
Оріно́ко (р.), не відм. 
Оріо́н, -на, -нові 
орі ́х, див. горі ́х
орке́стра, -ри, -рі; -ке́стри, орке́стр
оркестра́нт, -та; -ра́нти, -тів
оркеструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
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Орлеа́н, -ну, в -ні (м.); орлеа́нський
орленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
орли́ний, -на, -не
орли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць
о́рлій, -ля, -лє; звич. орля́чий
орлю́к, -ка́; -люки́, -кі ́в
орля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
орля́чий, -ча, -че
орнаме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
орнаме́нтика, -ки, -ці
орнаменто́ваний, -на, -не
орнаментува́ння, -ння, -нню
орнаментува́ти, -ту́ю, -ту́єш
орніто́лог, -га; -логи, -гів
орнітологі ́чний, -на, -не
орнітоло́гія, -гії, -гією (гр.)
ортографі ́чний, -на, -не
ортогра́фія, -фії, -фією
ортодо́кс, -кса; -до́кси, -ксів
ортодокса́льний, -на, -не
ортодокса́льність, -ности, -ності, -ністю
ортоепі ́чний, -на, -не 
ортое́пія, -пії, -пією
ортопеди́чний, -на, -не
ортопе́дія, -дії, -дією
ору́дний, -на, -не
ору́дування, -ння, -нню, -нням
ору́дувати, -дую, -дуєш ким, чим
ору́жжя, -жжя = збро́я
ору́жний, -на, -не
ору́жно, присл.
Орфе́й, -фе́я, -фе́єм (гр. Ὀρφεύς)
охіде́я, -де́ї, -де́єю; -де́ї, -де́й
о́рчик, -ка; -чики, -ків
О́рша, -ші, -ші, -шею (м.); орша́нський, -ка, -ке
Орьо́л, Орла́, в Орлі ́  (рос. м.); орло́вський
оса́, оси́, осі ́ ; о́си, ос 
осаву́ла, -ли, -лі і осаву́л, -ла; -ву́ли, -лів
осаву́льство, -ва, -ву
осаву́льський, -ка, -ке
оса́да, -ди; оса́ди, оса́д
оса́джувати, -джую, -джуєш
осади́ти, -джу́, -диш, -дять
оса́дкуватий, -та, -те
оса́дчий, -чого, -чому; оса́дчі, -чих
оса́нна, виг. 
осві ́дчення, -ння; -чення, -чень і -ченнів, -ченням
осві ́дчитися, -чуся, -чишся
освіжа́ти, -жа́ю, -жа́єш
освіну́ти, -ну́, -не́ш
осві ́та, -ти, -ті; осві ́ти, осві ́т
осві ́тлення, -ння, -нню, в -нні
осві ́тник, -ка; -ники, -ків
осві ́тній, -ня, -нє і осві ́тний, -на, -не
освітя́нин, -на; -тя́ни, -тя́н
осві ́чений, -на, -не
осві ́ченість, -ности, -ності, -ністю
осві ́чувати, -чую, -чуєш; освіти́ти, освічу́, осві ́тиш кого 
освяти́ти, -вячу́, -вя́тиш, -вя́тять 
освя́чений, -на, -не 
освя́чення, -ння, -нню, в -нні 
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освя́чувати, -чую, -чуєш, -чують 
осе́л, осла́; осли́, ослі ́в 
оселе́дець, -ле́дця; -ле́дці, -ців 
осе́лений, -на, -не 
осе́лення, -ння, -нню 
осели́ти, оселю́, осе́лиш 
осе́ля, -лі, -лею; осе́лі, осе́ль 
оселя́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є 
осе́льник, -ка; -ники, -ків 
осере́док, -ре́дку, в -дку; -ре́дки, -ків
осете́р, -тра́; осетри́, -трі ́в
осети́нець, -ти́нця; -ти́нці, -ців і осети́н, -на; -ти́ни, -нів
осети́нка, -нки, -нці; -ти́нки, -ти́нок
осети́нський, -ка, -ке
Осе́тія, -тії, -тією
осетри́на, -ни, -ні
оси́ка, -ки, -ці; оси́ки, оси́к
О́сип і Йо́сип, -на, О́[Йо́]сипович, -ча. О́[Йо́]сипівна, -вни 
осироти́ти, -рочу́, -роти́ш кого 
осироті ́лий, -ла, -ле
осироті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш
оситня́г, -гу́, в -нязі ́ ; -няги́, -гі ́в
оси́чина, -ни, -ні
осі ́бний, -на, -не
осі ́бність, -ности, -ності, -ністю
осі ́бно, присл. 
осі ́лий, -ла, -ле
осі ́лість, -лости, -лості, -лістю
осі ́нній, -ня, -нє; -ні, -ніх
о́сінь, о́сени (як виняток), о́сені, о́сінню, по о́сені; о́сені, о́сеней
Осі ́я, Осі ́ ї, Осі ́єю (ім’я). Осі ́ їн, -їна, -їне
оска́ржений, -на, -не
оска́рження, -ння; -ження, -жень
оска́ржити, -ржу, -ржиш, -ржать; оска́рж, -ка́ржмо, -ка́ржте 
оска́ржувати, -жую, -жуєш
оскі ́льки, присл.
оскіря́тися, -ря́юся, -ря́єшся 
оско́ма, -ми; оско́ми, оско́м
осли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
ослі ́н, осло́ну, на -ні; -ло́ни, -нів 
ослі ́нець, -нця; -лі ́нці, -нців 
ослі ́нчик, -ка; -чики, -ків 
ослі ́пнути, -пну, -пнеш 
осля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в 
о́сміх, -ху; -міхи, -хів = у́сміх 
осмі ́ювати, осмі ́юю, осмі ́юєш; осмія́ти, -мію́, -міє́ш
осно́ва, -ви; осно́ви, осно́в 
основни́й, -на́, -не́ і осні ́вний (народне)
основополо́жник, -ка; -ники, -ків 
осо́ба, -би, -бі; осо́би, осі ́б 
особи́стий, -та, -те 
особи́стість, -тости, -тості, -тістю 
особли́вий, -ва, -ве 
особли́вість, -вости, -вості, -вістю 
особо́вий, -ва, -ве 
о́сокі ́р, о́соко́ра; о́соко́ри, -ко́рів
осо́ння, -ння, -нню, на -нні
осору́житися, -ру́жуся, -жишся, -жаться кому
осору́жний, -на, -не 
осо́т, -ту, на -ті (росл.)
оспіва́ти, -ва́ю, -ва́єш
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Оссія́н, -на, -нові (кельтський бард)
оста́нній, -ня, -нє
оста́нок, -нку; -нки, -нків. До оста́нку, наоста́нку, присл.
Оста́п, -па, -пові, -пе! Оста́пович. -ча. Оста́півна, -вни. Оста́пів, -пова, -пове
оста́тися, оста́нуся, оста́нешся
оста́тній, -ня, -нє (рідко), звичайно оста́нній
остато́чний, -на, -не
остато́чно, присл.
оста́ча, -чі, -чі, -чею; -та́чі, -та́ч
Оста́шків, -кова, -кову, -ковом, в -кові (укр. м.); оста́шківський 
Оста́шков, -ва, -ву, -вом (рос. м.) 
остґо́ти, -тів, -там (народ)
Осте́нде (м.). не відм.
остеологі ́чний, -на, -не 
остеоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
Осте́р, Остра́, -ро́ві, в -рі ́  (м. і р.) 
осте́рський, -ка, -ке 
остеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; остерегти́, -режу́, -реже́ш; остережи́, -режі ́ть; остері ́г, остерегла́, 

-регли́; остері ́гши
Осте́рщина, -ни, -ні 
остига́ти, -га́ю, -га́єш; ости́гти і ости́гнути, ости́гну, -гнеш; ости́г, -ти́гла
о́сті, о́стів, о́стям
ості ́льки, присл.
ост-інді ́йський, -ка, -ке 
Ост-Ін́дія, Ост-Ін́дії, -дією 
остоги́діти, -ги́джу, -диш, -дить, -дять і остоги́днути, -дну, -днеш; не остоги́дь, не -дьте 
осторо́га, -ги, -зі; -ро́ги, -ро́г 
о́сторонь, присл. 
осточорті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш 
остракі ́зм, -му, -мові (гр.) 
о́страх, -ху, -хові, в -сі 
о́стрів, о́строва, -рову, на -рові; острови́, -ві ́в 
остріве́ць, -вця́; -вці ́ , -вці ́в
острівни́й, -на́, -не́
острі ́шник, -ка; -ники, -ків 
острі ́шок, -шка, на -шку; -рі ́шки, -шків
остров’яни́н, -на; -в’я́ни, -в’я́н
Остро́г, -га́, в -зі ́  (м.); остро́зький, -ка, -ке
остро́га, -ги, -зі; -ро́ги, -ро́г 
Остро́жчина, -ни, -ні
острокі ́л, -ко́лу; -ко́ли, -лів 
осту́джений, -на, -не 
осту́джувати, -джую, -джуєш; остуди́ти, -джу́, -ту́диш, -ту́дять
оступа́тися, -па́юся, -єшся; оступи́тися, -плю́ся, -пишся за ким і за кого
остю́к, -ка́; -тюки́, -кі ́в
остюкува́тий, -та, -те 
осу́га, -ги, -зі; осу́гуватий, -та, -те 
осу́джений, -на, -не 
осу́джувати, -джую, -джуєш; осуди́ти, осуджу́, осу́диш, -дять
осу́дний, -на, -не
осу́дність, -ности, -ності, -ністю
осудо́вище, -ща, -щу, -щем; -вища, -вищ
осушни́й; треба висушни́й
осява́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
осяга́ти, -га́ю, -га́єш, -га́є
ося́гнений, -на, -не
ося́гнення, -ння, -нню; -гнення, -гнень
осягну́ти і осягти́, осягну́, ося́гнеш що
ося́йни́й, -на́, -не́; прикм. 
ося́яний, -на, -не; дієпр.
ося́яти і ося́ти, ося́ю, ося́єш; ося́яв, ося́яла; ося́й, ося́йте
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ось, присл.; ось-о́сь; ось-о́сьде; о́сь же
о́сьде, о́сьдечки (тут), присл.; о́сь де (з різн. знач.). Де ніж? – о́сьде на ла́вці. Ось де ви 

схова́лись! Ось де бог дав поба́читись (Гоголь)
о́сь коли; о́сь куди
осьма́к, -ка́; -маки́, -кі ́в
осьму́ха, -хи, -сі; -му́хи, -му́х
осьо́, осьосьо́, присл.
осьови́й, -ва́, -ве́ (від вісь) = вісни́й
ось та́к; ось та́м. Ось сті ́льки я засі ́ю, ось так я полі ́пшу господа́рство
о́сь що, о́сь чого. Ось що я вам скажу́
о́сь-як, о́сь-який; о́сь як, о́сь який (з різн. знач.). І сяк, і так, і о́сь-як. Ось як воно́ було́ 
о́т, от-о́т, присл.; о́т де, о́т що, о́т як; от сті ́льки. От тобі ́  й на! 
ота́борюватися, -борююся, -борюєшся; ота́боритися, -борюся, -ришся, -ряться 
ота́ва, -ви; ота́ви, ота́в 
ота́к, присл.; от так (з різн. знач.). Ота́к по-коза́цьки; нема́ хлі ́ба, ї́сти пля́цьки (Приказка). 

От так ніс! – як кова́льський міх (Гоголь)
отаке́зний, -на, -не
ота́кечки, ота́кеньки, присл.; от та́кечки, от та́кеньки (з різн. знач.) 
отаки́й, -ка́, -ке́; от таки́й (з різн. знач.)
отакісінький, -ка, -ке; от такісінький (з різн. знач.) 
ота́м, присл.; от там (з різн. знач.) 
ота́ман, -на, -ма́не! -ма́ни, -нів 
ота́мання, -ння, -нню, -нням (зб.) 
ота́манство, -ва, -ву 
ота́манський, -ка, -ке 
отаманува́ння, -ння, -нню 
отаманува́ти, -ну́ю, -ну́єш
отамо́, отам-о́ (залежно від вимови); отам-о́т
ота́ра, -ри, -рі; ота́ри, ота́р 
о́твір, о́твору; -вори, -рів 
о́т де, присл. О́т де моя́ до́ля! 
Оте́лло, -лла, -ллові (ім’я) 
отепе́р, присл.; от тепе́р (з різн. знач.)
отепе́реньки, отепе́речки; присл.; от тепе́реньки, от тепе́речки (з різн. знач.) 
отете́ріти, -рію, -рієш 
оте́ць, отця́ і вітця́, отце́ві і вітце́ві, о́тче! отці ́ , отці ́в 
оте́цький, -ка, -ке 
о́тже (отож, тому), о́тжеж, присл. О́тже доведе́ться само́му йти
о́т же = о́сь же, о́н же. От же як воно́ було́
оти́м, присл. = тому́
отла́с, -су; -ла́си, -сів = сає́та 
отла́совий, -ва, -ве 
ото́, ото́ бо, ото́ то 
отоді ́ , присл.; от тоді ́ (з різн. знач.)
отоді ́шній, -ня, -нє
ото́ж (отже), ото́ж бо, присл.; ото́ ж (з різн. знач.). Ото́ж усе́-таки скла́лося на кни́жечку 

(Гоголь). Ну, до́бре. Ото́ж слуха́йте (Гоголь). Ото́ ж та́я дівчи́нонька (Шевч.). Ото́ ж бо й є, 
що на йо́му була́ ша́пка й рукави́ці (Гоголь)

ото́й, ота́, оте́ (відм. як той); от той, от та, от те (з різн. знач.)
отой-о́! ота-о́!
отома́нка, -нки, -нці; -ма́нки, -нок
ото́чений, -на, -не
ото́чення, -ння, -нню, -нням
ото́чини, -чин, -чинам
оточи́ти, -чу, -чиш, -чать
ото́чувати, ото́чую, -чуєш
отри́мання, -ння, -нню (здобуття) 
отри́мувати, -мую, -муєш; отри́мати, -маю, -маєш = оде́ржувати, оде́ржати
отру́єний, -на, -не
отруїн́ня, -ння, -нню, -нням
отруїт́и, -рую́, -ру́їш, -ру́їть, -тру́ять; отру́й, отру́йте
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отру́йливий, -ва, -ве
отру́та, -ти, -ті; отру́ти, отру́т
отру́тний і отру́йний, -на, -не
отру́ювання, -ння, -нню, -нням 
отру́ювати, отру́юю, отру́юєш, отру́юють; отру́юй, -ру́юйте
Оттома́нська По́рта, -кої По́рти = Туре́ччина
Отто́н, -на, -нові (ім’я)
отуди́, присл.; от туди́ (з різн. знач.)
оту́т, присл.; от ту́т (з різн. знач.)
оту́течки, присл.; от ту́течки (з різн. знач.)
отуто́; отут-о́ (залежно від вимови)
оту́т то, присл.
отцевби́вця, -ці, -цею; -би́вці, -би́вців
отчи́зна, -ни, -ні
о́т що, о́т чого
о́т-як; о́т-який, -ка, -ке і о́т як, о́т який (з різн. знач.). І так, і сяк, і о́т-як. От як воно́ було́
О́уен Ро́берт, О́уена Ро́берта (англ. соціяліст R. Owen) 
офензи́ва, -ви, -ві
офі ́ра, -ри, -рі; офі ́ри, офі ́р
офіро́ваний, -на, -не
офірува́ння, -ння, -нню
офірува́ти, -ру́ю, -ру́єш
офіце́р, -ра, -рові; -це́ри, -рів
офіцерня́, -ні ́ , -ні ́ , -не́ю
офіце́рський, -ка, -ке
офіці ́йний, -на, -не
офіціо́з, -зу; -о́зи, -зів
офіціо́зний, -на, -не
офіція́л, -ла; -я́ли, -лів
офіціялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
офіція́льний, -на, -не
офіція́нт, -та; -ція́нти, -тів
офіція́нтка, -тки, -тці; -тки, -ток
оформля́ти, офо́рмлю, -миш, -млять
офо́рмлений, -на, -не
офо́рмлення, -ння; -млення, -млень і мленнів
офо́рмлювання, -ння, -нню
офо́рмлювати, -люю, -люєш
офо́рт, -та; офо́рти, -тів
офорти́ст, -та; -ти́сти, -тів
офталмі ́я, -мі ́ ї, -мі ́єю (гр.)
офталмо́лог, -га; -логи, -гів
офталмоло́гія, -гії, -гією
офталмоско́п, -па; -ко́пи, -пів
О́ффенбах, -ха, -хові (композ.)
оха́йний, -на, -не
оха́йність, -ности, -ності, -ністю 
о́хання, -ння, -нню, -нням
о́хати, о́хаю, о́хаєш
охі ́тний, -на, -не
охі ́тніше, присл.
охітні ́ший, -ша, -ше
охлокра́тія, -тії, -тією (гр.)
охля́нути і охля́сти, охля́ну, -неш
о́хляп, присл.
охоло́дження, -ння, -нню, -нням 
охоло́джувати, -джую, -джуєш; охолоди́ти, -лоджу́, -ди́ш; охолоди́, -ді ́м, -ді ́ть
охоло́нути, -ло́ну, -ло́неш; охоло́нь, -ло́ньмо, -ло́ньте
охопи́ти, -плю́, -пиш, -плять
охо́плений, -на, -не
охо́плення, -ння, -нню
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охо́плювати, -плюю, -плюєш
охоро́на, -ни, -ні; -ро́ни, -ро́н
охоро́нений, -на, -не; дієпр. 
охоро́нець, -ро́нця; -ро́нці, -ців 
охорони́ти, -роню́, -рони́ш, -нять 
охоро́нний, -на, -не; прикм.
охороня́ти, -ня́ю, -ня́єш
охо́че, присл.
охочекомо́нний, -нного; -ні, -них
охочекомо́нник, -ка; -ники, -ків
охо́чий, -ча, -че до чого
о́хрести, -стів, -стам
охристи́ти, -рищу́, -ри́стиш
охри́щений, -на, -не
охри́щувати, -щую, -щуєш
Охрі ́м, -ма = Єфре́м
Охти́рка, -рки, -рці (м.)
охти́рський, -ка, -ке
Охти́рщина, -ни, -ні
оце́, присл.
оце́й, оця́, оце́, оцьо́го́, оціє́ї (відм. як цей); от цей, от ця, от це (з різн. знач.)
оцей-о́, оця-о́, оце-о́; займ.
о́цет, о́цту, о́цтові; о́цти, о́цтів
оцето́вий, -ва, -ве
оці ́нений, -на, -не
оціни́ти, -ню́, -ниш, -нять
оці ́нник, -ка; -ники, -ків
оці ́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
оці ́нювати, -нюю, -нюєш, -нює
очайду́шний і одчайду́шний
очайду́шність, -ности, -ності, -ністю
Оча́ків, -кова, -кову, -вом (м.) 
оча́ківський, -ка, -ке
очаро́ваний, -на, -не
очаро́вування, очарува́ння, -ння
очаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш
очарува́ти, -ру́ю, -ру́, -єш
очеви́дець, -дця, -ви́дці, -дців
очеви́дний, -на, -не
очеви́дниця, -ці; -ниці, -ниць
очеви́дячки, очеви́дьки, присл.
оченя́та, -ня́т, -ня́там
очере́вина, -ни, -ні; -ре́вини, -вин
очере́винний, -на, -не
очере́т, -ре́ту, в -ті; -ре́ти і -рета́, -ті ́в, в -та́х
очере́тяний, -на, -не
очисни́й, -на́, -не́
очи́стити, див. очища́ти
очи́ці, очи́ць, очи́цям
очища́ти, -ща́ю, -ща́єш; очи́стиш, очи́щу, очи́стиш; очи́сть, очи́стьте
очи́щений, -на, -не 
о́чі, оче́й, оча́м, очи́ма
очі-на́-очі, присл. = віч-на́-віч
очі ́куваний, -на, -не
очі ́кування, -ння, -нню, -нням
очі ́кувати, -кую, -куєш кого, що
очі ́пок, -пка, в -пку; -пки, -пків
о́чко, -ка, -ку; о́чки, о́чок (зм. від о́ко)
очко́, -ка́, -ку́ = ві ́чко 
очкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
очку́р, -ра́, -ро́ві; -рі ́ , -рі ́в, -ра́м
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о́чний, -на, -не
очорті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш
очу́нювати, -нюю, -нюєш
очу́няти, -няю, -няєш
ошанува́ння, -ння = вшанува́ння
оша́тний, -на, -не
оши́йник, -ка; -ники, -ків
оши́йок, оши́йка; оши́йки, -ків
оши́мок, -мка; оши́мки, -мків
ошпа́рений, -на, -не
ошпа́рити, рідше обшпа́рити, -па́рю, -риш, -рять; ошпа́р, -па́рмо, -па́рте 
ошпа́рювати, рідше обшпа́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
оштрафо́ваний, -на, -не
оштрафува́ти, -фу́ю, -фу́єш
ошука́нець, -нця; -ка́нці, -нців
ошу́каний, -на, -не
ошука́нка, -нки, -нці; -ка́нки, -ка́нок
ошука́ння, -ння, -нню, -нням 
ошука́нство, -ва, -ву 
ошука́нський, -ка, -ке 
ошука́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в = ошука́нець
ошука́чка, -чки, -чці; -ка́чки, -ка́чок = ошука́нка
ошу́кувати, ошу́кую, -куєш; ошука́ти, -ка́ю, -ка́єш кого 
ощаджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; ощади́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть 
оща́дження, -ння; -дження, -джень, -дженням
оща́дливий, -ва, -ве
оща́дний, -на, -не 
оща́дність, -ности, -ності, -ністю 
оща́док, -дку; до оща́дку
па́ва, -ви; па́ви, пав 
па́вза, -зи, -зі; па́взи, павз
пави́ний, -на, -не (від па́ва) 
пави́ч, -ча́, -че́ві; -вичі ́ , -чі ́в 
павиче́вий, -ва, -ве 
пави́чка, -чки, -чці; -ви́чки, -ви́чок 
павільйо́н, -ну; -йо́ни, -нів 
павія́н, -на; -я́ни, -нів 
Павлі ́на, -ни, -ні (ім’я)
Па́влі (нім. мовознавець Pauli), не відм.
Па́влівське, -кого, -кому (село); па́влівський, -ка, -ке 
Павло́, -ла́, -ло́ві, Па́вле! Па́влович, -ча. Па́влівна, -вни. Па́влів, -лова, -лове
Павлу́ньо, -ня, -ньові, -ньом, -лу́ню! 
Павлу́сь, -ся́, -се́ві, -лу́сю! Павлусі ́в, -се́ва, -се́ве
Павлу́сьо, -ся, -сьові, -сьом, -лу́сю! 
Павль, -ля, -леві (нім. прізв. Paul) 
Па́вльсон, -на, -нові (нім. пр.) 
па́вовий, -ва, -ве 
па́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок 
павпериза́ція, -ції, -цією 
павпери́зм, -му, -мові 
павперизо́ваний, -на, -не 
паву́к, -ка́; -вуки́, -кі ́в 
павути́на, -ни, -ні; -ти́ни, -ти́н
павути́ння, -ння, -нню, -нням 
па́гілля, -лля, -ллю, -ллям 
па́гін, -гону, -гонові; -гони, -нів 
па́гінок, -гінка; -гінки, -ків
па́гність (ніготь), -ностя; -ності, -тів
па́горок, -горка, на -ку; -горки, -ків 
Паґані ́ні Нікольо́ (іт. скрипаль Paganini Nicolo), не відм. 
паґіна́ція, -ції, -цією (лат. paginatio) 
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па́ґода, -ди; -ґоди, -ґод (інд. чи кит. церква)
па́далиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць 
па́даличний, -на, -не 
па́дання, -ння, -нню, -нням 
па́дати, -даю, -даєш, -дає
Па-де-Кале́ (протока Pas-de-Calais), не відм.
падиша́х, -ха; -ша́хи, -хів
паді ́ж (пошесть), -дежу́, -же́ві, -же́м; -дежі ́ , -жі ́в
паді ́ння, -ння, -нню, в -нні
па́дкання, -ння, -нню, -нням
па́дкатися, -каюся, -каєшся коло кого
падкови́тий, -та, -те
падкува́ння, -ння, -нню 
падкува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
падо́лист, -та, -тові, в -ті; -листи, -тів (місяць)
падо́лист, -ту (час, коли падає листя)
Па́дуя, -дуї; падуа́нський і па́дуйський, -ка, -ке
падчереня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
па́дчерка, -рки, -рці; -черки, -рок
па́дчерчин, -на, -не
падь, -ді, -ді, -ддю
паж, -жа, -жеві; па́жі, -жів; па́жеський, -ка, -ке
па́жерливий, -ва, -ве
па́жерливість, -вости, -вості
паз, -за; па́зи, -зів
пазді ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям
па́зі[о]лки, -ків, -кам
па́зур, -ря, -реві, -рея; па́зурі, -рів, -рям
па́зуха, -хи, -сі; -зухи, -зух
па́зушшя, -шшя, -шшю, -шшям
пай, па́ю, па́єві, па́єм; паї,́ паїв́
па́йка, -йки, -йці; па́йки, па́йок
пайови́й, -ва́, -ве́
пайови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
па́ка, -ки, -ці; па́ки, пак
па́кати, -каю, -каєш (лю́лькою)
па́кгавз, -зу; -гавзи, -зів (нім. das Packhaus)
пакга́взний, -на, -не 
па́кіл, -кола; -коли, -лів
па́кілля, -лля, -ллю, -ллям 
па́косний, звичайно ка́посний, -на, -не
па́косник, звич. ка́посник, -ка
пакт, -ту; па́кти, -тів
пакува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
паку́нок, -нка, -кові, в -нку; -ку́нки, -ків
Пала́жка, -жки, -жці. Пала́жчин, -на, не
палама́р, -ря́, -ре́ві; -марі ́ , -рі ́в
паламаре́нко, -нка, -нкові; -ре́нки, -нків
паламарі ́в, -ре́ва, -ре́ве 
паламарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є
пала́та, -ти; -ла́ти, -ла́т
палахкоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -тя́ть
палахну́ти, -ну́, -не́ш
па́ла́ц, -цу, -цеві, в -ці; па́ла́ци, -ців
Па́лацький, -кого (чеське прізв. Palacký)
пала́ш, -ша́, -ше́ві; -лаші ́ , -ші ́в
па́лений, -на, -не
палені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
па́лення, -ння, -нню, -нням
палео́граф, -фа; -графи, -фів
палеографі ́чний, -на, -не
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палеогра́фія, -фії, -фією (гр.)
палеозоїч́ний, -на, -не 
палеолі ́т, -ту; -лі ́ти, -тів 
палеоліти́чний, -на, -не 
палео́лог, -га; -логи, -гів 
палеоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
палеонто́лог, -га; -логи, -гів 
палеонтологі ́чний, -на, -не 
палеонтоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
Пале́рмо (м.), не відм. 
пале́рмський, -ка, -ке 
Палести́на, -ни, -ні 
палести́нський, -ка, -ке 
па́лець, па́льця, па́льцеві, па́льцем, на па́льці; па́льці, -ців, -цях 
па́ливо, -ва, -ву
пали́вода, -ди, -ді; -води, -водів 
пали́ти, палю́, па́лиш, па́лять 
па́лиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць 
па́личка, -чки, -чці; -чки́, -чо́к
Паліє́ва, -вої, -вій (прізв.) 
паліїв́, -іє́ва, -іє́ве 
палі ́й, -ія́, -іє́ві, -іє́м; -лії́, -ліїв́ 
Палі ́й, -лія́, -ліє́ві, -ліє́м (прізв.); Паліїв́, -ліє́ва, -ліє́ве 
палімпсе́ст, -ту; -се́сти, -тів 
палінгене́за, -зи, -зі (гр., ж. р.) 
паліно́дія, -дії; -но́дії, -дій 
паліса́да, -ди, -ді; -са́ди, -са́д (ж. р., фр. la palissade)
паліса́дник, -ка, в -ку; -ники, -ків 
палі ́тра, -ри; -лі ́три, -лі ́тр 
паліту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
паліту́рка, -рки, -рці; -ту́рки, -ту́рок
паліту́рник, -ка; -ники, -ків
паліту́рниця, -ці; -ниці, -ниць 
паліту́рня, -ні, -нею; -ту́рні, -рень 
па́лі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
паліяти́в, -ву; -ти́ви, -вів 
паліяти́вний, -на, -не 
палки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х 
па́лко, присл.
Палла́да, -ди, -ді (гр. богиня) = Ате́на
Палла́дій, -дія (ім’я)
палла́діюм, -му, -мові; -діюми, -мів
палю́чий, -ча, -че 
па́ля, -лі, -лею; па́лі, паль
паляди́н, -на; -ди́ни, -нів
паляни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
паляни́чний, -на, -не
паляни́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
паля́нка, -нки; -ля́нки, -ля́нок (фр.)
паляталіза́ція, -ції, -цією
паляталізо́ваний, -на, -не
паляталізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
палята́льний, -на, -не
паляти́н, -на; -ти́ни, -нів
па́льма, -ми; па́льми, пальм
Пальмі ́ра, -ри, в -рі (м.); пальмі ́рський, -ка, -ке
па́льмовий, -ва, -ве
пальмува́тий, -та, -те
пальто́, -та́, -ту́, в -ті ́ ; па́льта, пальт
пальцюва́тий, -та, -те 
пальченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
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па́льчик, -ка, на -ку; -чики, -ків
Па́мва, -ви, -во! (ім’я)
Памі ́р, -ру, на -рі; памі ́рський, -ка, -ке
па́молодь, -ді, -ді, -лоддю 
па́морозь, -зі, -зі, -роззю; -розі, -розей
па́мороки, -ків, -кам 
па́морочити, -рочу, -рочиш, -рочать; не па́мороч, -рочте 
па́мпа, -пи (а не пампа́си, есп. pampa)
пампу́шка, -шки, -шці; -пу́шки, -пу́шок
памфле́т, -ту; -ле́ти, -тів
памфлети́ст, -та; -ти́сти, -тів 
пам’ята́ння, -ння, -нню, -нням 
пам’ята́ти, -та́ю, -та́єш 
па́м’ятка, -тки, -тці; -тки, -ток 
пам’ятки́й, -ка́, -ке́
пам’ятко́вий, -ва, -ве
пам’ятли́вий, -ва, -ве
па́м’ятни́й, -на́, -не́
па́м’ятник, -ка, -кові, на -ку; -ники, -ків
пам’яту́щий, -ща, -ще 
па́м’ять, -ті, -ті, -ттю; -м’яті, -тей
пан, па́на, -нові, па́не! пани́, пані ́в, пано́ве!
Пан, -на (гр. міт.)
Пана́ма, -ми (м.); пана́мський, -ка, -ке
пана́ма, -ми, -мі; -на́ми, -на́м (афера, капелюш)
панамерикані ́зм, -му 
панамерика́нський, -ка, -ке 
Пана́мський пере́сип, -кого пере́сипу
Пана́с, -са. Пана́сович, -ча. Пана́сівна, -вни. Пана́сів, -сова, -сове
панахи́да, -ди; -хи́ди, -хи́д
панаце́я, -це́ї, -це́єю; -це́ї, -це́й
панва́, -ви́, -ві ́
пангермані ́зм, -му, -мові
панде́кти, -ктів, -ктам
паневропеїз́м, -му, -мові
паневропе́йський, -ка, -ке
панегі ́рик, -ка, в -ку; -рики, -ків (гр.)
панегіри́ст, -та; -ри́сти, -тів 
панегіри́чний, -на, -не
пане́ля, -лі, -лею; -не́лі, -не́ль
паненя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та
пани́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -ни́чу! -ничі ́ , -чі ́в
паничі ́в, -че́ва, -че́ве 
паничі ́вський, -ка, -ке
па́ні, не відм. = па́нія
панібра́т, -та; -бра́ти, -тів; за панібра́та
панібра́тство, -ва, -ву 
панібра́тський, -ка, -ке
па́нів, -нова, -нове
па́ніїн, -їна, -їне (від па́нія)
па́ніка, -ки, -ці
паніке́р, -ра; -ке́ри, -рів 
паніке́рство, -ва, -ву 
паніма́тка і паньма́тка, -тки, -тці; -ма́тки, -ток
пані[ь]ма́тчин, -на, -не
па́нін, -на, -не (від па́ні) = па́ніїн
пані ́чний, -на, -не (від па́ніка) 
па́нія, -нії, -нією; па́нії, па́ній
па́нна, -ни; панни́, панні ́в
Панно́нія, -нії, -нією (країна); панно́нський, -ка, -ке 
па́нночка, -чки, -чці; -чки́, -чо́к 
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па́нноччин, -на, -не
пано́ (фр.), не відм. (н. р.) 
панови́тий, -та, -те 
пано́к, панка́; -нки́, -нкі ́в 
пано́птикум, -му, в -мі; -куми, -мів 
панора́ма, -ми, -мі; -ра́ми, -ра́м 
паноте́ць, -тця́, -тце́ві, пано́тче! -тці ́ , -тці ́в
паноте́цький, -ка, -ке
панруси́зм, -му, -мові 
пансіо́н, -ну, в -ні; -о́ни, -нів 
пансіоне́р, -ра; -не́ри, -рів (хто живе в пансіо́ні) 
панславі ́зм, -му, -мові 
панславі ́ст, -та; -ві ́сти, -тів 
панславі ́стський, -ка, -ке 
па́нство, -ва, -ву 
па́нський, -ка, -ке 
пантальо́ни, -нів, -льо́нам (іт.-фр.) 
пантеїз́м, -му, -мові 
пантеїс́т, -ста; -їс́ти, -стів 
пантеїсти́чний, -на, -не 
Пантеле́ймон, -на. Пантеле́ймонович, -ча. Пантеле́ймонівна, -вни, -вні. Пантеле́ймонів, -ва, 

-ве 
пантели́к, -ку. Зби́ти з пантели́ку кого
пантео́н, -ну; -тео́ни, -нів
панте́ра, -те́ри; -те́ри, -те́р 
панто́граф, -фа, -фу 
пантомі ́ма, -ми; -мі ́ми, -мі ́м 
пантомі ́міка, -ки, -ці 
пантомімі ́чний, -на, -не 
панто́фель, -то́фля, -флеві; -то́флі, -флів (ч. р.) і панто́фля, -то́флі, -флею; -то́флі, -то́фель (ж. 

р.) 
панто́фльовий, -ва, -ве 
пантофобі ́я, -бі ́ ї, -бі ́єю
пантрува́ти, -ру́ю, -ру́єш кого, чого
панува́ння, -ння, -нню, -нням
панува́ти, -ну́ю, -ну́єш
Пану́рґ, -ґа. Пану́рґів, -ґова, -ґове
па́нцер, -ра; -цери, -рів
па́нцерний, -на, -не
па́нцерник, -ка; -ники, -ків
панчі ́шка, -шки, -шці; -чі ́шки, -чі ́шок
панчі ́шний, -на, -не
панчі ́шник, -ка; -ники, -ків
панчі ́шниця, -ці; -ниці, -ниць
панчі ́шня, -ні; -чі ́шні, -чі ́шень
панчо́ха, -хи, -сі; -чо́хи, панчі ́х
панща́нний і па́нщинний, -на, -не 
па́нщина, -ни, -ні, на -ні
па́ня, -ні, -нею, кл. па́ні (від па́ні); па́ні, пань
паня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
паня́нка, -нки, -нці; -ня́нки, -нок
паня́нство, -ва, -ву
паня́нський, -ка, -ке
па́нькання, -ння, -нню, -нням
па́нькатися, -каюся, -каєшся з ким
Панько́, -ка́, -ко́ві, -ку́! (ім’я)
паньма́тка, див. паніма́тка
паньмату́син, -на, -не
паньмату́ся, -сі, -сею, -сю! -ту́сі, -ту́сь
паперо́вий, -ва, -ве
па́перть, -рти, -рті; па́перті, -тей
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пап’ємаше́ (фр.), не відм., (н. р.)
папі ́зм, -му, -мові
папільйо́тка, -тки, -тці; -йо́тки, -ток
папі ́р, папе́ру (матеріалу) і -пе́ра (канц. справи); -пе́ри, -пе́рів
папіре́ць, -пірця́; -пірці ́ , -ці ́в
папі ́рник, -ка; -ники, -ків
папі ́рня, -пі ́рні, -нею; -пі ́рні, папі ́рень (а не папе́рень; порівн. бондарі ́вна – бондарі ́вен; «і» 

під впливом папі ́рня та інших відмінків)
папіро́са, -си; -ро́си, -ро́с
папі ́рус, -са; -руси, -сів 
папіря́ний (під впливом папі ́рня) = паперо́вий, -ва, -ве 
папі ́ст, -ста; -пі ́сти, -стів 
па́пка, -ки, -пці; па́пки, па́пок 
паплю́жити, -лю́жу, -жиш, -жать; не паплю́ж, не -лю́жте
па́пороть, -роті, -ті, -роттю; -роті, -тей
па́прика, -ки, -ці (перець)
па́пство, -ва, -ву
па́пський, -ка, -ке
папу́га, -ги, -зі; -пу́ги, -пу́г (ч. і ж. р.)
папу́ша, -ші, -ші; -пу́ші, -пу́ш
пар, па́ру, -рові, на -ру́ (поле)
па́ра, -ри; па́ри, пар
параболі ́чний, -на, -не
пара́боля, -лі, -лею; -болі, -боль
парава́н, -ну; -ва́ни, -нів (ширма)
пара́граф, -фа; -графи, -фів
параґва́єць, -ва́йця; -ва́йці, -ців
Параґва́й, -ва́ю; параґва́йський, -ка, -ке
пара́да, -ди; -ра́ди, -ра́д (фр. la parade)
паради́гма, -ми; -ди́гми, -ди́гм
паради́з, -зу; -ди́зи, -зів
пара́дний, -на, -не
парадо́кс, -ксу; -до́кси, -ксів
парадокса́льний, -на, -не
парадува́ти, -ду́ю, -ду́єш (від пара́да)
парази́т, -та; -зи́ти, -тів
паразита́рний, -на, -не
паразити́зм, -му, -мові
парала́кса, -кси; -ла́кси, -ла́кс
паралелепі ́пед, -да; -педи, -дів
паралелі ́зм, -му, -мові
паралелогра́м, -ма; -гра́ми, -мів
парале́ля, -лі, -лею; -ле́лі, -ле́ль
парале́льний, -на, -не
паралізо́ваний, -на, -не
паралізува́ти, -лізу́ю, -лізу́єш
пара́лі ́пса, -си (гр.)
пара́лі ́ч, -ра́лічу, -чеві; -лічі, -чів
Парана́, -ни́ (р. в Півд. Америці)
Пара́ска, -ски, -сці. Пара́счин, -на, -не (а не Пара́щин) 
парасо́лик, -ка; -лики, -ків 
парасо́ль, -ля, -леві; -со́лі, -со́лів (фр. le parasol)
Пара́счин, -на, -не; див. Пара́ска 
парафі ́на, -ни, -ні 
парафі ́новий, -ва, -ве 
пара́фія, -фії, -фією; -ра́фії, -фій 
парашу́т, -та; -шу́ти, -тів 
Паращу́к, -ка́, -ко́ві (прізв.) 
парвеню́ (фр.), не відм. (ч. р.)
Пари́ж, -жу, -жеві, в -жі; пари́зький
парижа́нин, -на; -жа́ни, -жа́н
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парижа́нка, -ки, -нці; -жа́нки 
пари́зький, -ка, -ке (від Пари́ж) 
парикма́хер, -ра; -хери, -рів = перука́р
парикма́херський, -ка, -ке
пари́стий, -та, -те (від па́ра) 
парите́тний, -на, -не 
па́рити, па́рю, па́риш, па́рять; пар, па́рмо, па́рте; па́рений, -на, -не 
парі ́  (фр.), не відм. 
парі ́ , -рі ́в, -ря́м (поле) 
Парі ́с, -са, -сові (гр. ім’я)
па́рія, -рії; па́рії, -ріїв, -ріям
парк, -ку, в -ку; па́рки, -ків
парка́н і барка́н, -на́, на -ні ́ ; -кани́, -ні ́в
п[б]арка́новий, -ва, -ве
парке́т, -ту, -ке́ти, -тів
парке́тний і парке́товий, -ва, -ве
Па́рки, -рок, -ркам (гр. богині)
парля́ме́нт, -ту; -менти, -тів
парлямента́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
парляментари́зм, -му, -мові
парлямента́рний, -на, -не
парляменте́р, -ра; -те́ри, -рів
парляменте́рський, -ка, -ке
парля́ме́нтський, -ка, -ке
парльо́граф, -фа, -фові (фр.-гр.)
Парна́с, -су, на -сі; парна́ський
парнасець, -насця; -насці, -ців
парни́й, -на́, -не́
парни́к, -ка́, в -ку́; -ники́, -кі ́в
парови́й, -ва́, -ве́
парови́к, -ка́, в -ку́; -вики́, -кі ́в
парови́ця, -ці, -цею; -ви́ці, -ви́ць
парови́чня, -ні, -нею; -ви́чні, -ви́чень
парові ́з, -во́за; -во́зи, -зів 
пароди́ст, -та; -ди́сти, -тів
пародійо́ваний, -на, -не
пародіюва́ти, -дію́ю, -дію́єш
паро́дія, -дії, -дією; -ро́дії, -дій
парокси́зм, -му; -си́зми, -мів
паро́ля (гасло), -лі, -лею; -ро́лі, -ро́лей (ж. р.) (фр. la parole) і (під рос. впливом) паро́ль, -ля; 

-ро́лі, -лів (ч. р.) 
паропла́в, -ва, на -ві; -ла́ви, -вів 
па́ро[і]ст, -росту; -рости, -стів 
парости́тися, -щу́ся, -сти́шся 
па́росток, -ростка; -ростка, -ків 
па́рость, -ти, -ті, -ростю; -рості, -тей 
паротя́г, -тя́га; -тя́ги, -гів 
па́рох, -ха; -рохи, -хів = свяще́ник 
па́рта, -ти; па́рти, парт 
парта́ч, -ча́, -че́ві; -тачі ́ , -чі ́в, -ча́м 
парта́чити, -та́чу, -та́чиш, -чать; парта́ч, парта́чте 
парте́р, -ру, в -рі; -те́ри, -рів 
партиза́н, -на; -за́ни, -нів 
партиза́нський, -ка, -ке 
партикуляри́зм, -му, -мові
партикуля́рний, -на, -не 
партиту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р 
парті ́єць, -ті ́йця, -цеві; -ті ́йці, -ців 
парті ́йний, -на, -не 
парті ́йність, -ности, -ності, -ністю 
па́ртія, -тії, -тією; -тії, -тій 
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партколе́ґія, -ґії, -ґією; -ле́ґії, -ґій 
партконфере́нція, -ції, -цією; -ре́нції, -цій
партне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
партне́рський, -ка, -ке 
парторганіза́ція, -ції, -цією; -за́ції 
партосере́док, -ре́дку; -ре́дки, -дків 
парубі ́йко, -ка, -кові; -бі ́йки, -бі ́йків і парубі ́(й)ка, -ки, -ці; -бі ́ (й)ки, -бі ́йків і -бі ́йок
парубкува́ння, -ння, -нню, -нням
парубкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
па́рубок, -бка, -бкові, -бче! -бки́, -бкі ́в
парубо́цтво, -ва, -ву
парубо́цький і парубо́чий, -ча, -че
парубча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та
парубча́к, -ка́; -чаки́, -кі ́в 
паруб’я́, -б’я́ти, -б’я́ті, -б’я́м = парубча́
парува́ння, -ння, -нню, -нням
парува́ти, -ру́ю, -ру́єш
Парфе́ній, -нія і Парфе́н, -на. Парфе́нович, -ча. Парфе́нівна, -вни
парфуме́рі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю (фр.)
парфу́ми, -мів, -мам
парцелюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
парцеля́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
парцельо́ваний, -на, -не
парча́, -чі ́ , -чі ́ , -че́ю
парче́вий, -ва, -ве
парши́вий, -ва, -ве
па́рші, -шів, -шам
пас, не відм. (фр. je passe = я не граю)
пас, па́са; паси́, пасі ́в і па́си, -сів (з різн. зн.)
паса́ж, -жу; -са́жі, -жів 
пасажи́р, -ра; -жи́ри, -рів
пасажи́рний, -на, -не
пасажи́рський, -ка, -ке
пасама́н, -ну; -ма́ни, -нів
пасама́нник, -ка; -ника, -ків
паса́т, -ту; -са́ти, -тів (вітер)
па́серб, -ба; -серби, -бів
па́сербиця, -ці, -цею; -биці, -биць
паси́в, -ву; -си́ви, -вів
паси́вний, -на, -не
паси́вність, -ности, -ності, -ністю
паси́вно, присл.
пасинкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
пасифі ́зм і пацифі ́зм, -му, -мові (лат.-фр.) 
пас[ц]ифі ́ст, -та; -фісти
пас[ц]ифі ́стський, -ка, -ке 
па́січник, -ка; -ники, -ків 
пасічникува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
пасічни́цтво, -ва, -ву
пасічни́цький, -ка, -ке
па́сія, -сії, -сією 
па́сквільний, -на, -не 
Паска́ль, -ка́ля (фр. учен.) 
пасквіля́нт, -та; -ля́нти, -тів 
па́сквіль, -ля, -леві; -вілі, -вілів 
Паскє́віч, -ча (рос. і польськ. прізв.) 
па́скли́н, -на і па́скли́нь, -ня 
паску́дити, -ку́джу, -диш; не паску́дь, не паску́дьте 
паску́дний, -на, -не 
паску́дство, -ва, -ву 
паслі ́н, -льо́ну; -льо́ни, -нів 
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па́смо, -ма, -му, у па́смі; па́сма, па́сом і па́сем
па́смуга, -ги, -зі; -муги, -муг 
па́смужка, -жки, -жці; -жки, -жок 
пасови́й, -ва́, -ве́ (від пас) 
пасо́ви́сько, -ка, -ку, на -ку; -со́ви́ська, -со́ви́ськ
пасови́ще, -ща, -щу, на -щу[і]; -ви́ща, -ви́щ
паспарту́ (фр.), не відм. (ч. р.) 
па́ста, -ти; па́сти, паст 
пасте́ля, -лі; -те́лі, -те́ль (фр.) 
Пасте́р, -ра (фр. учен. Pasteur) 
пастериза́ція, -ції, -цією 
пастеризо́ваний, -на, -не 
пастеризува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
пастерна́к, -ку́ = постерна́к 
па́сти, паду́, паде́ш, паде́ = упа́сти
па́сти, пасу́, пасе́ш, пасе́ 
па́стка, -стки, -стці; па́стки́, -то́к 
па́сто[і]вень, -тівня, -вневі; -тівні, -внів
па́стор, -ра; -тори, -рів
пастора́ля, -лі, -лею; -ра́лі, -ра́ль 
па́сторський, -ка, -ке 
пасту́х, -ха́; -тухи́, -хі ́в 
пасту́ший, -ша, -ше
пасува́ти, -су́ю, -су́єш до чого, кому 
пасува́ти, -су́ю, -су́єш (в грі) 
пасья́нс, -су; -я́нси, -сів 
патаґо́нець, -ґо́нця; -ґо́нці, -ців 
Патаґо́нія, -нії, -нією; патаґо́нський, -ка, -ке
пате́льня, -ні, -нею; -те́льні, -лень
пате́нт, -та; -те́нти, -тів
пате́нтний, пате́нтовий, -ва, -ве
патенто́ваний, -на, -не
патентува́ти, -ту́ю, -ту́єш
па́тер, -тера; -тери, -рів
патери́к, -ка; -рики́, -кі ́в
патери́ця, -ці, -цею; -ри́ці, -ри́ць
патети́зм, -му, -мові
патети́чний, -на, -не
пати́к, -ка́; -тики́, -кі ́в
патичо́к, -чка́, -чко́ві, на -чку́; -чки́, -чкі ́в
пати́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
патла́тий, -та, -те
патла́ч, -ча́, -че́ві; -лачі ́ , -чі ́в
па́тли, -лів, -лам
патоге́нний, -на, -не
пато́лог, -га; -логи, -гів
патологі ́чний, -на, -не
патоло́гія, -гії, -гією
патологоанатомі ́чний, -на, -не
па́толоч, -чі, -чі, -лоччю
па́тос, -су, -сові, в -тосі
па́трати, -раю, -раєш
патримонія́льний, -на, -не
патри́стика, -ки, -ці
патріоти́чний, -на, -не
патри́цій, -ція, -цієві; -ри́ції, -ціїв
патриція́нський, -ка, -ке
патріо́т, -та; -о́ти, -тів
патріоти́зм, -му, -мові
патріоти́чний, -на, -не
патріо́тка, -тки, -тці; -о́тки, -о́ток
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патрія́рх, -ха; -я́рхи, -хів
патріярха́льний, -на, -не 
патріярха́льність, -ности, -ності
патріярха́т, -ту; -тові
патрія́рший, -ша, -ше 
Патро́кл, -ла (гр. ім’я)
патро́н, -на; -ро́ни, -ро́нів
патрона́т, -ту; -на́ти; -тів
патроне́са, -си; -не́си, -не́с
патроні ́міка, -ки, -ці
патронімі ́чний, -на, -не
патронта́ша, -ші; -та́ші, -шів (ж. р., нім. die Patronentasche)
патрулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
патру́ля, -лі, -лею; -ру́лі, -лей (фр. la patrouille) і (під рос. впливом) патру́ль, -ля; -ру́лі, -лів (ч. 

р.)
Па́тті (іт. співачка Patti), не відм.
патуа́ (фр.), не відм. (ч. р.)
патя́кати, -каю, -каєш
патьо́к, -тьо́ку; -тьо́ки, -ків
пахва́, -ви́; па́хви, па́хов і паха́, -хи́; па́хи, пах
пахіття́, -ття́, -ттю́ 
па́хкати і па́кати, -каю, -каєш (лю́льку)
пахму́рний, -на, -не і пахму́рий, -ра, -ре
пахоля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
па́хощі, -щів, -щам
пахті ́ти, пахчу́, пахти́ш, -ти́ть
паху́чий, -ча, -че
паху́чість, -чости, -чості, -чістю
па́цати, -цаю, -цаєш, -цає
пацифі ́зм і пасифі ́зм, -му, -мові
пац[с]ифі ́ст, -та; -фі ́сти, -тів
пац[с]ифі ́стський, -ка, -ке
паціє́нт, -та; -є́нти, -тів
паціє́нтка, -тки, -тці; -є́нтки, -є́нток
пацю́к, -ка́; -цюки́, -кі ́в
паця́, -ця́ти, -ця́ті, -ця́м; -ця́та, -ця́т
пацьо́рки, -ків, -кам
пачіски́, -чісо́к, -чіска́м
пачка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
пачка́рство, -ва, -ву
пачка́рський, -ка, -ке
пачкарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
па́чо́си, -сів, -сам 
пачо́сній, -ня, -нє і пачо́сний, -на, -не
пачу́лі, -лів, -лям
па́ша, -ші, -ші, -шею (від па́стися)
паше́нний, -на, -не
паші ́ти, пашу́, паши́ш, паша́ть
пашня́, -ні ́ , -не́ю; па́шні, па́шень
па́шпорт, -та; -порти, -тів
пашпорти́ст, -та; -ти́сти, -тів
па́шпортний, -на, -не
паште́т, -ту; -те́ти, -тів
па́ща, -щі, -щі, -щею; па́щі, пащ
паще́ка, -ки, -ці; -ще́ки, -ще́к 
пащекува́ння, -ння, -нню, -нням 
пащекува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
пащекува́тий, -та, -те 
паюва́ти, паю́ю, паю́єш, паю́ють; паю́й, паю́йте; пайо́ваний 
пая́ц, -я́ца, -цові; пая́ци, -ців 
пе́вен, пе́вна, пе́вне = пе́вний 
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пе́вне, див. пе́вно
пе́вний, -на, -не кого, чого; в кому, в чому
певні ́сінький, -ка, -ке
пе́вність, -ности, -ності, -ністю
пе́вно і пе́вне (мабуть), присл.
пе́вно (твердо, так), присл.
Пега́с, -са, -сові (гр. мітол.)
педаго́г, -га; -го́ги, -гів
педаго́гіка, -ки, -ці; -гіки, -гік
педагогі ́чка, -чки, -чці
педагогі ́чний, -на, -не
педаго́гія, -гії = педаго́гіка
педа́ля, -да́лі, -да́лі, -да́лею; -да́лі, -да́лей (фр. la pédale)
педа́нт, -та; -да́нти, -тів
педанти́зм, -му, -мові
педанти́чний, -на, -не
педевти́чний, -на, -не
пе́дель, -деля; -делі, -лів
педера́сті ́я, -ті ́ ї, -ті ́єю
педія́тр, -ра; -я́три, -рів
педія́трія, -рії, -рією
педо́лог, -га; -логи, -гів
педологі ́чний, -на, -не
педоло́гія, -гії, -гією
педте́хнікум, -му, в -мі; -куми, -мів
пейза́ж, -жу, -жеві; -за́жі, -жів
пейзажи́ст, -та; -жи́сти, -гів
пе́кар, -ря, -реві, -рем; -карі, -рів
пе́карка, -рки, -рці; -карки, -карок
пека́рня, -ні, -нею; -ка́рні, -ка́рень
пе́ка́рський, -ка, -ке
пекарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́ють 
пеке́льний, -на, -не
Пе́кі ́н, -ну, -нові, у -ні (м.); пе́кі ́нський, -ка, -ке
пекі ́нець, -нця; -нці, -нців
пе́кло, -ла, -лу, в -лі
пекти́, печу́, -че́ш, -чу́ть; печи́, печі ́м, печі ́ть; пік, пекла́, пекли́; пі ́кши 
пеку́чий, -ча, -че
пеку́чість, -чости, -чості, -чістю
Пелагі ́я, -гі ́ ї, -гі ́є! Пелагі ́ їн, -на, -не
пелена́, -ни́; пе́лени, -лен
пелери́на, -ни; -ри́ни, -ри́н
пе́лех, -ха; -лехи, -хів
пелеха́тий, -та, -те
пеліка́н, -на; -ка́ни, -нів
Пелопоне́с, -су; пелопоне́ський, -ка, -ке
пелю́стка, -тки, -тці; -лю́стки́, -лю́сто́к
пелю́шка, -шки, -шці; -шки́, -шо́к
пе́лька, -льки, -льці; пе́льки, пе́льок
пе́мза, -зи, -зі 
пена́л, -ла; -на́ли, -лів
Пенджа́б, -бу. В -бі (країна)
Пенело́па, -пи (ж. гр. ім’я)
пе́нзель, -зля, -злеві; пе́нзлі, -злів
пе́нзльовий, -ва, -ве
пенітенція́рний, -на, -не (лат.-фр.)
пе́нні (монета), не відм. ч. р.; мн. пе́нси, -сів
пенсі ́йний, -на, -не 
Пенсільва́нія, -нії, -нією
пенсільва́нський, -ка, -ке
пенсіоне́р, -ра; -не́ри, -рів (хто одержує пенсію)
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пе́нсія, -сії, -сією; пе́нсії, -сій
пенсне́ (фр.), не відм. (н. р.)
пеня́, -ні ́ ; -не́ю
пень, пня, пне́ві, пнем, на пні ́ , пне! пні, пнів
пенькува́тий, -та, -те 
пеньо́к, пенька́, -нько́ві, на -ньку́; -ньки́, -кі ́в
пеньо́чок, -ньо́чка; -ньо́чки, -ків
пеньюа́р, -ра; -а́ри, -рів
пепіньє́рка, -ки, -рці; -є́рки, -рок
пепси́на, -ни, -ні
перва́чка, -чки, -чці; -ва́чки, -ва́чок
перви́нний, -на, -не
пе́рвісний, -на, -не
пе́рвісно, присл.
пе́рвістка, -тки, -тці; -вістки, -вісток
первобу́тній, -ня, -нє
первові ́чний, -на, -не
перво́пис, -су; -писи, -сів
перворі ́день, -рі ́дня, -дневі; -рі ́дні, -нів
перворі ́дний, -на, -не 
первотві ́р, -тво́ру; -тво́ри, -рів
первотво́рний, -на, -не
перво́цвіт, -ту; -віти, -тів 
перга́мен, -ну; -мени, -нів 
перга́мено́вий, -ва, -ве 
пергідро́ль, -лю, -леві 
перебальото́ваний, -на, -не 
перебальото́вувати, -то́вую, -то́вуєш; перебальотува́ти, -ту́ю, -ту́єш
перебальотува́ння, -ння
перебе́ндя, -бе́нді, -дею, -де! -бе́нді, -бе́ндь, -бе́ндям
переби́йніс, -носа; -носи, -носів 
перебира́ти, -бира́ю, -бира́єш; перебра́ти, -беру́, -бере́ш, -беру́ть 
пере́бі ́г, -гу; пере́бі ́ги, -гів 
перебі ́гти, -біжу́, -біжи́ш, -біжа́ть 
перебі ́єць, -бі ́йця, -цеві; -бі ́йці, -ців 
перебі ́й, -бо́ю, -бо́єві, -бо́єм; -бо́ї, -бо́їв
перебі ́льшений, -на, -не
перебі ́льшення, -ння; -шення, -шень 
перебі ́льшувати, -шую, -шуєш; перебі ́льши́ти, -бі ́льшу́, -бі ́льши́ш, -ша́ть
перебі ́р, -бо́ру; -бо́ри, -рів
пере́бірка (перегородка), -ки, -рці; -бірки, -бірок 
перебі ́рливий, -ва, -ве 
перебі ́рник, -ка; -бі ́рники, -ків 
перебі ́рниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
перебо́рщений, -на, -не 
перебо́рщувати, -бо́рщую, -щуєш; переборщи́ти, -борщу́, -щи́ш, -ща́ть; не -борщи́, -борщі ́ть
перебра́ти, -беру́, -бере́ш
перебрести́, -бреду́, -бреде́ш; перебрі ́в, -брела́; перебрі ́вши
перебрі ́хування, -ння, -нню
перебрі ́хувати, -брі ́хую, -брі ́хуєш; перебреха́ти, -брешу́, -бре́шеш, -бре́шуть
перебро́джувати, -бро́джую, -бро́джуєш
перебува́ти, -бува́ю, -ва́єш; перебу́ти, -бу́ду, -бу́деш; перебу́дь, -бу́дьте
перебудо́ваний, -на, -не 
перебудо́вування, перебудува́ння
перебудо́вувати, -до́вую, -до́вуєш
перебудува́ти, -ду́ю, -ду́єш
перебутни́й, -на́, -не́
перебу́тній, -ня, -нє
перева́га, -ги, -зі; -ва́ги, -ва́г
перева́ги-ва́ги, присл.
переважа́ти, -жа́ю, -жа́єш, -жа́ють

382



Російсько-український словник ділової мови

перева́жений, -на, -не
перева́жити, -ва́жу, -жиш; перева́ж, -ва́жте
перева́жний, -на, -не
перева́жно, присл.
перева́жувати, -ва́жую, -ва́жуєш
переванта́жений, -на, -не
переванта́женість, -ности, -ності, -ністю
переванта́ження, -ння, -нню, -нням
переванта́жувати, -та́жую, -та́жуєш; переванта́жити, -та́жу, -жиш, -жать; -ванта́ж, -та́жмо, 

-та́жте 
переве́дений, -на, -не 
переве́дення, -ння, -нню, -нням 
переве́зти́, -везу́, -везе́ш; перевези́, -везі ́ть; переві ́з, перевезла́, -везли́; переві ́зши
переверта́ння, -ння, -нню, -нням 
пере́вертень, -вертня, -тневі; -тні, -тнів
пере́вертом, присл.
переве́ршений, -на, -не 
переве́ршувати, -ве́ршую, -ве́ршуєш; переверши́ти, -вершу́, -ве́рши́ш, -ве́рша́ть
пере́ве́сло, -ла, -лу; -ве́сла, -ве́сел 
переве́сник, -ка; -ники, -ків 
переве́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
переве́сти́, -веду́, -веде́ш; переві ́в, -вела́, -вели́; переві ́вши 
перевихо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш; переви́ховати, -ховаю, -ваєш 
переви́щення, -ння, -нню, -нням 
переви́щувати, -ви́щую, -ви́щуєш; переви́щити, -ви́щу, -ви́щиш; переви́щ, переви́щте і 

-ви́щіть 
переві ́д, -во́ду 
переві ́з, -во́зу; -во́зи, -зів 
переві ́зник, -ка; -ники, -ків 
перевікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
переві ́рити, -ві ́рю, -ві ́риш, -ві ́рять; переві ́р, -ві ́рмо, -ві ́рте; переві ́ривши
перевіря́ти, -ря́ю, -ря́єш
перево́дити, -во́джу, -во́диш; -во́дь, -во́дьте; див. переве́сти́
переводня́, -дні ́ , -дне́ю
перево́зити, -во́жу, -во́зиш; перево́зь, -во́зьте; див. переве́зти́
переворо́т, -ту; -ро́ти, -тів 
перевті ́лення, -ння, -нню, -нням 
перевті ́люватися, -ті ́лююся, -люєшся; перевті ́литися, -ті ́люся, -лишся, -ляться 
перевто́ма і перето́ма, -ми, -мі 
перевто́млений і перето́млений 
перевто́млювати(ся) і перето́млювати(ся), -то́млюю(ся), -люєш(ся); пере(в)томи́ти(ся), 

-то́млю(ся), -то́миш(ся), -то́млять(ся)
перев’я́заний, -на, -не
перев’я́зувати, -зую, -зуєш; перев’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -жуть
переганя́ти, -ганя́ю, -ня́єш; перегна́ти, -жену́, -жене́ш
перега́чений, -на, -не
перега́чувати, -га́чую, -га́чуєш; перегати́ти, -гачу́, -га́тиш, -га́тять
перегі ́н, -го́ну; -го́ни, -нів 
перегі ́нний, -на, -не
перегірчи́ти, -рчу́, -рчи́ш, -рча́ть
пере́гляд, -ду, в -ді; -гляди, -дів
перегні ́й, -гно́ю, -гно́єві, -но́єм; -гно́ї, -їв
перегно́єний,, -на, -не
перегно́єння, -ння, -нню
перегно́ювати, -гно́юю, -гно́юєш; перегноїт́и, -гною́, -гно́їш
перего́дом, перегодя́, присл.
переголосо́ваний, -на, -не
переголосо́вування, переголосува́ння, -ння, -нню 
псреголосо́вувати, -со́вую, -со́вуєш; -голосо́вуй, -со́вуйте
переголосува́ти, -су́ю, -су́єш; переголосу́й, -су́йте
перего́ни, -нів, -нам 
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перего́нити, -го́ню, -го́ниш, -нять = переганя́ти 
перегоро́джений, -на, -не
перегоро́джувати, -ро́джую, -джуєш
перегороди́ти, -роджу́, -ро́диш 
перегоро́дка, -дки, -дці; -ро́дки
перегріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; перегребти́, -гребу́, -бе́ш; перегрі ́б, -гребла́, -гребли́; 

перегрі ́бши 
перегрупо́ваний, -на, -не 
перегрупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш 
перегрупува́ння, -ння, -нню
перегрупува́ти, -пу́ю, -пу́єш 
перед, передо, прийм. 
пе́ред, -ду; -реди́, -реді ́в 
передава́ння, -ння, -нню 
передава́ти, -даю́, -дає́ш; переда́ти, -да́м, -даси́ що ким
пере́даний, -на, -не
переда́ча, -чі, -чі, -чею; -да́чі, -да́ч
передбача́ти, -ча́ю, -ча́єш; передба́чити, -ба́чу, -ба́чиш, -ба́чать; передба́ч, -ба́чмо, -ба́чте
передба́чений, -на, -не
передба́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
передвечі ́рній, -ня, -нє 
передви́борний, -на, -не
передві ́чний, -на, -не
передвоє́нний, -на, -не
передгі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям; -гі ́р’я, -гі ́р’їв
передде́нь, передо́дня, -дневі; -до́дні, -днів 
переде́ржувати, -жую, -жуєш; переде́ржати, -де́ржу, -жиш, -жать 
переде́рти, див. передира́ти 
переде́ртий, -та, -те 
переджовтне́вий, -на, -не 
передзижча́ти, -жчу́, -жчи́ш, -жча́ть 
передзнаття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
передира́ти, -дира́ю, -дира́єш; переде́рти, -деру́, -дере́ш; переде́р, переде́рла; передери́, 

-дері ́ть 
переді ́л, -лу; -ді ́ли, -лів 
переді ́лений, -на, -не 
переділи́ти, -ділю́, -ді ́лиш 
передістори́чний, -на, -не 
передмину́лий, -ла, -ле 
передмі ́сний, -на, -не 
передмі ́стя, -тя, -тю, -тям; -мі ́стя, -мі ́сть і -мі ́стів 
передмі ́ський, -на, -ке 
передмо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
передму́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям; -му́р’я, -р’їв
передні ́вок, -вка; -ні ́вки, -ків
пере́дній, -ня, -нє
передні ́ш(е), присл.
передні ́ший, -ша, -ше 
передньоязико́вий, -ва, -ве 
передо, прийм.; передо мно́ю 
передобі ́дній, -ня, -нє
передови́й, -ва́, -ве́
передови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
передовсі ́м, присл. 
передо́день, -до́дня. Напередо́дні 
передосі ́нній, -ня, -нє 
передоста́нній, -ня, -нє
передпла́та, -ти, -ті; -пла́ти, -пла́т 
передпла́тник, -ка; -ники, -ків 
передпла́чувати, -чую, -чуєш; передплати́ти, -плачу́, -пла́тиш 
передпо́кі ́й, -ко́ю, в -ко́ї; -ко́ї, -ко́їв 
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передра́нішній, -ня, -нє
передра́нній, -ня, -нє
передреволюці ́йний, -на, -не 
пере́друк, -ку; -руки, -ків 
передруко́ваний, -на, -не
передруко́вування, передрукува́ння, -ння
передруко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш 
передрукува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
передсме́ртний, -на, -не 
передтравне́вий, -ва, -ве 
передува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
передумо́ва, -ви; -мо́ви, -мов 
передусі ́м, присл. 
переду́щий, -ща, -ще 
передча́сний, -на, -не 
передчува́ти, -чува́ю, -чува́єш 
передчу́ти, -чу́ю, -чу́єш 
передчуття́, -ття́; -чуття́, -тті ́в
пере́дше, присл. 
пере́дяг, -гу; -дяги, -гів 
передяга́ння, -ння, -нню, -нням 
передяга́тися, -га́юся, -га́єшся; передягти́ся і передягну́тися, -гну́ся, -дя́гнешся, -гнуться 
передя́гнений, -на, -не і передя́гнутий, -та, -те
переє́мець, -є́мця; -є́мці, -ців 
переє́мний, -на, -не 
пережени́ти, -женю́, -же́ниш 
пережида́ти, -да́ю, -да́єш; пережда́ти, -жду́, -жде́ш 
пережи́ти, -живу́, -живе́ш, -живу́ть; переживи́, -ві ́м, -ві ́ть 
перезимо́ваний, -на, -не 
перезимува́ти, -зиму́ю, -зиму́єш 
перезува́ти, -зува́ю, -ва́єш; перезу́ти, -зу́ю, -зу́єш
переіна́кшувати, -іна́кшую, -іна́кшуєш; переіна́кшити, -іна́кшу, -кшиш, -кшать і 

переіна́чувати, -на́чую, -на́чуєш; переіна́чити, -на́чу, -на́чиш, -на́чать; переіна́ч, -на́чте
переїда́ти, -да́ю, -да́єш 
переїжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш 
переїз́д, -ду; -їз́ди, -дів (дія) і пере́їзд, -ду; -їзди, -дів (місце, де переїздять) 
переїзди́ти, -жджу́, -зди́ш, -здя́ть
пере́їздом, присл.
переїзни́й, -на́, -не́
переїс́ти, -їм́, -їси́, -їс́ть, -їдя́ть; -їж́, -їж́мо, -їж́те
переїх́ати, -їд́у, -їд́еш; переїд́ь, -їд́ьте
пере́йдений, -на, -не
перейма́ти, -ма́ю, -ма́єш; перейня́ти, -йму́, -йме́ш; перейня́в, -няла́
пере́йня́тий, -та, -те 
перейти́, -рейду́, -рейде́ш; перейшо́в, -рейшла́
пере́каз, -зу; -кази, -зів
перека́заний, -на, -не
переказо́вий, -ва, -ве
перека́зувати, -ка́зую, -зуєш; переказа́ти, -кажу́, -ка́жеш, -жуть ким
перекида́ти, -да́ю, -да́єш 
пере́кидом, присл.
пере́кидьки, присл.
переки́дько, -ка, -кові; -ки́дьки, -ків
переки́нути, -ки́ну, -ки́неш; -ки́нь, -ки́ньмо, -ки́ньте
переки́нчик, -ка; -чики, -ків
перекі ́р, -ко́ру; -ко́ри, -рів
перекі ́рливий, -ва, -ве
пере́клад, -ду; -лади, -дів
переклада́ння, -ння, -нню, -нням 
переклада́ти, -да́ю, -да́єш; перекла́сти, -кладу́, -кладе́ш, -ду́ть
перекла́дач, -ча і перекла́дник, -ка
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перекла́дачка, -чки, -чці і перекла́дниця, -ці
перекладни́й, -на́, -не́ 
перекла́дницький, -ка, -ке
переклика́тися, -ка́юся, -ка́єшся
переко́ваний, -на, -не
переко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; перекува́ти, -кую́, -кує́ш 
переколо́ти, -колю́, -ко́леш, -ко́лють; переколо́в, -ло́ла
переко́наний, -на, -не 
переко́наність, -ности, -ності, -ністю 
перекона́ння, -ння, -нню, в -нні; -на́ння, -на́нь і -на́ннів, -на́нням 
переко́нливо, присл. 
переко́нувати(ся), -ко́ную(ся), -нуєш(ся); перекона́ти(ся), -на́ю(ся), -на́єш(ся) в чім
переко́нуюче, присл. = переко́нливо 
Переко́п, -пу, в -пі; переко́пський
перекоря́тися, -ря́юся, -ря́єшся 
перекоти́по́ле, -ля, -лю 
перекра́ювати, -кра́юю, -кра́юєш; перекра́яти, -кра́ю, -кра́єш; перекра́яний; перекро́ювати, 

-кро́юю, -кро́юєш; перекро́їт́и, -кро́ю́, -кро́їш; перекро́єний 
перекрі ́й, -кро́ю, -кро́єві; -кро́ї, -їв 
перекру́чений, -на, -не
перекру́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
перекру́чування, -ння; -вання, -вань і -ваннів
перекру́чувати, -чую, -чуєш; перекрути́ти, -кручу́, -кру́тиш 
перекупи́ти, -куплю́, -ку́пиш, -ку́плять
пере́купка, -пки, -пці; -купки, -пок 
переку́пник, -ка; -ники, -ків 
переку́пницький, -ка, -ке 
перекупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш; перекупи́ти, -куплю́, -ку́пиш 
переку́р, -ру; -ку́ри, -ку́рів 
перела́зити, -ла́жу, -ла́зиш, -ла́зять; -ла́зь, -ла́зьмо, -ла́зьте 
перела́маний, -на, -не 
перела́мувати, -ла́мую, -ла́муєш; перелама́ти, -ма́ю, -ма́єш 
переле́жати, -ле́жу, -ле́жиш, -ле́жать; -ле́ж, -ле́жмо, -ле́жте 
переле́жувати, -ле́жую, -жуєш
переле́сник, -ка; -ники, -ків 
переле́сниця, -ці, -цею; -ниці, ниць 
перелеті ́ти, див. переліта́ти 
пере́ливки, -вків, -вкам; не пере́ливки
перели́ти, -ллю́, -ллє́ш, -ллє́, -ллємо́, -ллєте́, -ллю́ть; перели́й, -ли́йте; перели́в, -лила́; 

перели́тий
перелицьо́ваний, -на, -не
перелицьо́вування, перелицюва́ння, -ння
перелицьо́вувати, -цьо́вую, -вуєш; перелицюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
перелі ́зти, -лі ́зу, -лі ́зеш; перелі ́зь, -лі ́зьте 
пере́лік, -ліку; -ліки, -ків
перелі ́м, -ло́му; -ло́ми, -мів 
перелі ́т, -ле́ту; -ле́ти, -тів 
переліта́ти, -та́ю, -та́єш; перелеті ́ти, -лечу́, -лети́ш, -летя́ть 
перелі ́тний, -на, -не 
перелі ́чений, -на, -не 
перелічни́й, -на́, -не́ 
перелі ́чування, -ння, -нню, -нням 
перелі ́чувати, -лі ́чую, -лі ́чуєш; перелічи́ти, -лічу́, -лі ́чиш, -лі ́чать
перелля́ти, -лля́ю, -лля́єш, -лля́є; перелля́й, -лля́йте = перели́ти 
перело́ги, -гів, -гам 
перело́млювати, -ло́млюю, -ло́млюєш, переломи́ти, -ломлю́, -ло́миш = перела́мувати, 

перелама́ти 
перелю́бець, -бця; -лю́бці, -бців і перелю́бник, -ка; -ники, -ків 
перелю́бниця, -ці; -бниці, -бниць 
пере́лю́бство, -ва, -ву 
пере́ля́к, -ля́ку, -ля́кові, в -ку; -ля́ки, -ків
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переля́каний, -на, -не
переляка́тися, -ка́юся, -ка́єшся 
перемага́ти, -мага́ю, -мага́єш; перемогти́, -мо́жу, -мо́жеш, -мо́жуть; переможи́, -можі ́ть; 

перемі ́г, -могла́, -могли́; перемі ́гши
перемальо́ваний, -на, -не
перемальо́вування, перемалюва́ння, -ння
перемальо́вувати, -льо́вую, -вуєш; перемалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
перемеже́нитися, -ниться 
переме́лений і перемо́лотий 
переме́лювати, -ме́люю, -ме́люєш; див. перемоло́ти
перемира́ти, -мира́ємо, -мира́єте; переме́рти, -мремо́, -рете́; звич. мн.
Переми́шль, -шля, -шлю (м.); переми́ський, -ка, -ке 
Переми́щина, -ни, -ні 
пере́міжок, -жку; -міжки, -ків 
перемі ́нений, -на, -не; дієпр. 
переміни́ти, -міню́, -мі ́ниш, -мі ́нять 
перемі ́нний, -на, -не; прикм.
перемі ́нність, -ности, -ності, -ністю
перемі ́рювати, -мі ́рюю, -мі ́рюєш
перемі ́ряний, -на, -не
перемі ́ряти, -мі ́ряю, -мі ́ряєш
перемі ́шувати, -мі ́шую, -шуєш; переміша́ти, -ша́ю, -ша́єш; перемі ́шаний, -на, -не
перемі ́шувати, -мі ́шую, -шуєш; переміси́ти, -мішу́, -мі ́сиш, -мі ́сять; перемі ́шений, -на, -не
перемі ́щення, -ння; -мі ́щення, -щень, -щенням
перемі ́щувати, -мі ́щую, -щуєш і переміща́ти, -ща́ю, -ща́єш; перемісти́ти, -міщу́, -мі ́стиш, 

-стять 
перемо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в 
перемо́вити, -мо́влю, -мо́виш; перемо́в, -мо́вмо, -мо́вте 
перемо́га, -ги, -зі; -мо́ги, перемо́г 
перемогти́, див. перемага́ти 
перемо́жений, -на, -не; дієпр. 
перемо́жець, -мо́жця, -мо́жцеві, -мо́жцю! -мо́жці, -ців і перемо́жник, -ка; -ники, -ків 
перемо́жний, -на, -не; прикм. 
перемо́жниця, -ці; -ниці, -ниць 
перемоло́ти, -мелю́, -ме́леш, -ме́ле, -ме́лють; -моло́в, -ло́ла; перемели́, -мелі ́ть; переме́лений 

і перемо́лотий
перене́сений, -на, -не
перене́сення, -ння, -нню, -нням
перене́сти́, див. перено́сити
перене́сти́ся, див. перено́ситися
перені ́вечити, -ні ́вечу, -ні ́вечиш; перені ́веч, -ні ́вечте 
перені ́сся, -сся; -ні ́сся, -ні ́ссів 
перено́сити, -но́шу, -но́сиш, -но́сять; перено́сь, -но́сьте; перенести́, -несу́, -несе́ш; перені ́с, 

-несла́, -несли́; перені ́сши; перенеси́, -несі ́ть 
перено́ситися, -но́шуся, -но́сишся, -но́сяться; перено́сся, -но́сьтеся; перене́сти́ся, -несу́ся, 

-несе́шся, -несе́ться, -несу́ться; перені ́сся, -несла́ся, -несли́ся; перені ́сшись; перенеси́ся, 
-несі ́ться 

перено́сник, -ка; -ники, -ків
переночува́ти, -чу́ю, -чу́єш
пере́ня́тий = пере́йня́тий
переобтя́жений і перетя́жений, -на, -не
переобтя́жувати і перетя́жувати, -тя́жую, -жуєш; переобтя́жити і перетя́жити, -тя́жу, 

-тя́жиш, -тя́жать кого чим
перео́раний, -на, -не
перео́рювати, -о́рюю, -о́рюєш; переора́ти, -орю́, -о́ре́ш, -о́рю́ть
перепа́лений, -на, -не
перепа́лювання, -ння, -нню, -нням
перепекти́, див. перепіка́ти 
пе́репел, -пела; -пели, -лів
перепеленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
перепели́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць
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перепеля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та 
перепеля́чий і перепели́чий, -ча, -че 
перепе́рти, див. перепира́ти
переперчи́ти, -перчу́, -перчи́ш, -перча́ть; перепе́рчений
перепи́лювати, -пи́люю, -пи́люєш; перепиля́ти, -ля́ю, -ля́єш
перепи́ляний, -на, -не
перепина́ти, -на́ю, -на́єш; переп’я́сти́ і перепну́ти, -пну́, -пне́ш
перепи́нений, -на, -не
перепи́нний, -на, -не; прикм. 
перепиня́ти, -ня́ю, -ня́єш; перепини́ти, -пиню́, -пи́ниш, -пи́нять
перепира́нка, -нки, -нці; -ра́нки, -ра́нок. Із дра́нки в перепира́нку
перепира́ти, -пира́ю, -пира́єш; перепе́рти, -пру́, -пре́ш, -пру́ть; перепе́р, -перла; перепри́, 

-рі ́ть
перепира́ти, -пира́ю, -пира́єш; перепра́ти, -перу́, -пере́ш, -перу́ть; перепра́в, -пра́ла; 

перепери́, -рі ́ть
пе́ре́пис, -су; -писи, -сів 
перепи́саний, -на, -не
перепи́сування, -ння, -нню, -нням
перепи́сувати, -пи́сую, -пи́суєш; переписа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -пи́шуть
пере́пит, -ту; -пити, -тів
перепи́тування, -ння, -нню, -нням 
перепи́тувати, -пи́тую, -туєш; перепита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
перепі ́єць, -пі ́йця, -цеві; -пі ́йці, -ців
перепі ́й, -по́ю, -по́єві, -по́єм; -по́ї, -по́їв, -по́ям
перепіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; перепекти́, -печу́, -пече́ш; перепі ́к, -пекла́, -пекли́; перепі ́кши
перепі ́лка, -лки, -лці; -пі ́лки, -пі ́лок
перепі ́лочка, -чки, -чці; -пі ́лочки, -лочок
перепі ́лоччин, -на, -не
пере́пічка, -чки, -чці; -пічки, -пічок
перепли́сти́ і перепливти́, -пливу́, -пливе́ш, -пливу́ть; перепли́в, -плила́; перепли́вши
переповіда́ти, -да́ю, -да́єш 
перепові ́сти, -вім, -віси́, -ві ́сть, -вімо́, -вісте́, -відя́ть; перепові ́ж, -ві ́жте (і -ві ́дж, -ві ́джте); 

перепові ́(д)жений, -на, -не 
переполі ́скувати, -лі ́скую, -лі ́скуєш; переполоска́ти, -лощу́, -ло́щеш, -ло́щуть
переполо́х, -ло́ху, в -ло́сі; -ло́хи, -хів
переполо́шений, -на, -не
переполоши́ти, -лошу́, -ло́шиш, -ло́шать; -полоши́, -ші ́ть
перепо́на, -ни; -по́ни, перепо́н
перепо́рювати, -по́рюю, -по́рюєш; перепоро́ти, -порю́, -по́реш, -по́рють; перепо́ротий, -та, -те
перепра́ти, див. перепира́ти
перепро́буваний, -на, -не
перепро́бувати, -бую, -буєш
перепрова́джений, -на, -не 
перепрова́джувати, -джую, -джуєш; перепрова́дити, -ва́джу, -ва́диш, -ва́дять; перепрова́дь, 

-ва́дьмо, -ва́дьте
перепродава́ти, -даю́, -дає́ш і перепрода́ти, -да́м, -даси́, -да́сть
перепро́даний, -на, -не 
перепро́дування, -ння, -нню, -нням 
перепро́дувати, -про́дую, -дуєш 
перепро́шений, -на, -не 
перепро́шення, -ння; -шення, -шень 
перепро́шувати, -про́шую, -про́шуєш; перепроси́ти, -прошу́, -про́сиш, -про́сять 
пере́пуск, -ку, в -ку; -пу́ски, -ків; див. пере́пустка 
перепускни́й, -на́, -не́
перепусти́ти, -пущу́, -пу́стиш, -пу́стять
пере́пустка, -тки, -тці; -пустки, -ток
переп’я́сти́, див. перепина́ти
пере́рва, -ви; -ре́рви, -ре́рв
пере́рваний, -на, -не
перерва́ти, див. перерива́ти
перереєстра́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій
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перереєстро́ваний, -на, -не 
перереєстро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; перереєструва́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́ють 
перерива́ти, -ва́ю, -ва́єш; перерва́ти, -рву́, -рве́ш, -рву́ть 
перерива́ти, -ва́ю, -ва́єш; перери́ти, -ри́ю, -ри́єш; перери́й, -ри́йте 
перери́вач, -ча, -чеві; -вачі, -чів 
перері ́з, -рі ́зу; -рі ́зи, -зів (перері ́зування)
перері ́заний, -на, -не
перері ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш; перері ́зати, -рі ́жу, -рі ́жеш, -рі ́жуть; перері ́ж, -рі ́жмо, -рі ́жте 
переро́блений, -на, -не 
переро́блення, -ння; -блення, -ро́блень, -бленням
переро́блювати, -блюю, -блюєш; перероби́ти, -роблю́, -ро́биш, -ро́блять
перерозпо́діл, -лу; -діли, -лів
переро́слий, -ла, -ле
перероста́ти, -та́ю, -та́єш; перерости́, -росту́, -росте́ш; перері ́с, -росла́, -росли́; перері ́сши
переса́джений, -на, -не
переса́джування, переса́дження, -ння
переса́джувати, -са́джую, -са́джуєш; пересади́ти, -саджу́, -са́диш, -са́дять; -сади́, -саді ́м, 

-саді ́ть 
пересві ́дчення, -ння; -сві ́дчення, -чень, -ченням
пересві ́дчуватися, -сві ́дчуюся, пересві ́дчуєшся; пересві ́дчитися, пересві ́дчуся, -сві ́дчишся, 

-чаться в чому; -сві ́дчись, -сві ́дчіться
пересе́лення, -ння; -се́лення, -се́лень і -се́леннів
пересе́лець, -се́льця, -цеві; -се́льці
пересе́льський і переселе́нський
пересе́рдя, -дя, -дю, -дям; з пересе́рдя
переси́джений, -на, -не
переси́джувати, -си́джую, -си́джуєш; переси́діти, -си́джу, -си́диш; переси́дь, -си́дьмо, -си́дьте
пересила́ти, -ла́ю, -ла́єш
пере́сип, -пу; -сипи, -пів (ч. р.) і пере́спа, -пи; -ре́спи, -ре́сп (ж. р.) 
переси́чений, -на, -не
переси́чення, -ння, -нню
пересіда́ти, -да́ю, -да́єш; пересі ́сти, -ся́ду, -ся́деш, -ся́дуть; -ся́дь, -ся́дьмо, -ся́дьте
пере́сідка, -дки, -дці; -сідки, -сідок
пересі ́чний, -на, -не
переска́кувати, -ка́кую, -куєш; переско́чити, -ко́чу, -ко́чиш, -ко́чать; переско́ч, -ко́чмо, 

-ко́чте
пересла́ти, перешлю́, -шле́ш
пересла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють
пересо́вувати, -со́вую, -со́вуєш, пересу́нути, -су́ну, -су́неш
переспа́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть 
пере́спів, -ву; -піви, -вів
пересса́тися, -ссу́сся, -ссе́шся
перестава́ти, -стаю́, -стає́ш
переста́витися, -влюся, -вишся (вмерти)
переста́влений, -на, -не 
переставля́ти, -ставля́ю, -ля́єш; переста́вити, -ста́влю, -ста́виш, -ста́влять; переста́в, -ста́вте 
перестано́ва, -ви; -но́ви, -но́в
переста́рітися, -ріюся, -рієшся
переста́ркуватий, -та, -те 
переста́ти, -та́ну, -та́неш, -нуть; -та́нь, -та́ньмо, -та́ньте
пересте́лювати, -люю, -люєш і перестеля́ти, -стеля́ю, -стеля́єш; перестели́ти, -стелю́, 

-сте́лиш, -сте́лять; див. перестила́ти
перестеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; перестерегти́, -режу́, -реже́ш; перестері ́г, -регла́, -регли́; 

перестері ́гши; перестережи́, -жі ́м, -жі ́ть
перестила́ти, -стила́ю; -стила́єш; пересла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють; звич. (див.) 

перестеля́ти, перестели́ти
пересторо́га, -ги, -зі; -сторо́ги, -сторо́г 
пересто́яти, -то́ю, -то́їш; -пересті ́й, -сті ́йте
перестре́[і ́ ]лити, -ре́[і ́ ]лю, -ре́[і ́ ]лиш, -ре́[і ́ ]лять
перестріва́ти, -тріва́ю, -тріва́єш; перестрі ́ти і перестрі ́нути, -стрі ́ну, -стрі ́неш; перестрі ́нь, 

-стрі ́ньмо, -стрі ́ньте

389



Російсько-український словник ділової мови

перестріля́ти, -ріля́ю, -ріля́єш 
пере́стріт, -ріту = при́стріт 
перестрі ́тник, -ка; -ники, -ків 
переступни́й, -на́, -не́ 
пересува́ти, -ва́ю, -ва́єш; пересу́нути, -су́ну, -неш 
пересувни́й, -на́, -не́
пересумува́ти, -му́ю, -му́єш
перетасо́ваний, -на, -не 
перетасо́вувати, -со́вую, -со́вуєш 
перетасува́ти, -су́ю, -су́єш 
перетво́рений, -на, -не 
перетво́рення, -ння, -нню, -нням 
перетво́рювати, -рюю, -рюєш; перетвори́ти, -творю́, -тво́риш, -тво́рять
перете́рти, див. перетира́ти
перетеса́ти, див. переті ́сувати 
пере́ти́н, -ну; -ни, -нів 
перетина́ти, -на́ю, -на́єш; перетя́ти і перетну́ти, -тну́, -тне́ш 
перетира́ти, -тира́ю, -тира́єш; перете́рти, -тру́, -тре́ш; перетре́, -те́рла; перетри́, -рі ́ть
переті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; перетеса́ти, -тешу́, -те́шеш, -те́шуть
перето́млений і перевто́млений, -на, -не
Пе́ретц, -тца, -тцові (прізв.)
перетяжа́ти, перетя́жити, див. переобтя́жувати
переустатко́ваний, -на, -не
переустатко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; переустаткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
переустаткува́ння, -ння, -нню
перехворі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
перехи́лений, -на, -не
перехиля́ти, -ля́ю, -ля́єш; перехили́ти, -хилю́, -хи́лиш, -хи́лять
перехитри́ти, -трю́, -три́ш, -тря́ть
перехі ́д, -хо́ду; -хо́ди, -дів
перехідни́й, -на́, -не́
перехо́вування, перехова́ння, -ння
перехо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш; перехова́ти, -ва́ю, -ва́єш 
перехо́джений, -на, -не 
перехо́дити, -хо́джу, -хо́диш; -хо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте; перейти́, -йду́, -йде́ш що, через що 
переходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; переходи́, -ході ́ть який час в чому
перехо́жий, -жа, -же 
перех(в)орува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
перехре́сний, -на, -не
перехре́сток, -тка; -ре́стки, -ків 
перехре́стя, -стя, -стю, -стям; -хре́стя, -хре́стів, -хре́стям 
перехре́щувати(ся), -щую(ся), -єш(ся) (перетинати(ся) навхрест)
пере́христ, -та; -ристи, -тів 
перехристи́тися, -хрищу́ся, -хри́стишся
перехри́щений, -на, -не
перехри́щувати, -хри́щую, -хри́щуєш; перехристи́ти, -рищу́, -хри́стиш, -стять кого, що
переці ́джений, -на, -не 
переці ́джування, -ння, -нню, -нням 
переці ́джувати, -джую, -джуєш 
переціди́ти, -ціджу́, -ці ́диш, -ці ́дять 
перецілува́ти, -цілу́ю, -цілу́єш 
переці ́нений, -на, -не 
переці ́нювати, -ці ́нюю, -ці ́нюєш; переціни́ти, -ціню́, -ці ́ниш, -ці ́нять; переціни́, -ні ́ть 
пе́рець, пе́рцю, -цеві, -цем, пе́рче! 
перечека́ти, див. перечі ́кувати 
перечепи́ти, див. перечі ́плювати 
перечеса́ти, див. перечі ́сувати 
перечи́таний, -на, -не 
пере́чити, -ре́чу, -ре́чиш, -ре́чать; пере́ч, -ре́чмо, -ре́чте; пере́чачи кому, чому
перечи́тувати, -чи́тую, -туєш; перечита́ти, -та́ю, -та́єш
перечі ́кувати, -чі ́кую, -чі ́куєш; перечека́ти, -чека́ю, -чека́єш
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перечі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш; перечепи́ти, -чеплю́, -че́пиш, -че́плять; перече́плений, 
-на, -не 

перчі ́с, -чо́су; -чо́си, -сів
перечі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; перечеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть; перече́саний, -на, -не
пере́чка, -чки, -чці; -ре́чки, -ре́чок
переші ́птуватися, -ші ́птуюся, -ші ́птуєшся; перешепну́тися, -шепну́ся, -шепне́шся
перешко́да, -ди; -шко́ди, -шко́д
перешкоджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; перешко́дити, -шко́джу, -шко́диш; не -шко́дь, -шко́дьте 

кому, чому
переяки́й, -ка́, -ке́
Перея́слав, -ва, -ву, -вом (м.)
перея́славець, -вця; -лавці, -вців
перея́славський, -ка, -ке
Перея́славщина, -ни, -ні
пери́метр, -ра; -метри, -рів
пери́на, -ни; -ри́ни, -ри́н
пери́нка, -нки, -нці; -ри́нки, -ри́нок
пери́нний, -на, -не (від пери́на)
перипате́тик, -ка; -тики, -ків
перипеті ́я, -ті ́ ї, -ті ́єю; -ті ́ ї, -ті ́й
периско́п, -ко́па; -ко́пи, -пів
периста́льтика, -ки, -ці
перистальти́чний, -на, -не
перисти́ль, -лю, в -лі; -ти́лі, -лів
перифери́чний, -на, -не
перифері ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю
перифра́за, -зи, -зі
перифразо́ваний, -на, -не
перифразо́вувати, -зо́вую, -вуєш
перифразува́ти, -зу́ю, -зу́єш
пе́рі (перське), не відм.
Пері ́кл, -ла, -лові (гр. ім’я) 
пері ́од, -ду; -рі ́оди, -дів 
періо́дика, -ки, -ці 
періоди́чний, -на, -не 
періоди́чність, -ности, -ності 
пері ́стий, -та, -те
пері ́щити, -рі ́щу, -рі ́щиш, -рі ́щить, -рі ́щать; пері ́щ, -рі ́щмо, -рі ́щіть
перка́левий, -ва, -ве 
перка́ль, -лю, -леві; -лі, -лів 
перли́на, -ни; -ли́ни, -ли́н 
пе́рло, -ла, -лу; пе́рла і пе́рли, пе́рлів і пе́рел
перлюстра́тор, -ра; -тори, -рів 
перлюстра́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій
перлюстро́ваний, -на, -не 
перлюструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
перляму́тр, -тру, -трові 
перляму́тровий, -ва, -ве 
пермане́нтний, -на, -не 
перо́, -ра́, -ру́; пе́ра, пер. Дво́є пер або дві пері ́
перо́н, -ну, на -ні; -ро́ни, -нів 
перо́нний, -на, -не 
перо́новий, -ва, -ве 
перпендикуля́р, -ра; -ля́ри, -рів
перпе́туум мо́біле (лат.), не відм. 
перс, -са; пе́рси, -сів 
пе́рса і пе́рси, перс, пе́рсам (груди) 
Пе́рсія, -сії, -сією; пе́рський, -ка, -ке 
пе́рсник, -ка; -ники, -ків (зм. від пе́рстень)
пе́рсничок, -чка; -нички, -чків
персо́на, -ни; -со́ни, персо́н
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персона́л, -лу, -лові
персона́льний, -на, -не
персоніфіка́ція, -ції, -цією
персоніфіко́ваний, -на, -не
персоніфікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
перспекти́ва, -ви; -кти́ви, -кти́в
перспекти́вний, -на, -не
пе́рстень, пе́рсня, -неві; пе́рсні, -снів і пе́рстінь, -стеня, -стеневі; пе́рстені, -стенів
пе́рський, -ка, -ке; пе́рська мо́ва
пе́рти, пру, -преш; пер, пе́рла; при, пріть
пертракта́ція, -ції, -цією 
пертурба́ція, -ції, -цією; -ба́ції, -цій
Перу́, не відм.; перуа́нський, -ка, -ке
перуа́нець, -нця; -а́нці, -ців 
перу́ка, -ки; -ру́ки, -ру́к
перука́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -карі ́ , -рі ́в
перука́рня, -ні, -нею; -ка́рні, -ка́рень
перука́рський, -ка, -ке
перу́н, -на, -нові (бог грому)
перфекціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
перце́пція, -ції; -це́пції, -цій
перчи́ти, перчу́, -чи́ш, -ча́ть
перш, пе́рше, присл.
пе́рший, -ша, -ше
пе́ршість, -шости, -шості, -шістю
першодру́ки, -ків, -кам 
Першома́йське, -ського, в -кому (м.)
першоря́дний, -на, -не
першотравне́вий, -ва, -ве 
пес, пса, псо́ві, псом, псе! пси, псів
песеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
песе́та, -ти, -ті (есп. монета) 
песи́головець, -ловця; -ловці, -ців
пе́сик, -ка; -сики, -ків
песимі ́зм, -му; -мові
песимі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
песимісти́чний, -на, -не
пе́сій, -ся, -сє; звич. пе́сячий
пе́со, -са, -су (есп. монета)
Пестальо́цці (швайц. педаг.), не відм.
пе́сти́ти, пе́щу, пе́стиш, пе́стять
песті ́ння, -ння, -нню, -нням
пестли́вий, -ва, -ве (а не песли́вий)
пе́стощі, -щів, -щам, -щами
пе́стування, -ння, -нню, -нням
пе́стувати, -тую, -туєш, -тує = пе́сти́ти
пе́сячий, -ча, -че
пе́ський, -ка, -ке
пета́рда, -ди; -та́рди, -та́рд
пете́лька, -льки, -льці; -те́льки, -те́льок
Петербу́рґ, -ґу, в -зі, тепер Ленінгра́д, -ду
петербу́ржець, -жця; -бу́ржці, -бу́ржців
петербу́рзький, -ка, -ке
пети́т, -ту; -ти́ти, -тів (шрифт)
пети́тний, -на, -не
пети́ція, -ції, -цією; -ти́ції, -цій
петлю́рівець, -вця, -вцеві; -рівці, -вців
петлю́рівство, -ва, -ву 
петлю́рівський, -ка, -ке
Петра́рка, -ки, -рці (іт. поет)
Петрі ́в, -ро́ва, -ро́ву, -ро́вим (укр. пр.)
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петрі ́вка, -вки, -вці
Петрі ́вський (ху́тір), -кого, -кому
петрівча́ний, -на, -не (від петрі ́вка)
Петро́, -ра́, -ро́ві, Пе́тре! Петро́вич, -ча. Петрі ́вна, -вни. Петрі ́в, -ро́ва, -ро́ве
Петро́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.) 
Петро́ва, -вої, -вій, -вою (прізв.)
Петро́вська (слобода́), -кої (слободи́)
Петро́вський, -кого, -кому (укр. і рос. пр.)
Петрозаво́дськ, -ку, -кові, в -ську (рос. м.); петрозаво́дський, -ка, -ке
Петрусі ́в, -се́ва, -се́ве
Петру́сь, -ся́, -се́ві, -се́м, -ру́сю!
петру́шка, -шки, -шці
печа́ль, -лі, -лі, -ллю; -ча́лі, -лей
печа́тка, -тки, -тці; -ча́тки, -ча́ток
пе́чений, -на, -не; дієприкм.
пече́ний, -на, -не; прикм.
печені ́г, -га; -ні ́ги, -гів; печені ́зький, -ка, -ке
пече́ня, -ні, -нею; -че́ні, -че́нь
пече́ра, -ри, -рі; пече́ри, пече́р
печери́ця, -ці, -цею; -ри́ці, -ри́ць
пече́рний, -на, -не і пече́рній, -ня
Пече́рське, -кого, -кому (частина Києва)
пече́рський, -ка, -ке
пе́чиво, -ва, -ву; -чива, -чив
Печілі ́  (кит. провінція), не відм.
печі ́нка, -нки, -нці; -чінки́, -чіно́к
печія́, -чії,́ -чіє́ю
печогля́дини, -дин, -динам
пе́ще́ний, -на, -не
п’єдеста́ль, -лю, на -лі; -та́лі, -лів 
П’ємо́нт, -ту, -тові (країна); п’ємо́нтський, -ка, -ке
Пє́нза, -за, -зі (рос. м.); пє́нзенський
П’єр, -ра (ім’я)
Пєрмь, -мі, -мі, -м’ю (рос. м.); пє́рмський, -ка, -ке
П’єро (ім’я), не відм. 
п’є́са, -си; п’є́си, п’єс 
пивни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
пи́во, -ва, -ву; пи́ва, пив 
пивова́р, -ра, -рові; -ва́ри, -рів 
пи́ка, -ки, -ці; пи́ки, пик 
пика́тий, -та, -те
пил, пи́лу, -лові, в -лу́
пили́нка, -нки, -нці; -ли́нки, -ли́нок
Пили́п, -па, -пові, Пили́пе! Пили́пович, -ча. Пили́півна, -вни. Пили́пів, -пова, -пове
Пилипе́нко, -ка, -кові (прізв.)
пили́півка, -вки, -вці; -півки, -півок
пили́півський, -ка, -ке 
пи́лка, -лки, -лці; пи́лки, пи́лок
пиля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в, -ра́м
пиля́ти, пиля́ю, пиля́єш, -ля́є; пи́ляний, -на, -не
пи́льний, -на, -не
пи́льність, -ности, -ності, -ністю
пи́льно, присл.
пильнови́тий, -та, -те
пильнува́ти, -ну́ю, -ну́єш кого, чого
Пи́мін, -мона. Пи́монів, -нова, -нове
Пи́нське, -кого, -кому (м.); пи́нський
пинчу́к, -ка́; -чуки́, -кі ́в
Пи́нщина, -ни, -ні
Пи́пін, -на, -нові, -ном (рос. прізв.)
пи́поть, пи́птя, -птеві; пи́пті, -тів
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пирі ́г, -рога́; -роги́, -гі ́в
пиріже́чок, -же́чка; -же́чки, -ків
пиріжо́к, -жка́; -ріжки́, -жкі ́в
пирі ́й, -рію́, -ріє́ві; -рії́, -ріїв́
пиріюва́тий, -та, -те
пи́рскати, -каю, -каєш; пи́рснути, -ну, -неш і по́рс(ь)кати, по́рс(к)нути (зо́ або від смі ́ху)
Пиря́тин, -на, -нові, в -ні (м.)
пиря́тинський, -ка, -ке
Пиря́тинщина, -ни, -ні
писа́льний, -на, -не
пи́саний, -на, -не
пи́санка, -нки, -нці; -нки́, -но́к
писа́ння, -ння; -са́ння, -са́нь і -са́ннів, -са́нням
пи́сар, -ря, -реві, -рем, -рю! -сарі ́ , -рі ́в
писарі ́вна, -вни; -рі ́вни, -рі ́вен
пи́сарка, -ки, -рці; пи́сарки́, -саро́к
пи́сарський, -ка, -ке
писа́ти, пишу́, пи́шеш, пи́шуть
писе́мний, -на, -не
писемце́; -ця́, -цю́; писе́мця, -мець
писк, -ку, -кові, в -ску і в -скові
писка́р, -ря́; -карі ́ , -рі ́в
пискля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
пискоті ́ння, -ння, -нню, -нням
пискотня́, -ні ́ , -не́ю 
пи́снути, -сну, -снеш 
пи́снява, -ви, -ві
пи́сок, -ска; пи́ски, -сків 
пису́лька, -льки, -льці; -су́льки, -су́льок
письма́к, -ка́; -маки́, -кі ́в
письма́цький, -ка, -ке 
письмена́, -ме́н, -мена́м 
письме́нний, -на, -не 
письме́нник, -ка; -ники, -ків 
письме́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
письме́нницький, -ка, -ке
письме́нність, -ности, -ності, -ністю
письме́нство, -ва, -ву
письмо́, -ма́, -му́, в письмі ́ ; пи́сьма, пи́сем
письмо́вий, -ва, -ве 
пита́льний, -на, -не
пита́льник, -ка; -ники, -ків
пита́ння, -ння, -нню, -нням, в -нні і -нню; -та́ння, пита́ннів і пита́нь, -та́нням
пита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є кого, в кого
питво́, -ва́, -ву́
пи́тель, пи́тля, -тлеві; -тлі, -тлів
пите́ць, питця́, -тце́ві; питці ́ , -тці ́в
пи́ти, п’ю, п’єш, п’є; п’ємо́, п’єте́, п’ють; пий, пи́ймо, пи́йте
пити́мий і пито́мий, -ма, -ме
пи́тки, не відм.
питлюва́ти, -тлю́ю, -тлю́єш, -тлю́є
питльо́ваний, -на, -не
пи́тоньки, не відм.
пиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
питу́щий, -ща, -ще
пи́хкати, -каю, -каєш
пи́шний, -на, -не
пишно́та, -ти; -но́ти, -но́т
пи́щавка, -ки, -вці; -шавки, -щавок
пища́ти, пищу́, пищи́ш, -ща́ть
пи́щик, -ка; -щики, -ків
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Пи́щів, -щева, -щеву, -щевом (м.); пи́щівський, -ка, -ке
пия́к, -ка́, -ко́ві; пияки́, -кі ́в і пия́ка, -ки, -ці; пия́ки, -я́к
пия́ти́ка, -ки; -ці
пия́чити, пия́чу, -чиш, -чать; пия́ч, пия́чмо, пия́чте
пів, числ. Усі слова з пів пишемо разом, коли пів з наступним словом становить одно 

поняття, творить одно слово: півгоди́ни, півро́ку, пі ́втретя тощо, але пів Ки́єва, тобто 
полови́на Ки́єва; пів до́повіді [я прослу́хав пів (полови́ну) до́повіді], пів крамни́ці 
[найма́ють пів (полови́ну) крамни́ці]

піва́ркуш, -ша, -шеві; -куті, -шів
піварши́н, -на; -ши́ни, -нів
піварши́новий, -ва, -ве
півбо́г, -га; -бо́ги́, -гі ́в
півверстви́
піввіде́рко, -ка, -ку
піввідра́
піввідсо́ток, -со́тка
півво́сьма́, числ.
півгоди́ни
півгоди́нний, -на, -не
півго́лосом, присл.
півда́рма, присл.
півдев’я́та́, числ.
півде́нний, -на, -не
півде́нник, -ка; -ники, -ків
південносхі ́дній, -ня, -нє
пі ́вдень, пі ́вдня, -дневі, пі ́вднем
півдеся́та, числ.
пі ́вень, пі ́вня, -вневі; пі ́вні, -нів
півімперія́л, -ла; -рія́ли, -лів
півква́рта, -ти; -ква́рти, -ква́рт
півко́ло, -ла, -лу; півко́ла, -кі ́л
півку́ля, -лі, -лею; -ку́лі, -ку́ль
півлюди́на, -ни, -ні; півлю́ди, -де́й
півмі ́сяць, -ця, -цеві
півмі ́сячний, -на, -не
пі ́вник, -ка; -ники, -ків
пі ́вніч, -ночі, -ночі, -ніччю
Півні ́чна Двіна́, -ної Двіни́
півні ́чний, -на, -не
Півні ́чно-Америка́нські Сполу́чені Шта́ти, скороч. ПАСШ 
північносхі ́дній, -ня, -нє
піво́нія, -нії; -во́нії, -ній
піво́стрів, -трова, -ву; -трови́, -ві ́в
півпа́рубок, -бка, -бкові
півполу́кіпок, -пка; -пки, -ків
пі ́вп’я́та́, числ.
пі ́врі ́к, -ро́ку, -ро́кові
піврі ́чний, -на, -не
піврі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
півсо́тня, -тні, -нею; -со́тні, -со́тень
півсьо́ма́, числ.
півтора́, числ. (ч. і н. р.), півтори́ (ж. р.). Півтора́ ро́ку; півтора́ карбо́ванця; -ра́ відра́; 

півтори́ доби́, -ри́ со́тні
півтораарши́нний і півтораарши́новий, -ва, -ве 
півтора́ста, чим. 
пі ́втретя́, числ. 
півтретя́ста, числ.
півфу́нт, -та; -фу́нти, -тів
пі ́вчверта́, числ.
півчверта́ста, числ.
пі ́вшо́ста́, числ.
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пігме́й, -ме́я; пігме́ї, -ме́їв, -ме́ям (гр.)
піґме́нт, -ту; -ме́нти, -тів (лат. pigmentum)
піґмента́ція, -ції 
піґу́лка, -лки, -лці; -ґу́лки, -ґу́лок = пілю́ля
під, прийм.
під, по́ду, на -ді; поди́, -ді ́в
підбадьо́рювати, -бадьо́рюю, -дьо́рюєш; підбадьо́рити, -дьо́рю, -дьо́риш; підбадьо́р, -дьо́рте
підбира́ти, -бира́ю, -бира́єш; підібра́ти, підберу́, -бере́ш, -беру́ть
підбі ́гти, -біжу́, -жи́ш, -жа́ть
пі ́дбі ́йка, -ки, -ці; -бі ́йки, -бі ́йок
підбі ́льшувати, -шую, -шуєш; підбі ́льшити, -бі ́льшу, -шиш, -шать
підбі ́чний, -на, -не
підборі ́ддя, -ддя, -ддю, -ддям; -рі ́ддя, -рі ́дь і -рі ́ддів
підбо́рканий, -на, -не
підбо́ркувати, -кую, -куєш; підбо́ркати, -каю, -каєш
підбре́хач, -ча, -чеві; -хачі, -чів
підбрі ́хувати, -брі ́хую, -брі ́хуєш; підбреха́ти, -решу́, -ре́шеш, -ре́шуть
підбу́рений, -на, -не
підбу́рювати, -бу́рюю, -бу́рюєш; підбу́рити, -бу́рю, -бу́риш; підбу́р, -бу́рте
підва́жений, -на, -не 
підва́жити, -жу, -жиш; підва́ж, -ва́жмо, -ва́жте
підва́жувати, -жую, -жуєш
підва́лина, -ни; -ва́лини, -ва́лин
підве́дений, -на, -не
підве́зений, -на, -не
підве́зти́, див. підво́зити
підвере́ди́тися, -джу́ся, -ди́шся
підве́сти́, див. підво́дити
підвече́рювати, -рюю, -рюєш; підвече́ряти, -ряю, -ряєш
підвечі ́ркувати, -кую, -куєш
підвечі ́рок, -рку; -чі ́рки, -рків
підви́щений, -на, -не
підви́щення, -ння, -нню, -нням
підви́щувати, -ви́щую, -ви́щуєш; підви́щити, -ви́щу, -ви́щиш; підви́щ, підви́щте і -ви́щіть
підвіко́ння, -ння, -нню, -нням
підвла́дний, -на, -не 
підво́да, -ди; підво́ди, підві ́д 
підво́дити, -во́джу, -во́диш; підво́дь, -во́дьте; підвести́, -веду́, -веде́ш; -ві ́в, -вела́; -вели́; 

підві ́вши; підведи́, -ді ́ть 
підво́дний, -на, -не 
підво́зити, -во́жу, -во́зиш; -во́зь, -во́зьте; підвезти́, -везу́, -зе́ш; підві ́з, -везла́, -везли́; підві ́зши
підворі ́тній, -ня, -нє
підворі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
підв’я́заний, -на, -не
пі ́дв’язка, -зки, -зці; -язки, -зок
підв’я́зувати, -зую, -зуєш; підв’яза́ти, -жу́, -жеш, -жуть
Підгі ́рна, -ної, -ній (село)
підгі ́рний, -на, -не
підгі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, по -гі ́р’ю; -гі ́р’я, -гі ́р’їв
Підгі ́р’я, -р’я, -р’ю, на -р’ї
підгле́діти і підгля́діти, -гле́[я́]джу, -гле́[я́]диш; підгле́[я́]дь, -гле́[я́]дьмо, -гле́[я́]дьте 
підгляда́ти, -да́ю, -да́єш 
підгля́нути, -ну, -неш; підгля́нь, -гля́ньмо, -гля́ньте
підгодо́ваний, -на, -не
підгодо́вувати, -до́вую, -вуєш; підгодува́ти, -ду́ю, -ду́єш
Підгоро́днє, -нього (село)
підгото́вити, -то́влю, -то́виш; підгото́в, -то́вмо, -то́вте
підгото́влений, -на, -не
підгото́влення, -ння, -нню, -нням
підгото́влювати, -то́влюю, -влюєш
підгото́вчий = підготівни́й, -на́, -не́
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підготува́ти, -ту́ю, -ту́єш
підгріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; підгребти́, -гребу́, -гребе́ш; підгрі ́б, -гребла́, -гребли́; підгрі ́бши 
підгру́па, -пи; -гру́пи, -гру́п 
підґрунто́ви́й, -ва, -ве 
підґру́нтя, -тя, -тю; -ґру́нтя, -тів
піддава́ти(ся), -даю(ся), -дає́ш(ся); підда́ти(ся), підда́м(ся), піддаси́(ся), підда́сть(ся)
пі ́дда́нець, -нця, -нцеві; -да́нці, -ців
пі ́дданий, -на, -не; дієприкм. 
підда́ний, -ного, -ному; -да́ні, -них 
підда́нка, -нки, -нці; -да́нки, -да́нок 
підда́нство, -ва, -ву 
підда́нський, -ка, -ке
підда́ти(ся), див. піддава́ти(ся)
підда́шній, -ня, -не (від підда́шшя)
підда́шок, -шка; -да́шки, -шків 
підда́шшя, -шшя, -шшю, -шшям
підде́ржувати, -де́ржую, -жуєш; підде́ржати, -де́ржу, -де́ржиш, -жать; підде́рж, -де́ржте
підіткну́ти, -ткну́, -ткне́ш 
піддо́бри́ти, -рю́, -ри́ш, -ря́ть
піддо́брюватися, -рююся, -рюєшся
підду́рений, -на, -не
піддури́ти, -рю́, -риш, -рять
підду́рювання, -ння
підду́рювати, -рюю, -рюєш, -рює
піддя́чий, -чого; -дя́чі, -чих
піджа́к, -ка́; -жаки́, -кі ́в
підза́голо́вок, -ло́вка; -ло́вки, -ків
підза́мчя, -мчя, -мчю, -мчям; -за́мчя, -за́мч, -за́мчям
підземе́лля, -лля; -земе́лля, -ме́ль 
підзе́мний, -на, -не 
підзо́р, -ру = підо́зра 
підібра́ти, підберу́, -бере́ш, -ру́ть 
підійма́ння, -ння, -нню, -нням 
підійма́ти, -ма́ю, -ма́єш; підійня́ти, -дійму́, -ді ́ймеш, -ді ́ймуть
підійти́, -дійду́, -ді ́йдеш, -дуть
піділля́ти, -лля́ю, -лля́єш 
підірва́ти, -дірву́, -ді ́рвеш 
підісла́ти, підішлю́, піді ́шле́ш 
підісла́ти, підстелю́, підсте́леш, -сте́лють; порівн. підстели́ти
піді ́сок, -ска; -ді ́ски, -сків 
підітну́ти, -дітну́, -ді ́тнеш 
під’їда́ти, -да́ю, -да́єш 
під’їжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш 
під’їз́д, -ду; -їз́ди, -дів 
під’їзди́ти, -жджу́, -зди́ш 
під’їзни́й, -на́, -не́
під’їс́ти, під’їм́, під’їси́
під’їх́ати, під’їд́у, під’їд́еш; під’їд́ь, під’їд́ьте
під’йо́м, -му; -ми, -мів (на нозі)
Підкавка́ззя, -ззя, -ззю
підкавка́зький, -ка, -ке
підка́заний, -на, -не
підка́зувати, -зую, -зуєш; підказа́ти, -кажу́, -ка́жеш, -жуть
підкарпа́тський, -ка, -ке
Підкарпа́ття, -ття, -ттю, -ттям
підкида́ння, -ння, -нню, -нням
підки́дьок, -дька; -ки́дьки, -ків
підко́ва, -ко́ва; -ко́ви, підкі ́в
підко́ваний, -на; -не
підко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; підко́вуй, -ко́вуйте; підкува́ти, -кую́, -кує́ш; підку́й, -ку́йте
підко́пувати, -ко́пую, -ко́пуєш
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підкре́слений, -на, -не
підкре́слення, -ння; -кре́слення, -лень
підкре́слювати, -кре́слюю, -люєш; підкре́сли́ти, -кре́слю́, -кре́сли́ш; підкре́сли́, -кре́слі ́ть
підкріпи́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
підкріпля́ти, -пля́ю, -пля́єш
підкува́ти, див. підко́вувати 
підку́рений, -на, -не 
підку́рювати, -рюю, -рюєш; підкури́ти, -курю́, -ку́риш, -рять 
підлабу́знюватися, -нююся, -нюєшся, -нюються
підла́годжувати, -джую, -джуєш
підла́годити, -годжу, -диш, -дять
підла́щуватися, -щуюся, -щуєшся; підла́ститися, -ла́щуся, -ла́стишся і звич. підле́щуватися, 

-щуюся, -щуєшся; підлести́тися, -ле́щу́ся, -ле́сти́шся до кого
підле́ва, -ви; -ле́ви, -ле́в
підле́глий, -ла, -ле
підле́глість, -лости, -лості, -лістю
підле́сливий, -ва, -ве
підле́сливість, -вости, -вості, -вістю
пі ́длий, -ла, -ле
підли́сник, -ка; -ники, -ків (росл.)
підли́ти, піділлю́, піді ́ллє́ш; підли́й, -ли́йте
підлі ́сся, -сся, -ссю, -ссям
підлі ́ський, -ка, -ке 
пі ́дліток, -тка; -тки, -тків 
підло́га, -ги; -ло́ги, -ло́г 
підло́та, -ти, -ті 
підляга́ння, -ння, -нню 
підляга́ти, -га́ю, -га́єш; підлягти́, -ля́жу, -ля́жеш, -жуть; підлі ́г, -лягла́, -лягли́ кому, чому
підля́ський, -ка, -ке 
Підля́шшя, -шшя і Підля́сся, -сся
підма́заний, -на, -не 
підма́зати, -ма́жу, -жеш, -жуть; підма́ж, -ма́жмо, -ма́жте 
підма́йстер, -тра; -трі ́ , -трі ́в 
пі ́дмет, -та; -мети, -тів 
підме́ток, -ме́тка; -ме́тки, -тків (ч. р.) і підме́тка, -тки, -тці; -ме́тки, -ток (ж. р.)
підмо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
підмо́вити, -мо́влю, -виш, -влять; підмо́в, -мо́вмо, -мо́вте
підмо́щений, -на, -не
підмо́щувати, -шую, -щуєш; підмости́ти, -мощу́, -мо́стиш
піднарі ́ччя, -ччя, -ччю; -рі ́ччя, -рі ́ч 
піднебі ́нний, -на, -не
піднебі ́ння, -ння; -бі ́ння, -бі ́нь і -бі ́ннів
піднево́лений, -на, -не 
піднево́лення, -ння, -нню
підне́сений, -на, -не
підне́сення, -ння, -нню, -нням
підне́сти, див. підно́сити
підні ́жжя, -жжя, -жжю, -жжям 
підні ́жок, -жка; -ні ́жки, -жків 
підніма́ти, в літ. мові вживаємо підійма́ти, -ма́ю, -ма́єш 
підно́сити, -но́шу, -но́сиш; підно́сь, -но́сьмо, -но́сьте; підне́сти́, -несу́, -несе́ш; підні ́с, -несла́, 

-несли́; підні ́сши
підносни́й, -на́, -не́
підня́ти, підніму́, підні ́меш, краще підійму́, піді ́ймеш
підняття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
підо = під, прийм.; підо мно́ю
підожда́ти, підожду́, підо́ждеш
підозре́ний, -на, -не
підозре́нність, -нности, -нності, -нністю
підозрі ́лий, -ла, -ле
підо́йма, -ми; -до́йми, -до́йм
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підоспі ́ти, -пі ́ю, -пі ́єш
підохо́та, -ти, -ті
підохо́чений, -на, -не
підохо́чувати, -хо́чую, -хо́чуєш; підохо́тити, -хо́чу, -хо́тиш, -хо́тять; підохо́ть, -хо́тьмо, -хо́тьте
підо́шва, -ви; -до́шви, підошо́в
підпада́ти, -пада́ю, -да́єш; підпа́сти, -паду́, -де́ш під що
пі ́дпа́л, -лу; -пали, -лів
підпа́лювання, -ння, -нню
пі ́дпанок, -нка; -панки, -ків
підпа́сти, див. підпада́ти
підпа́сти, -пасу́, -пасе́ш
підпекти́, див. підпіка́ти
підпере́заний, -на, -не
підпері ́зувати(ся), -рі ́зую(ся), -рі ́зуєш(ся); підпереза́ти(ся), -пережу́(ся), -переже́ш(ся)
підпе́рти, див. підпира́ти
підпертя́, -тя́, -тю́
підпи́лий, -лого, -лому; -пи́лі, -лих
підпира́ти, -пира́ю, -пира́єш; підпе́рти, підіпру́, -пре́ш; підпе́р, -пе́рла; підпе́рши; підіпри́, 

-рі ́ть 
пі ́дпис, -су; пі ́дписи, -сів 
підпи́саний, -на, -не 
підписа́ти, -пишу́, -пи́шеш, -шуть 
підпи́сування, -ння, -нню, -нням 
підпи́сувати, -сую, -суєш 
підпи́ти, підіп’ю́, -ді ́п’єш 
пі ́дпи́ток, -тку; напідпи́тку, напідпи́тках, присл.
підпідьо́мкання, -ння, -нню, -нням 
підпідьо́мкати, -каю, -каєш 
підпіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; підпекти́, -печу́, -пече́ш; підпі ́к, -пекла́, -пекли́; підпі ́кши 
підпі ́лля, -лля, -ллю, в -ллі; -пі ́лля, -пі ́ль і -пі ́ллів
підпі ́льний, -на, -не
підпі ́ччя, -ччя; -пі ́ччя, -пі ́ч, -пі ́ччям
підпли́сти́ і підпливти́, -пливу́, -пливе́ш, -ву́ть; підпли́в, -лила́
підпомо́га, -ги, -зі; -мо́ги, -мо́г
підпо́ра, -ри; -по́ри, -по́р
підпорядко́ваний, -на, -не 
підпорядко́ваність, -ности, -ності, -ністю
підпорядко́вування, підпорядкува́ння, -ння, -нню
підпорядко́вувати, -ко́вую, -вуєш; підпорядкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
підприє́мець, -є́мця, -мцеві; -є́мці, -мців
підприє́мство, -ва, -ву
підприє́мський, -ка, -ке
підро́блений, -на, -не 
підро́блення, -ння; -блення, -блень і -бленнів
підро́блювання, -ння, -нню
підро́блювати, -блюю, -блюєш і підробля́ти, -бля́ю, -бля́єш; підроби́ти, -блю́, -ро́биш, -блять
підроста́ти, -ста́ю, -ста́єш; підрости́, -росту́, -росте́ш; підрі ́с, -росла́; підрі ́сши
підру́чний, -на, -не
підру́чник, -ка, в -ку; -ники, -ків
підря́д, присл.
підря́джений, -на, -не
підря́дження, -ння; -дження, -ря́джень і -дженнів
підря́джувати(ся), -джую(ся), -джуєш(ся); підряди́ти(ся), -ряджу́(ся), -ря́диш(ся)
підрядко́вий, -ва, -ве
підря́дний, -на, -не
підря́дність, -ности, -ності, -ністю
пі ́дсвинок, -нка; -винки, -ків
підси́лений, -на, -не
підси́лення, -ння, -нню, -нням
підси́лювати, -си́люю, -люєш; підси́лити, -си́лю, -си́лиш; підси́ль, -си́льмо, -си́льте 
підсильни́й, -на́, -не́ 
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підсі ́ння, -ння, -нню, -нням 
підскріба́ти, -скріба́ю, -ба́єш; підскребти́, -ребу́, -ребе́ш; підскрі ́б, -скребла́, -скребли́; 

підскрі ́бши; підскре́бений, -на, -не
підсо́бник, -ка; -ники, -ків 
підсоло́джений, -на, -не 
підсоло́джувати, -ло́джую, -джуєш; підсолоди́ти, -лоджу́, -ло́диш 
підсо́ння, -ння; -со́ння, -со́нь і -со́ннів
підста́ркуватий, -та, -те 
підстеля́ти, -теля́ю, -теля́єш; підстели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять; порівн. підстила́ти
підстеріга́ти, -стеріга́ю, -стеріга́єш; підстерегти́, -режу́, -реже́ш; підстері ́г, -регла́, -регли́; 

підстері ́гши
підстила́ти, -ла́ю, -ла́єш; підісла́ти, підстелю́, -сте́леш, -сте́лють
пі ́дсті[и]лка, -лки, -лці; -лки, -лок
підсті ́лля, -лля, -ллю, -ллям
підстре́лити і підстрі ́лити, -стре́[і ́ ]лю, -стре́[і ́ ]лиш
пі ́дступ, -пу; -тупи, -пів
підсту́пний, -на, -не
підстьо́бувати, -тьо́бую, -буєш
підтанцьо́вувати, -цьо́вую, -вуєш
підтекти́, див. підтіка́ти
підте́рти, див. підтира́ти
підтика́ти, -тика́ю, -тика́єш
підти́кати, -ти́чу, -ти́чеш, -чуть
підтина́ти, -на́ю, -на́єш
підтира́ти, -тира́ю, -тира́єш; підте́рти, -дітру́, -ді ́треш, -труть; підте́р, -те́рла; підітри́, -рі ́ть
пі ́дтирка, -ки, -ці
підтіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; підтекти́, -течу́, -тече́ш; підті ́к, -текла́, -текли́; підті ́кши
пі ́дтічка, -чки, -чці; пі ́дтічки, -тічок
підтовкти́, -товчу́, -че́ш; підто́вк, -товкла́; підто́вкши
підто́ка, -ки, -ці; -то́ки, -то́к
підто́птаний, -на, -не
підтопта́тися, -чу́ся, -чешся, -чуться
підто́ржя, -жя, -жю, -жям
підто́чувати, -чую, -чуєш; підточи́ти, підточу́, -то́чиш, -то́чать
пі ́дтюпцем, присл.
підтяга́ти, -га́ю, -га́єш; підтягти́, -гну́, -гнеш, -гне
підтя́ти і підітну́ти, -ді ́тну́, -ді ́тне́ш
підупада́ти, -да́ю, -да́єш; підупа́сти, -паду́, -паде́ш
підупа́лий, -ла, -ле
піду́чений, -на, -не
піду́чувати, -чую, -чуєш; підучи́ти, -чу́, -чиш, -чать кого чого (а не чому)
підфарбо́ваний, -на, -не 
підфарбо́вувати, -бо́вую, -бо́вуєш; підфарбува́ти, -бу́ю, -бу́єш 
підхі ́д, -хо́ду; -хо́ди, -дів 
підхо́дити, -хо́джу, -хо́диш; -хо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте 
підхо́жий, -жа, -же 
під ча́с чого (а не підча́с). Під час боротьби́. Під час відпочи́нку 
підче́саний, -на, -не 
підчеса́ти, див. підчі ́сувати 
підчища́ти, -ща́ю, -ща́єш; підчи́стити, -чи́щу, -чи́стиш; підчи́сть, -чи́стьмо, -чи́стьте
підчі ́пок, -пка; -чі ́пки, -ків
підчі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; підчеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть
підше́фний, -на, -не
підшку́рний, -на, -не
пі ́дшта́нки, -нків, -нкам
підшу́кувати, -кую, -куєш; підшука́ти, -ка́ю, -ка́єш
під’ю́джувати, -джую, -джуєш; під’ю́дити, -ю́джу, -ю́диш; -під’ю́дь, під’ю́дьте
під’язико́вий, -ва, -ве
пієте́т, -ту, -тові
пієти́зм, -му, -мові
пієти́чний, -на, -не
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піжа́ма, -ми; -жа́ми, -жа́м
пі ́жити, пі ́жу, -жиш, -жать
пі ́жмурки, -рок, -ркам
пізнава́ти, пізнаю́, -знає́ш; пізна́ти, пізна́ю, -зна́єш
пізна́ння, -ння, -нню
пізни́тися, -ню́ся, -нишся, -няться
пі ́зній, -ня, -нє
пізніше, присл.
пізні ́ший, -ша, -ше
пі ́зно, присл.
піїт́а, -ти
піїт́ика = пое́тика
пі ́йло, -ла, -лу
пі ́йманий, -на, -не
пійма́ти, -ма́ю, -ма́єш, -ма́є
пікадо́р, -ра; -до́ри, -рів
піка́нтний, -на, -не
піка́нтність, -ности, -ності, -ністю
піке́т, -та; -ке́ти, -тів
пікіне́р, -ра; -не́ри, -рів
пікіне́рський, -ка, -ке
пі ́ккольо (іт.), не відм.
піклува́ння, -ння, -ванню
піклува́тися, -лу́юся, -лу́єшся ким, чим і про кого, про що
пікні ́к, -ка́; -ніки́, -кі ́в
піл, по́лу, на полу́
піла́в, -ву; -ла́ви, -вів (страва)
пілігри́м, -ма; -гри́ми, -мів
пілігри́мство, -ва, -ву
пілігри́мський, -ка, -ке
піло́н, -на; -ло́ни, -нів
піло́т, -та; -ло́ти, -тів
піло́тський, -ка, -ке
Пілсу́дський, -кого, -кому (п. пр.)
пілсу́дчик, -ка; -ки, -ків
пілю́ля, -лі, -лею; -лю́лі, -лю́ль
піля́стра, -ра; -ля́стри, -ля́стр
пі ́льга, -льги, -льзі; пі ́льги, пільг
пільго́ви́й, -ва́, -ве́
пільгува́ти, -гу́ю, -гу́єш
пі ́мста = по́мста, -сти
пімсти́тися = помсти́тися
пінґві ́н, -на; -ві ́ни, -нів
пі ́нка, -пки, -нці; пі ́нки, пі ́нок
пі ́нна, -нної, -нній (горілка)
пінце́та, -ти; -це́ти, -це́т (ж. р., фр. la pincette) і (під рос. впливом) пінце́т, -та; -це́ти, -тів (ч. 

р.)
пі ́нчер, -ра; -чери, -рів
пі ́нявий, -ва, -ве
піоне́р, -ра; -не́ри, -рів
піоне́рка, -ки, -ці; -не́рки, -не́рок
піоне́рство, -ва, -ву
піоне́рський, -ка, -ке
піп, попа́; попи́, -пі ́в
піпе́тка, -тки, -тці; -пе́тки, -ток
пірамі ́да, -ди; -мі ́ди, -мі ́д
піраміда́льний, -на, -не
пірамідо́н, -ну, -нові
піра́т, -та; -ра́ти, -тів
піра́тство, -ва, -ву
піра́тський, -ка, -ке
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Пірене́ї, -не́їв, -не́ям; пірене́йський, -ка, -ке
піри́т, -ту, -тові
пір’їн́а, -ни, -ні (одно перо)
пір’їн́ка, -нки, -нці; -їн́ки, -їн́ок
пі ́рко, -ка, -ку (зм. від перо́) 
пірна́ти, -на́ю, -на́єш 
пі ́рник, -ка = пря́ник, -ка 
пірни́к, -ка = пена́л, -ла 
пірну́ти, -ну́, -не́ш, -не́ 
піро́ґа (човен), -ґи, -зі; -ро́ґи, -ро́ґ 
піроксилі ́н, -ну, -нові 
піроте́хнік, -ка; -ніки, -ків 
піроте́хніка, -ки, -ці 
піротехні ́чний, -на, -не 
Пірр, -ра. Пі ́ррів, -рова, -рове. Пі ́ррова перемо́га 
піруе́та, -ти; -е́ти, -е́т (ж. р., фр. la pirouette) і (під рос. впливом) піруе́т, -ту; -е́ти, -тів (ч. р.)
пірце́, -ця́, -цю́, -це́м; пі ́рця, пі ́рець
пі ́рчити, пі ́рчу, пі ́рчиш
пі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, у пі ́р’ї
пі ́р’яний, -на, -не
пі ́р’ячко, -чка, -чку; -ячка, -ячок
Пі ́сарєв, -ва, -ву, -вим (р. пр.)
пісе́нний, -на, -не
пі ́сенька, -ньки, -ньці; -сеньки́, пісеньо́к
піскове́ць, -ковця́, -це́ві
піскови́й, -ва́, -ве́
піскува́тий і піско́ватий, -та, -те 
післане́ць, звич. послане́ць, -нця́; -нці ́ , -нці ́в 
післа́ти, звич. посла́ти
після́, присл. 
післявоє́нний, -на, -не 
післяжовтне́вий, -ва, -ве 
після за́втра, після за́втрього, присл.
післяза́втрашній, -ня, -нє
післяреволюці ́йний, -на, -не 
післясло́во, -ва, -ву 
пісни́й, -на́, -не́
пі ́сня, -ні, -нею, -не! пісні ́ , пі ́се́нь 
пісо́к, -ску́, -ко́ві, на -ску́; піски́, -скі ́в, -ска́м
пісо́чок, -со́чку, на -чку; -со́чки, -ків
піст, по́сту, -тові; пости́, -ті ́в
пістоле́т, -ле́та; -ле́ти, -тів
пісто́ль, -то́ля, -леві; -то́лі, -лів
пісто́н, -то́на; -то́ни, -нів
пісто́нний і пісто́новий, -ва, -ве
пістря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в
пісуа́р, -ра; -а́ри, -рів
піт, по́ту, в поту́
Пітаго́р, -ра, -рові. Пітаго́рів -рова, -рове
піти́, піду́, пі ́деш; пішо́в, пішла́
пі ́ті ́я і пі ́фія, -ії, -ією (гр. Ποθια)
пітка́ння, -ння, -нню, -нням
піткну́тися, -ну́ся, -не́шся 
Пі ́тсбурґ, -ґу, в -зі (м.); пі ́тсбурґський
Пітт Ві ́льям, Пі ́тта Ві ́льяма (англ.)
пі ́тьма́, -ми́, -мі ́
пі ́фія = пі ́ті ́я
пі ́хви, пі ́хо́в, пі ́хва́м
піху́р, -ра́, -ро́ві; -хурі ́ , -рі ́в
піч, пе́чі, пе́чі, пі ́ччю; пе́чі, пече́й, пе́чам
пічку́р, -ра́; -курі ́ , -рі ́в 
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піщани́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
пі ́ший, -ша, -ше
пі ́шки, присл.
пішохо́д, -хо́ду; -хо́ди, -дів
пішохо́дець, -хо́дця; -хо́дці, -дців
піщане́ць, -нцю́, -нце́ві; -нці ́ , -нці ́в
піща́ний, -на, -не 
Піща́нка, -нки, -нці (село); піща́нський, -ка, -ке
піщи́на, -ни, -ні; -щи́ни, -щи́н
піщи́сько, -ка, -ку
піщу́га́, -ги́, -зі ́
піяні ́но, -на, -ну; -ні ́на, -ні ́н
піяні ́ссимо (іт.), присл. 
піяні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
піяні ́стка, -тки, -тці; -ні ́стки, -ток 
пія́но (іт.). не відм. 
пія́стра, -три; -три, -стр (монета; іт. la piastra, фр. lа piastre) 
пла́вати і пли́вати, -ваю, -ваєш 
плаве́ць, -вця́; -вці ́ , -вці ́в 
плавки́й, -ка́, -ке́ 
плавне́вий, -ва, -ве 
пла́вні, -вень і -внів, -вням 
пла́зма, -ми, -мі 
плазови́тий, -та, -те 
пла́зом і пла́зьма, присл. 
плазува́ти, -зу́ю, -зу́єш
пла́кати, пла́чу, пла́чеш, пла́чуть; плач, пла́чмо, пла́чте за ким 
плакси́виці, -виць, -вицям 
плаксі ́й, -ія́, -іє́ві, -іє́м; -ксії́, -іїв́ 
плаку́чий, -ча, -че 
план, див. плян 
пла́[я́]нка, -нки, -нці; -нки, -нок
пла́ский, -ка, -ке
пла́ско, присл.
пла́стер і пля́стер, -стра; -стри, -рів
пла́стика, -ки, -ці
пласти́чний, -на, -не
пластове́нь, -тівня́; -тівні ́ , -вні ́в
плата́н, -на; -та́ни, -нів
плати́ти, плачу́, пла́тиш, -тять; пла́тячи
платі ́вка, -вки, -вці; -ті ́вки, -вок
платі ́ж, -тежу́, -жеві; -тежі ́ , -жі ́в
платі ́жний, -на, -не
пла́тний, -на, -не
платня́, -ні ́ , -не́ю; -тні, -тень
Плато́н, -на (гр. філософ); плато́нівський, -ка, -ке
Плато́н, -на. Плато́нович, -ча. Плато́нівна, -вни. Плато́нів, -нова, -нове
платоні ́зм, -му, -мові
плато́нік, -ка; -ніки, -ків
платоні ́чний, -на, -не
платоні ́чно, присл.
платоспромо́жний, -на, -не
плахі ́ття, -ття
пла́хта, -ти; пла́хти́, пла́хо́т
плахтяни́й, -на́, -не́
плач, -чу́, -че́ві, -че́м; плачі ́ , -чі ́в
плачли́вий, -ва, -ве
пла́чучи́, дієпр.
плащува́тий, -та, -те
плеба́нія, -нії, -нією
плебе́й, -бе́я; -бе́ї, -бе́їв
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плебе́йство, -ва, -ву
плебе́йський, -ка, -ке
плебісци́т, -ту; -ци́ти, -тів
плеври́т, -ту; -ри́ти, -тів
плед, -да; пле́ди, -дів
пле́каний, -на, -не
плека́ння, -ння, -нню, -нням
плека́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
пле́м’я, -м’я і -мени, -м’ю і -мені, -м’ям і -менем або племено́, -на́, -ну́; -ме́на́, -ме́н 
плена́рний, -на, -не 
пле́нум, -му, -мові; -нуми, -мів 
плеона́зм, -му; -на́зми, -мів 
плеска́ння, -ння, -нню, -нням
плеска́ти, пле́щу, пле́щеш, пле́щуть; плесну́ти, -ну́, -не́ш
плеска́тий, -та, -те
плеска́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в
плескота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -чуть і плескоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -тя́ть
пле́со, -са, -су; пле́са, плес
пле́сти́, плету́, плете́ш; плів, плела́, плели́; плі ́вши
пле́тений, -на, -не
плетени́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
пле́тиво, -ва, -ву; -тива, -тив
плеті ́ння, -ння, -нню, -нням
Плетньо́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Плеха́нов, -ва, -ву, -вим (р. пр.)
плече́, -ча́, -чу́, -че́м; пле́чі, плече́й і пліч, пле́чам, плечи́ма, на пле́чах
плече́-в-плече́, присл.
плечи́стий, -та, -те
плея́да, -ди, -ді; -я́ди, -я́д
пли́вати, див. пла́вати
пливки́й, -ка́, -ке́
пливти́ і частіше пли́сти́, пливу́, -ве́ш; плив, плила́, плили́ (іноді пливла́, -вли́)
плига́ння, -ння, -нню, -нням
плига́ти, -га́ю, -га́єш
плигону́ти, -гону́, -не́ш
плин, -ну, -нові; пли́ни, -нів
пли́нний, -на, -не
пли́ска, -ски, -сці; пли́ски, -сок (пт.)
плиско́ватий і плискува́тий, -та, -те
пли́сти́, пливу́, пливе́ш, пливе́; плив, плила́; див. пливти́
плита́, -ти́; пли́ти, плит
плитки́й, -ка́, -ке́
плід, пло́ду і пло́да (одного); плоди́, -ді ́в
плі ́дний, -на, -не
плі ́нтус, -са; -туси, -сів
плісе́ (фр.), не відм.
плі ́снявіти, -вію, -вієш
пліт, пло́ту, на -ті; плоти́, -ті ́в (огорожа і сплав) 
плі ́тка, -тки, -тці; плі ́тки, плі ́ток 
плі ́чко́, -чка́, -чку́; плі ́чка, плі ́чок
пліч-о́-пліч, присл.
пліши́ти, -шу́, -шиш, -шать 
плі ́шка, -шки, -шці; -шки́, -шо́к 
плоди́ти, -джу́, -диш, -дять 
плодю́чий, -ча, -че 
плодю́чість, -чости, -чості, -чістю
пло́ский, -ка, -ке = пла́ский 
плоскі ́нний, -на, -не
пло́скінь, -коні, -коні, -кінню
плохи́й, -ха́, -хе́
Плоцьк, -ку, в -ку (м.); пло́цький
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пло́ща, -щі, -щі, -щею; пло́щі, площ
площи́на́, -ни́; -щи́ни, -щи́н
плуг, плу́га; плуги́, -гі ́в
плуга́тар і плуга́тир, -ря; -рі, -рів
Плу́жне, -ного, в -ному (село)
плу́таний, -на, -не
Плута́рх, -ха, -хові (гр. письм.)
плу́тати, -таю, -таєш
плутокра́т, -та; -кра́ти, -тів
плутокра́тія, -тії, -тією
Плуто́н, -на, -нові (гр. бог)
плюва́ння, -ння, -нню, -нням
плюва́ти, плюю́, плює́ш; плюй, плю́ймо, плю́йте
плюва́чка, -чки, -чці; -ва́чки, -ва́чок
плюга́вець, -вця, -вцеві; -га́вці
плюма́ж, -жу, -жеві; -ма́жі, -жів
плю[і]ндрува́ння, -ння, -нню, -нням
плю[і]ндрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
плюралі ́зм, -му, -мові
плюра́льний, -на, -не
плюс, -са; плюси́, -сі ́в
плю́скіт, -коту, -котові
плюш, -шу, -шеві (тканина)
плюше́вий і плю́шовий, -ва, -ве
плю́щити, -щу, -щиш; плющ, плю́щмо, плю́щте
пляґія́т, -ту; -я́ти, -тів (лат.)
пляґія́тор, -ра; -тори, -рів (лат. plagiator)
плаґія́торка, -рки, -рці; -торки, -рок
пляґія́торський, -ка, -ке
пляж, пля́жу, -жеві, на -жі; пля́жі, -жів
пляка́т, -та; -ка́ти, -тів (лат.-нім.)
пляка́тний, -на, -не
пля́ма, -ми; пля́ми, плям
плями́стий, -та, -те
плямо́ваний, -на, -не
плямови́тий, -та, -те
плямува́ти, -му́ю, -му́єш
плямува́тий, -та, -те
плян (і план), -ну; пля́[а́]ни, -нів
пляне́р, -не́ра; -не́ри, -рів
пляне́та, -ти; -не́ти, -не́т
пляне́тний, -на, -не
пляне́тник, -ка; -ники, -ків
пляніме́трія, -рії, -рією
пля́нка і пла́нка, -нки, -нці; -нки, -нок
пляно́вий, -ва, -ве
пляно́вість, -вости, -вості, -вістю
пляно́во, присл.
пляномі ́рний, -на, -не 
плянта́тор, -ра; -тори, -рів 
плянта́торський, -ка, -ке 
плянта́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій 
плянува́льний, -на, -не 
плянува́ння, -ння, -нню, -нням 
плянува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є 
плянше́та, -ти; -ше́ти, -ше́т (ж. р., фр. la planchette) 
пля́стер і пла́стер, -тра; -трі, -трів 
плята́н, -на; -та́ни, -нів 
пля́ти́на, -тини, -ні 
пля́тино́вий, -ва, -ве 
плято́ (фр.). не відм. 
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плятфо́рма, -ми; -фо́рми, -фо́рм 
пляфо́н, -на; -фо́ни, -нів (фр.) 
пляц, -цу, -цові, на -цу; пля́ци, -ців
пляцда́рм, -му; -да́рми, -мів 
пляце́нта, -ти; -це́нти, -це́нт 
пляцка́рта, -ти; -ка́рти, -ка́рт
пляцка́ртний, -на, -не 
пля́цок, -цка; пля́цки, -цків
пля́шечка, -чки, -чці; -шечки́, -чо́к 
пля́шка, -шки, -шці; пляшки́, -шо́к
пляшка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
пляшкува́тий, -та, -те
плящи́на, -ни, -ні; -щи́ни, -щи́н
пльо́єний, -на, -не
пльо́їти, пльо́ю, пльо́їш (фр.)
пльо́мба, -би; пльо́мби, пльомб
пльомбі ́р, -ру; -бі ́ри, -рів
пльомбо́ваний, -на, -не
пльомбува́ти, -бу́ю, -бу́єш
пневма́тика, -ки, -ці
пневмати́чний, -на, -не
по кому-чому, кого-що, прийм.
по-азія́тському, присл.
поале́й-ціо́н, -ле́й-ціо́ну (євр. партія)
побага́ту, присл.
побага́тшати, -шаю, -шаєш
побажа́ння, -ння, -нню; -жа́ння, -жа́нь і -жа́ннів, -жа́нням 
побайдикува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
по-ба́тьківському, присл. 
по-ба́тькові 
поба́чення, -ння; -чення, -чень, -ченням. До поба́чення 
поба́чити, -ба́чу, -ба́чиш, -ба́чать; поба́ч, поба́чмо, поба́чте 
поберегти́, -режу́, -реже́ш; побері ́г, -регла́, -регли́; побері ́гши 
побере́жжя, -жжя, -жжю; -бере́жжя, -ре́ж і -ре́жжів, -ре́жжям 
побере́жний, -на, -не 
побере́жни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
побива́ння, -ння, -нню, -нням 
побива́тися, -бива́юся, -бива́єшся за ким, за чим
по́бит, -ту, -тові. Таки́м по́битом
поби́ти, поб’ю́, поб’є́ш, поб’є́, поб’ю́ть; поби́й, -би́йте
поби́тися, -б’ю́ся, -б’є́шся, -б’є́ться
побіга́йчик, -ка; -чики, -ків
побі ́гти, -біжу́, -біжи́ш, -біжа́ть
побіде́нний, -на, -не
побі ́льшати, -шаю, -шаєш
побі ́льшений, -на, -не
побі ́льшення, -ння, -нню, -нням
побі ́льшити, -шу, -шиш, -шать
по-більшови́цькому, присл.
побі ́р, -бо́ру; -бо́ри, -рів
побі ́рни́ці, -ни́ць = пло́скінь 
побі ́рчий, -чого; -чі, -чих 
по́біч кого-чого і з ким-чим, прийм. 
побі ́чний, -на, -не
побли́жчати, -жчаю, -жчаєш
поблизу́, присл.
по́близький, -ка, -ке
по́близько, присл.
побля́клий, -ла, -ле
побля́кнути, -кну, -кнеш 
Побо́жжя, -жя, -жю, -жям (від р. Бог)
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побо́жність, -ности, -ності, -ністю
по-бо́жому, присл.
побо́рений, -на, -не
побо́рювати, -бо́рюю, -бо́рюєш; поборо́ти, -борю́, -бо́реш, -бо́рють; поборо́в, -ро́ла; 

побо́рюючи
побо́ювання, -ння; -вання, -вань і -ваннів
по-брате́рському, присл.
побрати́м, -ма; -ти́ми, -мів 
побрати́мство, -ва, -ву з ким
побрати́мський, -ка, -ке 
побра́тися, -беру́ся, -ре́шся 
побре́нькати, -каю, -каєш 
побрести́, -бреду́, -бреде́ш; побрі ́в, -брела́, -брели́
побреха́ти, -брешу́, -бре́шеш 
побрехе́нька, -ньки, -ньці; -хе́ньки, -ньок
побрині ́ти, -бриню́, -брини́ш 
побрі ́хувати, -брі ́хую, -брі ́хуєш; побреха́ти, -брешу́, -бре́шеш, -шуть
Побу́жжя, -жя, -жю (від р. Буг) 
побусурме́нитися, -нюся, -нишся
по́бут, -ту, в по́буті
побу́ти, побу́ду, -бу́деш, -бу́дуть; побу́дь, -бу́дьмо, -бу́дьте
пова́га, -ги, -зі
пова́жа́ний, -на, -не
пова́жа́ння, -ння, -нню, -нням
поважа́ти, -жа́ю, -жа́єш
пова́жний, -на, -не
пова́жність, -ности, -ності, -ністю
пова́жчати, -жчаю, -жчаєш
по-ва́шому, присл.
повби́раний, -на, -не; звич. мн.
повбира́ти, -бира́ю, -бира́єш
повбира́тися, -ра́ємося, звич. мн.
повве́рчуваний, -на, -не; звич. мн.
повве́рчувати, -чую, -чуєш
поввіхо́дити, -димо, звич. мн.
повво́дити, -джу, -диш; повво́дь, повво́дьте
поведе́нція, -ції, -цією 
поведі ́нка, -нки, -нці; -ді ́нки, -нок
пове́зти́, -везу́, -зе́ш; пові ́з, -везла́, -везли́; пові ́зши 
повелі ́ння, -ння, -нню, -нням 
повелі ́ти, -велю́, -ли́ш 
по́вен, по́вна, по́вне = по́вний 
пове́рнення, -ння; -нень, -нень і -неннів
поверну́ти(ся), -верну́(ся), -ве́рнеш(ся)
поверта́ння, -ння, -нню, -нням
поверті ́ти, -верчу́, -верти́ш
по́вертом, присл.
пове́рх, присл.
по́верх, -ху, -хові, на по́версі; по́верхи, -хів
пове́рхня, -хні, -хнею; -ве́рхні, -ве́рхень 
поверхо́вий, -ва, -ве
повеселі ́шати, -шаю, -шаєш
по весні ́ , присл.-імен.
пове́сти́, -веду́, -де́ш; пові ́в, повела́, -вели́; пові ́вши 
повести́ся, -веде́ться 
повече́ряти, -ряю, -ряєш, -ряє 
повечорі ́ти, -рі ́є, -рі ́ло 
По́вєнєц, -нца (рос. м.) 
повз, присл.; повз кого, що; прийм. 
повздо́вж чого, прийм. 
повздо́вжній, -ня, -нє
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повзти́, повзу́, повзе́ш; повз, повзла́; по́взши
повиве́рчувати, -чую, -чуєш
повиве́ршувати, -шую, -шуєш
повиві ́шуваний, -на, -не; звич. мн.
повиві ́шувати, -ві ́шую, -ві ́шуєш
повиво́дити, -во́джу, -во́диш, -дять; повиво́дь, -во́дьмо, -во́дьте 
повиго́стрювати, -го́стрюю, -го́стрюєш
повидло і павидло, -ла, -лу; -видла, -видел 
повижи́наний, -на, -не; звич. мн.
повижина́ти, -на́ю, -на́єш
повизби́руваний, -на, -не; звич. мн.
повизби́рувати, -рую, -руєш
повиїда́ти, -да́ю, -да́єш
повиїжджа́ти, -жджа́ємо, звич. мн. 
повику́рювати, -рюю, -рюєш
повимере́жувати, -ре́жую, -ре́жуєш
повимира́ти, -ра́ємо, звич. мн. 
Пови́нен = пови́нний, -на, -не
пови́нність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -стей
пови́нно, присл.
повипі ́каний, -на, -не; звич. мн.
повипіка́ти, -піка́ю, -піка́єш
повипо́лювати, -по́люю, -по́люєш 
повипряга́ти, -га́ю, -га́єш 
повирі ́внюваний, -на, -не; звич. мн.
повирі ́внювати, -нюю, -нюєш
повиру́буваний, -на, -не; звич. мн.
повиру́бувати, -бую, -буєш
повиса́джувати, -са́джую, -са́джуєш
пови́снути, -ви́сну, -ви́снеш; пови́с, -ви́сла
пови́ти, -в’ю́, -в’є́ш, -в’ю́ть; пови́й, -ви́йте
повиті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш
повитріща́ти, -ща́ємо, звич. мн.
повиття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́
повиту́ха, -хи, -сі; -ту́хи, -ту́х
повиу́чувати, -чую, -чуєш
повихри́щувати, -щую, -щуєш
повичі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш
повиші ́птувати, -тую, -туєш
пови́щати, -щаю, -щаєш (від ви́щий)
повища́ти, -щу́, -щи́ш, -ща́ть (від виск)
повіва́ти, -віва́ю, -віва́єш 
по́від, -вода; поводи́, -ді ́в
повідби́раний, -на, -не; звич. мн.
повідбира́ти, -ра́ю, -ра́єш
повідв’я́зувати, -зую, -зуєш
повідда́ваний, -на, -не; звич. мн.
повіддава́ти, -ддаю́, -ддає́ш
повіддира́ти, -ра́ю, -ра́єш
повідду́шувати, -шую, -шуєш
пові ́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
повід’їда́ти, -да́ю, -да́єш
повідо́мити, -до́млю, -до́миш, -до́млять; повідо́м, повідо́ммо і -до́мім, повідо́мте
повідо́млений, -на, -не
повідо́млення, -ння, -нню; -до́млення, -до́млень і -леннів 
повідо́мний, -на, -не. Повідо́мне бюро́
повідтика́ти, -тика́ю, -тика́єш
повідтина́ти, -на́ю, -на́єш
повідчи́няний, -на, -не; звич. мн.
повідчиня́ти, -ня́ю, -ня́єш
повідчі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш; -чі ́плюй, -чі ́плюйте
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по́відь, -воді, -воді, -віддю; по́воді, -водей
пові ́й, -во́ю, -во́єві; -во́ї, -во́їв
пові ́к, присл.
повік-ві ́ки, присл.
пові ́ка, -ки, -ці
пові ́ки, присл.
пові ́льний, -на, -не
пові ́льність, -ности, -ності, -ністю
пові ́льно, присл.
по́вінь, -вені, -вені, -вінню; по́вені, -веней
пові ́рити, -ві ́рю, -ві ́риш, -ві ́рять; пові ́р, -ві ́рмо, -ві ́рте 
пові ́сити, -ві ́шу, -ві ́сиш; пові ́сь, -ві ́сьмо, -ві ́сьте; пові ́шений
пові ́смо, -ма, -му; -ві ́сма, -ві ́сом 
пові ́сти, -ві ́м, -віси́, -ві ́сть; пові ́ж, -ві ́жте (іноді пові ́дж, -ві ́джте)
по́вістка, -тки, -стці; -вістки, -ток 
повістя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, -тя́ре! і -тя́ру! -тярі ́ , -рі ́в, -ра́м 
повістя́рка, -рки, -рці; -тя́рки, -рок 
повістя́рство, -ва, -ву 
повістя́рський, -ка, -ке 
по́вість, -вісти, -вісті, по́вістю; по́вісті, -стей
пові ́т, -ту, -тові, в -ті; -ві ́ти, -тів 
пові ́тка, -тки, -тці; -ві ́тки, -ві ́ток 
повіто́вий, -ва, -ве 
пові ́тра, -ри, -рі (ж. р.) і пові ́тря, -тря, -трю, -трям (н. р.) (пошесть) 
повітроліта́ння, -ння, -нню, -нням 
повітромі ́р, -ра; -мі ́ри, -рів 
пові ́тря, -тря, -трю, -трям 
повітря́ни́й, -на́, -не́ 
пові ́шаний, -на, -не (дієпр. від пові ́шати)
пові ́шати, -шаю, -шаєш 
пові ́шений, -на, -не (дієпр. від пові ́сити)
пові ́я, -ві ́ ї, -ві ́єю; пові ́ ї, -ві ́й 
повмира́ти, -ра́ємо, звич. мн. 
повмуро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш 
повне́сенький, -ка, -ке 
по́вний, -на, -не 
повні ́сінький, -ка, -ке 
повні ́шати, -шаю, -шаєш 
повні ́ший, -ша, -ше
повно́голос, -су, -сові; -лоси, -сів 
повноголо́сий, -са, -се
повнолі ́тній, -ня, -нє
повнолі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
повода́р, -ря; -дарі, -рів 
поводатар, -ря; -тарі, -рів
пово́дження, -ння, -нню, в -нні
поводи́р, -ря́, -ре́ві; -дирі ́ , -рі ́в
пово́дитися, -во́джуся, -дишся, -во́дяться; -во́дься, -во́дьмося, -во́дьтеся
повоє́нний, -на, -не
повожа́тий, -того; -жа́ті, -тих
повози́ти, -вожу́, -во́зиш; повози́, -возі ́ть
повойо́ваний, -на, -не 
пово́лі, присл.
поволо́ка, -ки, -ці; -ло́ки, -ло́к
поволокти́ся, -лочу́ся, -ло́чешся; поволі ́кся, -локла́ся
поволочи́ти, -лочу́, -ло́чиш, -чать
поворо́т, -ро́ту; -ро́ти, -тів
поворо́тка, -тки, -тці; -ро́тки, -ро́ток
поворо́тний, -на, -не
повоюва́ти, -вою́ю, -вою́єш 
повпре́д, -да = повнова́жений представни́к
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повпре́дство, -ва, -ву; -ре́дства, -ре́дств
повстава́ти, -тає́мо, зв. мн.
повстава́ти, -стаю́, -стає́ш
повста́нець, -нця; -та́нці, -ців
повста́ння, -ння; -та́ння, -та́нь і -та́ннів
повста́нський, -ка, -ке 
повста́ти, -ста́ну, -неш, -нуть; повста́нь, -та́ньмо, -та́ньте
повстяни́й, -на́, -не́
повстя́ник, -ка; -ки, -ків
повстя́р, -ра́, -ре́ві; -тярі ́ , -рі ́в, -ра́м
повсть, -сти, -сті, по́встю; по́всті, -стей
повсю́дний, -на, -не
повсякде́нний, -на, -не
повсякде́нність, -ности, -ності, -ністю
повсякде́нно, присл. 
повсякра́з, присл.
повсякча́с, присл.
повсякча́сний, -на, -не
повсякча́сно, присл.
повтіка́ти, -ка́ємо, звич. мн.
повто́рення, -ння; -рення, -рень, і -реннів 
повто́рний, -на, -не 
повто́рювання, -ння, -нню, -нням
повто́рювати, -рюю, -рюєш і повторя́ти, -ря́ю, -ря́єш; повтори́ти, -торю́, -то́риш, -рять
повузи́ти, -вужу́, -зи́ш
пов’я́заний, -на, -не; звич. мн.
пов’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -в’я́жуть
пов’я́лений, -на, -не; звич. мн.
пов’яли́ти, -в’ялю́, -в’яли́ш, -в’яля́ть
пов’я́нути, -в’я́ну, -в’я́неш
пога́нець, -нця; -га́нці, -ців
пога́ний, -на, -не
погані ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
погані ́ший, -ша, -ше
поганкува́тий, -та, -те
пога́но, присл.
пога́нство, -ва, -ву
пога́нський, -ка, -ке
пога́ншати, -шаю, -шаєш
пога́нший, -ша, -ше 
поганя́йло, -ла, -лові; -ня́йла, -ня́йл 
поганя́льник, -ка; -ники, -ків 
поганя́ти, -ня́ю, -ня́єш, -ня́є 
по́гань, -ні, -ні, по́ганню 
погаси́ти, -гашу́, -га́сиш; пога́шений
погиба́ти, -ба́ю, -ба́єш, -ба́є 
поги́бель і -біль, -белі, -белі, -бе[і]ллю; -белі, -лей 
поги́нути, -ги́ну, -ги́неш 
погі ́дний, -на, -не
погі ́ршати, -шаю, -шаєш
погі ́ршення, -ння; -шення. -шень 
погі ́ршити, -шу, -шиш 
поглиби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть 
погли́блений, -на, -не 
погли́блення, -ння, -нню, -нням 
погли́бшати, -бшаю, -бшаєш 
поглузува́ти, -зу́ю, -зу́єш з кого, чого
поглуми́тися, -млю́ся, -ми́шся з кого, з чого
по́гляд, -ду; -ляди, -дів
погляда́ння, -ння, -нню, -нням 
погля́нути, -гля́ну, -гля́неш; погля́нь, погля́ньмо, -гля́ньте 
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погно́єний, -на, -не 
погноїт́и, -ною́, -ноїш́, -ноїт́ь 
погові ́р, -во́ру; -во́ри, -рів 
поговори́ти, -ворю́, -во́риш, -рять 
пого́джений, -на, -не 
пого́дженість, -ности, -ності, -ністю 
пого́дження, -ння, -нню; в -нні 
пого́джувати, -джую, -джуєш; погоди́ти, -годжу́, -го́диш 
погодува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
пого́жий, -жа, -же 
пого́їти, -го́ю, -го́їш; пого́й, -го́йте 
по́голоска, -ски, -сці; -лоски, -лосок
погомоні ́ти, -моню́, -мони́ш
пого́нич, -ча, -чеві, -чем, -чу! -ничі, -чів, -чам
пого́рджувати, -джую, -джуєш ким, чим
пого́рдливий, -ва, -ве
Погорі ́ле, -лого, -лому (село)
погорі ́лець, -льця; -рі ́льці, -ців
погорі ́ти, -горю́, -гори́ш, -ря́ть
пого́стрений, -на, -не
погостри́ти, -трю́, -го́стриш, -рять
поготі ́в, присл.
пограбува́ти, -бу́ю, -бу́єш, -бу́є 
пограни́чний, -на, -не 
пограни́ччя, -ччя, -ччю 
Погреби́ще, -ща, -щу, в -щі (село); погреби́щенський, -ка, -ке 
погребти́, див. погріба́ти 
погри́зений, -на, -не 
погри́зти, -гризу́, -гризе́ш 
погри́мати, -маю, -маєш, -має
погримі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть 
по́гріб (льох), -греба; -греби, -бів 
погріба́ти, -ба́ю, -ба́єш; погребти́, -гребу́, -гребе́ш
погро́жування, -ння; -вання, -вань і -ваннів
погро́жувати, -жую, -жуєш
погро́за, -зи; погро́зи, погро́з
погрози́ти, -рожу́, -ро́зиш, -ро́зять
погро́м, -му; -гро́ми, -мів
погроми́ти, -млю́, -ро́миш, -млять
погро́мний, -на, -не
погро́мник, -ка; -ники, -ків
погро́мниця, -ці; -ниці, -ниць
погру́ддя, -ддя, -ддю, на -дді; -гру́ддя, -гру́дь і -гру́ддів 
погуля́ння, -ння, -нню
погуля́ти, -ля́ю, -ля́єш
погусті ́шати, -шаю, -шаєш 
поґерґота́ти, -ґочу́, -ґо́чеш, -чуть 
подава́льний, -на, -не 
подава́льник, -ка; -ники, -ків 
пода́ваний, -на, -не 
подава́ння, -ння, -нню, в -нні 
подава́ти, -даю́, -дає́ш 
пода́гра, -ри, -рі (гр.) 
подагри́чний, -на, -не 
по́даль, присл. = віддалі ́к 
по́даний, -на, -не
пода́ння, -ння, -нню, в -нні; -да́ння, -да́нь і -да́ннів
подаро́ваний, -на, -не 
подарува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
подару́нок, -нка; -ру́нки, -нків 
пода́ти, пода́м, подаси́, -да́сть 
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пода́ток, -тку; -да́тки, -ків 
по́дать, -ті, -ті, -даттю; -даті, -датей 
пода́ча, -чі, -чі, -чею; -да́чі, -да́ч 
подві ́йний, -на, -не 
подві ́йність, -ности, -ності, -ністю
подві ́йно, присл.
подві ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям, на -ві ́р’ї; -ві ́р’я, -ві ́р’їв
подво́єний, -на, -не 
подво́єння, -ння, -нню, в -нні
подво́їт́и, -дво́ю́, -дво́їш́; подві ́й, -ві ́йте
подво́ювати, -во́юю, -во́юєш 
Подґо́ріца, -ци (серб. м.)
поде́коли, присл.
поде́куди, присл.
поде́нний, -на, -не
поде́нник, -ка; -ники, -ків
поде́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
поде́нно, присл.
поде́ння, -ння, -нню (від дно)
поде́нщина, -ни, -ні
подеревені ́ти і -в’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
поде́рти, -деру́, -дере́ш; поде́р, -де́рла
Подесе́ння, -ння, -нню
подесе́нський, -ка, -ке
Подєбра́ди, -ра́д, в -ра́дах (чес. м.)
по́дзві ́н, -во́ну; -во́ни, -нів
подзві ́нний, -на, -не
подзві ́ння, -ння, -нню, -нням
подзвони́ти, -ню́, -во́ниш, -во́нять
подзе́нькати, -каю, -каєш 
подзьо́баний і подзю́баний, -на, -не 
подзьо́ба́ти, -дзьо́ба́ю, -дзьо́ба́єш і подзю́ба́ти, -ба́ю, -ба́єш 
поди́бувати, -ди́бую, -ди́буєш 
по́див, -ву, -ву, -вом; -диви, -вів
подиви́тися, -влю́ся, -вишся, -вляться
по́диву гі ́дний, -на, -не
по́дих, -ху; по́дихи, -хів
поді ́бний, -на, -не до кого, до чого
поді ́бність, -ности, -ності, -ністю 
по́діл, по́ділу; по́діли, -лів (від поділи́ти)
поді ́л, -до́лу; -до́ли, -лів
Поді ́л, -до́лу, на -лі (частини Києва)
поді ́лений, -на, -не
поділи́ти, -ділю́, -ді ́лиш, -лять
Поді ́лля, -лля, -ллю, на -ллі
поді ́льський, -ка, -ке
подірча́віти, -вію, -вієш, -віє
подіря́вити, -влю, -виш, -влять; подіря́в, -ря́вте що; подіря́влений
подіря́віти, -вію, -вієш, -віє
поді ́тися, -ді ́нуся, -нешся, -неться
поді ́я, -дії, -ді ́єю; -ді ́ ї, -ді ́й
Подні ́пря, -ря, -рю
подніпря́нський, -ка, -ке
Подні ́стря, -ря, -рю
подністря́нський, -ка, -ке 
подо́бати, -баю, -баєш на кого, на що, кому
подо́батися, -баюся, -баєшся
подобрі ́шати, -шаю, -шаєш
по-до́брому, присл.
подо́вгастий, -та, -те 
подовгува́тий, -та, -те 
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подове́рчувати, -чую, -чуєш 
подове́ршувати, -шую, -шуєш 
подо́вж, присл. 
подо́вжений, -на, -не 
подо́вження, -ння, -нню, в -нні 
подо́вжи́ти, -вжу́, -до́вжи́ш, -до́вжа́ть; подо́вж, -до́вжмо, -до́вжте і -довжи́, -жі ́м, -жі ́ть
подо́вжній, -ня, -нє
подо́вшати, -шаю, -шаєш 
подоїда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
подоїт́и, -дою́, -до́їш; поді ́й, -ді ́йте 
подо́ланий, -на, -не 
подола́ти, -ла́ю, -ла́єш і рідше подолі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш кого, що 
подоля́нин, -на, -ну; -ля́ни, -ля́н 
подоля́нка, -нки, -нці; -ля́нки
подорі ́жжя, -жжя, -жжю, в -жжі
по́дорож, -жі, -жі, -рожжю; по́дорожі, по́дорожів і -рожей 
подоро́жник, -ка (подорожнього) і -ку (рослини); -ники, -ків
подоро́жній, -ня, -нє 
подорожува́ння, -ння, -нню 
подорожува́ти, -жу́ю, -жу́єш 
подоро́жчати, -жчаю, -жчаєш 
подоста́тком, присл. 
подоті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш 
подочі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш 
подра́ти, подеру́, -дере́ш; подра́в, частіше поде́р, -де́рла (від поде́рти)
подри́ґати, -ґаю, -ґаєш
подро́биця, -ці, -цею; -биці, -биць 
по́друга, -ги, -зі; -други, -друг 
подру́ге, але по-2, присл. 
подру́жжя, -жжя, -жжю, -жжям; -дру́жжя, -дру́ж і -дру́жжів, подру́жжям
подру́жній, -ня, -нє
по-дру́жньому, присл.
по-дру́зьки, присл.
поду́жати, -жаю, -жаєш
поду́жчати, -жчаю, -жчаєш
поду́маний, -на, -не
поду́мати, -маю, -маєш
по-дурно́му, присл.
поду́ти, подму́, -дме́ш, -дму́ть; подми́, -дмі ́ть; поду́в, -ду́ла 
поду́шечка., -чки, -чці; -шечки, -чок 
по́душка, -шки, -шці; по́душки́, по́душо́к, -шка́м
подущи́на, -ни, -ні (від по́душка) 
подя́ка, -ки, -ці; -дя́ки, -дя́к 
подя́кувати, -кую, -куєш кому 
пое́зія, -зії, -зією; -зії, -зій 
пое́ма, -ми; пое́ми, пое́м 
пое́т, -та; пое́ти, -тів 
поете́са, -си; -те́си, -те́с 
поетизо́ваний, -на, -не 
поетизува́ння, -ння, -нню 
поетизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
пое́тика, -ки, -ці; -тики, -тик 
поети́чний, -на, -не 
поети́чність, -ности, -ності, -ністю 
пое́тка, -тки, -тці; -е́тки, -ток 
поєди́нок, -нка; -ди́нки, -нків 
поєди́нчий = поодино́кий 
поє́днаний, -на, -не 
поєдна́ння, -ння, -нню, в -нні 
поєдна́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є 
пожада́ний, -на, -не 
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пожада́ність, -ности, -ності, -ністю 
пожада́ти, -да́ю, -да́єш кого, чого 
пожа́р, -ру; -жа́ри, -рів 
пожари́ще, -ща, -щу; -ри́ща, -ри́щ 
пожартува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
пождати, пожду, -деш кого, чого 
поже́жа, -жі, -жею; -же́жі, -же́ж 
поже́жний, -на, -не 
пожени́ти, -женю́, -же́ниш кого з ким
поже́рти, див. пожира́ти 
пожи́вний, -на, -не 
пожиле́ць, -льця́; -льці ́ , -льці ́в 
пожили́ця, -ці; -ли́ці, -ли́ць 
пожили́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -чок 
пожира́ти, -жира́ю, -жира́єш; поже́рти, -жеру́, -жере́ш; поже́р, -же́рла, -же́рли
пожи́ти, -живу́, -живе́ш, -ве́, -живу́ть; поживи́, -ві ́м, -ві ́ть
пожи́ток, -тку; -жи́тки, -ків 
пожи́то́чний, -на, -не
пожи́то́чно, присл. 
пожиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
по́за, прийм.
по́за, -зи; по́зи, поз
позаби́раний, -на, -не; звич. мн.
позабира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
позабри́зкуваний, -на, -не; звич. мн.
позабри́зкувати, -зкую, -зкуєш
позабудо́вуваний, -на, -не; звич. мн.
позабудо́вувати, -до́вую, -вуєш
позаве́рчуваний, -на, -не; звич. мн.
позаве́рчувати, -чую, -чуєш
позаве́ршуваний, -на, -не; звич. мн.
позаве́ршувати, -шую, -шуєш
поза́втра, присл.
поза́втрьому, присл.
позавчо́ра, присл.
позавчора́шній, -ня, -нє
позав’я́зуваний, -на, -не; звич. мн.
позав’я́зувати, -зую, -зуєш
поза́д кого, чого, прийм.
позадрі ́[и́]пуваний, -на, -не; звич. мн.
позадрі ́[и́]пувати, -пую, -пуєш
поза́ду, присл.
позаїда́ти, -да́ю, -да́єш
позаїжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш
позаїж́джувати, -джую, -джуєш
позаклясо́вий, -ва, -ве
позамуро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш
поза́очі, присл.
позапарті ́йний, -на, -не
по-запоро́зькому, присл.
позасві ́чувати, -ві ́чую, -чуєш
позаскоро́джувати, -ро́джую, -джуєш
поза́торік, присл.
поза́торішній, -ня, -нє
позачерго́вий, -ва, -ве
позашкі ́льний, -на, -не
позби́раний, -на, -не; звич. мн.
позбира́ти, -бира́ю, -бира́єш
позбу́тися, -бу́дуся, -бу́дешся кого, чого
позверхо́вний, -на, -не
позв’я́зуваний, -на, -не; звич. мн.
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позв’я́зувати, -зую, -зуєш
позгрі ́баний, -на, -не; звич. мн.
позгріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш
поздійма́ти, -ма́ю, -ма́єш
поздо́вжній і повздо́вжній, -ня, -нє
поздоро́влення, -ння; -лення, -лень і -леннів, -нням
поздоровля́ти, -вля́ю, -вля́єш; -поздорови́ти, -влю́, -ро́ви́ш кого з чим; поздоро́в, -ро́вте
поздоро́вшати, -шаю, -шаєш
позе́мний, -на, -не
позе́р, -зе́ра, -зе́ри, -рів
позжи́наний, -на, -не; звич. мн.
позжина́ти, -на́ю, -на́єш
поззива́ти (поскликати), -ва́ю, -ззива́єш кого
поззу́ваний, на, -не; звич. мн.
поззува́ти, -ва́ю, -ва́єш
позива́льник, -ка; -ники, -ків
позива́ння, -ння, -нню, в -нні
позива́ти, -ва́ю, -ва́єш
позити́в, -ва; -ти́ви, -вів
позитиві ́зм, -му, -мові
позитиві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
позити́вний, -на, -не
позиці ́йний, -на, -не
пози́ція, -ції; -зи́ції, -цій
позича́льник, ка; -ники, -ків
пози́чений, -на, -не (від позича́ти)
позича́ти, -ча́ю, -ча́єш; пози́чити, -зи́чу, -зи́чиш, -чать; пози́ч, пози́чмо, -зи́чте
пози́чений, -на, -не (від позича́ти)
пози́чити, див. позича́ти
по́зичка, -чки, -чці; -зички, -зичок
позичко́вий, -ва, -ве
по́зі ́р, -зо́ру; на по́зі ́р
позіха́ти, -ха́ю, -ха́єш, -ха́є
по́зіхи, -хів, -хам
позіхо́дитися = посхо́дитися
поз’їда́ти, -да́ю, -да́єш
поз’їжджа́тися, -жджа́ємося; зв. мн.
позла́мувати, -мую, -муєш
позлі ́тка, -тки, -тці; -злі ́тки, -злі ́ток
позмага́тися, -га́юся, -га́єшся
познайо́мити(ся), -млю(ся), -миш(ся); познайо́м(ся), -йо́ммо(ся), -йо́мте(ся)
по знаку́, присл.-імен.
позна́нський, -ка, -ке
По́знань, -ні, -ні, -нню (ж. р.) і По́знань, -ня, -ню (ч. р.)
позна́чення, -ння, -нню
по́значка, -чки, -чці; -начки, -чок
позно́сити, -но́шу, -но́сиш; позно́сь, -но́сьмо, -но́сте
по́зов, по́зву і по́зову; по́з(о)ви, -вів
позовни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
позоло́чений, -на, -не
позоло́чувати, -чую, -чуєш; позолоти́ти, -лочу́, -ло́тиш
позріка́тися, -ка́юся, -ка́єшся чого
позсипа́ти, -па́ю, -па́єш
позсиха́тися, -ха́ємося, звич. мн.
позсіда́тися, -да́ємося, звич. мн.
позска́кувати, -ка́куємо, звич. мн. 
позсо́вувати, -со́вую, -со́вуєш
позсува́ти, -ва́ю, -ва́єш
позсу́куваний, -на, -не; звич. мн. 
позсу́кувати, -кую, -куєш
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позува́ти, -зу́ю, -зу́єш (від по́за)
позуме́нт, -та; -ме́нти, -тів
позчі ́плюваний, -на, -не; звич. мн.
позчі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш
позши́ваний, -на, -не; звич. мн.
позшива́ти, -ва́ю, -ва́єш
позшу́кувати, -кую, -куєш
поінформо́ваний, -на, -не
поінформува́ти, -му́ю, -му́єш
по-і ́ншому, по-іна́кшому, присл.
поїда́ти, -да́ю, -да́єш
по́їдом, присл.
поїжджа́нин, -на; -джа́ни, -джа́н
по́їзд, -ду, в -ді; -їзди́, -ді ́в
поїзде́ньки, -ньок, -нькам
по її,́ присл.-займ.
поїс́ти, поїм́, поїси́, поїс́ть; поїмо́, поїсте́, поїдя́ть; поїж́, поїж́мо, поїж́те; поїд́ений
поїт́и, пою́, по́їш, по́їть
поїх́ати, поїд́у, поїд́еш; поїд́ь, поїд́ьмо, поїд́ьте
по-їх́ньому, присл.
пойма́ти(ся) і поніма́ти(ся), -ма́ю(ся), -ма́єш(ся); по(й)ня́тися, пойму́(ся), -йме́ш(ся); 

по(й)ня́в(ся), -няла́(ся). Його́ пойня́в жах
по́йнтер, -ра; -тери, -рів
по його́, присл.-займ.
пока́жчик, -ка і пока́зник, -ка; -ки, -ків
пока́заний, -на, -не
показа́ти, -кажу́, -ка́жеш, -жуть
показни́й, -на́, -не́
пока́зник, -ка; -ки, -ків
пока́зувати, -зую, -зуєш
покамені ́ти і покам’яні ́ти, -ні ́ ємо, звич. мн.
пока́раний, -на, -не
покара́ння, -ння, -нню, в -нні
покара́ти, -ра́ю, -ра́єш
покая́нний, -на, -не
покая́ння, -ння, -нню, в -нні
пока́ятися, -ка́юся, -ка́єшся
поква́пний, -на, -не
поква́пність, -ности, -ності, -ністю
поквитува́тися, -ту́юся, -ту́єшся і поквита́тися, -та́юся, -та́єшся
поквітча́ти, -тча́ю, -тча́єш
покво́лом присл.
покепкува́ти, -ку́ю, -ку́єш з кого, з чого
покерува́ти, -ру́ю, -ру́єш чим
по́ки, покі ́ль, присл.; по́ки б, по́ки ж; по́ки но, по́ки то, по́ки що
покида́ти, -да́ю, -да́єш; поки́нути, -ки́ну, -неш; поки́нь, -ки́ньте; поки́нутий
поки́дати, -даю, -даєш
по́кидь, -ді, -ді, -ддю
поки́дьки, -ків, -кам
поки́дько, -ка, -кові; -дьки, -дьків
поки́нений і частіше поки́нутий
поки́нути, -ки́ну, -ки́неш, -ки́не
по́ки що, присл.; але поки що́ (що́сь). По́кищо нічо́го не дав. Поки що́ тра́питься
по́кі ́й, -ко́ю, -ко́єві, -ко́єм, в -ко́ї; поко́ї, -ко́їв
покі ́йний, -на, -не
покі ́йник, -ка; -ники, -ків
покі ́йниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
покі ́йничин, -на, -не
покі ́рливий, -ва, -ве
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покі ́рливість, -вости, -вості, -вістю
покі ́рний, -на, -не
покі ́рність, -ности, -ності, -ністю
покі ́рно, присл.
покі ́с, -ко́су, на -ко́сі; -ко́си, -сів
по́клад, -ду; -лади, -дів
покла́дений, -на, -не
покла́сти, -кладу́, -кладе́ш
поклекота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -чуть
поклика́ння, -ння, -нню, в -нні
покли́кати, -кли́чу, -чеш, -чуть, покли́ч, -ли́чмо, -ли́чте
поклика́тися, -ка́юся, -ка́єшся на кого, що
поклі ́н, -кло́ну; -кло́ни, -нів
поклоня́тися, -ня́юся, -ня́єшся; поклони́тися, -клоню́ся, -кло́нишся
поклюва́ти, -клюю́, -клює́ш
покльо́ваний, -на, -не
покмі ́тливий, -ва, -ве
по́ковзом, присл.
по-коза́цькому, присл.
покоїв́ка, -вки, -вці; -їв́ки, -їв́ок
поко́їк, -ка, в -їку; -ко́їки, -ків
покойо́вий і покоє́вий, -ва, -ве
поко́лений і поко́лотий, -та, -те
поколі ́ння, -ння, -нню, в -нні; -лі ́ння, -лі ́нь і -лі ́ннів
поколо́ти, -колю́, -ко́леш, -ко́лють
поконві ́чний, -на, -не
поко́ра, -ри, -рі
по́корм, -му; -корми, -мів
покоте́[и́]ло, -ла, -лу; -те́[и́]ла, -те́[и́]л
по́крадьки, присл.
покра́щати, -щаю, -щаєш
покре́вний, -ного; -ре́вні, -них
покрива́ти(ся), -ва́ю(ся), -ва́єш(ся); покри́ти(ся), -кри́ю(ся), -кри́єш(ся); покри́й(ся), 

-кри́йте(ся)
по́кри́тка, -тки, -тці; -тки, -ток
покриття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́
по́кришка, -шки, -шці; -шки, -шок
покрі ́вець, -вця; -рі ́вці, -вців
покрі ́вля, -лі, -лею; -крі ́влі, -крі ́вель
покріпа́чений, -на, -не
покріпа́чення, -ння, -нню
покріпа́чити, -па́чу, -па́чиш, -чать
Покро́вська, -кої, -кій (слобода́)
по́круч, -ча, -чеві (ч. р.) і по́круч, -чі, -чі, -ччю (ж. р.); -ручі, -чів
покру́чений, -на, -не
покуйо́вджений, -на, -не
покуйо́вдити, -вджу, -диш, -дять
покупе́ць, -пця́, -пце́ві; -пці ́ , -пці ́в
покупе́цький, -ка, -ке
по-купе́цькому, присл.
по́ку́тній, -ня, -нє
Поку́ття, -ття, -ттю; поку́тський
по́куття, -ття, -ттю, на -тті (н. р.) і по́куть, -тя (ч. р.)
поку́тувати, -тую, -туєш що
по́куть, -тя; на по́куті; див. по́куття
покучеря́віти, -вію, -вієш
покушто́ваний, -на, -не
покуштува́ти, -ту́ю, -ту́єш
пола́, -ли́; по́ли, піл
пола́вочник (килим), -ка; -ники, -ків
пола́годжений, -на, -не
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пола́годити, -годжу, -диш; пола́годь, -дьте
пола́маний, -на, -не 
полама́ти, -лама́ю, -лама́єш
по́лапки, по́лапцем, присл.
по́ле, -ля, -лю, -лем, на по́лі і на по́лю, в по́лі; поля́, полі ́в і (рідко) піль
по́легкий, -ка, -ке
поле́гкість, -кости, -кості, -кістю; -кості, -стей
поле́гша, -ші, -ші; -ле́гші, -ле́гш
поле́гшати, -шаю, -шаєш 
поле́гшення, -ння, -нню 
полегші ́ння, -ння = поле́гшення 
поле́гшувати, -гшую, -гшуєш; полегши́ти, -гшу́, -легши́ш, -ша́ть 
поле́жати, -ле́жу, -ле́жиш; поле́ж, -ле́жте
полемізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
поле́міка, -ки, -ці; -міки, -мік 
полемі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів 
полемі ́чний, -на, -не 
полендви́ця = полядви́ця 
полеті ́ти, -лечу́, -лети́ш 
Полєво́й, -во́го, -во́му (рос. пр.) 
поли́ва, -ви; -ли́ви, -ли́в 
по́ливка, -вки, -вці; -вки, -вок 
поли́в’яний, -на, -не 
поли́н, -ну́; -лини́, -ні ́в і поли́нь, -ню́; -лині ́ , -ні ́в 
поли́нути, -ну, -ли́неш; поли́нь, -ли́ньмо, -ли́ньте 
поли́сі ́ти, -сі ́ю, -сі ́єш
поли́скуватися, -куюся, -куєшся 
поли́ти, поллю́, поллє́ш, поллє́, -ллю́ть; поли́й, -ли́йте; поли́в, -лила́
поли́тий, -та, -те
поли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць
поли́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -ли́чок 
поли́чник, -ка; -ники, -ків 
полігамі ́чний, -на, -не 
поліга́мія, -мії, -мією (гр.) 
полігло́т, -та; -гло́ти, -тів 
поліго́н, -ну; -го́ни, -нів 
поліграфі ́чний, -на, -не 
полігра́фія, -фії, -фією 
поліграфтре́ст, -ту, -тові 
поліграфтре́стський, -ка, -ке 
Поліє́вкт, -та. Поліє́вктович, -ча. Поліє́вктівна, -вни
Поліка́рп, -па, Поліка́рпович, -ча. Поліка́рпівна, -вни. Поліка́рпів, -пова, -пове 
поліклі ́ніка, -ки, -ці; -ніки, -нік 
полікліні ́чний, -на, -не 
полі ́льник, -ка; -ники, -ків 
полі ́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
Полі ́на, -ни (ж. ім’я). Полі ́нин, -на, -не
Поліне́зія, -зії = Океа́нія
полі ́но, -на, -ну; -лі ́на, -лі ́н 
полінува́тися, -ну́юся, -ну́єшся 
полі ́п, -па; -лі ́пи, -пів 
полі ́пшати, -пшаю, -пшаєш 
полі ́пшення, -ння, -нню, в -нні 
полі ́пшити, -лі ́пшу, -шиш, -шать; полі ́пши, -шіть
полі ́пшувати, -шую, -шуєш
поліро́ваний, -на, -не
полірува́ння, -ння, -нню
полірува́ти, -ліру́ю, -ліру́єш
по́ліс, -са; -ліси, -сів
полісме́н, -на; -ме́ни, -нів
Полі ́сся, -сся, -ссю, в -ссі
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полі ́ський, -ка, -ке
політбюро́, -ра́, -ру́
політв’я́зень, -зня; -зні, -нів
політгра́мота, -ти, -ті
політеїз́м, -му, -мові
політеїс́т, -та; -їс́ти, -тів
політе́хнік, -ка; -ніки, -ків
політе́хніка, -ки, -ці
політе́хнікум, -му, -мові; -куми, -мів
політехні ́чний, -на, -не
полі ́тик, -ка; -тики, -ків
полі ́тика, -ки, -ці
політика́н, -на; -ка́ни, -нів
політика́нство, -ва, -ву
політика́нський, -ка, -ке
політикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
політипа́ж, -жа; -па́жі, -жів
політи́чний, -на, -не
політкаторжа́нин, -на, -нові; -жа́ни, -жа́н
політосві ́тній, -ня, -нє
полі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
політу́ра, -ри, -рі
поліфоні ́чний, -на, -не
поліфо́нія, -нії, -нією
поліца́й, -ца́я, -ца́єві; -ца́ї, -ца́їв
поліце́йський, -ка, -ке
поліці ́йний, -на, -не
полі ́ція, -ції, -цією
поліція́нт, -та; -ти, -тів
поліцма́йстер, -тра; -три, -рів
полішине́ль, -ля; -не́лі, -лів (фр.)
поліщу́к, -ка́; -щуки́, -кі ́в
полія́ндрія, -рії, -рією
полк, по́лку, -кові, в полку́; полки́, -кі ́в
полкови́й, -ва́, -ве́
полко́вник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків
полко́вницький, -ка, -ке 
Поллу́кс, -кса (лат.)
полове́цький, -ка, -ке
полови́на, -ни; -ви́ни, -ви́н
полови́нний, -на, -не
полови́нчик, -ка; -чики, -ків
по́ловці, -вців, -вцям (народ)
половчи́н, -на; мн. по́ловці, -ців
поло́в’яний, -на, -не (від поло́ва)
по́лог, -гу; по́ло́ги, -гів, -гам
поло́жистий, -та, -те
по́лоз, -за; -лози, -зів
По́лозьєв, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
поломи́ти, -млю́, -миш, -млять
поло́мінний, -на, -не
по́ломінь, звич. (див.) по́лумінь
поло́млений = пола́маний, -на, -не
поло́н, -ну, -нові, в -ні
полоне́ний, -на, -не
полоне́ник, -ка; -ники, -ків
поло́ник і ополо́ник, -ка; -ники, -ків
полони́на, -ни, -ни́ни, -ни́н
Поло́нне, -нного, в -нному (м.)
поло́нник, -ка = полоне́ник
полоня́нка, -нки, -нці; -ня́нки, -ня́нок
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полоска́ння, -ння, -нню, -нням 
полоска́ти, -лощу́, -ло́щеш, -щуть 
полоте́нний = полотня́ний, -на, -не 
полоте́нце, -нця, -нцю; -те́нця, -нець 
поло́ти, полю́, по́леш, по́лють; поло́в, -ло́ла; по́лотий і по́лений 
полотно́, -на́, -ну́; -ло́тна, поло́тен 
полотня́ний, -на, -не 
полоття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́  
поло́хати, -хаю, -хаєш і полоши́ти, -шу́, -ло́шиш, -шать
полохли́вий, -ва, -ве 
Полта́ва, -ви, -ві; полта́вський, -ка, -ке
полта́вець, -вця; -та́вці, -виів
Полта́вщина, -ни, -ні
полуде́нний, -на, -не
по́лу́день, -дня, -дневі; -дні, -днів
полудне́вий, -ва, -ве
полу́днування, -ння, -нню
полу́днувати, -ную, -нуєш
полу́кіпок, -пка; -кіпки, -пків
полу́мисок, -ска, в -ску; -миски
по́лумінь, -меню, -меневі; -мені, -нів
по́лум’я, -м’я, -м’ю, -м’ям 
полум’я́ни́й, -на́, -не́
полуни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
полуни́чний, -на, -не
полуни́чник, -ку; -ники, -ків
полу́панок, -нка; -нки, -нків
полу́ччати, -ччаю, -ччаєш
полюбо́вник, -ка; -ники, -ків
полюбо́вниця, -ці; -ниці, -ниць
полюва́ння, -ння, -нню, на -нні
полюва́ти, -лю́ю, -лю́єш на кого
полю́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
по-лю́дському, по-лю́дськи, присл.
по́люс, -са; -люси, -сів
полю́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
полягти́, поля́жу, -жеш, -жуть; полі ́г, -лягла́, -лягли́
полядви́ця, -ці; -цею
поля́к, -ка́; -ляки́, -кі ́в
поляриза́ція, -ції, -цією
поля́рний, -на, -не
поля́рність, -ности, -ності, -ністю
по́лька, -льки, -льці; по́льки, по́льок
польови́й, -ва́, -ве́
польоне́з, -зу; -не́зи, -зів
польоніза́ція, -ції, -цією 
польоні ́зм, -му; -ні ́зми, -мів 
польонізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
Польо́нія, -нії = По́льща 
по́льський, -ка, -ке 
по́льськість, -кости, -кості, -кістю 
По́льща, -щі, -щі, -щею 
польщи́зна, -ни, -ні 
польщи́ти, -щу́, -щи́ш, -ща́ть 
помага́йбі, помага́й-біг 
помага́ти, -мага́ю, -га́єш; помогти́, -можу́, -мо́жеш, -мо́жуть; помі ́г, -могла́, -могли́; помі ́гши; 

поможи́, -жі ́м, -жі ́ть
помага́ч, -ча́, -че́ві; -гачі ́ , -чі ́в
пома́заний, -на, -не
пома́зати, -ма́жу, -жеш; пома́ж, -ма́жте
помале́ньку, присл.
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помале́сеньку, присл.
пома́лу, присл.
пома́лу-малу, присл.
помара́нча, -чі, -чі, -чею; -ра́нчі. -ра́нч
помара́нчовий, -ва, -ве 
по́мацки, присл.
помеже́нно, поме́жно, присл.
помежи́ і по́мі ́ж, прийм.
помело́, -ла́, -лу́; -мела́, -ме́л
поме́ншати, -шаю, -шаєш
Помера́нія, -нії, -нією
по́мерки, -ків, -кам
поме́рклий, -ла, -ле
поме́рлий, -ла, -ле
поме́рти, помру́, помре́ш, -мру́ть
поме́шка́ння, -ння, -нню, в -нні; -ка́ння, -ка́нь і -ка́ннів
поми́ї, -ми́й, -ми́ям 
поми́йниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
поми́лешно, присл.
по́милка, -лки, -лці; -милки, -милок
помилко́вий, -ва, -ве
поми́луваний, -на, -не
поми́лування, -ння, -нню, в -нні 
поми́лувати, -лую, -луєш 
помиля́тися, -ля́юся, -ля́єшся; помили́тися, -милю́ся, -ми́лишся, -ляться; помили́вшися
по́ми́н, -ну, -нові; по́мини, -нів 
помина́льний, -на, -не
помина́льник, -ка; -ники, -ків 
по́минки, -нок, -нкам 
помира́ння, -ння, -нню, -нням 
помира́ти, -ра́ю, -ра́єш; поме́рти, -мру́, -мре́ш; поме́р, -ме́рла
поми́ршавіти, -вію, -вієш
по́мисел, -слу; -мисли, -слів
поми́слити, -ми́слю, -слиш, -слять
поми́ти, -ми́ю, -ми́єш; -ми́й, -ми́ймо, -ми́йте
помідо́р, -ра; -до́ри, -рів 
по́мі ́ж, помежи́ ким-чим, кого-що, прийм.
помі ́жний, -на, -не
помі ́жчити, -жчу, -жчиш, -жчать
помізкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
помі ́р, -мо́ру, -рові (пошесть)
помі ́р, -мі ́ру (вимірювання)
помірко́ваний, -на, -не
помірко́ваність, -ности, -ності, -ністю
поміркува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
помі ́рок, -рку, -ркові (пошесть)
помі ́ряний, -на, -не
помі ́ряти, -ряю, -ряєш
помі ́ст, -мо́сту, на -мо́сті; -мо́сти, -тів
помі ́тний, -на, -не 
помі ́тувати, -тую, -туєш ким, чим
по́міч, -мочі, -мочі, по́міччю
помічни́й, -на́, -не́
помічни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
помічни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
помогти́, див. помага́ти
по-мо́єму, по-мо́му, присл.
помоло́ти, -мелю́, -ме́леш, -ме́лють; помоло́в, -ло́ла; поме́лений 
помоцу[ю]ва́тися, -цу́юся, -цу́єшся 
по́мпа, -пи; по́мпи, помп 
Помпе́я, -пе́ї, -пе́єю (м.); помпе́йський, -ка, -ке
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помпува́ти, -пу́ю, -пу́єш
по́[і ́ ]мста, -ти; по́[і ́ ]мсти, по[і]мст
по[і]мсти́тися, по[і]мщу́ся, по[і]мсти́шся на кому
пом’я́кшати, -шаю, -шаєш
пом’я́кшений, -на, -не
пом’я́кшеність, -ности, -ності, -ністю
пом’я́кшення, -ння, -нню; -шення, -шень, -шенням 
пом’я́кшити, -шу, -шиш, -шать 
пом’яну́ти, -ну́, -не́ш, -не́ 
пом’я́ти, помну́, -мне́ш, -мне́
по́м’я́тий, -та, -те 
понабира́ти, -бира́ю, -бира́єш 
понабрі ́хувати, -хую, -хуєш 
понава́рювати, -рюю, -рюєш
понаве́рчувати, -чую, -чуєш 
понависа́ти, -са́ємо, звич. мн. 
понавкруги́ = навкруги́, присл. 
понагодо́вувати, -до́вую, -до́вуєш 
понагріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш 
понад, прийм. 
понадвиса́ти = понависа́ти 
понадві ́р’ю, присл. 
понад’їда́ти, -да́ю, -да́єш 
понаднормо́вий, -ва, -ве 
понаїда́тися, -да́ємося, звич. мн. 
понаїжджа́ти, -жджа́ємо, звич. мн. 
понаїзди́ти, -димо́, звич. мн.
понакупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш 
понаку́рювати, -рюю, -рюєш 
понала́мувати, -мую, -муєш 
понапі ́кувати, -пі ́кую, -пі ́куєш і понапіка́ти, -піка́ю, -піка́єш
понаро́джувати, -джую, -джуєш
понаса́джувати, -са́джую, -са́джуєш
понатика́ти, -ка́ю, -ка́єш
понатира́ти, -ра́ю, -ра́єш
понаті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш
поначі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш
поначі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш
по-на́шому, присл.
поневіря́ння, -ння, -нню, в -нні
поневіря́тися, -ря́юся, -ря́єшся
понево́лений, -на, -не
понево́лення, -ння, -нню, в -нні
понево́лити, -во́лю, -лиш, -лять; понево́ль, -во́льте 
понеді ́лковий, -ва, -ве 
понеді ́лкувати, -кую, -куєш 
понеді ́лок, -лка; -ді ́лки, -ків 
поне́сти́, -несу́, -несе́ш; поні ́с, -несла́, -сли́; поні ́сши
пони́ні, присл.
по́ні (англ.), не відм. (ч. р.) 
поні ́вечений, -на, -не 
поні ́вечити, -ні ́вечу, -вечиш, -чать; поні ́веч, -вечмо, -вечте 
поніма́ти, див. пойма́ти
по-німе́цькому, присл.
поно́влений, -на, -не
поно́влення, -ння, -нню, в -нні
поновля́ти, -ля́ю, -ля́єш; понови́ти, -новлю́, -но́виш, -влять
по-ново́му, присл.
по́ночі, присл. 
поночі ́ти, -чі ́є, -чі ́ло
понте́р, -ра; -те́ри, -рів (в грі)
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понтерува́ти, -ру́ю, -ру́єш
по́нти́фекс, -кса; -кси, -ксів
понто́н, -на; -то́ни, -нів
понтоне́р, -ра; -не́ри, -рів
понто́нний, -на, -не
понто́новий, -ва, -ве
пону́руватий, -та, -те
поня́ти і пойня́ти, пойму́, -ме́ш; по(й)ня́в, -няла́. По(й)ня́в жах
поня́ття, -ття, -ттю; -ня́ття, поня́ть і -ня́ттів
пооба́біч, присл.
пообби́ваний, -на, -не
пооббива́ти, -ва́ю, -ва́єш
пооббіга́ти, -га́ю, -га́єш
пооббри́зкуваний, -на, -не
пооббри́зкувати, -кую, -куєш
пооббрі ́хувати, -хую, -хуєш
пообв’я́зуваний, -на, -не; звич. мн.
пообв’я́зувати, -зую, -зуєш
пообі ́д, присл.
пообі ́дати, -даю, -даєш
пообі ́дній, -ня, -нє
поо́біч, присл.
пооб’їда́ти, -да́ю, -да́єш 
пооб’їжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш 
пооб’їж́джувати, -джую, -джуєш 
пооб’їзди́ти, -жджу́, -здиш 
пообкиса́ти, -са́ю, -са́єш 
пообку́тувати, -ку́тую, -ку́туєш 
пообла́мувати, -ла́мую, -ла́муєш 
пообпа́лювати, -па́люю, -па́люєш
пообпа́рювати, -па́рюю, -па́рюєш 
пообпира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
пообру́бувати, -ру́бую, -ру́буєш
пообсіва́тися, -ва́ємося, звич. мн.
пообсмо́ктувати, -мо́ктую, -мо́ктуєш
поодино́кий, -ка, -ке 
пооди́нці, присл.
поо́раний, -на, -не 
поора́ти, -о́рю́, -о́ре́ш, -о́рю́ть
поотру́юваний, -на -не; звич. мн.
поотру́ювати, -тру́юю, -тру́юєш 
попади́н, -на́, -не́
попадя́, -ді ́ , -де́ю, -па́де! попа́ді, попа́дь, -па́дям
по́пас, -су; -паси, -сів
попаса́ння, -ння, -нню, -нням 
по́паски, по́пасом, присл. 
Попа́сна, -ної, -ній (станція) 
попа́сти, -паду́, -де́ш, -ду́ть; попади́, -ді ́м, -ді ́ть
попа́сти, -пасу́, -пасе́ш, -су́ть; попаси́, -сі ́ть
попекти́, -печу́, -пече́ш; попі ́к, попекла́, -пекли́; попі ́кши
попели́ще, -ща, -щу, -щем; -ли́ща, -ли́щ
попелі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш
попело́вий, -ва, -ве (від по́піл)
попеля́стий, -та, -те 
попе́льня, -ні, -нею; -пе́льні, попе́лень
Попе́льня, -ні, -нею (ст.); попельня́нський, -ка, -ке 
поперва́х, присл.
попереби́раний, -на, -не; звич. мн. 
поперебира́ти, -бира́ю, -бира́єш
поперебрі ́хувати, -брі ́хую, -хуєш 
поперев’я́зувати, -зую, -зуєш 
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попере́д кого-що, ким-чим, прийм.
попереджа́ти, -джа́ю, -джа́єш
попере́джений, -на, -не 
попере́дження, -ння; -ре́дження, -ре́джень і -ре́дженнів 
попереди́ти, -реджу́, -ре́диш 
попере́дник, -ка; -ники, -ків 
попере́дниця, -ці; -ниці, -ниць 
попере́дній, -ня, -нє
попе́ре́ду, попе́реді, присл. 
поперезимо́вувати, -мо́вую, -мо́вуєш
попереіна́кшувати, -кшую, -кшуєш
попереїда́ти, -да́ю, -да́єш 
попереїжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш 
по́пере́к, -ка, -кові; -реки, -ків
попере́к, присл.
поперепи́раний, -на, -не; звич. мн. 
поперепира́ти, -пира́ю, -пира́єш
поперепі ́каний, -на, -не; звич. мн.
поперепіка́ти, -піка́ю, -піка́єш
попереплу́туваний, -на, -не; звич. мн. 
попереплу́тувати, -тую, -туєш
поперестеля́ти, -ля́ю, -ля́єш і поперестила́ти, -ла́ю, -ла́єш
попереті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш
поперечі ́плювати, -чі ́плюю, -люєш
поперечі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш
попере́чка, -чки, -чці; -ре́чки, -ре́чок
попере́чний, -на, -не
попере́чник, -ка; -ники, -ків
попе́рше, але по-1, присл.
попе́стити, -пе́щу, -пе́стиш
попе́щений, -на, -не
попильнува́ти, -льну́ю, -льну́єш
попи́сько, -ка, -ку; -пи́ська, -пи́ськ
по́пит, -ту, -тові
попи́хач, -ча, -чеві; -хачі, -чів
попи́хачка, -чки, -чці; -хачки, -чок
по пі ́вдні
Попі ́вка, -вки, -вці (село)
попі ́вна, -вни; попі ́вни, попі ́вен
попі ́вство, -ва, -ву
попі ́вський, -ка, -ке
попід, прийм. 
попідбі ́ччю, присл. 
попідві ́ко́нню, присл.
попідв’я́зуваний, -на, -не; звич. мн. 
попідв’я́зувати, -зую, -зуєш 
попідгі ́р’ю, присл.
попіддира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
попідду́рювати, -рюю, -рюєш
попідзе́мний, -на, -не 
попідпира́ти, -ра́ю, -ра́єш
попідти́нню, присл.
по́піл, по́пелу, в -лі 
попіле́ць, -пільцю́, в -ці ́
попільни́к (попельня), -ку́; -ники́, -кі ́в
попільни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
попільни́чка, -чки, -чці; -ни́чки 
попла́вати і попли́вати, -ваю, -ваєш 
поплаве́ць, -вця́; -вці ́ , -вці ́в 
поплеска́ти, -лещу́, -ле́щеш, -щуть 
попли́вати, див. попла́вати 
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попли́сти́ і попливти́, -ливу́, -ливе́ш, -ву́ть; попли́в, -лила́ 
по́плі ́ч кого, присл. 
поплі ́чник, -ка; -ники, -ків
по́повзом, присл.
поповзти́, -взу́, -взе́ш; попо́вз, поповзла́, -зло́, -зли́ 
попо́вич, -ча, -чеві; -вичі, -чів 
попо́внений, -на, -не
попо́внення, -ння; -нення, -нень і -неннів
попо́внювати, -нюю, -нюєш; попо́внити, -по́вню, -по́вниш; попо́вни, -по́вніть
попоїз́дити, -їж́джу, -їз́диш; попоїз́дь, -їз́дьмо, -їз́дьте
попоїс́ти, -їм́, -їси́, -їс́ть; попоїж́, -їж́мо, -їж́те
попо́к, попка́; попки́, -кі ́в
пополови́ні, присл.
по полу́дні
пополу́днувати, -дную, -днуєш
по-по́льському, присл.
попо́на, -ни; -по́ни, попо́н
попоро́ти, -порю́, -по́реш, -по́рють; попоро́в, попоро́ла 
попо́ротий і попо́рений, -на, -не 
по пра́вді, присл.-імен. 
по́правка, -вки, -вці; -вки, -вок 
попра́вний, -на, -не 
поправність, -ности, -ності, -ністю 
попри, присл.
поприби́раний, -на, -не; звич. мн. 
поприбира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
поприїжджа́ти, -джа́ємо, звич. мн.
поприїзди́ти, -димо́, звич. мн.
поприті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш 
попричі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш 
попро́бувати, -бую, -буєш 
попро́сту, присл. 
попростува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
попру́га, -ги, -зі; -ру́ги, -ру́г
попря́тати, -таю, -таєш 
попря́тниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
попсо́ваний, -на, -не 
попсува́ти, -псу́ю, -псу́єш 
популяриза́тор, -ра; -тори, -рів 
популяриза́торський, -ка, -ке 
популяриза́ція, -ції, -цією 
популяризо́ваний, -на, -не 
популяризува́ти, -ризу́ю, -ризу́єш 
популя́рний, -на, -не 
популя́рність, -ности, -ності, -ністю 
попурі ́ , не відм. (н. р.) 
попу́тник, -ка; -ники, -ків 
попу́тництво, -ва, -ву 
попу́тницький, -ка, -ке
по-п’я́ному, присл. 
поп’я́те, але по-5, присл.
пора́, -ри́; по́ри, пір. До сих пір 
по́ра, -ри; по́ри, пор 
пора́дити(ся), -ра́джу(ся), -ра́диш(ся); пора́дь(ся), -дьмо(ся), -те(ся) 
пора́дник, -ка, -кові, в -ку; -ники 
пора́дниця, -ці, -це! -ниці, -ниць 
пора́дько, -ка, -кові; -дьки, -ків 
пора́зка, -зки, -зці; -ра́зки, пора́зок 
порайо́нний, -на, -не 
поране́ньку, присл. 
пора́нку, присл.
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пора́нник, -ку (росл.)
пора́нній, -ня, -нє
по́рати, -раю, -раєш що
по́рений і по́ротий
поре́нча, -ре́нч, -ре́нчам = пору́ччя
поржаві ́лий і поіржа́вілий, -ла, -ле
поржаві ́ти і поіржа́віти, -вію, -вієш
порина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є; пори́нути, -рину́, -не́ш (впірнути)
пори́нути, -ри́ну, -ри́неш (политися)
по́ристий, -та, -те
порі ́внення, -ння; -внення, -внень
порі ́внювати, -нюю, -нюєш
порі ́внююче, присл.
порівня́льний, -на, -не
порівня́ння; -ння, -нню, -нням
порівня́ти, -ня́ю, -ня́єш
порі ́г, -ро́га, на -ро́зі; -ро́ги, -гів 
порі ́ддя, -ддя, -ддю 
по́рідкий, -ка, -ке
порі ́дшати, -дшаю, -дшаєш
порі ́заний, -на, -не
порі ́зати(ся), -рі ́жу(ся), -рі ́жеш(ся); не порі ́ж(ся), -рі ́жте(ся) 
порі ́знений, -на, -не
порізни́ти, -зню́, -зни́ш, -зня́ть
по́різно, присл.
по-рі ́зному, присл.
порі ́чки, -чок, -чкам
порі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
порнографі ́чний, -на, -не
порногра́фія, -фії, -фією (гр.)
поро́да, -ди; -ро́ди, -рі ́д
породі ́лля, -лі, -лею; -ді ́ллі, породі ́ль
поро́жній, -ня, -нє
по́рожньо, присл. 
порозбива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
порозби́раний, -на, -не; звич. мн. 
порозбира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
порозбри́зкувати, -зкую, -зкуєш 
порозбрі ́хувати, -хую, -хуєш
порозбу́джувати, -бу́джую, -бу́джуєш
порозв’я́зувати, -зую, -зуєш 
пороздаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш 
пороздира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
пороззува́ти, -ва́ю, -ва́єш
пороззявля́ти, -ля́ємо, звич. мн.
пороз’їда́ти, -да́ю, -да́єш
пороз’їжджа́тися, -жджа́ємося, звич. мн.
пороз’їзди́тися, -димо́ся, звич. мн.
порозка́зувати, -ка́зую, -ка́зуєш
порозки́даний, -на, -не; звич. мн.
порозкида́ти, -да́ю, -да́єш
порозкиса́ти, -са́ємо, звич. мн.
порозклада́ти, -да́ю, -да́єш
порозкле́ювати, -кле́юю, -кле́юєш
порозко́пувати, -ко́пую, -ко́пуєш
порозкрада́ти, -да́ю, -да́єш
порозкрива́ти, -ва́ю, -ва́єш
порозкру́чувати, -кру́чую, -чуєш
порозкупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш
порозку́шувати, -шую, -шуєш
порозла́мувати, -ла́мую, -ла́муєш
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порозпада́тися, -да́ємося, звич. мн.
порозпері ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш
порозпи́лювати, -пи́люю, -пи́люєш
порозпира́ти, -пира́ю, -пира́єш
порозпи́тувати, -пи́тую, -пи́туєш
порозпла́чуватися, -чуюся, -чуєшся
порозпліта́ти, -та́ю, -та́єш
порозплу́тувати, -тую, -туєш
порозпоро́шувати, -ро́шую, -ро́шуєш
порозпо́рювати, -по́рюю, -по́рюєш
порозпуска́ти, -ска́ю, -ска́єш
порозса́джувати, -са́джую, -са́джуєш
порозселя́ти, -ля́ю, -ля́єш
порозсипа́ти, -па́ю, -па́єш
порозсиха́тися, -ха́ємося, звич. мн.
порозсіда́тися, -да́ємося, звич. мн.
порозсіка́ти, -ка́ю, -ка́єш; звич. мн.
порозска́куватися, -ка́куємося 
порозсми́кувати, -ми́кую, -ми́куєш
порозсо́вувати, -со́вую, -вуєш
порозставля́ти, -ля́ю, -вля́єш 
порозсте́лювати, -те́люю, -те́люєш і порозстила́ти, -ла́ю, -ла́єш 
порозсті ́баний, -на, -не; звич. мн. 
порозстіба́ти(ся), -ба́ємо(ся), зв. мн.
порозстрі ́люваний, -на, -не; звич. мн.
порозстрі ́лювати, -люю, -люєш 
порозсува́ти, -ва́ю, -ва́єш
порозсу́кувати, -су́кую, -су́куєш 
порозтава́ти, -таємо́, звич. мн. 
порозтина́ти, -на́ю, -на́єш 
порозтру́шувати, -ру́шую, -ру́шуєш 
порозтяга́ти, -га́ю, -га́єш 
порозумі ́ння. -ння, -нню, в -нні; -мі ́ння, -мі ́нь і -мі ́ннів 
порозумі ́тися, -мі ́юся, -мі ́єшся 
порозумні ́шати, -шаю, -шаєш 
порозхи́тувати, -тую, -туєш 
порозхо́дитися, -димося, звич. мн.
порозхрі ́[и́]стуватися, -туємося, звич. мн.
порозцвіта́ти, -та́ємо, звич. мн. 
порозчи́няний, -на, -не; звич. мн. 
порозчиня́ти, -ня́ю, -ня́єш 
порозчища́ти, -ща́ю, -ща́єш 
порозчі ́суваний, -на, -не; звич. мн. 
порозчі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш 
порозшива́ти, -шива́ю, -шива́єш 
порозшу́кувати, -кую, -куєш 
поро́н, -на́, на -ні ́ ; -рони́, -ні ́в 
поро́нний і поро́новий, -ва, -ве
поро́слий, -ла, -ле 
поро́сний, -на, -не 
Поро́сся, -сся, -ссю (від р. Рось) 
пороста́ти, -та́ю, -та́єш; порости́, -росту́, -сте́ш; порі ́с, -росла́, -росли́; порі ́сши
порося́, -ся́ти, -ся́ті, -ся́м; -ся́та 
порося́тко, -ка, -кові; -ся́тка, -ток 
поро́ти, порю́, по́реш, по́рють; поро́в, поро́ла; по́рений і по́ротий 
по́рох, -ху, у по́росі; -рохи́, -хі ́в 
порохі ́вня, -ні, -нею; -хі ́вні, -хі ́вень 
порохно́, -на́, -ну́ 
порохня́, -ні ́ , -не́ю
порохня́вий, -ва, -ве 
поро́ша, -ші, -шею; -ро́ші, -ро́ш
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пороши́ти, -рошу́, -ро́шиш, -шать; не пороши́, -ші ́ть 
по́рскати, -каю, -каєш 
порски́й, -ка́, -ке́ 
порт, -ту; порти́, -ті ́в 
порта́ль, -лю; -та́лі, -лів 
портати́вний, -на, -не 
портва́йн, -ну; -ва́йни, -нів 
по́ртер, -теру, -рові 
по́ртик, -ка; -тики, -ків 
По́ртленд, -ду (півостр. і м.); по́ртлендський 
портмоне́ (фр.), не відм. (н. р.) 
по́рто (іт.), не відм. 
По́рто-Рі ́ко = Пуе́рто-Рі ́ко 
по́рто-фра́нко, не відм. 
портпле́д, -да; -ле́ди, -дів 
портре́т, -та; -ре́ти, -тів 
портрети́ст, -та; -ти́сти, -тів 
Порт-Саїд́, -ду, в -ді (м.); портсаїд́ський, -ка, -ке 
портсиґа́р, -ра; -ґа́ри, -рів 
португа́лець, -льця; -льці, -льців 
Португа́лія, -лії, -лією 
португа́льський, -ка, -ке 
портупе́я, -пе́ї, -пе́єю; -пе́ї, -пе́й
портфе́ль, -фе́ля, -леві; -фе́лі, -лів 
портьє́ра, -ри; -є́ри, -є́р 
пору́ка, -ки, -ці; -ру́ки, -ру́к 
по́руч кого, чого і з ким, з чим, прийм.
пору́чник, -ка; -ки, -ків
пору́ччя, -ччя, -ччю, на -ччі; -ру́ччя, -ру́ч і -ру́ччів, -ру́ччям 
пору́шений, -на, -не
пору́шення, -ння; -шення, -шень і -шеннів
пору́шити, -ру́шу, -шиш, -шать; пору́ш, -ру́шмо, -ру́ште 
пору́шник, -ка; -ники, -ків 
пору́шувати, -шую, -шуєш 
Порфи́рій, -рія і Порфи́р, -ра. Порфи́рович, -ча. Порфи́рівна, -вни. Порфи́рів, -рова, -рове 
порфі ́р, -ру, -рові 
порфі ́ра, -ри; -фі ́ри, -фі ́р 
Порфі ́р’єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
порцеля́на, -ни; -ля́ни, -ля́н; порцеля́но́вий
порці ́йний, -на, -не
порціо́н, -ну; -ціо́ни, -нів 
по́рція, -ції, -цією
по́ряд з ким, з чим і кого, чого; прийм.
порядкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
поря́дний, -на, -не 
поря́дність, -дности, -дності, -ністю 
поря́док, -дку, в -дку; -дки, -дків 
по́ряду, присл.
порято́ваний, -на, -не
порятува́ти, -ту́ю, -ту́єш
поряту́нок, -нку, -нкові
по́саг, -гу; -саги, -гів
поса́да, -ди; -са́ди, -са́д
поса́джений, -на, -не
посади́ти, -саджу́, -са́диш, -дять
посампе́ре́д, присл.
по́свідка, -дки, -дці; -дки, -док
посві ́дчений, -на, -не
посві ́дчення, -ння, -нню, в -нні; -дчення, -дчень і -дченнів
посві ́дчити, -ві ́дчу, -ві ́дчиш, -чать; посві ́дчи, посві ́дчіть
по-сво́єму, по-сво́му, присл. 
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посвя́та, -ти; -вя́ти, -вя́т 
посвяти́ти, -вячу́, -вя́тиш, -тять 
посвя́чений, -на, -не 
посвя́чення, -ння, -нню, -нням 
посвя́чувати, -чую, -чуєш
Посейдо́н, -на (гр. міт.)
посе́л, звич. посо́л, посла́
посере́д, прийм.
посере́дині, присл.; по сере́дині чого, імен.
посере́дник, -ка; -ники, -ків
посере́дництво, -ва, -ву
посере́дниця, -ці; -ниці, -ниць
посере́дницький, -ка, -ке
посере́дній, -ня, -нє
посере́дньо, присл.
посесі ́йний, -на, -не
посе́сія, -сії, -сією; -се́сії, -се́сій
посе́сор, -ра, -рові; -се́сори і -сорі ́ , -рі ́в
поси́віти, -вію, -вієш 
посиде́ньки, -ньок, -нькам
поси́діти, -си́джу, -си́диш; пося́дь, поси́дьмо, -си́дьте
посила́ння, -ння; -ла́ння, -ла́нь і -ла́ннів
посила́ти, -ла́ю, -ла́єш 
поси́лля, -лля. Так роби́ як поси́лля
поси́нений, -на, -не
посини́ти, -синю́, -си́ниш
поси́ніти, -нію, -нієш
посироти́ти, -рочу́, -роти́ш 
поситі ́шати, -шаю, -шаєш 
посибілі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів (фр.) 
посіва́льник, -ка; -ники, -ків
посіва́льниця, -ці, -цею
посіда́ння, -ння, -нню, в -нні
посіда́ти, -да́ю, -да́єш; посі ́сти, -ся́ду, -деш; посі ́в, -сі ́ла кого, що
посіда́ти, -да́ємо, звич. мн.
по́сідки, по́сідок, -дкам
посі ́кти, -січу́, -че́ш, -чу́ть
посі ́лля, -лля, -ллю
посірі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
посі ́сти, див. посіда́ти
посі ́чений, -на, -не
поскида́ти, -да́ю, -да́єш
поскі ́льки, присл.; по скі ́льки (карбо́ванців), числ.
посклада́ти, -да́ю, -да́єш
поскле́юваний, -на, -не; звич. мн.
поскле́ювати, -кле́юю, -кле́юєш
поскли́ти, -склю́, -скли́ш; поскле́ний
поскру́чувати, -чую, -чуєш
послане́ць, -нця́, -нце́ві; посланці ́ , -нці ́в
посла́ння, -ння, -нню
посла́ти і післа́ти, пошлю́, -ле́ш
посла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють і постели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять
по́слі, присл. = після́ 
послі ́дній, -ня, -нє
послідо́вний, -на, -не
послідо́вність, -ности, -ності, -ністю
по́слух, -ху; -лухи, -хів
послу́шний, -на, -не
послу́шник, -ка; -ники, -ків
послу́шниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
посме́ртний, -на, -не
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посмітю́х, -ха; -тюхи, -хів
посмі ́тюха, -хи; -хи, -мі ́тюх
по́сміх, -ху, -хові; -міхи, -хів
посміхо́висько, -ка, -ку
по́смішка, -шки, -шці; -мішки, -мішок
посмія́тися, -мію́ся, -міє́шся з кого, з чого
посо́л, посла́; посли́, -слі ́в 
посоло́дшати, -дшаю, -дшаєш
посо́льство, -ва, -ву
посо́льський, -ка, -ке 
посоро́митися, -ро́млюся, -мишся; посоро́мся, -ро́ммося, -ро́мтеся 
посо́хнути і посо́хти, -со́хну, -со́хнеш; посо́х, -со́хла, -со́хли 
поспереча́тися, -ча́юся, -ча́єшся 
поспита́ти, -та́ю, -та́єш 
поспіва́ти, -ва́ю, -ва́єш 
поспі ́в’я, -в’я, -в’ю, -в’ям 
по́спіль, присл. 
поспі ́льство, -ва, -ву 
поспі ́льський, -ка, -ке 
по́спіх, -ху, -хові; -піхи, -хів 
поспі ́шний, -на, -не 
поспі ́шно, присл. 
посполи́тий, -та, -те 
поспо́лу, присл. 
по-спра́вжньому, присл. 
поспро́дувати, -про́дую, -про́дуєш 
посса́ти, поссу́, -ссе́ш, -ссе́ 
поста́вити, -та́влю, -та́виш, -влять; поста́в, -та́вмо, -та́вте 
поставни́й, -на́, -не́
постаме́нт, -ту; -ме́нти, -тів 
постано́ва, -ви; -но́ви, -но́в 
постанови́ти, -новлю́, -но́виш; -станови́, -ві ́ть
по-старо́му, присл.
по́стать, -ті, -ті, -ттю; по́статі, по́статей і -тів, по́статям 
постача́льник, -ка; -ники, -ків 
постача́ння, -ння, -нню, в -нні 
постача́ти, -ча́ю, -ча́єш кому що 
постели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять; посте́лений
посте́ля, -лі, -лею; -сте́лі, -сте́ль 
постеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; постерегти́, -режу́, -реже́ш; постері ́г, -регла́, -регли́; 

постері ́гши; постережи́, -режі ́ть
постерна́к, -ка́, -ко́ві
постида́тися, -да́юся, -да́єшся 
постира́ти, -ра́ю, -ра́єш 
по́сти́ти, пощу́, по́стиш, по́стять 
пості ́й, -то́ю, -то́єві; -то́ї, -то́їв 
пості ́йний, -на, -не 
пості ́йність, -ности, -ності, -ністю 
пості ́л, -тола́; -толи́, -лі ́в 
по́стіль, -те́лі, -те́лі, на -те́лі, по́стіллю (непр. відм., окрім орудн., від посте́ля)
постогна́ти, -сто́гну́, -сто́гнеш 
посторо́нок, -ро́нка; -ро́нки, -нків 
по́сторонь, присл.
постриба́ти, -ба́ю, -ба́єш 
пострива́й, пострива́йте = почека́й, -ка́йте
пострива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
по́стріл, -лу; -ріли, -лів 
постріля́ти, -ля́ю, -ля́єш
постріча́ти, -ча́ю, -ча́єш 
постро́єний, -на, -не = збудо́ваний 
постро́їти, -ро́ю, -ро́їш = збудува́ти

430



Російсько-український словник ділової мови

постскри́птум, -ма, -мові; -ми, -мів 
по́стування, -ння, -нню, в -нні
по́стувати, -тую, -туєш і по́сти́ти, пощу́, по́стиш 
постуля́т, -ту; -ля́ти, -тів 
по́ступ, -пу, -пові, в -пі 
поступо́вець, -по́вця; -по́вці, -ців 
поступо́вий, -ва, -ве 
поступо́вість, -вости, -вості, -вістю 
поступува́ння, -ння, -нню, в -нні 
постяга́ти, -га́ю, -га́єш 
посува́ти(ся), -ва́ю(ся), -ва́єш(ся) 
по́суд, -ду, -дові
Посу́лля, -лля, -ллю (від р. Сула́) 
посумува́ти, -му́ю, -му́єш 
посу́нений і посу́нутий, -та, -те 
посутені ́ти, -ні ́є, -ні ́ло 
посу́ха, -хи, -сі; -су́хи, -су́х 
посу́шливий, -ва, -ве 
посхиля́ти, -ля́ю, -ля́єш 
посхо́дитися, -димося, звич. мн. 
посхо́плювати, -плюю, -плюєш 
поська́ти, -ка́ю, -ка́єш 
потає́мний, -на, -не 
потає́мно, присл. 
пота́єний, -на, -не; дієпр. 
потає́нці, присл.
потаїт́и, -таю́, -таїш́, -тая́ть; не пота́й, -та́йте
по́тай, по́тайки, присл. 
потайни́й, -на́, -не́ 
пота́кувати, -кую, -куєш 
пота́ла, -ли; на пота́лу кому 
потанцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
потасо́ваний, -на, -не 
потасува́ти, -су́ю, -су́єш 
по́та́ш, -шу́, -ше́м 
поташе́вий, -ва, -ве
потве́рджений, -на, -не
потве́рдження, -ння; -ве́рдження, -джень і -дженнів
потве́рджувати, -джую, -джуєш
потверди́ти, -верджу́, -ди́ш
по-тво́єму, по-тво́му, присл.
потво́ра, -ри; -во́ри, -во́р
потво́рний, -на, -не
потекти́, -течу́, -че́ш; поті ́к, потекла́, -текли́; поті ́кши
по́темки, присл.
потемні ́шати, -шаю, -шаєш
поте́нція, -ції, -цією
потенція́л, -лу, -лові
потенція́льний, -на, -не
поте́рти, -тру́, -тре́ш; поте́р, -те́рла; потри́, -трі ́м, -рі ́ть
по́терть, -рти, -рті, -ртю
потерча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
по́ти, по́ті ́ль, присл.
потиже́нно, присл.
поти́лиця, -ці, -цею; -лиці, -лиць 
поти́личник, -ка; -ники, -ків 
потира́ти, -тира́ю, -тира́єш; див. поте́рти
потихе́ньку і -хе́нько, присл.
потихе́сеньку, присл.
поти́ху, присл.
По́ті (місто), не відм.
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поті ́к, -то́ку, в -то́ці; -то́ки, -ків
по́тім, пото́му, присл. По́тім скажу́ по тім, по то́му, займ. По то́му бува́й здоро́в
поті ́ха, -хи, -сі; -ті ́хи, -ті ́х
потіша́ти, -ша́ю, -ша́єш; поті ́шити, -ті ́шу, -ті ́шиш, -шать; поті ́ш, поті ́шмо, поті ́ште
потовкти́, -товчу́, -че́ш; пото́вк, -товкла́
пото́вщати, -щаю, -щаєш 
потойбі ́чний, -на, -не
по́толоч, -чі, -чі, -ччю
потоло́чений, -на, -не
потоло́чити, -ло́чу, -ло́чиш, -чать
потоло́ччя, -ччя, -ччю 
пото́ншати, -шаю, -шаєш
пото́п, -пу; -то́пи, -пів (ч. р.); іноді пото́па, -пи (ж. р.)
потопа́ти, -па́ю, -па́єш
потопе́льник, -ка; -ники, -ків
пото́пнути, -то́пну, -неш; пото́п, пото́пла, -то́пли
по́топтом, присл. 
поторгува́ти, -гу́ю, -гу́єш 
поторо́ча, -чі, -чі, -чею 
Пото́цький, -кого (прізв.)
пото́чний, -на, -не. Пото́чні спра́ви
потра́пити, -плю, -пиш. -плять; потра́п, -тра́пмо, -тра́пте
потрапля́ти, -ля́ю, -ля́єш
потре́ба, -би; -ре́би, потре́б
потреби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
потребува́ти, -бу́ю, -бу́єш
потре́тє, але по-3, присл.
потрива́ти, -ва́ю, -ва́єш; потрива́й, -ва́йте
потрі ́бний, -на, -не
потрі ́йний, -на, -не
потро́ху, присл.
потро́щений, -на, -не; звич. мн.
потрощи́ти, -рощу́, -ро́щиш, -щать
потру́єний, -на, -не; звич. мн.
потруїт́и, -трую́, -тру́їш
По́тсда́м, -му, в -мі (м.)
поту́га, -ги, -зі; -ту́ги, -ту́г
потужа́віти, -вію, -вієш
поту́жний, -на, -не
поту́жність, -ности, -ності, -ністю
поту́жно, присл.
по́тур, -ру, -рові
потура́ння, -ння, -нню, в -нні
потура́ти, -ра́ю, -ра́єш кому в чім
потурбо́ваний, -на, -не
потурбува́ти, -бу́ю, -бу́єш
потурна́к, -ка́; -наки́, -кі ́в
потурна́цтво, -ва, -ву
потурна́цький, -ка, -ке
потурна́чка, -чки, -чці; -на́чки, -на́чок
потурна́ччин, -на, -не
поту́рчений, -на, -не
по-туте́шньому, присл. 
по́тяг (поїзд), -та, у по́тягу і в -зі; -тяги, -гів
по́тяг (поваб), -гу, -гові до чого
потьма́рення, -ння, -нню, -нням 
потьма́ри́ти, -ма́рю́, -ма́ри́ш; потьма́р, -ма́рмо, -ма́рте 
по-україн́ському, присл. 
похазяїнува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
по́хапцем, присл.
похи́лий, -ла, -ле
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похимерува́ти, -ру́ю, -ру́єш
похі ́д, -хо́ду; -хо́ди, -дів
похідни́й, -на́, -не́, але похі ́дній, -ня, -нє
похіпни́й, -на́, -не́
похмели́тися, -лю́ся, -ме́лишся
похмеля́тися, -ля́юся, -ля́єшся
похмі ́лля, -лля, -ллю, на -мі ́ллі
похму́рий, -ра, -ре
похо́ваний, -на, -не; звич. мн.
похова́ти, -ва́ю, -ва́єш
походе́ньки, -ньок, -нькам
походжа́ти, -джа́ю, -джа́єш
похо́дження, -ння, -нню, в -нні
походи́ти, -ходжу́, -хо́диш, -дять; походи́, -ді ́м, -ді ́ть 
похо́дити, -хо́джу, -хо́диш 
по́хорон, -ну; -хорони, -рон 
похоро́нений, -на, -не 
похоро́нний, -на, -не 
похристи́ти, -щу́, -стиш, -стять 
похри́щений, -на, -не 
поцвісти́, -ту́, -те́ш, -ту́ть 
поцілува́ти, -лу́ю, -лу́єш 
поцілу́нок, -нку; -лу́нки, -нків 
поці ́нний, -на, -не 
поці ́нність, -ности, -ності, -ністю 
поці ́нно, присл. 
поцяцько́ваний, -на, -не 
поцяцькува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
Поча́їв, -ча́єва, -ву, -вом (м.) 
поча́ївський, -ка, -ке
Поча́ївщина, -ни, -ні
Поча́йна, -ни, -ні (р.) 
поча́сти́, присл. 
почасто́ваний, -на, -не 
поча́сту, присл. 
почастува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
поча́ти, почну́, -не́ш; поча́в, -ла́; -почни́, -ні ́ть 
початко́вий, -ва, -ве
поча́ток, -тку, -ткові; -ча́тки, -тків 
почека́ти, -ка́ю, -ка́єш кого, чого, на кого, на що
почепи́ти, -плю́, -че́пиш, -плять 
поче́плений, -на, -не 
почерво́нений, -на, -не 
почервони́ти, -воню́, -ни́ш 
почервоні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
почере́вина, -ни; -вини, -вин
почере́винний, -на, -не
почере́жно, присл.
почере́з, прийм.
поче́сний, -на, -не
по́честь, -ти, -ті, -стю; -честі, -тей
по́чет, по́чту, -чтові; по́чти, -тів
почетве́рте, але по-4, присл.
почимчикува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
почи́н, -ну; -чи́ни, -нів 
почина́льний, -на, -не 
почина́ння, -ння, -нню, в -нні 
почина́ти, -на́ю, -на́єш 
почи́нок, -нка; -чи́нки, -ків 
почи́стити, -чи́щу, -чи́стиш; почи́сть, -чи́стьмо, -чи́стьте 
почи́щений, -на, -не 

433



Російсько-український словник ділової мови

по чі ́м, по чо́му? По чі ́м плати́ли? 
почоло́мкатися, -каюся, -каєшся 
почо́рнений, -на, -не 
почорни́ти, -рню́, -рни́ш 
почорні ́лий, -ла, -ле 
почорні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
почти́вий, -ва, -ве 
почти́во, присл.
почубе́ньки, -ків, -кам
почува́ння, -ння; -ва́ння, -ва́нь і -ва́ннів
почува́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є 
почу́ти, -чу́ю, -чу́єш, -чу́є 
почуттє́вий, -ва, -ве
почуття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́ ; -чуття́, -тті ́в, -ття́м
почухра́ти, -ра́ю, -ра́єш 
поша́на, -ни, -ні 
пошані ́вок, -вку, в -вку 
поша́нний, -на, -не (від поша́на) 
пошано́ваний, -на, -не 
пошанува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
поша́рпаний, -на, -не
по́шепки, присл.
по́шесний, -на, -не 
по́шесть, -ти, -ті, -стю; -сті, -стей
по́шивка, -вки, -вці; -вки; -вок 
поши́рений, -на, -не 
поши́рення, -ння, -нню, в -нні 
поши́рити, -ши́рю, -риш, -рять; поши́р, -ши́рмо, -ши́рте 
поши́ршати, -шаю, -шаєш 
поши́рювати, -рюю, -рюєш
пошиття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́
пошко́джений, -на, -не 
пошко́дження, -ння; -ко́дження, -джень
пошко́дити, -ко́джу, -ко́диш; не пошко́дь, -ко́дьте
пошкодува́ти, -ду́ю, -ду́єш кого, чого
пошкутильга́ти, -га́ю, -га́єш 
пошмато́ваний, -на, -не 
пошматува́ти, -ту́ю, -ту́єш
пошо́сте, але по-6, присл. 
по́шта, -ти, -ті; по́шти, пошт
пошта́мт, -ту; -та́мти, -тів 
пошта́мтський, -ка, -ке 
пошта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в 
поштарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є 
поштма́йстер, -тра; -ма́йстри, -трів 
пошто́вий, -ва, -ве 
поштови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
пошто́во-телегра́фний, -на, -не
пошука́ти, -ка́ю, -ка́єш
пошу́кування, -ння, -нню чого 
пошу́кувати, -кую, -куєш чого 
пощасти́ти, -ти́ть 
пощерби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
пощерблений, -на, -не
по щи́рості, присл.-імен. 
по́що, присл.; по що́ займ. Та й по́що їй тут бу́ти? (Л. Укр.). По що́ ти ходи́в до мі ́ста?
появи́ти, -влю́, -яви́ш, -влять
поя́влений, -на, -не
поя́влення, -ння; -лення, -я́влень
по-яко́му, присл.; по яко́му, займ.
по́яс, -са; пояси́, -сі ́в 
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поя́снений, -на, -не
поя́снення, -ння; -нення, поя́снень
поя́снювальний, -на, -не
поя́снювати, -нюю, -нюєш і поясня́ти, -ня́ю, -ня́єш; поясни́ти, -ясню́, -ясни́ш
поясо́к, -ска́; -ски́, -скі ́в
пояща́, -ща́ти, -ща́ті (від по́яс)
пра́вда, -ди, -ді
правде́шній, -ня, -нє
правди́вий, -ва, -ве
правди́вість, -вості, -вості, -вістю
пра́ведний, -на, -не
пра́ведник, -ка; -ники, -ків
пра́ведниця, -ці; -ниці, -ниць 
пра́ведність, -ности, -ності, -ністю 
пра́вий і прави́й, з різн. зн. 
прави́лля, -лля, -ллю, -ллям 
пра́вило, -ла, -лу; -вила, -вил 
прави́ло, -ла; -ви́ла (прилад) 
пра́вильний, -на, -не 
пра́вити, -влю, -виш, -влять; прав, пра́вмо, -вте що з кого
прави́ця, -ці, -цею; -ви́ці, -ви́ць
праві ́ж, -вежу́, -же́ві; -вежі ́ , -жі ́в
праві ́жка, -жки, -жці; -ві ́жки, -жок
праві ́жний, -на, -не
праві ́жник, -ка; -ники, -ків
пра́вний, -на, -не
правни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
правни́чий, -ча, -че
пра́вно, присл.
пра́внук, -ка; -нуки, -ків
пра́внука, -ки, -ці; -нуки, -нук
пра́внучин, -на, -не (від пра́внука)
пра́внучка, -чки, -чці; -нучки, -чок
пра́внуччин, -на, -не (від пра́внучка)
пра́во, -ва, -ву; права́, прав
Правобере́жжя, -жжя, -жжю, на -жжі
правобере́жний, -на, -не 
право́біч, присл.
правобі ́чний, -на, -не
правозда́тний, -на, -не
праволо́мний, -на, -не
право́пис, -су, -сові; -писи, -сів
правопи́сний, -на, -не
правопору́шник, -ка; -ники, -ків
право́руч, присл.
правосла́вний, -на, -не
правосу́ддя, -ддя, -ддю, -ддям
правосу́дний, -на, -не
правува́ння, -ння, -нню, в -нні
правува́ти, -ву́ю, -ву́єш 
правце́м, присл. 
Пра́га, -ги, -зі (чеське м. Praha); пра́зький
прагмати́зм, -му, -мові (гр.) 
прагмати́чний, -на, -не 
пра́гнення, -ння; -нення, пра́гнень 
пра́гнути, -гну, -гнеш чого 
прада́вній, -ня, -нє
пра́дід, -да; -діди, -дів 
пра́дідівський, -ка, -ке 
пра́зник, -ка; -ники, -ків = свя́то
празнико́вий, -ва, -ве

435



Російсько-український словник ділової мови

празникува́ння, -ння, -нню, в -нні
празникува́ти, -ку́ю, -ку́єш
пра́зький, -ка, -ке (від Пра́га)
прайскура́нт, -та, в -ті; -ра́нти, -тів
пра́ктик, -ка; -тики, -ків
пра́ктика, -ки, -ці
практика́нт, -та; -ка́нти, -тів
практика́нтський, -ка, -ке
практико́ваний, -на, -не
практикува́ти(ся), -ку́ю(ся), -ку́єш(ся)
практи́чний, -на, -не
практи́чність, -ности, -ності
практи́чно, присл.
пра́ля, -лі, -лею; пра́лі, праль
пра́льня, -ні, -нею; пра́льні, пра́лень
прама́терній і прама́тірній, -ня, -нє
прамо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
пра́ний, -на, -не
пра́ник, -ка; -ники, -ків
прання́, -ння́, -нню́, в -нні ́
пра́нці, -нців, -нцям
пранцюва́тий, -та, -те
пра́пор і пра́пір, -пора; -пори́, -рі ́в
прапоре́ць, -пірця́; -пірці ́ , -ці ́в
прапра́дід, -да; -діди, -дів
пра́ска, -ски, -сці; пра́ски́, -со́к
праслов’я́нський, -ка, -ке
прасо́ваний, -на, -не
прастари́й, -ра́, -ре́
прасува́ння, -ння, -нню, -нням
прасува́ти, -су́ю, -су́єш
пра́ти, перу́, пере́ш, перу́ть; пери́, -рі ́ть; прав, пра́ла 
працеда́вець, -вця; -да́вці, -вців 
працезда́тний, -на, -не 
працезда́тність, -ности, -ності, -ністю
працівни́й, -на́, -не́
працівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
працівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
працюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, -цю́є; працю́й, -цю́йте 
пра́ця, -ці, -цею; пра́ці, праць 
працьови́тий, -та, -те 
працьови́тість, -тости, -тості 
прач, -ча́, -че́ві; прачі ́ , -чі ́в = пра́ник
пра́щур, -ра; -щури, -рів
праязи́к, -ка́; -зики́, -кі ́в
пре- приросток; вживаємо на означення високого ступеня: прега́рний, преди́во
пребага́то, пребага́цько, присл.
преблаже́нний, -на, -не
превалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
превеле́бний, -на, -не
превели́кий, -ка, -ке
прега́рно, присл.
преві ́чний, -на, -не
прега́рний, -на, -не
прегірки́й, -ка́, -ке́
предві ́чний, -на, -не
преди́во, -ва, -ву; -ди́ва, -ди́в
предика́т, -та; -ка́ти, -тів
предикати́вний, -на, -не
предістори́чний, -на, -не
предісто́рія, -рії, -рією
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пре́дме́т, -та; -ме́ти, -тів
предмето́вий, -ва, -ве
предо́брий, -ра, -ре
предо́вгий, -га, -ге
предоку́чити, -ку́чу, -чиш, -чать
предріка́ти, -ріка́ю, -ріка́єш; предректи́, -речу́, -рече́ш; предрі ́к, -рекла́, -рекли́
представни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
представни́цтво, -ва, -ву
предте́ча, -чі, -чі, -чею, -че! -те́чі, -те́ч, -чам, -чами
пред’я́вник, -ка; -ники, -ків
презбі ́тер, -тера, див. пресві ́тер
презе́нт, -ту; -зе́нти, -тів
презента́бельний, -на, -не
презента́бельність, -ности, -ності
презенто́ваний, -на, -не
презентува́ти, -ту́ю, -ту́єш
презервати́в, -ва; -ти́ви, -вів (фр.)
пре́зес, -са; -зеси, -сів
президе́нт, -та; -де́нти, -тів
президе́нтство, -ва, -ву
президе́нтський, -ка, -ке
прези́діюм, -му, -мові; -юми, -мів
прези́дія, -дії, -дією; -зи́дії, -дій
президува́ти, -ду́ю, -ду́єш
прези́рливий, -ва, -ве
прези́рливість, -вости, -вості 
прези́рство, -ва, -ву (а не призи́рство)
презу́мпція, -ції, -цією
преістори́чний, -на, -не
прела́т, -та; -ла́ти, -тів
прела́тство, -ва, -ву
прела́тський, -ка, -ке
преліміна́рний, -на, -не
прелю́дія, -дії, -дією; -лю́дії, -дій
прем’є́р, -ра; -є́ри, -рів
прем’є́ра, -ри; -м’є́ри, -м’є́р
прем’є́р-міні ́стер, -є́р-міні ́стра
прем’є́рство, -ва, -ву
прем’є́рський, -ка, -ке
прем’єрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
премійо́ваний, -на, -не
преміюва́ння, -ння, -нню
преміюва́ти, -мію́ю, -мію́єш
пре́мія, -мії, -мією; -мії, -мій
премія́льний, -на, -не
прему́дрий, -ра, -ре
прему́дрість, -рости, -рості
прренумера́нт, -та; -ра́нти, -тів
Преображе́нський, -кого (рос. пр.)
препара́т, -та; -ра́ти, -тів
препара́тор, -ра; -тори, -рів 
препаро́ваний, -на, -не
препарува́льня, -ні; -ва́льні, -ва́лень
препарува́ння, -ння
препарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
преподо́бний, -на, -не
прерафаелі ́т, -та; -лі ́ти, -тів
пре́рія, -рії, -рією; пре́рії, -рій
прероґати́ва, -ви; -ти́ви, -ти́в (лат. praerogativa) 
прес, пре́са; пре́си, -сів 
пре́са, -си, -сі 
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пресбюро́, -ра́, -ру́ 
пресві ́тер, -тера; -тери, -рів або презбі ́тер, -ра (гр.) 
пресла́вний, -на, -не 
пресо́ваний, -на, -не 
преспап’є́ (фр.), не відм. (н. р.)
престидижита́тор, -ра, -тори, -рів
прести́ж, -жу, -жеві; -ти́жі, -жів 
престо́л, -то́ла; -то́ли, -лів 
пресува́ти, -су́ю, -су́єш 
прете́кст, -ту; -те́ксти, -тів 
претенде́нт, -та; -де́нти, -тів 
претендува́ти, -ду́ю, -ду́єш
претенсі ́йний, -на, -не 
претенсі ́йність, -ности, -ності, -ністю
прете́нсія, -сії; -те́нсії, -сій
пре́тор, -ра; -тори, -рів 
преторія́нський, -ка, -ке 
преторія́нець, -нця, -нцеві; -нці, -ців
префе́кт, -та; -фе́кти, -тів
префекту́ра, -ри, -рі 
префера́нс, -су; -ра́нси, -сів 
пре́фікс, -кса; -фікси, -ксів 
префіксо́ваний, -на, -не 
префіксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш 
прехи́трий, -ра, -ре 
прехоро́ший, -ша, -ше 
прецеде́нт, -ту; -де́нти, -тів 
пре́цінь, присл. = прина́ймні
пречу́до, -да, -ду; -чу́да, -чу́д
при кому, чому, прийм. 
прибере́жжя, -жя, -жю; -ре́жжя, -ре́ж і -ре́жжів
прибере́жний, -на, -не
прибира́льник, -ка; -ники, -ків
прибира́льниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
приби́раний, -на, -не
прибира́ння, -ння, -нню, в -нні
прибира́ти, -бира́ю, -бира́єш; прибра́ти, -беру́, -бере́ш, -ру́ть
приби́ти, -б’ю́, -б’є́ш, -б’ю́ть
приби́тий, -та, -те
прибі ́гти, -біжу́, -жи́ш, -жа́ть
прибі ́льшений, -на, -не
прибі ́льшення, -ння; -шення, -шень і -шеннів
прибі ́льшити, -бі ́льшу, -шиш, -шать 
прибі ́льшувати, -шую, -шуєш
прибі ́чник, -ка; -ники, -ків
прибі ́чниця, -ниці; -ниці, -ниць
прибли́зний, -на, -не
прибли́зно, присл.
приблу́да, -ди, -ді 
прибо́рканий, -на, -не 
прибо́ркати, -каю, -каєш 
прибо́ркувати, -кую, -куєш 
при́браний, -на, -не 
прибра́ти, -беру́, -бере́ш, -ру́ть 
прибрести́, -бреду́, -де́ш; прибрі ́в, -брела́; прибрі ́вши 
прибрі ́хувати, -хую, -хуєш; прибреха́ти, -брешу́, -бре́шеш, -бре́шуть
прибува́ти, -ва́ю, -ва́єш
прибу́ти, -бу́ду, -деш, -дуть; прибу́дь, -дьте
прибутни́й, -на́, -не́
прибу́ток, -тку; -бу́тки, -тків 
прибуття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́  

438



Російсько-український словник ділової мови

прива́т-доце́нт, прива́т-доце́нта 
прива́т-доценту́ра, -ри 
прива́тний, -на, -не 
прива́тно, присл. 
приве́зти́, -везу́, -везе́ш; приві ́з, -везла́, -везли́; приві ́зши; привези́, -везі ́ть; див. приво́зити
приверзти́ся, -зу́ся, -зе́шся
приверта́ти, -та́ю, -та́єш; приверну́ти, -верну́, -ве́рнеш 
приве́сти́, -веду́, -веде́ш; приві ́в, -вела́, -вели́; приві ́вши 
при́вид, -ду; -види, -дів 
приви́ддя, -ддя; -ви́ддя, -ви́ддів 
привиджа́тися, -джа́юся, -джа́єшся 
приви́дітися, -ви́джуся, -ви́дишся 
привика́ти, -ка́ю, -ка́єш
приви́кнути, -кну, -кнеш; приви́к, -ви́кла
приви́нний, -на, -не до чого, чому 
приви́нник, -ка; -ники, -ків 
приви́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
приви́нність, -ности, -ності, -ністю 
привисля́нський, -ка, -ке 
Привисля́нщина, -ни, -ні 
при́від, -воду; -води, -дів 
приві ́дця (ватаг), -дці, -дцею; -ві ́дці, -ців
привіле́ґія, -ґії (лат.) = привіле́й 
привіле́й, -ле́ю, -ле́єві; -ле́ї, -ле́їв 
привілейо́ваний, -на, -не 
приві ́лля, -лля, -ллю, в -ллі 
приві ́т, -ту; -ві ́ти, -тів 
привіта́льний, -на, -не 
привіта́ння, -ння, -нню, в -нні; -та́ння, -та́нь і -та́ннів 
привіта́ти, -та́ю, -та́єш 
приві ́тний, -на, -не 
приві ́тність, -ности, -ності, -ністю
приві ́тно, присл. 
приві ́шений, -на, -не 
приві ́шувати, -ві ́шую, -ві ́шуєш; приві ́сити, -ві ́шу, -ві ́сиш, -ві ́сять 
приво́дити, -во́джу, -во́диш, -дять; приво́дь, -во́дьте; див. приве́сти́
приво́зити, -во́жу, -во́зиш, -во́зять; приво́зь, -во́зьмо, -во́зьте; див. приве́зти́
приволокти́, -лочу́, -лоче́ш; приволі ́к, -локла́, -локли́
привча́ти, -ча́ю, -ча́єш; привчи́ти, -вчу́, -вчи́ш, -вча́ть до чого
прив’я́заний, -на, -не
прив’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -жуть
прив’я́зувати, -зую, -зуєш
при́в’язь, -зі, -зі, -в’яззю; -зі, -зей
прив’я́лений, -на, -не
прив’я́лий -ла, -ле
прив’яли́ти, -лю́, -лиш
прив’я́нути, -ну, -неш
прига́даний, -на, -не
пригада́ти, -да́ю, -да́єш
прига́дування, -ння, -нню
прига́дувати, -дую, -дуєш
прига́р, -ру (ч. р.) і -рі (ж. р.)
прига́ра, -ри, -рі
при́га́рок, -рка; -рки, -рків
пригі ́н, -го́ну, -го́нові
пригі ́нний, -на, -не
пригі ́рклий, -ла, -ле
пригніти́ти, -нічу́, -ні ́тиш
пригні ́чений, -на, -не
пригно́блений, -на, -не
пригно́блення, -ння, -нню, в -нні 
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пригно́блювати, -блюю, -блюєш і пригно́блять, -бляю, -бляєш; пригноби́ти, -блю́, -биш, 
-блять

пригово́[і ́ ]р, -ру; -во́ри, -рів
пригово́рювати, -во́рюю, -рюєш; приговори́ти, -ворю́, -во́риш, -рять
приго́да, -ди; -го́ди, -го́д 
приго́дницький, -ка, -ке
приго́донька, -ньки, -ньці; -доньки, -доньок
приго́же, присл. 
приго́жий, -жа, -же
при́голосівка, -вки; -сівки, -сівок
при́голосний, -на, -не
пригоро́дний, -на, -не
при́горок, -гі[о]рка, иа -гі[о)рку
при́горщ, -горщі, -горщі, -горщю і при́горща, -щі, -щі, -щею 
пригоря́ти, -ря́ю, -ря́єш; пригорі ́ти, -рю́, -ри́ш, -ря́ть
приготува́ти, -готу́ю, -готу́єш
при́гра, -ри, -рі
пригре́биця, -ці; -биці, -биць
при́дане, -ного, -ному
прида́тний, -на, -не до чого
прида́тність, -ности, -ності, -ністю
при́дбаний, -на, -не
придба́ння, -ня; -ба́ння, -ба́нь і -ба́ннів
придба́ти, -ба́ю, -ба́єш, -ба́є
приде́ржати, -де́ржу, -жиш, -жать; приде́рж, -де́ржте і -держи́, -держі ́ть
приде́ржувати, -жую, -жуєш 
придиба́шка, -шки, -шці; -ба́шки, -ба́шок
при́дих, -ху; -дихи, -хів
придихо́вий, -ва, -ве
придо́бний, -на, -не
при́домок, -домка; -домки, -мків
придоро́жній, -ня, -нє
приду́ркуватий, -та, -те
приду́шений, -на, -не
придуши́ти, -душу́, -ду́шиш, -шать
приду́шувати, -шую, -шуєш
приє́днаний, -на, -не
приєдна́ння, -ння, -нню, в -нні
приєдна́ти(ся), -на́ю(ся), -на́єш(ся)
приє́днувати(ся), -ную(ся), -нуєшся
приє́мний, -на, -не
приє́мність, -ности, -ності, -ністю
приє́мно, присл.
прижи́тний, -на, -не
прижму́рити, -рю, -риш, -рять; -жму́р, -рте
прижму́рювати, -рюю, -рюєш
приз, -зу; при́зи, -зів
призби́раний, -на, -не
призбира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
призби́руваний, -на, -не
призби́рувати, -рую, -руєш
призве́сти́, див. призво́дити
призвича́єний, -на, -не
призвича́єння, -ння, -нню
призвича́їти, -ча́ю, -ча́їш, -ча́ять
призвича́ювання, -ння, -нню
призвича́ювати(ся), -ча́юю(ся), -ча́юєш(ся)
при́звід, -воду, -дові
призві ́дник, -ка; -ники, -ків
призві ́дниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
при́звіл, -волу, -лові
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призво́дити, -во́джу, -во́диш, -во́дять; призво́дь, -во́дьте; призве́сти́, -веду́, -веде́ш; призві ́в, 
-вела́; призві ́вши до чого

призволе́ння, -ння, -нню
призво́лити, -во́лю, -во́лиш
призволя́ти, -ля́ю, -ля́єш
призволя́ще, -щого, -щому
призе́мкуватий, -та, -те
при́земок, -земка; -земки, -мків
при́зма, -ми; при́зми, призм
призмати́чний, -на, -не
признава́тися, -наю́ся, -є́шся; призна́тися, -на́юся, -на́єшся
призна́ка, -ки, -ці; -на́ки, -на́к
призна́чений, -на, -не
призна́чення, -ння; -на́чення, -чень
при́значка, -чки, -чці; -начки, -чок
при́зов, при́зову і при́зву; -зови, -зовів
призовни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
при́зра, -ри, -рі
при́зьба, -би; при́зьби, призьб
приїжджа́ти, -джа́ю, -джа́єш
приїж́джий, -джа, -дже
приїз́д, -ду; -їз́ди, -дів
приїзди́ти, -жджу́, -зди́ш
приїзни́й, -на́, -не́
приїх́ати, -їд́у, -їд́еш; приїд́ь, -їд́ьмо
прийде́шній, -ня, -нє
прийма́к, -ка́; -маки́, -кі ́в
прийма́льник, -ка; -ники, -ків
прийма́ння, -ння, -нню, в -нні
прийма́ти, -ма́ю, -ма́єш, -ма́є
прийма́цький, -ка, -ке
прийма́ч, -ча́, -че́ві; -мачі ́ , -чі ́в
приймаче́нко, -ка, -кові; -че́нки
прийма́чка, -чки, -чці; -ма́чки, -ма́чок
прийма́ччин, -на, -не
прийме́нник, -ка; -ники, -ків
прийменнико́вий, -ва, -ве
при́йми, -мів, -мам; у при́йми, у при́ймах
при́ймом, присл. 
прийня́ти, прийму́, при́ймеш, -муть; прийня́в, прийняла́ 
при́йня́тий і при́ня́тий, -та, -те 
прийнятни́й і принятни́й, -на́, -не́
прийняття́, -ття́, -ттю́ 
прийо́м, -йо́му; -йо́ми, -мів
прийти́, прийду́, при́йдеш; прийшо́в, прийшла́
при́казка, -зки, -зці; -зки, -зок 
прика́зування, -ння, -нню 
прика́зувати, -ка́зую, -зуєш; приказа́ти, -кажу́, -ка́жеш, -жуть
прикида́ти, -да́ю, -да́єш
прики́нути, -ки́ну, -ки́неш
прикипа́ти, -па́ю, -па́єш
прикипі ́лий, -ла, -ле
прикипі ́ти, -киплю́, -кипи́ш, -кипля́ть
при́кілок, -лка; -кілки, -лків
прикінце́вий, -ва, -ве
при́клад, -ду; -лади, -дів
при́кладка, -дки, -дці; -дки, -док
прикла́сти, -кладу́, -де́ш
прикле́єний, -на, -не 
прикле́їти, -кле́ю, -кле́їш; прикле́й, -кле́йте
прикле́ювати, -кле́юю. -кле́юєш; прикле́юй, -кле́юйте 
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при́кліп, -клепу; -клепи, -пів 
при́ключка, -чки, -чці; -чки, -чок 
прикме́та, -ти; -ме́ти, -ме́т 
прикме́тний, -на, -не 
прикме́тник, -ка; -ники, -ків 
прикметнико́вий, -ва, -ве 
прикмеча́ти, -ча́ю, -ча́єш; прикмі ́[е́]тити, -мі ́[е́]чу, -тиш, -тять 
приконе́чний, -на, -не
приконе́ччя, -ччя, -ччю
прикордо́нний, -на, -не
прикордо́нник, -ка; -ники, -ків
при́корень, -корня; -корні, -нів
прикорі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
прикра́са, -си; -кра́си, -кра́с
прикра́си́ти, -кра́шу́, -кра́си́ш
при́крий, -ра, -ре
прикрі ́плений, -на, -не
прикріпля́ти, -пля́ю, -пля́єш; прикріпи́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
при́крість, -рости, -рості, -рістю
при́кро, прим.
прикру́чений, -на, -не
прикру́чувати, -чую, -чуєш; прикрути́ти, -кручу́, -кру́тиш
при́лад, -да[у]; -лади, -дів
прила́ддя, -ддя, -ддю
прила́джений, -на, -не
прила́джувати, -джую, -джуєш; прила́дити, -ла́джу, -ла́диш; прила́дь, -ла́дьмо, -ла́дьте 
прилашто́ваний, -на, -не
прилашто́вування, прилаштува́ння, -ння
прилашто́вувати, -то́вую, -то́вуєш
прилаштува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
прилеті ́ти, див. приліта́ти 
прили́нути, -ли́ну, -ли́неш; прили́нь, -ньмо, -ньте 
прили́пнути, -пну, -пнеш, -пне 
прилі ́т, -ле́ту, -ле́тові; -ле́ти, -тів 
приліта́ти, -та́ю, -та́єш; прилеті ́ти, -лечу́, -лети́ш
Прилу́ка, -ки, -ці (м.) (а не Прилу́ки)
прилу́цький, -ка, -ке
прилуча́ти, -ча́ю, -ча́єш
прилу́чений, -на, -не
прилу́чення, -ння, -нню
прилучи́ти, -лучу́, -лу́чиш, -чать
Прилу́ччина, -ни, -ні
прилю́дний, -на, -не
прилю́дність, -ности, -ності, -ністю
прилю́дно, присл.
прилютува́ти, -ту́ю, -ту́єш
приляга́ння, -ння, -нню
прилягти́, -ля́жу, -ля́жеш; прилі ́г, -лягла́, -лягли́; прилі ́гши; приля́ж, -ля́жмо, -ля́жте 
при́ма, -ми; при́ми, прим 
при́ма-балери́на, -ми-балери́ни
примадо́нна, -ни; -до́нни, -до́нн
прима́ра, -ри; -ма́ри, -ма́р 
прима́ритися, -ма́рюся, -ришся, -ряться
приме́ншений, -на, -не
приме́ншення, -ння, -нню 
приме́ншити, -ме́ншу, -ме́ншиш
приме́ншувати, -шую, -шуєш 
примере́жа[и]ти, -ре́жу, -жиш 
примере́жувати, -жую, -жуєш 
при́мерки, -рок, -ркам 
приме́рхнути, -ну, -неш 
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примире́нець, -ре́нця; -ре́нці, -ців 
примире́нний, -на, -не 
примире́нство, -ва, -ву 
примире́нський, -ка, -ке 
при́мі[о]вка, -ки, -ці; -мі[о]вки, -мі[о]вок 
примі ́ряний, -на, -не 
приміря́ти, -ря́ю, -ря́єш; примі ́ряти, -мі ́ряю; примі ́ряй, -ряйте
приміти́в, -ву; -ти́ви, -вів 
приміти́вний, -на, -не
приміти́вність, -ности, -ності, -ністю
приміти́вно, присл.
при́мітка, -тки, -тці; -тки, -ток
при́мішка, -шки, -шці; -мішки, -шок
примі ́шувати, -мі ́шую, -мі ́шуєш; приміша́ти, -ша́ю, -ша́єш; примі ́шаний
примі ́щення, -ння; -мі ́щення, -мі ́щень і -мі ́щеннів
примо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
примовля́ти, -ля́ю, -ля́єш; примо́вити, -мо́влю, -мо́виш; -мо́в, -мо́вте
примрі ́йний, -на, -не 
примру́жений, -на, -не
примру́жити, -ру́жу, -ру́жиш, -жать; примру́ж, -ру́жмо, -ру́жте 
примру́жувати, -жую, -жуєш 
при́муля, -лі, -лею (квітка) 
при́мус, -су до чого 
при́мус, -са; -муси, -сів; при́мусний. При́мусна го́лка 
приму́сити, -му́шу, -му́сиш; приму́сив, -сила; приму́сь, приму́сьте
примусо́вий, -ва, -ве 
приму́шений, -на, -не 
приму́шувати, -шую, -шуєш
при́мха, -хи, -сі; при́мхи, примх 
примхува́тий, -та, -те 
принагі ́дний, -на, -не 
принагі ́дно, присл. 
прина́джений, -на, -не 
прина́джувати, -джую, -джуєш 
прина́дити, -на́джу, -диш; прина́дь, -на́дьмо, -на́дьте
прина́дний, -на, -не
прина́дність, -ности, -ності, -ністю
прина́ймні, присл.
принале́жний, -на, -не
принале́жність, -ности, -ності, -ністю
принату́рений, -на, -не 
принату́рити, -ту́рю, -риш, -рять; -ту́р, -ту́рте
принату́рювання, -ння, -нню
принату́рюватися, -ту́рююся, -ту́рюєшся до чого
при́ндитися, -джуся, -дишся
приневі ́льний, -на, -не 
принево́лений, -на, -не 
принево́лення, -ння, -нню, -нням 
принево́лити, -во́лю, -во́лиш, -лять; -во́ль, -во́льте
принево́лювати, -люю, -люєш
прине́сти́, -несу́, -несе́ш; прині ́с, -несла́, -несли́; прині ́сши; принеси́, -несі ́ть
прини́шкнути, -кну, -кнеш; прини́шк, -шкла 
при́ні[о]с, -носу; -носи, -сів
прино́сити, -но́шу, -но́сиш, прино́сь, прино́сьмо, прино́сьте
принц, при́нца, -нцом; при́нці, -ців
принце́са, -си; -це́си, -це́с
при́нцип, -ципу; -ципи, -пів
принципа́л, -ла; -па́ли, -лів
принципія́льний, -на, -не
принципія́льність, -ности, -ності, -ністю
принципія́льно, присл. 
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принципо́вий, -ва, -ве
принципо́вість, -вости, -вості, -вістю
принятни́й і прийнятни́й, -на́, -не́ 
приоздо́блений, -на, -не!
приоздо́блювати, -блюю, -блюєш; приоздо́бити, -до́блю, -биш, приоздо́блять; приоздо́б, 

-здо́бте
приора́ти, -рю́, -о́ре́ш, -о́рю́ть
При́орка, -рки, -рці (київське передм.); при́орський, -ка, -ке
прио́рювати, -рюю, -рюєш, -рює 
приоста́нок, -нку; наприоста́нку, присл.
при́падком, присл.
при́падок, -дку; -падки, -дків 
припекти́, див. припіка́ти
припе́рти, див. припира́ти
припе́чений, -на, -не 
припи́н, -ну, -нові; -пи́ни, -нів
припи́нення, -ння, -нню, -нням 
припини́ти, -пиню́, -пи́ниш 
припиня́ти, -ня́ю, -ня́єш
припира́ти, -пира́ю, -пира́єш; припе́рти, -пру́, -пре́ш; припе́р, -пе́рла
при́пис, -су; -писи, -сів
припіка́ти, -ка́ю, -ка́єш; припекти́, -печу́, -пече́ш; припі ́к, -пекла́, -пекли́; припі ́кши; 

припечи́, -чі ́ть
припі ́н, -по́ну, на -по́ні; -по́ни, -нів
при́пічок, -чка, на -чку; -пічки 
приплеска́ти, -плещу́, -пле́щеш 
припли́сти́ і припливти́, -пливу́, -пливе́ш; -пли́в, -плила́
приплі ́д, -ло́ду; -ло́ди, -дів
приплі ́скувати, -плі ́скую, -плі ́скуєш
приповзти́, -повзу́, -повзе́ш; припо́вз, -повзла́
при́повідка, -дки, -дці; -відки, -відок
при́повістка, -тки, -тці; -вістки, -ток
припро́шувати, -шую, -шуєш 
припуска́ти, -ка́ю, -ка́єш; припусти́ти, -пущу́, -пу́стиш
при́путень, -тня; -путні, -тнів
припу́щення, -ння; -пу́щення, -щень і -щеннів, -щенням 
прип’я́сти́ і припну́ти, -пну́, -пне́ш 
При́п’ять, -ті, -ті, -ттю (р.); при́п’ятський, -ка, -ке 
прирі ́внювати, -внюю, -внюєш; прирівня́ти, -ня́ю, -ня́єш кого-що до кого-чого
приріка́ти, -ріка́ю, -ріка́єш; приректи́, -речу́, -рече́ш; прирі ́к, -рекла́, -рекли́ 
при́ріст, -росту; -рости, -тів 
приро́джений, -на, -не 
приро́дження, -ння, -нню 
приро́дний, -на, -не 
приро́дник, -ка; -ники, -ків 
приро́дницький, -ка, -ке 
природни́чий, -ча, -че 
природни́чо-істори́чний, -на, -не 
приро́дність, -ности, -ності, -ністю
приро́дно, присл.
природозна́вець, -вця; -на́вці, -ців 
природозна́вство, -ва, -ву 
прирожде́нний, -на, -не 
прирожде́нність, -ности, -ності, -ністю
приро́жде́ння, -ння, -нню
при́росток, -ростка; -ростки, -ків 
приса́дкуватий, -та, -те 
присві ́йний, -на, -не 
присві ́йність, -ности, -ності, -ністю 
присво́їння, -ння, -нню 
присво́їти, -во́ю, -во́їш, -во́ять; присві ́й, -ві ́ймо, -ві ́йте 
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присвя́та, -ти; -вя́ти, -вя́т
присвяти́ти, -свячу́, -свя́тиш 
присвя́чений, -на, -не 
присвя́чувати, -чую, -чуєш 
приси́луваний, -на, -не 
приси́лувати, -лую, -луєш
присипля́ти, -пля́ю, -пля́єш
при́сівок, -вку; -сівки, -вків 
присі ́катися, -каюся, -каєшся 
при́сілок, -лка; -сілки, -лків 
присіне́шній, -ня, -нє 
присі ́ння, -ння, в -нні 
при́сі ́нок, -нка; -сі ́нки, -ків 
присі ́сти, -ся́ду, -ся́деш 
присі ́шок, -шка; -сі ́шки, -шків 
при́скалка, -лки, -лці; -калки, -лок 
при́скати, -каю, -каєш 
прискі ́патися, -паюся, -паєшся 
приско́рений, -на, -не 
приско́рення, -ння, -нню 
приско́рити, -ко́рю, -ко́риш, -ко́рять; приско́р, -ско́рте 
приско́рювати, -рюю, -рюєш 
прискри́нок, -нка; -ри́нки, -нків
прислі ́вник, -ка; -ники, -ків 
прислі ́в’я, -в’я, -в’ю; -слі ́в’я, -в’їв 
прислі ́пуватий, -та, -те 
прислуха́тися, -ха́юся, -ха́єшся і прислухо́вуватися, -хо́вуюся, -хо́вуєшся
присма́жений, -на, -не
при́смажка, -жки, -жці; -жки, -жок 
присма́жувати, -жую, -жуєш; присма́жити, -сма́жу, -жиш; присма́ж, -ма́жмо, -ма́жте 
при́смак, -ку; -смаки, -ків 
присма́ка, -ки, -ці; -ма́ки, -ма́к 
присма́лений, -на, -не 
присма́лювати, -ма́люю, -ма́люєш; присмали́ти, -малю́, -ма́лиш
при́смерком, присл.
при́снути, -ну, -неш, -нуть 
при́сок, -ску, в -ску 
приспа́ти, -сплю́, -спи́ш, -спля́ть 
при́спів, -ву; -співи, -вів 
при́співок, -вку; -вки, -ків 
приспі ́чити, -чить, -чило кому
присса́тися, -ссу́ся, -ссе́шся 
пристано́висько, -ська, -ську 
при́стань, -ні, -ні, -нню; -тані, -ней
приста́ркуватий, -та, -те
приста́ти, -та́ну, -неш, -нуть; приста́нь, -ста́ньмо, -ста́ньте
пристеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; пристерегти́, -режу́, -реже́ш; -стері ́г, -регла́, -регли́
пристига́ти, -га́ю, -га́єш
присти́гнути, -ну, -неш
присто́йний, -на, -не
присто́йність, -ности, -ності, -ністю
пристосо́ваний, -на, -не
пристосо́вування, -ння, -нню
пристосо́вувати(ся), -со́вую(ся), -со́вуєш(ся), -вують(ся); пристосува́ти(ся), -су́ю(ся), 

-су́єш(ся), -су́ють(ся) до чого
пристосува́ння, -ння, -нню 
при́страсний, -на, -не
при́страсно, присл. 
при́страсть, -ти, -ті, -стю; -расті, -тей
пристре́[і ́ ]лений, -на, -не
пристре́[і ́ ]лити, -стре́лю, -стре́лиш 
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при́стрій, -рою; -рої, -роїв 
пристрі ́лювати, -трі ́люю, -трі ́люєш
при́стріт, -ту; -ти, -тів
пристрі ́тник, -ка; -ники, -ків
пристро́єний, -на, -не
пристро́ювати, -ро́юю, -ро́юєш; пристро́їти, -ро́ю, -ро́їш; пристро́й, -ро́йте
при́ступ, -пу, -пові; -пи, -пів
присту́пний, -на, -не
при́суд, -ду; -суди, -дів
прису́джений, -на, -не
прису́джувати, -джую, -джуєш
присуди́ти, -суджу́, -су́диш
при́судок, -дка; -судки, -дків
прису́тній, -ня, -нє
прису́тність, -ности, -ності, -ністю
при́ся́га, -ги, -зі; при́ся́ги, при́ся́г
присяга́ти, -га́ю, -га́єш
присягну́ти, -гну́, -гне́ш
прися́жний, -на, -не; прикм.
прися́жний, -ного; -ся́жні, -них
прися́й-бо́гу, прися́йбі, прися́йбо
прита́кувати, -кую, -куєш
притама́нний, -на, -не
притама́нно, присл.
пританцьо́вувати, -цьо́вую, -цьо́вуєш
притво́р, -во́ру (ч. р.) і притво́ра, -ри (ж. р.); -во́ри, -рів
прителіпа́тися, -па́юся, -па́єшся
прителю́щити, -щу, -щиш, -щать
при́темком, присл.
притира́ти, -тира́ю, -тира́єш; прите́рти, -тру́, -тре́ш; прите́р, -те́рла, -те́рли; притри́, -рі ́ть
при́тиск, -ку; -тиски, -ків
прити́чина, -ни; -чини, -чин
приті ́сувати, -ті ́сую, -ті ́суєш; притеса́ти, -тешу́, -те́шеш, -шуть
прито(в)кма́чувати, -ма́чую, -ма́чуєш; прито(в)кма́чити, -ма́чу, -ма́чиш
прито́мний, -на, -не
прито́мність, -ности, -ності, -ністю
притру́шений, -на, -не
притру́шувати, -ру́шую, -шуєш; притруси́ти, -рушу́, -ру́сиш
притряха́ти, -ха́ю, -ха́єш; притря́хнути, -хну, -хнеш
приту́ок, -лку, в -лку; -лки, -лків
притупи́ти, -плю́, -пиш, -плять
приту́плений, -на, -не
при́тхлий, -ла, -ле
при́тхля, -хлі, -хлею
притхну́тися, -ну́ся, -не́шся
при́тча, -чі, -чі, -чею; при́тчі, притч
притьма́, притьмо́м, присл.
притьма́ри́тися, -рю́ся, -ма́ри́шся
приу́чений, -на, -не
приу́чувати, -чую, -чуєш; приу[в]чи́ти, -чу́, -у́чиш, -у́чать і -вчи́ш, -вча́ть
при́хапцем, при́хапці, присл. 
при́хвостень, -восня; -восні, -нів
прихили́ти(ся), -лю́(ся), -лиш(ся), -лять(ся)
прихи́лля, -лля, -ллю 
прихи́льний, -на, -не
прихи́льник, -ка; -ники, -ків
прихи́льниця, -ці; -ниці, -ниць
прихи́льність, -ности, -ності, -ністю
прихи́льно, присл.
прихі ́д, -хо́ду, -дові; -хо́ди, -дів
при́хмарно, присл.
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при́ходень, -ходня; -ходні, -днів
приходжа́ти, -джа́ю, -джа́єш
прихо́дити, -хо́джу, -хо́диш, -хо́дять; прихо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
прихо́[і ́ ]дько, -ка, -кові; -хо́[і ́ ]дьки, -ків
прицвяхо́ваний, -на, -не
прицвяхо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш;
прицвяхува́ти, -цвяху́ю, -цвяху́єш
причаїт́ися, -чаю́ся, -чаїш́ся
прича́лювати, -люю, -люєш; прича́лити, -лю, -лиш, -лять 
причанда́ли, -лів, -лам 
причаро́ваний, -на, -не 
причаро́вувати, -ро́вую, -вуєш; -ро́вуй, -вуйте; причарува́ти, -чару́ю, -ру́єш; причару́й, -ру́йте
приче́па, -пи; -че́пи, -че́п 
причепи́ти, див. причі ́плювати 
приче́плений, -на, -не 
приче́пливий, -ва, -ве 
причепу́рений, -на, -не 
причепури́ти, -пурю́, -пури́ш
приче́саний, -на, -не 
причеса́ти, див. причі ́сувати 
приче́тний, -на, -не до чого 
приче́тність, -ности, -ності, -ністю 
причи́на, -ни; -чи́ни, -чи́н
причи́нець, -чи́нця; -чи́нці, -ців
причи́нний, -на, -не 
причи́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
причи́нність, -ности, -ності, -ністю
причино́вий; -ва, -ве
причиня́ти, -ня́ю, -ня́єш; причини́ти, -чиню́, -чи́ниш 
причі ́лковий, -ва, -ве 
причі ́лок, -лка; -чі ́лки, -лків
при чім, при чо́му, займ. 
при́іпка, -пки, -пці; -пки, -пок 
причі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш; причепи́ти, -чеплю́, -че́пиш, -че́плять; приче́плений 
причіпни́й, -на́, -не́ 
причі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; причеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть; приче́саний, -на, -не 
причмели́ти, -мелю́, -мели́ш
при чо́му, при чім, займ.
при́шви, -шов, -швам 
пришеле́пуватий, -та, -те 
приши́йхвіст, -хвоста; -хвости, -тів
приши́ти, -ши́ю, -ши́єш; приши́й, -ши́йте
при́шлий, звич. при́йшлий
пришпи́лений, -на, -не
пришпили́ти, -лю́, -пи́лиш, -лять
пришпи́лювати, -люю, -люєш
приштрикну́ти, -кну́, -кне́ш
прищ, -ща, -ще́ві; прищі ́ , -щі ́в
прище́па, -пи; -ще́пи, -ще́п
прищепи́ти, див. прищі ́плювати
при́щик, -ка; -щики, -ків
при́щіпка, -пки; -пці; -щіпки, -пок
прищі ́плювати, -щі ́плюю, -щі ́плюєш і прищіпа́ти, -щіпа́ю, -щіпа́єш; прищепи́ти, -щеплю́, 

-ще́пиш, -ще́плять; прище́плений
прищува́тий, -та, -те
прищу́рений, -на, -не
прищу́рювати, -рюю, -рюєш; прищу́рити, -рю, -риш; прищу́р, -щу́рте
при́язний, -на, -не
при́язність, -ности, -ності, -ністю
при́язно, присл.
приязнува́ти, -ну́ю, -ну́єш з ким
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при́язнь, -ні, ні, -зню
приятелюва́ння, -ння, -нню
приятелюва́ти, -телю́ю, -телю́єш
при́ятель, -ля, -леві, -лю! при́ятелі, -лів
при́ятелька, -льки, -льці; -льки, -льок
при́ятельний, -на, -не
при́ятельський, -ка, -ке
прі ́звисько, -ка, -ку; -виська, прі ́звиськ
прі ́звище, -ща, -щу, -щем; -вища, -вищ
прі ́лий, -ла, -ле
прі ́ор, -ра; -ри, -рів
пріорите́т, -ту, -тові
прі ́рва, -ви; прі ́рви, прірв (а не при́рва)
прі ́сний, -на, -не
прісце́, -сця́, -сцю́ (від про́со)
Прісці ́лла, -ли (ж. ім’я)
Прісція́н, -на (ім’я)
Прі ́ска, -ськи, -сьці. Прі ́сьчин, -на, -не
пріч, прі ́чки, присл.
прія́п, -па, -пові; -я́пи, -пів
про, прийм.
про́ба, -би; про́би, проб
пробайдикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
проба́чення, -ння; -чення, -чень і -ченнів
проба́чити, -ба́чу, -чиш, -чать; проба́ч, -ба́чте
пробира́тися, -ра́юся, -ра́єшся; пробра́тися, -беру́ся, -бере́шся, -беру́ться; пробери́ся, -рі ́ться
проби́ти, -б’ю, -б’єш; проби́й, -би́йте
про́бі, виг. Крича́ти про́бі
пробі ́рка, -рки, -рці; -бі ́рки, -бі ́рок
пробі ́рний, -на, -не
пробле́ма, -ми; -бле́ми, -бле́м
проблемати́чний, -на, -не
про́бування, -ння, -нню чого
пробува́ння, -ння, -нню де
про́бувати, -бую, -буєш що
пробува́ти, -ва́ю, -ва́єш де
пробу́джуватися, -джуюся, -джуєшся
пробуди́тися, -джу́ся, -дишся, пробу́дяться
пробу́ти, -бу́ду, -деш; пробу́дь, -бу́дьмо, -бу́дьте 
пробуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
прова́дження, -ння, -нню
прова́дити, -ва́джу, -ва́диш; -ва́дь, -ва́дьте
прова́лля, -лля, -ллю, в -ллі; -ва́лля, -ва́ль і -ва́ллів 
Прова́нс, -су, в -сі 
прованса́льський, -ка, -ке 
прова́нський, -ка, -ке 
прове́дений, -на, -не 
прове́дення, -ння, -нню 
прове́зений, -на, -не 
прове́зти́, -везу́, -везе́ш; прові ́з, -везла́, -везли́; прові ́зши 
прове́рчений, -на, -не 
прове́рчувати, -ве́рчую, -ве́рчуєш; проверті ́ти, -верчу́, -верти́ш 
про́весень, -весні, -сні, -сню = про́весна. На про́весні 
про́весна, -ни, -ні; -весни, -весен 
прове́сти́, -веду́, -веде́ш; прові ́в, -вела́, -вели́; прові ́вши
прови́дець, -дця, -дцеві; -ви́дці, -ців 
провиді ́ння, -ння, (слов’янізм) 
прови́дця, -ці, -дцею; -ви́дці, -ви́дців = прови́дець 
прови́на, -ни; -ви́ни, -ви́н 
прови́нний, -на, -не 
прови́нник, -ка; -ники, -ків 
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прови́нниця, -ці; -ниці, -ниць
прови́нність, -нности, -нності, -нністю
про́від, -воду, -дові 
провіденціялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
провіденція́льний, -на, -не 
провідни́й, -на́, -не́
провідни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в чого
прові ́зія, -зії, -зією
прові ́зор, -ра; -зори, -рів 
провізори́чний або провізо́рний 
прові ́зорський, -ка, -ке 
прові ́нція, -ції, -цією; -ції, -цій
провінція́л, -ла; -я́ли, -лів 
провінціялі ́зм, -му, -мові 
провінція́лка, -лки, -лці; -я́лки, -я́лок
провінція́льний, -на, -не
прові ́сний, -на, -не 
прові ́сник, -ка; -ві ́сники, -ків 
прові ́сниця, -ці, -цею; -ві ́сниці, -ві ́сниць
прові ́трений, -на, -не
прові ́трювати, -рюю, -рюєш; прові ́трити, -трю, -триш, -трять; прові ́три, -ві ́тріть 
прові ́що, присл.; про ві ́що, займ. = про що́
провія́нт, -ту; -я́нти, -тів
провода́р, -ря́, -ре́ві; -дарі ́ , -рі ́в 
провода́тар, -ря = проводи́р 
проводжа́ти, -джа́ю, -джа́єш, -джа́є 
про́води, про́від і -водів, -водам 
проводи́р, -ря́, -ре́ві; -дирі ́ , -рі ́в 
проводи́рка, -ки, -ці; -ди́рки, -рок 
прово́дити, -во́джу, -во́диш; прово́дь, -во́дьте; див. прове́сти́ 
прово́зити, -во́жу, -во́зиш; прово́зь, -во́зьте; див. прове́зти́ 
провока́тор, -ра; -тори, -рів 
провока́торка, -рки, -рці; -торки, -рок
провока́торський, -ка, -ке
провокаці ́йний, -на, -не 
провока́ція, -ції; -ка́ції, -цій 
провокува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
проволіка́ти, -ліка́ю, -ліка́єш; проволокти́, -лочу́, -ло́чеш, -ло́чуть; проволі ́к, -волокла́, 

-волокли́
проволо́ка, -ки, -ці; -ло́ки, -ло́к 
прово́рний, -на, -не 
прову́лок, -лка, в -лку; -ву́лки, -ків 
прога́лина, -ни і прога́льовина, -ни 
проганя́ти, -ганя́ю, -ганя́єш
прогібаці ́йний, -на, -не
прогіба́ція, -ції, -цією 
прогібіти́вний, -на, -не 
прогібіціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів (від лат. prohibitio) 
прогімна́зія, -зії; -на́зії, -зій 
прогі ́н, -го́ну; -го́ни, -нів 
прогле́[я́]ідіти, -джу, -диш, -дять 
проглину́ти, -ну́, -лине́ш 
прогляда́ти, -да́ю, -да́єш 
прогля́нути, -ну, -неш; -гля́нь, -гля́ньте 
прогно́за, -зи; -гно́зи, -гно́з (гр.) 
прогно́стика, -ки, -ці 
проголо́шений, -на, -не 
проголо́шення, -ння, -нню, в -нні 
проголо́шувати, -ло́шую, -ло́шуєш; проголоси́ти, -лошу́, -ло́сиш 
прого́нити, -го́ню, -го́ниш = проганя́ти
програ́ма, -ми; -гра́ми, -гра́м 
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програмо́вий, -ва, -ве 
прогримі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть 
прогу́льник, -ка; -ники, -ків 
проґа́вити, -влю, -виш, -влять; не проґа́в, не -ґа́вте; проґа́вивши 
проґре́с, -су, -сові (лат. progressus) 
проґреси́вний, -на, -не 
проґреси́ст, -та; -си́сти, -тів 
проґреси́стський, -ка, -ке 
проґре́сія, -сії; -ресії, -ресій
проґресува́ти, -су́ю, -су́єш
продава́ння, -ння, -нню, в -нні 
продава́ти, -даю́, -дає́ш 
про́даж, -жу, -жеві, в -жі і в -жу 
прода́жний, -на, -не 
прода́жність, -ности, -ності, -ністю 
про́даний, -на, -не
прода́ти, -да́м, -даси́, -да́сть; -дамо́, -дасте́, -даду́ть
про́діль, -діля; -ділі, -лів 
продо́вжений, -на, -не 
продо́вження, -ння, -нню 
продо́вжити, -вжу, -вжиш; продо́вж, продо́вжте 
продо́вжувати, -жую, -жуєш 
продуко́ваний, -на, -не 
продукува́ння, -ння, -нню 
продукува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
продукці ́йний, -на, -не 
проду́кція, -ції, -цією; -ції, -цій 
проду́маний, -на, -не
проє́кт, -ту; -є́кти, -тів 
проєкто́ваний, -на, -не 
проєктува́ння, -ння, -нню 
проєктува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
проєкці ́йний, -на, -не 
проє́кція, -ції, -цією; -ції, -цій 
проже́кт, -кту; -же́кти, -тів (іронічно)
прожекте́р, -ра; -те́ри, -рів
проже́ра, -ри; -же́ри, -же́р 
проже́рливий, -ва, -ве 
проже́рти, див. прожира́ти
прожива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
прожира́ти, -ра́ю, -ра́єш; проже́рти, -жеру́, -жере́ш; проже́р, -же́рла 
прожи́ти, -живу́, -живе́ш, -живе́ 
прожи́ток, -тку, -ткові 
прожиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
прожо́гом, присл.
проз кого, що, прийм.
про́за, -зи, -зі
прозаїз́м, -му; -їз́ми, -мів
проза́їк, -ка; -за́їки, -ків
прозаїч́ний, -на, -не
прозаїч́ність, -ности, -ності, -ністю
прозе́ктор, -ра; -тори, -рів
прозе́кторський, -ка, -ке
про́зелень, -зелені, -лені, -ленню
прозелі ́т, -та; -лі ́ти, -тів
Прозерпі ́на, -ни (гр. міт.)
прозимува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
прозира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
прозі ́р, -зо́ру; -зо́ри, -рів
прозірни́й, -на́, -не́
прозо́рий, -ра, -ре 
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проілюструва́ти, -ру́ю, -ру́єш
проіспитува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
проїда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є 
проїжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш
проїж́джий, -жа, -же
проїз́д, -ду; -їз́ди, -дів
проїзди́ти, -жджу́, -зди́ш
проїзни́й, -на́, -не́
проїс́ти, проїм́, проїси́; проїж́, -їж́те
проїх́ати, -їд́у, -їд́еш; проїд́ь, -їд́ьте
пройди́світ, -та; -світи, -тів
пройма́ти, -ма́ю, -ма́єш; пройня́ти, пройму́, -йме́ш; пройня́в, -няла́
прока́заний, -на, -не
проказа́ти, -кажу́, -ка́жеш 
прока́зувати, -ка́зую, -зуєш 
проквили́ти, -квилю́, -квили́ш 
проквиля́ти, -ля́ю, -ля́єш
проквіта́ти і процвіта́ти, -та́ю, -та́єш
Про́кіп, -копа. Про́копович, -ча. Про́копівна, -вни. Про́копів, -пова, -пове
проклина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є 
проклі ́н, -кльо́ну; -кльо́ни, -нів 
прокляма́ція, -ції; -ма́ції, -ма́цій
проклямо́ваний, -на, -не 
проклямува́ти, -му́ю, -му́єш 
прокля́сти́, -кля[е]ну́, -не́ш; прокля́в, -ляла́; прокля́тий, -та, -те 
прокля́ття, -ття, -ттю, -ттям, у -кля́тті; -кля́ття, -кля́ть і -кля́ттів
прокляту́щий, -ща, -ще
проковтну́ти, -ну́, -не́ш
проколо́ти, -колю́, -ко́леш, -ко́лють; проколо́в, -коло́ла; проко́лотий і проко́лений
проко́нсул, -ла; -сули, -лів
проко́нсульство, -ва, -ву
проко́нсульський, -ка, -ке
Проко́ф’єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Прокру́стове лі ́жко, -вого лі ́жка
прокура́тор, -ра; -тори, -рів
прокурату́ра, -ри, -рі
прокуро́р, -ра; -ро́ри, -рів
прокуро́рський, -ка, -ке 
прола́маний, -на, -не 
пролама́ти, -ма́ю, -ма́єш, -ма́є
прола́мувати, -ла́мую, -муєш 
пролего́мена, -мен (гр.) 
пролета́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -та́рю! -тарі ́ , -рі ́в, -ря́м 
пролетариза́ція, -ції, -цією 
пролетаризо́ваний, -на, -не 
пролетаризува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
пролета́рій, -рія, -рієві; -та́рії, -ріїв = пролета́р
пролетарія́т, -ту, -тові 
пролета́рський, -ка, -ке 
пролеті ́ти, -лечу́, -лети́ш 
проли́ти, проллю́, -ллє́ш, -ллю́ть; проли́в, -лила́; проли́й, -ли́йте 
пролиття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́
про́лісок, -ска (рослини) і -ску (прогалини); -ліски, -сків
пролі ́т, -ле́ту; -ле́ти, -тів 
проліта́ти, -та́ю, -та́єш; пролеті ́ти, -лечу́, -лети́ш
пролля́ти, -лля́ю, -лля́єш; пролля́в; пролля́й, -лля́йте 
про́ло́г, -ло́гу; -ло́ги, -гів (гр.)
проло́млювати, -ло́млюю, -ло́млюєш; проломи́ти, -млю́, -ло́миш, -млять; проло́млений 
прольонґа́ція, -ції; -ції, -цій (лат.) 
прольонґо́ваний, -на, -не 
прольонґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш 
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проманта́чений, -на, -не 
проманта́чити, -та́чу, -та́чиш, -чать; -та́ч, -та́чмо, -та́чте
проме́жка, -жки, -жці; -ме́жки, -жок
промена́да, -ди (ж. р., фр. la promenade)
промени́стий, -та, -те
промені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
про́мисел, -слу; -мисли, -слів
промисло́вець, -ло́вця; -ло́вці, -ців
промисло́вий, -ва, -ве
промисло́вість, -вости, -вості, -вістю
про́мі ́ж, присл.
промі ́жжя, -жжя, -жжю; -мі ́жжя, -мі ́ж і -мі ́жжів
промі ́жний, -на, -не 
промі ́ння, -ння, -нню, в -нні
промі ́нчик, -ка; -чики, -ків
про́мінь, -меня, -меневі, -менем; -мені, -нів
промітни́й, -на́, -не́
промі ́ття, -ття, -ттю, в -тті
промо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
промо́вець, -мо́вця; -мо́вці, -ців
промо́вити, -мо́влю, -мо́виш; промо́в, -мо́вмо, -мо́вте
проно́зуватий, -та, -те
проноси́ти, -но́шу, -но́сиш; -проно́сь, -но́сьте; проне́сти́, -несу́, -несе́ш; проні ́с, -несла́, -несли́; 

проні ́сши
проноси́ти, -ношу́, -но́сиш; проноси́, -сі ́ть
пропаґа́нда, -ди, -ді (лат.)
пропаґанди́ст, -та; -ди́сти, -тів
пропаґанди́стський, -ка, -ке
пропаґа́тор, -ра; -тори, -рів (лат. propagator)
пропаґо́ваний, -на, -не
пропаґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш 
пропа́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
пропа́сти, -паду́, -паде́ш, -ду́ть
пропа́сти, -пасу́, -се́ш, -су́ть 
пропа́щий, -ща, -ще 
пропеде́втика, -ки, -ці 
пропедевти́чний, -на, -не 
пропекти́, див. пропіка́ти 
пропе́лер, -ра; -лери, -рів 
пропе́чений, -на, -не 
пропива́ти, -ва́ю, -ва́єш; пропи́ти, -п’ю́, -п’є́ш, -п’ю́ть; пропи́й; -пи́йте; пропи́тий 
пропі ́й, -по́ю, -по́єві; -по́ї, -по́їв 
пропіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; пропекти́, -печу́, -пече́ш; пропі ́к, -пекла́, -пекли́; пропі ́кши
пропіле́ї, -ле́їв, -ле́ям
пропіна́ція, -ції, -цією
пропози́ція, -ції, -цією; -зи́ції, -цій
пропоно́ваний, -на, -не
пропонува́ти, -ну́ю, -ну́єш
пропорці ́йний і пропорціона́льний, -на, -не
пропо́рція, -ції, -цією; -по́рції, -цій
про́пуск, -ку; -пуски, -сків кого-чого
пропуска́ти, -ка́ю, -ка́єш
пропускни́й, -на́, -не́
проректи́, див. проріка́ти
проре́ктор, -ра; -тори, -рів
проре́кторство, -ва, -ву
проре́кторський, -ка, -ке
проре́чистий, -та, -те
прорива́ти, -ва́ю, -ва́єш; прорва́ти, -рву́, -рве́ш
проривни́й, -на́, -не́
прори́ти, -ри́ю, -ри́єш
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проріка́ти, -ріка́ю, -ріка́єш; проректи́, -речу́, -рече́ш; прорі ́к, -рекла́, -рекли́; прорі ́кши 
пророґа́ція, -ції (лат. prorogatio) 
проро́к, -ка; -ро́ки, -ків
пророко́ваний, -на, -не 
пророкува́ння, -ння, -нню, в -нні 
пророкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
про́ростень, про́росня; -росні, -снів 
проро́цтво, -ва, -ву; -ро́цтва, -ро́цтв 
проро́цький, -ка, -ке 
проро́чий, -ча, -че
проро́чити, -ро́чу, -чиш, -чать; проро́ч, -ро́чте
проро́чиця, -ці, -це! -чиці, -чиць
про́руб, -бу, в -бі; -руби, -бів
просві ́та, -ти, -ті; -сві ́ти, -сві ́т
просві ́тній, -ня, -нє і просві ́тний, -на, -не
про́світок, -тку, -ткові 
просвітя́нин, -на; -тя́ни, -тя́н
просвітя́нство, -ва, -ву
просвітя́нський, -ка, -ке
проси́ти, прошу́, про́сиш, -сять
проскрибо́ваний, -на, -не
проскрибува́ти, -бу́ю, -бу́єш
проскри́пція, -ції, -цією
про́скура, -ри; -кури, -кур
Проску́рів, -рова, -рову, -вом (м.)
проску́рівський, -ка, -ке
Проску́рівщина, -ни, -ні
прославля́ти, -ля́ю, -ля́єш; просла́вити, -ла́влю, -виш, -влять
просла́влений, -на, -не
просла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють; простели́, -стелі ́ть; див. простеля́ти
прослебізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
просмо́лений, -на, -не
просмо́лювати, -люю, -люєш; просмо́люй, -люйте; просмоли́ти, -смолю́, -смо́лиш, -лять
про́со, -са, -су; проса́, -сі ́в
просо́дія, -дії; -со́дії, -дій
проспа́тися, -плю́ся, -пи́шся, -пля́ться
проспе́кт, -та; -пе́кти, -тів
проста́цтво, -ва, -ву
проста́цький, -ка, -ке
просте́жнти, -те́жу, -те́жиш, -жать; просте́ж, -те́жмо, -те́жте
простеля́ти, -ля́ю, -ля́єш; простели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять і простила́ти, -ла́ю, -ла́єш; 

просла́ти, -стелю́, -сте́леш, -сте́лють
просте́сенький, -ка, -ке
прости́бі, прости́-біг
про́стий, -та, -те
простира́ло, -ла, -лу; -ра́ла, -ра́л
прости́ти, прощу́, прости́ш; прости́, -ті ́ть кому, кого
проститу́тка, -ки, -ці; -ту́тки, -ток
проститу́ція, -ції, -цією
проституюва́ти, -тую́ю, -ю́єш 
прості ́й, -сто́ю, -сто́єві; -сто́ї, -їв
про́стір, -тору; -тори, -рів
прості ́сінький, -ка, -ке
прості ́сінько, присл.
прості ́ший, -ша, -ше 
простови́сний, -на, -не (від про́сто і ви́сіти)
простоку́тній, -ня, -нє
простоку́тннк, -ка; -ники, -ків
простоліні ́йний, -на, -не
просто́рий, -ра, -ре 
просторі ́ка, -ки, -ці; -рі ́ки, -рі ́к 
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просторі ́куватий, -та, -те 
просторо́вий, -ва, -ве
про́сторонь, -роні, -роні, -ронню; -роні, -роней
простра́ція, -ції, -цією 
простре́[і ́ ]лений, -на, -не 
простре́лити, -ре́лю, -ре́лиш і простріли́ти, -рі ́лю́, -рі ́лиш, -лять 
прострі ́лювати, -люю, -люєш 
простува́ння, -ння, -нню 
простува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
простудійо́ваний, -на, -не 
простудіюва́ти, -дію́ю, -дію́єш 
простяга́ти, -га́ю, -га́єш; простягти́, -тягну́, -тя́гнеш 
прося́ний, -на, -не (від про́со) 
про́сьба, -би; про́сьби, просьб
протарго́ль, -лю (гр., мед.) 
протверези́тися, -жу́ся, -зи́шся 
проте́, присл. Мені ́  було́ ле́гше, коли́ па́нна Ане́ля за обі ́дом мене́ проха́ла. Проте́ я впе́рто 

зріка́вся і терпі ́в го́лод (Коцюб.) 
про те́, займ. Чи до́вго він ішо́в, чи ні, того́ не зна́ю, про те́ ніко́ли сам риба́лка не каза́в 

(Гребінка) 
протеґо́ваний, -на, -не 
протеґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш = протежува́ти
протеже́ (фр.), не відм.
протежува́ти, -жу́ю, -жу́єш кому 
проте́за, -зи; -те́зи, -те́з (гр., ж. р.) 
проте́зовий, -ва, -ве 
протекти́, див. протіка́ти 
протектора́т, -ту, -тові 
протекціоні ́зм, -му, -мові 
протекціоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
проте́кція, -ції; -те́кції, -цій
про́тереб, -ребу; -реби, -бів 
протере́блений, -на, -не 
протере́блювати, -блюю, -блюєш; протереби́ти, -реблю́, -би́ш, -бля́ть 
проте́рти, див., протира́ти
проте́ст, -ту; -те́сти, -тів 
протеста́нт, -та; -та́нти, -тів 
протестанти́зм, -му, -мові 
протеста́нтський, -ка, -ке 
протеста́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій 
протесто́ваний, -на, -не 
протестува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
про́ти, присл.
протианглі ́йський, -ка, -ке 
протиімперіялісти́чний, -на, -не 
протика́ти, -ка́ю, -ка́єш; проткну́ти, -кну́, -кне́ш 
протикомуністи́чний, -на, -не 
протиле́жний, -на, -не 
про́тинка, -нки, -нці; -тинки, -тинок
протирадя́нський, -ка, -ке
протира́ти, -ра́ю, -ра́єш; проте́рти, -тру́, -тре́ш; проте́р, -те́рла 
протиста́влення, -ння; -та́влення, -влень і -вленнів 
протиукраїн́ський, -ка, -ке 
протиурядо́вий, -ва, -ве 
протифаши́стський, -ка, -ке 
протіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; протекти́, -течу́, -тече́ш; проті ́к, -текла́, -текли́; проті ́кши
про́тір, -торга = про́торг
про́товп, -пу, -пові
прото́вплюватися, -лююся, -люєшся; прото́впитися, -плюся, -пишся
прото́ка, -ки, -ці; -то́ки, -то́к
протоко́л, -ла; -ко́ли, -лів 
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протоколі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
протоколюва́ти, -колю́ю, -колю́єш 
протопла́зма, -ми; -ла́зми, -ла́зм 
протопресві ́тер, -ра; -тери, -рів 
про́торг, -торга (безвуха голка)
прототи́п, -пу і -па; -ти́пи, -пів
прото́чений, -на, -не
прото́чина, -ни; -чини, -чин
проточи́ти, -точу́, -то́чиш, -чать 
протри́мати, -маю, -маєш 
протряха́ти, -ха́ю, -ха́єш 
протря́хнути, -хну, -хнеш 
про́тяг, -гу; -тяги, -гів 
про́тягом, присл. 
протяжни́й, -на́, -не́ 
профа́н, -на; -фа́ни, -нів 
профана́ція, -ції, -цією 
профано́ваний, -на, -не 
профанува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
професі ́йний, -на, -не 
професіона́л, -ла; -на́ли, -лів 
професіона́лка, -лки, -лці; -на́лки, -на́лок
професіона́льний, -на, -не 
профе́сія, -сії, -сією; -фе́сії, -фе́сій 
профе́сор, -ра, -рові; -сори, -сорів 
профе́сорство, -ва, -ву 
профе́сорський, -ка, -ке 
професорува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
професу́ра, -ри, -рі 
профіла́ктика, -ки, -ці 
профілакти́чний, -на, -не 
профілакто́рій, -рію; -рії, -ріїв 
про́філь, -ля; -філі, -лів 
профільтрува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
Профінте́рн, -ну, -нові = Професі ́йний Інтернаціона́л
профорганіза́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
профо́рма, -ми; -фо́рми, -фо́рм 
профсою́з, -зу; -сою́зи, -зів
профсою́зний, -на, -не
профсою́зник, -ка; -ники, -ків
профспі ́лка, -пі ́лки, -пі ́лці; -пілки́, -ло́к
профспілча́нин, -на; -ча́ни, -ча́н
профспілча́нський, -ка, -ке
профуповнова́жений, -ного, -ному
профшко́ла, -ли; -ко́ли, -кі ́л
про́ханий, -на, -не
проха́ння, -ння; -ха́ння, -ха́нь і -ха́ннів
проха́ти, -ха́ю, -ха́єш і проси́ти, прошу́, про́сиш, -сять 
проха́ч, -ча́, -че́ві, -че́м; -хачі ́ , -чі ́в 
прохі ́д, -хо́ду; -хо́ди, -дів 
про́хі ́дка, -дки, -дці; -дки, -док 
прохідни́й, -на́, -не́ 
прохо́дження, -ння, -нню 
прохо́джуватися, -джуюся, -єшся 
прохо́дити, -хо́джу, -хо́диш; -хо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
проходи́ти, -ходжу́, -хо́диш; проходи́, -ді ́ть
прохожа́лий, -лого; -жа́лі, -лих
прохо́жий, -жого; -хо́жі, -жих 
прохоло́джений, -на, -не
прохоло́джувати, -ло́джую, -ло́джуєш
прохолоди́ти, -лоджу́, -ди́ш 
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процвіта́ти і проквіта́ти, -та́ю, -та́єш
процеду́ра, -ри; -ду́ри, -ду́р 
процензуро́ваний, -на, -не 
процензурува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
про́це́нт, -та; -це́нти, -тів 
проценто́вий, -ва, -ве 
проце́с, -су; -це́си, -сів 
проце́сія, -сії; -це́сії, -сій 
процесуа́льний, -на, -не 
проци́ндрити, -дрю, -дриш, -дрять 
проци́ндрювати, -рюю, -рюєш 
проці ́джений, -на, -не 
проці ́джувати, -джую, -джуєш 
проціди́ти, -джу́, -ці ́диш, -дять 
проча́нин, -на; -ча́ни, -ча́н 
проча́нка, -нки, -нці; -ча́нки, -нок 
прочини́ти, -ню́, -чи́ниш, -нять 
прочита́ти, -та́ю, -та́єш
про́чудо, -да, -ду; -чуда, -чуд 
прочуха́н, -на; -ха́ни, -нів 
прошелесті ́ти, -лещу́, -лести́ш 
про́шений, -на, -не 
прошепоті ́ти, -почу́, -поти́ш 
прошколярува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
прошпе́титися, -пе́чуся, -пе́тишся 
про́ща, -щі, -щі, -щею; про́щі, прощ 
проща́ння, -ння, -нню, -нням 
проща́ти, -ща́ю, -ща́єш; прости́ти, прощу́, прости́ш кому, кого 
про́що (чого) присл.; про що́, займ.
пруди́ус і прути́вус, -са; -си, -сів 
прудки́й, -ка́, -ке́
прудкі ́ший, -ша, -ше
пру́дко, присл.
пружи́на і спружи́на, -ни; -жи́ни, -жи́н
пружи́новий, -ва, -ве
пружо́к, -жка́; -жки́, -кі ́в
пруса́к, -ка́; -саки́, -кі ́в
Пру́ссія, -сії, -сією
пру́ський, -ка, -ке
пру́тик, -ка; -тики, -ків
пруто́к, -тка́; -тки́, -ткі ́в
пру́ття, -ття, -ттю, -ттям
пруча́тися, -ча́юся, -ча́єшся
прюне́ля, -лі, -лею (фр. la prunelle)
прюне́льовий, -ва, -ве
прягти́, пряжу́, -же́ш; пряг, прягла́
пря́диво, -ва, -ву
прядив’я́ний, -на, -не
пряді ́ння, -ння, -нню, в -нні
пря́дка, -дки, -дці; -дки, -док
пря́дочка, -чки, -чці
пря́жа, -жі, -жі, -жею; пря́жі, пряж
пря́жений, -на, -не
пря́жити, -жу, -жиш, -жать; пряж, пря́жте
пряме́сенький, -ка, -ке 
пряме́сенько, присл.
прями́й, -ма́, -ме́
прямі ́сінький, -ка, -ке
прямі ́сінько, присл.
пря́мо, присл.
прямови́сний, -на, -не

456



Російсько-український словник ділової мови

прямоку́тник, -ка
прямоку́тній, -ня, -нє
прямува́ння, -ння, -нню, в -нні
прямува́ти, -му́ю, -му́єш
прямце́м, присл.
пря́сти, пряду́, -де́ш, -де́ 
псало́м, -лма́; -лми́, -лмі ́в 
псалти́р, -ря́, -ре́ві; -тирі ́ , -рі ́в 
пса́льма, -ми; пса́льми, псальм 
псевдокля́сик, -ка; -сики, -ків 
псевдоклясици́зм, -му, -мові 
псевдокляси́чний, -на, -не
псевдоні ́м, -ма; -ні ́ми, -мів
псевдоуче́ний, -на, -не 
пси́сько, -ка, -кові; пси́ська, псиськ
психасте́нік, -ка; -ніки, -ків 
психастені ́я, -ні ́ ї, -ні ́єю
пси́хіка, -ки, -ці 
психі ́чний, -на, -не 
психія́тр, -ра; -я́три, -рів
психіятри́чний, -на, -не 
психіятрі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
психоаналі ́за, -зи; -лі ́зи, -лі ́з 
психогене́за, -зи, -зі (гр.) 
психо́за, -зи; -хо́зи (гр., ж. р.) 
психо́лог, -га; -логи, -гів (гр.)
психологі ́чний, -на, -не
психоло́гія, -гії, -гією (гр.)
психо́ме́тр, -ра; -ме́три, -рів
психоневро́за, -ро́зи; -ро́зи, -ро́з
психоневро́лог, -га; -логи, -гів 
психоневрологі ́чний, -на, -не 
психоневроло́гія, -гії, -гією 
психопа́т, -та; -па́ти, -тів 
психопатологі ́чний, -на, -не 
психопатоло́гія, -гії, -гією 
психоте́хніка, -ки, -ці 
психофі ́зика, -ки, -ці 
психофізи́чний, -на, -не 
психофізіоло́гія, -гії, -гією (гр.)
Псіхе́я, -хе́ї, -хе́єю (гр. міт.) 
Псков, -ва, -ву, в -ві (рос. м.); пско́вський, -ка, -ке 
пско́вець, -ко́вця; -ко́вці, -вців 
псо́ваний, -на, -не 
псува́ння, -ння, -нню, -нням 
псува́ти, псую́, псує́ш; псує́; не псуй, псу́йте 
псяр, -ра́; псярі ́ , -рі ́в 
пся́рня, -ні, -нею; пся́рні, пся́рень 
пся́чий, -ча, -че
Псьол, Псла, Псло́ві (р.); псі ́льськи́й, -ка́, -ке́
пта́ство, -ва, -ву
пта́ський, -ка, -ке 
птах, птаха́; птахи́, -хі ́в і пта́ха, -хи, -сі; пта́хи, птах
птахівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
птахівни́цтво, -тва, -тву
птахівни́чий, -ча, -че
пташа́, -ша́ти, -ша́ті, -ша́м; -ша́та, -ша́т
пташа́чий, -ча, -че
пташеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
пташи́ний, -на, -не
пта́шка, -шки, -шці; пташки́, пташо́к
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пташо́к, -шка́; -шки́, -кі ́в 
пти́ця, -ці, -цею; пти́ці, птиць
публі ́ка, -ки
пу́бліка, -ки, -ці (люди)
публіка́ція, -ції, -цією
публіко́ваний, -на, -не
публікува́ння, -ння, -нню
публікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
публіци́ст, -та; -ци́сти, -тів
публіцисти́чний, -на, -не
публіци́стка, -ки, -ці
публі ́чний, -на, -не
публі ́чність, -ности, -ності, -ністю
пуга́р, -ря́; -гарі ́ , -рі ́в
пу́гач, -ча, -чеві; -гачі, -чів 
пу́гу́! пу́гу-пу́гу! і пугу́-пугу́! виг. 
Пуґачо́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
пуд, пу́да, в пу́ді; пуди́, -ді ́в 
пу́дель, -деля; -делі, -лів
пу́динґ, -ґу; -ґи, -ґів (англ.)
пу́дра, -ри, -рі
парува́тися, -ру́юся, -ру́єшся
Пуе́рто-Рі ́ко (остр., есп. Puerto Rico), не відм.
пу́жално, -на, -ну; -жална, пу́жалн
пузи́р, -ря́, -ре́ві; -зирі ́ , -рі ́в
пузире́вий, -ва, -ве
пу́зо, -за, -зу; пу́за, пуз
пузце́, -ця́, -цю́
Пу́лково, -ва, -ву, -вом; пу́лківський, -ка, -ке
Пу́лмен, -на (ам. прізв.); пу́лменівський
пу́лмен, -на; -меті, -нів (вагон)
пуля́рда, -ди, -ді
пуляре́с, -са; -ре́си, -сів
пульвериза́тор, -ра; -тори, -рів
пульвериза́ція, -ції, -цією
пульверизува́ти, -ризу́ю, -зу́єш
пу́лька, -льки, -льці
пульс, -су; пу́льси, -сів
пульса́ція, -ції, -цією
пульсува́ти, -су́ю, -су́єш
пу́ндик, -ка; -дики, -ків
пункт, -ту; -кти, -тів
пункти́р, -ру; -ти́ри, -рів
пунктуа́льний, -на, -не
пунктуа́льність, -ности, -ності, -ністю
пунктуаці ́йний, -на, -не
пунктуа́ція, -ції, -цією
пунсо́н, -на; -со́ни, -нів
пунш, -шу, -шем; пу́нші, -шів
пу́п’янок, -нка; -янки, -нків
пу́п’яшок, -шка; -яшки, -шків
пурґа́, -ґи́, -зі ́  (хуртовина)
пури́зм, -му, -мові
пури́ст, -та; -ри́сти, -тів
пури́стський, -ка, -ке
пурита́нець, -нця; -та́нці, -ців
пурита́нство, -ва, ву
пурита́нський, -ка, -ке
пу́рпур, -ру; -пури, -рів
пурпу́ра, -ри, -рі
пусте́ля, -лі, -лею; -те́лі, -те́ль і пусти́ня, -ні, -нею; -ти́ні, -ти́нь 
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пусте́льний, -на, -не 
пусте́льник, -ка; -ники, -ків 
пусти́й, -та́, -те́ 
пусти́нний = пусте́льний, -на, -не
пусти́ня, див. пусте́ля
пусти́р, -ря́; -тирі ́ , -рі ́в
пусти́ти, пущу́, пу́стиш, -тять
пусті ́сінький, -ка, -ке
пу́стка, пу́стки, -стці; пу́стки, пу́сток
пустотли́вий і пустовли́вий, -ва, -ве
пу́стощі, -щів, -щам
пустува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
Пути́вель, -вля, -влеві, в -влі (м.)
пути́вельський, -ка, -ке
Пути́вельщина, -ни, -ні
пути́[і ́ ]вець, -вця; -вці, -вців
пути́вка, -вки, -вці; -ти́вки, -вок (яблуко)
пу́тній, -ня, -нє
пу́тність, -ности, -ності, -ністю
пу́тньо, присл.
пу́то, -та, -тові; пу́та, пут
пуття́, -ття́, -ттю́
путч, -ча; пу́тчі, -чів (нім., Putsh)
путя́щий, -ща, -ще
путь, -ті ́ , -ті ́ , пу́ттю; путі ́ , -те́й (ж. р.)
пух, пу́ху, -хові, в пуху́
пухи́[і ́ ]р, -ря́; -рі ́ , -рі ́в 
пухке́нький, -ка, -ке 
пухки́й, -ка́, -ке́ 
пу́хкість, -кости, -кості, -кістю 
пухкі ́ший, -ша, -ше 
пу́цьвері[н]нок, -нка; -нки, -нків 
пуче́чок, -че́чка, у -че́чку; -че́чки 
пучо́к, пучка́, в -чку́; -чки́, -чкі ́в
Пуччі ́ні (іт. комп. Puccini), не відм.
пушка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
пушка́рський, -ка, -ке
Пу́шкін, -на, -нові, -ном (рос. поет); пу́шкінський, -ка, -ке 
пу́ща, -щі, -щею; пу́щі, пущ 
Пу́ща-Води́ця, Пу́щі-Води́ці 
пу́щення, -ння, -нню, в -нні 
пфа́льцграф, -фа; -фи, -фів 
пфе́ніґ, -ґа; -ніґи, -ґів 
пхи́нькати і пхи́кати, -каю, -каєш 
пшени́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
пшени́чка, -чки, -чці; -ни́чки, -чок 
пшени́чний, -на, -не 
пшени́чник, -ка; -ники, -ків 
пші ́нка, -нки, -нці 
пшоно́, -на́, -ну́; пшо́на, пшо[і]н
пшоня́ний, -на, -не
пшут, -та; пшути́, -ті ́в (фр.)
пюпі ́тр, -тра; -пі ́три, -трів
пюре́ (фр.), не відм. (н. р.) 
п’я́вка, -вки, -вці; п’я́вки́, -во́к 
п’ядь, -ді, -ді, п’я́ддю; п’я́ді, -дей і -дів, -дями і -дьми
п’я́ло, -ла, -лу; п’я́ла, п’ял і п’я́лів
п’я́льці, -ців і п’я́льця, п’я́лець
п’яне́нний, -на, -не
п’яне́нький, -ка, -ке
п’я́ний, -на, -не
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п’я́ниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
п’яни́чка, -чки, -чці; -ни́чки, -чок
п’яні ́сінький, -ка, -ке
п’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
п’янки́й, -ка́, -ке́
п’я́нство, -ва, -ву
п’янува́тий, -та, -те 
п’я́нчити, -нчу, -нчиш, -нчать; не п’янч, п’я́нчте
п’яню́га, -ги, -зі; -ню́ги, -ню́г
п’яню́жка, -жки, -жці; -ню́жки, -жок
Пясе́цький, -кого, -кому (прізв.)
Пяст, -та, -тові (прізв.)
п’я́сти́ся і пну́тися, пну́ся, пне́шся
п’ясть, -сти, -сті, -стю
п’ята́, -ти́; п’я́ти, п’ят
п’ята́к, -ка; -таки́, -кі ́в
п’ятдеся́т, п’ятдесятьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
п’ятдеся́тий, -та, -те
п’ятдеся́тка, -тки, -тці; -тки, -ток
п’ятдесят(и)лі ́тній, -ня, -нє
п’ятдесят(и)лі ́ття, -ття, -ттю; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
п’ятдеся́тник, -ка; -ники, -ків 
п’ятдесят(и)рі ́чний, -на, -не 
п’ятдесят(и)рі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям 
п’ятери́к, -ка́; -рики́, -кі ́в 
п’ятери́чка, -чки, -чці = п’яті ́рка 
п’я́теро, -ро́х, -ро́м, -рома́
П’ятиго́рськ, -ку, в -ку (курорт)
п’ятиго́рський, -ка, -ке
п’ятиде́нний, -на, -не
п’ятизло́тник, -ка; -ники, -ків
п’я́тий, -та, -те
п’ятикля́сник, -ка; -ники, -ків
п’ятику́тник, -ка; -ники, -ків
п’ятику́тній, -ня, -нє
п’ятилі ́тка, -тки, -тці; -лі ́тки, -лі ́ток
п’ятилі ́тній, -ня, -нє
п’ятимі ́сячний, -на, -не
п’ятирі ́чка, -чки, -чці; -рі ́чки, -рі ́чок (від п’ять і рік)
п’ятирі ́чний, -на, -не
п’ятирі ́ччя, -ччя, -ччю, в -ччі; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
п ятисоте́нний, -на, -не
п’ятити́сячний, -на, -не
п’ятитомо́вий, -ва, -ве
п’ятифунто́вий, -ва, -ве
п’я́тінка, -нки, -нці; -нки, -нок (зм. від п’я́тниця) 
п’яті ́речко, не відм. 
п’яті ́рка, -рки, -рці; -ті ́рки, -ті ́рок 
п’яті ́рко, не відм. 
п’ятірня́, -ні ́ , -не́ю; -ті ́рні ́ , -ті ́ре́нь 
п’я́тка, -тки, -тці; п’я́тки́, -ток 
п’ятна́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́ 
п’ятна́дцятий, -та, -те 
п’ятнадцятилі ́тній, -ня, -нє
п’ятна́дцятка, -тки, -тці; -тки, -ток 
п’ятна́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́ 
п’я́тниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
п’я́тничний, -на, -не 
п’ятсо́т, п’ятьо́х (п’яти́) сот 
п’ятсо́тий, -та, -те 
п’ятсотлі ́тній, -ня, -нє
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п’ятсотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
п’ятсотрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
п’ятсотти́сячний, -на, -не
п’ять, -тьо́х, -тьо́м, п’ятьма́
Р 
раб, -ба́, ра́бе! -би́, -бі ́в, -ба́м
ра́бин, -на; -бини, -нів 
рабині ́зм, -му, -мові 
раби́ня, -ні, -нею, -не! -би́ні, -би́нь 
рабівни́к (зах.) = грабі ́жник, -ка
Рабле́ (фр. письм. Rabelais), не відм.
ра́бство, -ва, -ву, в -ві
ра́бський, -ка, -ке
ра́вві, не відм.
равелі ́н, -ну; -лі ́ни, -нів
Раве́нна, -нни (м.); раве́нський
ра́влик, -ка; -лики, -ків
равт, -ту, на -ті; ра́вти, -тів
раґу́ (страва), не відм. (н. р.)
ра́да, -ди, -ді; ра́ди, рад
радапара́т, -ту, -тові
раде́сенький, -ка, -ке 
раджа́, -джі ́ , -дже́ю; ра́джі, радж; і ра́джів
Радзіві ́л, -ла (прізв.). Радзіві ́лів, -лова, -ве
ради кого, чого, прийм. 
Радиво́н, див. Радіо́н
ради́й, -да, -де з чого і чому
ради́й не ради́й
радика́л, -ла; -ка́ли, -лів
радикалі ́зм, -му, -мові
радика́лка, -лки, -лці; -ка́лки, -ка́лок
радика́льний, -на, -не 
радика́льно, присл.
ра́дити, ра́джу, ра́диш, ра́дить, ра́дять; радь, ра́дьмо, ра́дьте
ра́дій, -дію, -дієві, -дієм
раді ́ння, -ння (від раді ́ти)
ра́діо, не відм.; тільки ор. ра́діом. Переда́ти ра́діом
радіоакти́вність, -ности, -ності, -ністю
радіоапара́т, -та; -ра́ти, -тів 
радіоголосномо́вець, -мо́вця; -ці, -ців
радіоелеме́нт, -та; -ме́нти, -тів
радіо́лог, -га; -логи, -гів
радіоло́гія, -гії, -гією
Радіо́н і Радиво́н, -на. Радіо́нович, -ча. Радіо́нівна, -вни. Радіо́нів, -нова, -нове 
радіо́метр, -ра, -ру 
радіопередава́ння, -ння, -нню (а не радіопереда́ча (рус.)) 
радіоприйма́ч, -ча́, -че́ві; -мачі ́ , -чі ́в 
радіопрогра́ма, -ми; -ра́ми, -ра́м 
радіоско́п, -па; -ко́пи, -пів 
радіоста́нція, -ції; -та́нції, -цій 
радіотелегра́ма, -ми; -ра́ми, -ра́м 
радіотелегра́ф, -фа; -гра́фи, -фів 
радіоте́хнік, -ка; -ніки, -ків
радіоте́хніка, -ки, -ці
раді ́сінький, -ка, -ке
ра́дісний, -на, -не
ра́дісно, присл.
ра́дість, -дости, -дості, -дістю
раді ́ти, -ді ́ю, -ді ́єш; раді ́й, -ді ́ймо, -ді ́йте з чого, чому 
Раді ́щев, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.) 
ра́діюс, -са; -юси, -сів 

461



Російсько-український словник ділової мови

радія́льний, -на, -не 
радія́тор, -ра; -тори, -рів 
Раднарко́м, -му, -мові, в -ко́мі = Ра́да Наро́дніх Коміса́рів 
раднарко́мівський, -ка, -ке
ра́дник, -ка; -ники, -ків 
радні ́ше, присл. = ра́дше 
радні ́ший, -ша, -ше
ра́до, присл.
Ра́дом, -му, в -мі (м.); ра́домський
Ра́домишель, -шля, -леві, в -шлі (м.); ра́домиський, -ка, -ке 
Ра́домищина, -ни, -ні 
ра́дощі, -щів, -щам 
Радсою́з, -зу, -зові, в -зі 
радсою́зний, -на, -не 
ра́дувати(ся), -дую(ся), -дуєш(ся) 
ра́дця, -ці, -цею; ра́дці = ра́дник 
Ра́дченко, -ка, -кові (прізв.) 
Радчу́к, -ка́, -ко́ві (прізв.) 
ра́дше, присл. = скорі ́ше, радні ́ше, охітні ́ше
радя́нський, -ка, -ке
радя́нсько-німе́цький, -ка, -ке
радя́нсько-туре́цький, -ка, -ке 
Радько́, -ка́, -ко́ві (прізв.)
раж, -жу, у -жі
раз, ра́зу; рази́, разі ́в і раз; раз звичайно після числівників: п’ять раз; бага́то разі ́в; завжди 

разі ́в сто
Ра́зґрад, -ду, в -ді (м.)
рази́ти, ражу́, -зи́ш, -зя́ть
разко́м, присл.
разови́й, -ва́, -ве́
разо́к, -зка́; разки́, -зкі ́в 
ра́зо́м, присл.
раз-по́-раз, присл.
раз-разо́м, присл.
раз-у-ра́з, присл.
Раїс́а, -си, Раїс́ин, -на, -не
ра́їти, звич. ра́яти
рай, ра́ю, ра́єві, в раю́; раї,́ -їв́
райвиконко́м, -му, -мові, в -мі
райде́рево, -ва, -ву; -рева́, -ре́в
ра́йдуга, -ги, -зі; -дуги, -дуг
Райн, -ну, на -ні (р. Rhein); ра́йнський
райнва́йн, -ну (вино)
райо́н, -ну, в -ні; -йо́ни, -нів
райо́нний і районо́вий, -ва, -ве
районо́ваний, -на, -не
районува́ння, -ння, -нню, -нням
районува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є
райнарко́м, -му, в -мі
райсфе́дер, -ра; -дери, -рів (нім.)
ра́йський, -ка, -ке
райхсве́р, -ру, -рові (нім.)
ра́йхсрат, -ту, -тові, в -раті (нім.)
ра́йхстаґ, -ґу, -ґові, в -тазі (нім. Reichstag)
ра́йця = ра́дник, -ка
рак, -ка, -кові, ра́че! ра́ки, -ків
раке́та, -ти; -ке́ти, -ке́т
ракло́, -ла́; -ло́ві; ра́кла, ра́клів
ра́котиця, -ці, -цею; -тиці, -тиць
ра́лений, -на, -не
ра́лення, -ння, -нню, -нням
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рале́ць, -льця́, -це́ві
ра́лити, ра́лю, -лиш, -лять; раль, ра́льте
ра́ло, -ла, -лу; ра́ла, рал 
ра́ма, -ми; ра́ми, рам
Рама́яна, -ни (санскр. епопея)
раме́но́, -на́, -ну́; раме́на, -ме́н
ра́мка, -ки; ра́мки, -мок
ра́мпа, -пи, -пі; ра́мпи, рамп
ра́мці, -ців, -цям; слід уживати ра́мки, -мок
ра́м’я (руб’я), -м’я, -м’ю, -м’ям 
ра́на, -ни; ра́ни, ран 
ранґ, -ґу, у -зі; ра́нґи, -ґів (ч. р.) і ра́нґа, -ґи; ра́нґи, ранґ (ж. р.) (нім. der Rang) 
ранґови́й, -ва́, -ве́
рандеву́ (фр.), не відм. (н. р.)
ра́нений, -на, -не 
ране́нько, ране́сенько, присл. 
ране́сенький, -ка, -ке 
ра́нець, -нця; ра́нці, -ців 
ранжи́р, -ру; -жи́ри, -рів 
ра́нити, ра́ню, -ниш, -нять; не рань, ра́ньмо, ра́ньте
ранісінько, присл.
рані ́ш, присл.
рані ́ший, -ша, -ше
ра́нішній і вра́нішній, -ня, -нє = ранко́вий
ра́нком, присл.
ра́нник, -ку, -кові (росл.)
ра́нній, -ня, -нє
ра́ння, -ння = ра́нок. Від са́мого ра́ння
ранньохристия́нський, -ка, -ке
ра́но, присл.
ра́но-вра́нці, присл.
ра́нок, -нку, -нкові; ра́нки, -ків
ра́но-поране́ньку, присл.
ра́но-ране́нько, ра́но-ране́сенько
рантьє́ (фр.), не відм. (ч. р.)
ра́ньше, присл.
рапі ́ра, -ри; -пі ́ри, -пі ́р
ра́порт, -ту, в -ті; -порти, -тів
рапортува́ти, -ту́ю, -ту́єш
Раппа́лло (м.), не відм.; раппа́льський, -ка, -ке, Раппа́льська умо́ва 
рапсо́д, -да; -со́ди, -дів 
рапсоди́чний, -на, -не 
рапсо́дія, -дії, -дією 
рапто́вий, -ва, -ве 
рапто́вість, -вости, -вості, -вістю 
ра́птом, рапто́во, присл. 
рарите́т, -ту; -те́ти, -тів 
рарите́тний, -на, -не 
ра́ріг, ра́рога; -роги, -гів (птах) 
ра́са, -си; ра́си, рас 
Расі ́н, -на (фр. письм. Racine) 
Растре́ллі (архітект.), не відм. 
ра́тгавс, -су (нім. das Rathhaus) = ра́туша 
ратифіка́ція, -ції, -цією
ратифіко́ваний, -на, -не 
ратифікува́ння, -ння, -нню, -нням 
ратифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
ра́тиця, -ці, -цею; -тиці, -тиць 
ра́тище, -ща, -щу, -щем; -тища, -тищ
ра́туша, -ші, -ші, -шею; -туші, -туш (ж. р.) і ра́туш, -шу, -шеві; -ші, -шів (ч. р.)
рафаелі ́ти, -тів, -там
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Рафае́ль, -ля, -леві (іт. худ.) 
Рафаїл́, -ла. Рафаїл́ович, -ча. Рафаїл́івна, -вни. Рафаїл́ів, -лова, -ве 
рафіна́да, -ди, -ді (ж. р., фр. la raffinade) і рафіна́д, -ду, -дові (ч. р.)
рафіна́рня, -ні, -нею; -на́рні, -на́рень
рафіно́ваний, -на, -не
рафінува́ти, -ну́ю, -ну́єш
рахатлуку́м, -му (тур.)
Рахи́ль, -хи́лі, -лі, -хи́ллю, -хи́ле! Рахи́лин, -на, -не
рахівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
рахівни́цтво, -ва, -ву
рахівни́чий, -ча, -че
рахі ́т, -ту, -тові
рахіти́зм, -му, -мові
рахі ́тик, -ка; -тики, -ків
рахіти́чний, -на, -не 
рахма́нний, -на, -не
рахма́нський, -ка, -ке
рахо́ваний, -на, -не
рахува́ння, -ння, -нню, -нням
рахува́ти, раху́ю, раху́єш, -ху́є
рахунко́вий, -ва, -ве
раху́нок, -нку (ліку) і -нка (квитка), в -ху́нку; -ху́нки, -нків
раціоналіза́тор, -ра; -тори, -рів
раціоналіза́ція, -ції, -цією
раціоналі ́зм, -му, -мові
раціоналізо́ваний, -на, -не
раціоналізува́ння, -ння, -нню
раціоналізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
раціоналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
раціоналісти́чний, -на, -не
раціона́льний, -на, -не
ра́ція, -ції, -цією
ра́ча́чий, -ча, -че (від рак)
ра́чий, -ча, -че
ра́чити (зволяти), ра́чу, ра́чиш, -чать; рач, ра́чте
ра́чки, присл. 
рачкува́ння, -ння, -нню
рачкува́ти, -чку́ю, -чку́єш
ра́шпіль, -пеля, -пелеві; -пелі, -лів
раюва́ння, -ння, -нню, в -нні
раюва́ти, раю́ю, раю́єш; раю́й, раю́йте; раю́ючи
Ра́я, Ра́ї, Ра́єю, Ра́є! Ра́їн, -їна, -їне
ра́яти, ра́ю, ра́єш; рай, ра́йте кому що
рва́ний, -на, -не
рва́ти, рву, рвеш, рве, рвуть; рви, рвім, рвіть; рвучи́
рвачки́й, -ка́, -ке́
рвону́ти(ся), -ну́(ся), -не́ш(ся)
реабіліта́ція, -ції, -цією 
реабіліто́ваний, -на, -не 
реабілітува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
реаґува́ння, -ння, -нню 
реаґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш (лат.-нім. reagieren)
реакти́в, -ву; -ти́ви, -вів 
реакти́вний, -на, -не 
реакти́вність, -ности, -ності, -ністю
реакці ́йний, -на, -не 
реакціоне́р, -ра; -не́ри, -рів 
реа́кція, -ції, -цією; реа́кції, -цій 
реа́л, -ла, в -лі; реа́ли, -лів
реаліза́ція, -ції, -цією 
реалі ́зм, -му, -мові 
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реалізо́ваний, -на, -не 
реалізува́ння, -ння, -нню 
реалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
реалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
реалісти́чний, -на, -не 
реа́льний, -на, -не 
реа́льність, -ности, -ності, -ністю 
ребе́рце, -ця, -цю; -бе́рця, -бе́рець 
ребро́, -ра́, -ру́; ре́бра, ре́бер 
ре́бус, -са; -буси, -сів
рев, ре́ву, ре́вові, у ре́ві
рева́нш, -шу, -шеві, -шем; -ва́нші, -шів
Реве́кка, -ве́кки, -ве́цці. Реве́ччин, -на, -не
ревеля́ція, -ції, -цією
Ре́вель, -велю, в -велі (м.); ре́вельський, -ка, -ке
ревера́нс, -су; -ра́нси, -сів
реве́рсія, -сії, -сією
ревізі ́йний, -на, -не
ревізіоні ́зм, -му, -мові
ревізіоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
ревізіоні ́стський, -ка, -ке
реві ́зія, -зії; -ві ́зії, -зій
ревізо́ваний, -на, -не
ревізо́р, -ра, -рові; -зо́ри, -рів
ревізо́рський, -ка, -ке
ревізува́ння, -ння, -нню
ревізува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
реві ́зький, -ка, -ке
реві ́ння, -ння, -нню, в -нні
реві ́ти, реву́, реве́ш; реві ́в, -ві ́ла
ревмати́зм, -му; -ти́зми, -мів
ревмати́чний, -на, -не
ре́вний, -на, -не
ре́вно і ре́вне, присл. 
ре́внощі, -щів, -щам 
ревнува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
революці ́йний, -на, -не 
революціоне́р, -ра; -не́ри, -рів 
революціоне́рка, -рки, -рці; -не́рки 
революціонізо́ваний, -на, -не 
революціонізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
револю́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
револьве́р, -ра; -ве́ри, -рів 
ревти́, реву́, реве́ш; рів, ревла́ і частіше реві ́в, реві ́ла (від реві ́ти)
реву́чий, -ча, -че
ревю́ (фр.), не відм. (н. р.)
ре́гіт, -готу, -готові, в -готі 
регітня́ і реготня́, -ні ́ , -не́ю 
регота́ння, -ння, -нню, -нням 
регота́ти, -гочу́, -го́чеш, -го́чуть з кого, з чого і чого 
реготли́вий, -ва, -ве 
реготня́ і регітня́, -ні ́ , -не́ю 
реготу́н, -на́; -туни́, -ні ́в
реготу́ха, -хи, -сі; -ту́хи, -ту́х 
реґа́лії, -лій, -ліям (лат. regalia)
реґенера́тор, -ра; -тори, -рів 
реґенера́ція, -ції, -цією (лат.)
ре́ґе́нт, -та; -ти, -тів (лат., тимч. державець)
ре́ґе́нтство, -ва, -ву
реґіме́нт, -ту; -ме́нти, -тів 
Реґі ́на, -ни, -ні (ж. ім’я) 
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реґі ́стр, -ра; -ґі ́стри, -рів (в машинах, інструментах тощо) 
реґля́ме́нт, -ту, в -ті; -ме́нти, -тів 
реґлямента́ція, -ції, -цією 
реґляменто́ваний, -на, -не 
реґляментува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
реґлямо́ваний, -на, -не 
реґлямува́ти, -му́ю, -му́єш = реґляментува́ти
реґля́н, -ну (фасон)
реґре́с, -су, -сові (лат. regressus)
реґреси́вний, -на, -не
реґре́сія, -сії, -сією 
реґресува́ти, -су́ю, -су́єш
ре́ґула, -ли (лат. regula, статут)
ре́ґули, -ґул = мі ́сячки
реґулюва́ння, -ння, -нню, в -нні
реґулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
реґуля́рний, -на, -не
реґуля́рність, -ности, -ності, -ністю
регуля́рно, присл.
реґуляти́вний, -на, -не 
реґуля́тор, -ра; -тори, -рів 
реґульо́ваний, -на, -не 
редаґува́ння і редактува́ння, -ння 
редаґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш і редактува́ти, -кту́ю, -кту́єш 
реда́ктор, -ра; -кто́ри́, -рі ́в 
реда́кторство, -ва, -ву 
реда́кторський, -ка, -ке 
редакці ́йний, -на, -не 
реда́кція, -ції, -цією; -ції, -цій
рединґо́т, -та (фр.-англ.)
редколе́ґія, -ґії, -ґією 
редуко́ваний, -на, -не 
редукува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
реду́кція, -ції, -цією; -ції, -цій 
реду́та, -ти; -ду́ти, -ду́т (ж. р.; фр. la redoute)
ре́дька, -ки, -дьці; ре́дьки, ре́дьок 
Ре́дька, -дьки, -дьці (прізв.). Ре́дьчин, -на, -не
ре́є́нт, -та; -ти, -тів (керівн. хору) 
реє́стр, -ра, в -рі; -є́стри, -рів 
реєстра́тор, -ра; -тори, -рів 
реєстра́торка, -рки, -рці; -торки, -рок
реєстра́торський, -ка, -ке
реєстрату́ра, -ри, -рі 
реєстраці ́йний, -на, -не 
реєстра́ція, -ції, -цією; -ції, -цій
реєстро́ваний, -на, -не 
реєстро́вий, -ва, -ве 
реєструва́ння, -ння, -нню, -нням 
реєструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
режи́м, -му; -жи́ми, -мів 
режисе́р, -се́ра; -се́ри, -рів 
режисе́рка, -рки, -рці; -се́рки, -рок
режисе́рство, -ва, -ву 
режисе́рський, -ка, -ке 
режисува́ти, -су́ю, -су́єш 
режису́ра, -ри, -рі; -су́ри, -су́р 
резе́рва, -ви; -зе́рви, -зе́рв (ж. р.; фр. la reserve) 
резерві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів 
резе́рвний, -на, -не 
резервуа́р, -ру; -а́ри, -рів
резиґна́ція, -ції, -цією (лат. resignatio)
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резиґнува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
резиде́нт, -та; -де́нти, -тів 
резиде́нтський, -ка, -ке 
резиде́нція, -ції, -цією; -де́нції, -цій 
резолюти́вний, -на, -не 
резолю́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
резо́н, -ну; -зо́ни, -нів
резона́тор, -ра; -тори, -рів 
резоне́р, -не́ра; -не́ри, -рів 
резоне́рка, -рки, -рці; -не́рки, -рок 
резо́нний, -на, -не 
резо́нність, -ности, -ності, -ністю
резо́нно, присл. 
резонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
результа́т, -ту; -та́ти, -тів
результати́вний, -на, -не 
резюме́ (фр.), не відм. (н. р.)
резюмо́ваний, -на, -не 
резюмува́ти, -му́ю, -му́єш 
ре́йвах, -ху, в -сі 
рейд, -ду, в -ді; ре́йди, -дів 
ре́йка, -ки, -ці; ре́йки, ре́йок 
рейме́нтар, -ря; -тарі, -рів 
Реймс, -су в -сі (фр. м. Reims); ре́ймський, -ка, -ке
рейс, -су, в -сі; ре́йси, -сів (під час плавби)
ре[а]йту́зи, -ту́зів, -зам 
ре́квієм, -му, в -мі; -єми, -мів (ч. р.)
реквізи́т, -ту, -тові
реквізи́ція, -ції; -зи́ції, -цій
реквізо́ваний, -на, -не
реквізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
Реклю́ (фр. географ Reclus), не відм. 
рекля́ма, -ми; -ля́ми, -ля́м 
реклямі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів 
реклямо́ваний, -на, -не 
реклямува́ння, -ння, -нню 
реклямува́ти, -му́ю, -му́єш 
рекоґносци́рува́ти, -ру́ю, -ру́єш
рекомендаці ́йний, -на, -не 
рекоменда́ція, -ції, -цією; -да́ції, -цій
рекомендо́ваний, -на, -не
рекомендува́ння, -ння, -нню 
рекомендува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
реконструйо́ваний, -на, -не
реконстру́кція, -ції, -цією; -ції, -цій
реконструюва́ння, -ння, -нню 
реконструюва́ти, -трую́ю, -ю́єш
реко́рд, -ду; -ко́рди, -дів 
рекреа́ції, -цій, -ціям 
рекреаці ́йний, -на, -не
рекредити́ва, -ви, -ві (відклична грамота)
ре́крут, -та; -ти, -тів = не́крут
рекру́тський = не́кру́тський, -ка, -ке 
рекру́тчина і не́кру́тчина, -ни 
ректи́, речу́, -че́ш, -чу́ть (старе) 
ре́ктор, -ра; -тори, -рів 
ре́кторство, -ва, -ву 
ре́кторський, -ка, -ке 
ректорува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
релігі ́йний, -на, -не
релігі ́йність, -ности, -ності, -ністю 
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релі ́гія, -гії, -гією; -гії, -гій (лат.) 
релі ́квія, -вії; -вії, -вій 
ре́лі, -ль = го́йдалка
ре́ля, -лі (у лірників)
реляти́вний, -на, -не
реля́ція, -ції, -цією
рельє́ф, -фа і -фу; -є́фи, -фів
рельє́фний, -на, -не
ре́льси, -сів, -сам = ре́йки
ремане́нт, -ту, -тові
рема́рка, -ки, -ці; -ма́рки, -ма́рок
ременя́ка, -ки, -ці; -ня́ки, -ня́к
ремество́, -ва́, -ву́; -ме́ства, -ме́ств і ремесло́, -ла́, -лу́; -ме́сла, -ме́сел
ремиґа́ння, -ння, -нню, в -нні
ремиґа́ти, -ґа́ю, -ґа́єш, -ґа́є
ремі ́з, -зу, в -зі
ремінґто́н, -на, на -ні (пис. маш.; від власн. ім. винах. Remington)
реміне́ць, -мінця́, -мінце́ві, -це́м; -мінці ́ , -нці ́в
ремінісце́нція, -ції; -ції, -цій
ремі ́нний, -на, -це 
ремі ́нник (пояс), -ка; -ники, -ків 
ремі ́ння, -ння, -нню, -нням 
ре́мінь, -мені; -мені, -нів (пояс) 
ремі ́нь, -ме́ню; -ме́ні, -ме́нів (матеріял)
ремісни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
ремісникува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
ремісни́цтво, -ва, -ву 
ремісни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
ремісни́цький, -ка, -ке 
ремо́нт, -ту, в -ті; -мо́нти, -тів 
ремонте́р, -те́ра; -те́ри, -рів
ремонто́ваний, -на, -не
ремонтува́ння, -ння, -нню
ремонтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
ре́мство, -ва, -ву
ре́мствувати, -вую, -вуєш на кого, на що
ренеґа́т, -та; -ґа́ти, -тів (з лат.)
ренеґа́тка, -тки, -тці; -ґа́тки, -ґа́ток
ренеґа́тство, -ва, -ву
ренеґа́тський, -ка, -ке
ренеса́нс, -су, -сові 
рене́та, -ти, -ті; -не́ти, -не́т (яблука)
Ре́ні Ґві ́до (іт. худ.), не відм.
реноме́ (фр.), не відм. (н. р.)
ре́нське, -кого, -кому
ре́нта, -ти, -ті; ре́нти, рент
рента́бельний, -на, -не
Ре́нтґен, -на, -нові; Ре́нтґе́нів, -нова, -нове; ре́нтґенівський. Ре́нтґенове промі ́ння
рентґено́лог, -га; -логи, -гів
рентґенологі ́чний, -на, -не
рентґеноло́гія, -гії, -гією
Реньє́ Анрі ́  (фр. письм. Henri de Régnier), не відм. 
Реомю́р, -ра; за Реомю́ром 
реорганіза́тор, -ра; -тори, -рів 
реорганіза́ція, -ції, -цією 
реорганізо́ваний, -на, -не
реорганізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
ре́паний, -на, -не
репара́ції, -цій, -ціям 
репараці ́йний, -на, -не 
ре́пати(ся), -паю(ся), -паєш(ся)
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репертуа́р, -ру; -а́ри, -рів 
репети́рувати, -рую, -руєш кого
репети́тор, -ра; -тори, -рів 
репети́торка, -рки, -рці; -торки, -рок
репети́торський, -ка, -ке
репети́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
репетува́ння, -ння, -нню
репетува́ти, -ту́ю, -ту́єш = галасува́ти
репі ́жити, -пі ́жу, -пі ́жиш, -пі ́жать; репі ́ж, -пі ́жмо, -пі ́жте
ре́пліка, -ки, -ці; -ліки, -лік
Репні ́н, -на́, -но́ві, -но́м (рос. прізв.)
ре́пнути, ре́пну, ре́пнеш, -нуть 
репорте́р, -ра; -те́ри, -рів 
репорте́рка, -рки, -рці; -те́рки, -рок
репорте́рський, -ка, -ке 
репрезента́нт, -та; -та́нти, -тів 
репрезента́нтський, -ка, -ке 
репрезента́ція, -ції, -цією 
репрезенто́ваний, -на, -не
репрезентува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
репреси́вний, -на, -не 
репре́сія, -сії, -сією; -ре́сії, -сій
реприма́нда, -ди; -ма́нди, -дів (ж. р. фр. la réprimande)
репродуко́ваний, -на, -не
репродукува́ти, -ку́ю, -ку́єш
репроду́кція, -ції; -ції, -цій
репти́лька, -льки, -льці; -ти́льки, -ти́льок
репти́льний, -на, -не
ре́птух і ре́птюх, -ха; -хи, -хів
репута́ція, -ції, -цією; -та́ції, -цій
реп’я́х, -ха; -яхи́, -хі ́в
реп’яшо́к, -шка́, на -шку́; -яшки́, -шкі ́в
рескри́пт, -ту, в -ті; -ри́пти, -птів
ресо́ра, -ри; -со́ри, -со́р
респе́кт, -ту, -тові
респіра́тор, -ра; -тори, -рів
респу́бліка, -ки, -ці; -ліки, -лік
республіка́нець, -нця, -нцеві, -ка́нцю! -ка́нці, -ців
республіка́нка, -нки, -нці; -ка́нки, -нок
республіка́нський, -ка, -ке
реставра́тор, -ра; -тори, -рів 
реставра́торка, -рки, -рці; -торки, -рок
реставра́торський, -ка, -ке
реставраці ́йний, -на, -не 
реставра́ція, -ції, -цією; -ра́ції, -цій 
реставро́ваний, -на, -не 
реставрува́ння, -ння, -нню 
реставрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
рестора́н, -ну, в -ні; -ра́ни, -нів
рестора́нний, -на, -не 
рестора́ція, -ції; -ра́ції, -ра́цій 
ресу́рс, -су, -сові; -су́рси, -сів
рете́льний, -на, -не 
рете́льність, -ности, -ності, -ністю
рете́льно, присл.
ретира́да, -дії, -ді 
рети́руватися, -руюєя, -руєшся 
ре́[и́]тор, -ра; -тори, -рів (гр.) 
ре[и]то́рика, -ки, -ці 
ре[и]тори́чний, -на, -не
рето́рта, -ти; -то́рти, -то́рт 
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ретроґра́д, -да; -ра́ди, -дів (лат.) 
ретроґра́дний, -на, -не 
ретроспекти́вний, -на, -не 
ретуше́р, -ра; -ше́ри; -рів 
ретушо́ваний, -на, -не 
ретушува́ння, -ння, -нню 
ретушува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
ретязо́к, -зка́; -зки́, -зкі ́в 
ре́тязь, -зя, на -зі; -тязі, -зів і ре́тяз, -за; -зи, -зів 
рефера́т, -ту, в -ті; -ра́ти, -тів 
рефере́ндум, -му, -мові; -думи, -мів (ч. р.)
рефере́нт; -та; -ре́нти, -тів
реферо́ваний, -на, -не 
реферува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є 
рефле́кс, -кса; -ле́кси, -ксів 
рефлексі ́йний, -на, -не
рефле́ксія, -ксії, -ксією; -ле́ксії, -ле́ксій
рефлексологі ́чний, -на, -не
рефлексоло́гія, -гії, -гією
рефлекти́вний, -на, -не 
рефле́ктор, -ра; -тори, -рів 
рефлекто́рний, -на, -не 
рефо́рма, -ми; -фо́рми, рефо́рм 
реформа́тор, -ра; -тори, -рів 
реформато́ріюм, -му, в -мі (ч. р.) 
реформа́торство, -ва, -ву 
реформа́торський, -ка, -ке 
реформа́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
реформі ́зм, -му, -мові 
реформі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
реформі ́стський, -ка, -ке 
реформо́ваний, -на, -не 
реформува́ння, -ння, -нню 
реформува́ти, -му́ю, -му́єш
рефре́н, -ре́на; -ре́ни, -нів 
рецензе́нт, -та; -зе́нти, -тів 
рецензе́нтський, -ка, -ке 
реце́нзія, -зії, -зією; -це́нзії, -зій 
рецензо́ваний, -на, -не 
рецензува́ння, -ння, -нню 
рецензува́ти, -зу́ю, -зу́єш
реце́пт, -та, в -ті; -це́пти, -тів 
рецепта́р, -ря́; -тарі ́ , -рі ́в 
рециди́в, -ву; -ди́ви, -вів 
рецидиві ́зм, -му, -мові 
рецидиві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
рече́вий і речови́й, -ва́, -ве́ 
речене́ць, -ченця́; -ченці ́ , -ці ́в 
ре́чення, -ння, в -нні; ре́чення, ре́чень, -ченням 
ре́чення-о́клик, -ння-о́клику, в -нні-о́кликові; -чення-о́клики 
ре́чення-пита́ння, -ння-пита́ння, в -нні-пита́нні; -чення-пита́ння 
ре́чення-ро́зповідь, -ння-ро́зповіді 
речитати́в, -ву, -вові; -ти́ви, -вів 
речівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
речівнико́вий, -ва, -ве 
ре́чник, -ка; -ники, -ків 
ре́чниця, -ці; -ниці, -ниць 
речови́й і рече́вий, -ва, -ве 
речови́на́, -ни́; -ви́ни, -ви́н 
речови́нний, -на, -не 
Решети́лівка, -вки (с.) 
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решети́лівський, -ка, -ке 
ре́шето, -та, -ту; реше́та, реші ́т 
решето́ваний, -на, -не 
решетува́ти, -ту́ю, -ту́єш і решети́ти, -шечу́, -ти́ш, -тя́ть 
реші ́тка, -тки, -тці; -ші ́тки, -ші ́ток 
решітни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
решітце́, -тця́, -тцю́; -ші ́тця, -тець 
ре́шта, -ти, -ті, -ту; до ре́шти 
Рє́пін, -на, -нові, -ном (рос. худ.) 
ржа, ржі, рже́ю = іржа́ 
ржа́вець, -вця, у -вці (болото) 
ржа́вий і іржа́вий, -ва -ве 
ржа́ві ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш і іржа́віти, -вію, -вієш
ржа́ння і іржа́ння, -ння, -нню 
ржа́ти і іржа́ти, (і)ржу́, (і)рже́ш, (і)ржу́ть; (і)ржи́, (і)ржі ́ть 
Ржи́щів, -щева, -щеву, -щевом, у -ві (м.); ржи́щівський, -ка, -ке 
Ржи́щівщина, -ни, -ні 
ри́ба, -би, -бі; ри́би, риб 
риба́к, -ка; звич. риба́лка 
риба́лити, -ба́лю, -ба́лиш і риба́лчити, -ба́лчу, -чиш, -чать
риба́лка, -лки, -лці; -ба́лки, -ба́лок
риба́лченко, -ка, -кові
риба́лчик, -ка; -чики, -ків
риба́лчин, -на, -не
риба́лчити, -ба́лчу, -ба́лчиш, -ба́лчать
риба́льня, -ні, -нею; -ба́льні, -ба́лень
риба́льство, -ва, -ву
риба́льський, -ка, -ке
риби́на, -ни, -ні; -би́ни, -би́н
Ри́бінськ, -ку, в -ку (рос. м.); ри́бінський, -ка, -ке 
ри́бка, -бки, -бці; ри́бки, -бок 
ри́бник, -ка; -ники, -ків 
Ри́бниця, -ці, -цею (м. і ст.); ри́бницький, -ка, -ке
рибоїд́, -да; -їд́и, -дів
ри́бонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
рибчи́на, -ни; -чи́ни, -чи́н
риб’я́, -б’я́ти, -б’я́ті, -б’я́м
ри́б’ячий, -ча, -че
Ри́га, -ги, -зі (м.); ри́зький, -ка, -ке
рига́ти, -га́ю, -га́єш; ригну́ти, -гну́
риґори́зм, -му, -мові (лат. rigor)
риґори́ст, -та; -ри́сти, -тів
риґористи́чний, -на, -не
рида́ння, -ння, -нню, в -нні
рида́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є за ким
ридва́н, -на, в -ні; -ва́ни, -нів
ридикю́ль, -ля, в -лі; -кю́лі, -лів
риж, ри́жу, -жеві, -жем 
риже́нький, -ка, -ке 
ри́жий, -жа, -же 
рижіє́вий, -ва, -ве (від рижі ́й) 
рижі ́й, -жію́, -жіє́ві, -жіє́м
ри́жовий, -ва, -ве (від риж)
ри́за, -зи; ри́зи, риз 
ризико́ваний, -на, -не 
ризикува́ти, -ку́ю, -ку́єш чим
ри́зький, -ка, -ке (від м. Ри́га) 
рик, ри́ку; ри́ки, -ків 
рика́ння, ння, -нню, в -нні 
рика́ти, -ка́ю, -ка́є
рикну́ти, -кну́, -кне́ш 
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рикоше́т, -ту, -тові
Рилє́єв, -ва, -ву, -вим (рос. поет) 
Ри́льське, -кого, в -кому (м.); ри́льський, -ка, -ке
Ри́льський, -кого, -кому (прізв.)
Рим, -му, в -мі (м.); ри́мський, -ка, -ке
ри́ма, -ми; ри́ми, рим
ри́мар, -ря, -реві; -марі, -рів 
римаре́нко, -ка, -кові; -ре́нки, -ків 
ри́марство, -ва, -ву
ри́марський, -ка, -ке
римарча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
римарчу́к, -ка́; -чуки́, -кі ́в 
римарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
ри́млянин, -на; -ля́ни, -ля́н
римо́ваний, -на, -не
ри́мський, -ка, -ке (від м. Рим)
римува́ння, -ння, -нню
римува́ти, -му́ю, -му́єш
ри́нва, -ви; ри́нви, ри́нов і ринв
ри́нда, -ди і ри́ндя, -ді
ри́нка, -нки, -нці; ри́нки́, ри́но́к
ри́нок, -нку, на ри́нку; ри́нки, -нків
ри́нський, -кого, -кому (мон.) 
ри́нути, ри́ну, ри́неш; ринь, ри́ньмо, ри́ньте
рип, ри́пу; ри́пи, -пів 
рип; рип-ри́п, виг. 
ри́пати(ся), -паю(ся), -паєш(ся) 
рипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть 
ри́пнути, -пну, -пнеш, -пнуть 
рипотня́, -ні ́ , -не́ю
рипс, -псу (тканина)
ри́са, -си; ри́си, -рис
риск, -ку, -кові, у -ку
ри́ска, -ски, -сці; ри́ски, ри́сок
риска́ль, -ля́, -ле́м; -калі ́ , -лі ́в
рискови́тий, -та, -те
рискува́ти і ризикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ри́слінґ, -ґу (вино)
рисо́ваний, -на, -не
рисовни́к, -ника́; -ники́, -кі ́в
рисо́вня, -вні, -внею; -со́вні, -со́вень
ристь, -сти, -сті, ри́стю
рисува́ння, -ння, -нню
рисува́ти, -су́ю, -су́єш
рису́нок, -нка; -су́нки, -ків
ри́ти, ри́ю, ри́єш; рий, ри́йте; рив, ри́ла
рити́на, -ни; -ти́ни, -ти́н 
ритм, -му, в -мі; ри́тми, -мів
ри́тміка, -ки, -ці
ритмі ́чний, -на, -не
ритмі ́чність, -ности, -ності, -ністю
ритовни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
ри́тор, рито́рика, ритори́чний; звич. ре́тор, рето́рика, ретори́чний (гр.) 
риття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́
ритуа́л, -лу; -а́ли, -лів
ритуа́льний, -на, -не
риф, -фа; ри́фи, -фів
ри́хва, -ви; ри́хви, ри́хов і рихв
рихто́ваний, -на, -не
рихтува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
ри́цар, -ря; звич. ли́цар, -ря
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рици́на, -ни, -ні
рици́новий, -ва, -ве
ришта́к, -ка́; -таки́, -кі ́в
ришто́ваний, -на, -не
ришто́вання, -ння. Підійшо́в до ришто́вання. Зліз на ришто́вання
риштува́ння, -ння, -нню (дія). Почали́ риштува́ння
риштува́ти, -ту́ю, -ту́єш
рів, ро́ву і рова́, ро́вові, ро́вом, в ро́ві і в рову́; рови́, -ві ́в
рі ́вень, -вня, на рі ́вні; рі ́вні, -внів
ріве́ць, -вця́, -це́ві, в -вці ́ ; -вці ́ , -вці ́в
Рів’є́ра, -ри, -рі; рів’є́рський
Рі ́вне, -ного, в -ному (м.); ро́[і ́ ]венський
рівне́сенький, -ка, -ке
рівне́сенько, присл.
рі ́вний, -на, -не
рівнина́, -ни́; -ни́ни, -ни́н
рівні ́сінький, -ка, -ке
рі ́вність, -ности, -ності, -ністю
рі ́вно, присл.
рівнобі ́жний, -на, -не
рівнобі ́жник, -ка; -ники, -ків
рівнова́га, -ги, -зі
рівнова́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -ва́жать
рівнова́ртий, -та, -те
рівноде́нник, -ка; -ники, -ків
рівнозву́чний, -на, -не
рівнозна́чний, -на, -не
рівноку́тник, -ка; -ники, -ків
рівноку́тній, -ня, -нє
рівнопра́вний, -на, -не
рівнораме́нний, -на, -не
рівноці ́нний, -на, -не
рівноча́сний, -на, -не
рівноча́сність, -ности, -ності, -ністю
рівноча́сно, присл. 
рі ́вня, -ні, -нею кому
рі ́внява, -ви, -ві
рівня́ння, -ння, -нню, в -нні; -ня́ння, -ня́нь і -ня́ннів, -ня́нням
рівня́ти(ся), -ня́ю(ся), -ня́єш(ся), -ня́ють(ся) до кого-чого, з ким-чим, кому-чому
рівча́к, -ка́, в -ку́; -чаки́, -кі ́в
рівчакува́тий, -та, -те
рівча́стий, -та, -те
рівчачо́к, -чка́, в -чку́; -чки́, -чкі ́в
ріг, ро́га (одного) і ро́гу (матеріалу); ро́ги, ро́гів (у тварин)
ріг, ро́гу; роги́, -гі ́в (угол)
ріг, ро́гу; ро́ги, -гів (геогр.)
Ріг До́брої Наді ́ ї (анг. Cape of the Good Hore, фр. Cap de Bonne Esperance)
Ріґоле́тто (опера), не відм.
рід, ро́ду, ро́дові, на роду́ і на ро́ді
рідина́, -ни́, -ні ́ ; -ди́ни, -ди́н
ріди́нний, -на, -не
рідки́й, -ка́, -ке́
рідкі ́ший, -ша, -ше = рі ́дший
рідколі ́сся, -сся, -ссю, в -ссі
рідне́сенький, -ка, -ке
рі ́дний, -на, -не
рідні ́ший, -ша, -ше
рідня́, -дні ́ , -дне́ю
рі ́дшати, -дшаю, -дшаєш
рі ́дше, присл.
рі ́дший, -ша, -ше
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ріже́чок, -чка, в -чку; -же́чки, -ків
ріжни́ця і різни́ця, -ці, -цею
ріжо́к, -жка́, в ріжку́; -жки́, -жкі ́в
різа́к, -ка́; -заки́, -кі ́в
рі ́за́лка, -лки, -лці; -за́лки, -за́лок
рі ́занець, -нця; -нці, -нців
рі ́заний, -на, -не
різани́на, -ни, -ні
рі ́зання, -ння, -нню
рі ́зати, рі ́жу, -жеш, -жуть; ріж, рі ́жмо, рі ́жте 
різа́чка, -чки, -чці 
різдвя́ний, -на, не
рі ́зка, -зки, -зці; рі ́зки, рі ́зок
різки́й, -ка́, -ке́
рі ́зкість, -кости, -кості, -кістю
рі ́зний, -на, -не
різни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
різни́ти(ся), -ню́(ся), -ни́ш(ся)
різни́ця, -ці, -цею (від різни́тися); краще вживати ріжни́ця
різни́ця, -ці, -цею або різни́ці, -ни́ць (де ріжуть худобу) 
різни́цький, -ка, -ке 
рі ́зно, присл.
різноба́рвний, -на, -не
різнобі ́жний, -на, -не
різномані ́тний, -на, -не
різномані ́тність, -ности, -ності, -ністю
різнорі ́дний, -на, -не
різносторо́нній, -ня, -нє
різня́, -ні ́ , -не́ю
різьба́, -би́, -бі ́
різьба́р, -ря́, -ре́ві; -барі ́ , -рі ́в
різьба́рка, -ки, -ці; -ба́рки, -ба́рок
різьба́рство, -ва, -ву
різьба́рський, -ка, -ке
різьби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
рі ́зьблений, -на, -не
рі ́зьблення, -ння, -нню
рій, ро́ю і роя́, ро́єві, ро́єм, в рою́; рої,́ -їв́
рійба́, -би́, -бі ́
рійо́к, рійка́, рійку́; рійки́, -кі ́в
рік, ро́ку, у ро́ці; роки́, ро́кі ́в (після числівн. ро́ків; п’ять ро́ків, але з да́вніх рокі ́в)
ріка́, -ки́, -ці ́ ; рі ́ки, рік
Рі ́ккерт, -та, -тові (нім. прізв. Rickert)
рілля́, -ллі ́ , -лле́ю
рільни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
рільни́цтво, -ва, -ву
рільни́цький, -ка, -ке
рільни́чий, -ча, -че
Ріна́льдо Рінальді ́ні (іт.), не відм.
ріни́стий, -та, -те 
рі ́нни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в (птах)
рі ́ння, -ння, -нню, -нням = рінь
рінува́тий, -та, -те
ріня́к, -ку́, -ко́ві; -няки́, -кі ́в
рінь (жорства), рі ́ні, рі ́ні, рі ́нню
Ріо-де-Жане́йро або Ріо-Жане́йро (м.), не відм. 
рі ́па, -пи, -пі; рі ́пи, ріп 
рі ́пка, -пки, -пці; рі ́пки, рі ́пок 
рі ́ска, -ка, -сці. Ні рі ́ски хлі ́ба. І рі ́ски в ро́ті не було́
рі ́сочка, -чки, -чці (зм. від рі ́ска) 
ріст, ро́сту, -тові
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Рі ́хард, -да (нім. ім’я) і Рі ́чард, -да (англ. ім’я)
річ, ре́чі, ре́чі, рі ́ччю; ре́чі, рече́й, реча́м. До ре́чі, не до ре́чі, присл. 
річани́й, -на́, -не́
рі ́ченька, -ньки, -ньці; -ньки́, -ньо́к
рі ́чечка, -чки, -чці; -чечки́, -чечо́к
Рі ́чиця, -ці, -цею (село); річи́цький
рі ́чище, -ща, -щу; -чища, -чищ
рі ́чка, рі ́чки, рі ́чці; річки́, річо́к
річкови́й, -ва́, -ве́
рі ́чний, -на, -не (від рік)
річни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
річня́к, -ка́; -няки́, -кі ́в
Рішельє́ (прізв.), не відм.
рішене́ць, рішенця́, -це́ві; -шенці ́ , -нці ́в
рі ́шений, -на, -не
рі ́шення, -ння; -шення, рі ́шень, -шенням
ріши́ти, рішу́, -ши́ш, -ша́ть
рішу́че, присл.
рішу́чий, -ча, -че
рішу́чість, -чости, -чості, -чістю
рі ́щя, -щя, -щю, -щям
ро́бом; таки́м ро́бом
роба́к, див. хроба́к
роба́цтво, -ва, -ву
Робесп’є́р, -ра, -рові
роби́ти, роблю́, ро́биш, -бить, -бимо, -бите, -блять; ро́блячи 
Робінзо́н, -на, -нові 
робінзона́да, -ди, -ді 
робі ́тний, -на, -не 
робітни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
робітни́цтво, -ва, -ву 
робітни́ця, -ці, -цею; -бітни́ці, -ни́ць
робітни́цький, -ка, -ке 
робітни́чий, -ча, -че 
робітни́чо-селя́нський, -ка, -ке 
робі ́тня, -тні, -тнею; -бі ́тні, -бі ́тень 
робко́р, -ра; -ко́ри, -рів 
робко́рівський, -ка, -ке 
ро́блений, -на, -не 
ро́блення, -ння, -нню, -нням 
робо́та, -ти; робо́ти, робі ́т 
роботя́щий, -ща, -ще 
робо́чий і зах. робу́чий, -ча, -че = робі ́тний
робфа́к, -ку; -фа́ки, -ків 
робфа́ківець, -ківця; -ківці, -ців 
робфа́ківський, -ка, -ке 
Ро́[і ́ ]венщина, -ни, -ні
рове́сник, -ка; -ники, -ків
рове́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
рога́тий, -та, -те
Рога́тин, -на, -нові, -ном, в -ні (село); рога́тинський, -ка, -ке
рога́ч, -ча́, -че́ві; -гачі ́ , -чі ́в
рогачи́лно, -на, -ну; -чи́лна, -чи́лен
Рогачі ́в, -че́ва, -че́ву, -че́вом (м..); рогачі ́вський, -ка, -ке 
рогі ́з, -гозу́ (ч. р.) і рогоза́, -зи́ (ж. р.)
рогови́й, -ва́, -ве́
рого́жа, -жі, -жі, -жею; рого́жі, рого́ж
рода́к, -ка́; -даки́, -кі ́в = ро́дич
ро́джений, -на, -не
родзи́нки, -нок, -нкам
ро́диво, -ва, -ву
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роди́льний, -на, -не
роди́мець, -мця; -ди́мці, -ців
роди́на, -ни; -ди́ни, -ди́н
роди́ни, -ди́н, -ди́нам
роди́нний, -на, -не
роди́нність, -ности, -ності, -ністю
роди́нно, присл.
роди́нонька, -ньки, -ньці
роди́ти(ся), -джу́(ся), -диш(ся), -дять(ся)
ро́дич, -ча, -чеві; -дичі, -чів, -чам
родича́тися, -ча́юся, -ча́єшся з ким
роді ́лля, -лі, -лею; -ді ́ллі, роді ́ль
родови́й, -ва́, -ве́
родови́тий, -та, -те
родови́тість, -тости, -тості, -тістю
родові ́д, -во́ду, в -во́ді; -во́ди, -во́дів
Ро́до́с, -су, на -сі (острів); родо́ський, -ка, -ке
родю́чий, -ча, -че 
родю́чість, -чости, -чості, -чістю
ро́жа, -жі, -жі, -жею, ро́же! ро́жі, рож
рожде́нний, -на, -не; прикм.
роже́вий, -ва, -ве
роже́н, рожна́; рожни́, -жні ́в
роз-, приставка; пишемо завжди роз, не міняючи ніколи з на с: розби́ти, розказа́ти, 

ро́зкіш, розхита́ти, розчеса́ти тощо
Роза́лія, -лії, -лією. Розалі ́ їн, -їна, -їне
розбагаті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш
розбенкетува́тися, -ту́юся, -ту́єшся
розбе́щений, -на, -не
розбе́щувати, -щую, -щуєш; розбе́стити, -бе́щу, -бе́стиш; розбе́сть, -бе́стіть
розбива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
розби́раний, -на, -не 
розбира́ти(ся), -ра́ю(ся), -ра́єш(ся); розібра́ти(ся), -беру́(ся), -бере́ш(ся), -беру́ть(ся) 
розби́ти, розіб’ю́, розі ́б’єш, -б’є, б’ють; розби́й, -би́йте 
розбиша́ка, -ки, -ці; -ша́ки, -ша́к 
розбиша́цтво, -ва, -ву 
розбиша́цький, -ка, -ке 
розбия́ка, -ки, -ці; -бия́ки, -я́к 
розбия́цький, -ка, -ке 
розбия́чити, -я́чу, -чиш, -чать 
розбі ́гатися, -гаюся, -гаєшся 
розбіга́тися, -га́юся, -га́єшся; розбі ́гтися, -біжу́ся, -біжи́шся, -жа́ться 
розбі ́жний, -на, -не
розбі ́жність, -ности, -ності, -ністю
розбі ́й, -бо́ю, -бо́єві, -бо́єм; -бо́ї, -їв
розбі ́йник, -ка; -ники, -ків 
розбі ́йниця, -ці; -ниці, -ниць
розбі ́йницький, -ка, -ке
розбі ́йничий, -ча, -че
розбі ́йство, -ва, -ву
розбі ́йський, -ка, -кр
розбі ́р, -бо́ру, -рові
розбі ́рливий, -ва, -ве
розбі ́рний, -на, -не
розбі ́рно, присл.
розболі ́тися, -лі ́юся, -єшся
ро́збрат, -ту, -тові
розбреха́ти(ся), -брешу́(ся), -бре́шешеся), -шуть(ся)
розбри́зканий, -на, -не
розбри́зкати, -каю, -каєш
розбри́зкувати, -кую, -куєш
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розбри́шкатися, -каюся, -каєшся
розбрі ́хувати, -брі ́хую, -брі ́хуєш; розбреха́ти, -брешу́, -бре́шеш, -бре́шуть; розбреши́, -ші ́ть
розбу́джувати, -джую, -джуєш і розбуджа́ти, -джа́ю, -джа́єш
розбуди́ти, -буджу́, -бу́диш
розбу́рканий, -на, -не
розбу́ркувати, -кую, -куєш; розбу́ркати, -каю, -каєш
розва́га, -ги, -зі; -ва́ги, -ва́г 
розважа́ти, -жа́ю, -жа́єш, -жа́є
розва́жити, -ва́жу, -ва́жиш; -ва́ж, -ва́жмо, -ва́жте
Розва́жів, -жева, -жеву, -жевом (село); розва́жівський, -ка, -ке 
розва́жливий, -ва, -ве 
розва́жний, -на, -не 
розва́жність, -ности, -ності, -ністю 
розва́жно, присл. 
розванта́жений, -на, -не 
розванта́жити, -та́жу, -та́жиш, -та́жать; розванта́ж, -та́жте 
розванта́жувати, -жую, -жуєш 
розве́зти́, див. розво́зити 
розвере́джений, -на, -не 
розвере́джувати, -джую, -джуєш 
розвереди́ти, -реджу́, -ре́диш, -ре́дять; розвереди́вши 
розвередува́тися, -ду́юся, -ду́єшся 
розвереща́тися, -щу́ся, -щи́шся 
розверта́ти, -та́ю, -та́єш; розверну́ти, -зверну́, -зве́рнеш 
розве́рчувати, -чую, -чуєш; розверті ́ти, -верчу́, -верти́ш 
розвесели́ти, -селю́, -сели́ш, -ля́ть 
розвеселя́ти, -ля́ю, -ля́єш
розве́сти́(ся), див. розводи́ти(ся) 
розви́днітися, -ви́дниться, -днілося або розви́дніти, -ніє, -ніло
розвидня́ти(ся), -ня́є(ться) 
розви́нений, -на, -не 
розви́ти(ся), розів’ю́(ся), розів’є́ш(ся), -зі ́в’є(ться), -зі ́в’ють(ся)
ро́звиток, -тку, -ткові, у -тку
ро́зві ́д, -во́ду, -во́дові; -во́ди, -дів 
розві ́дач, -ча, -чеві; -дачі, -чів 
ро́звідка, -дки, -дці; -дки, -док 
розві ́дувати(ся), -дую(ся), -дуєш(ся); розві ́дати(ся), -даю(ся), -даєш(ся) про кого, про що 
ро́зві ́з, -во́зу, -зові 
ро́зві ́й, -во́ю, -во́єві, -во́єм, в -во́ї; -во́ї, -во́їв
розві ́сити, -ві ́шу, -ві ́сиш 
розві ́шувати, -шую, -шуєш; розві ́шати, -шаю, -шаєш 
розві ́яний, -на, -не 
розві ́яти, -ві ́ю, -ві ́єш, -ві ́ють 
розво́дити(ся), -во́джуся(ся), -во́диш(ся), -во́дять(ся); розво́дь(ся), -во́дьмо(ся), -во́дьте(ся); 

розве́сти́(ся), -веду́(ся), -веде́ш(ся); розві ́в(ся), -звела́с(я), -звели́(ся); розві ́вши(ся)
розво́зити, -во́жу, -во́зиш; -во́зь. -во́зьмо, -во́зьте; розве́зти́, -везу́, -везе́ш; розві ́з, -звезла́; 

розві ́зши; розвези́, -зі ́м, -зі ́ть
розволіка́ти, -ка́ю, -ка́єш;. розволокти́, -волочу́, -ло́чеш, -ло́чуть; розволі ́к, -локла́, -локли́ 
розволочи́тися, -лочу́ся, -ло́чишся, -чаться
розво́ра, -ри; -во́ри, -во́р 
розворо́ття, -ття, -ттю
розвору́шений, -на, -не
розвору́шувати, -ру́шую, -ру́шуєш; розворуши́ти, -рушу́, -ру́шиш, -ру́шать; розвору́ш, -ру́ште 

і -руши́, -ші ́ть
розв’я́заний, -на, -не 
розв’я́за́ння, -ння; -за́ння, -за́нь і -за́ннів 
розв’яза́ти, -в’яжу́, -в’я́жеш, -в’я́жуть
розв’я́зування, -ння, -нню, в -нні
розв’я́зувати, -зую, -зуєш, -зують
розга́даний, -на, -не 
розгада́ти, -да́ю, -да́єш; розгада́й, -да́йте
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ро́згадка, -дки, -дці; -гадки, -гадок
розга́дувати, -дую, -дуєш; розга́дуй, -дуйте
розгалу́жений, -на, -не
розгалу́ження, -ння, -нню; -лу́ження, -лу́жень і -женнів
розгалу́жуватися, -жуюся, -жуєшся; розгалу́зитися, -лу́жуся, -лу́зишся, -лу́зяться
розганя́ти, -ня́ю, -ня́єш і розго́нити, -го́ню, -го́ниш, -нять; розго́нь, -го́ньте
розгардія́ш, -шу́, -ше́ві
розгарячи́ти(ся), -чу́(ся), -чи́ш(ся), -ча́ть(ся)
розгі ́лчастий, -та, -те 
розгі ́н, -го́ну, -го́нові
ро́згляд, -ду; -ди, -дів
розгляда́ння, -ння, -нню
розгляда́ти, -да́ю, -да́єш
розгля́нути, -гля́ну, -неш, -нуть
розгля́нутий, -та, -те
розгні ́жджений, -на, -не
розгні ́ждження, -ння, -нню
розгні ́жджуватися, -гні ́жджуюся, -жджуєшся; розгнізди́тися, -жджу́ся, -гні ́здишся
розго́йданий, -на, -не
розго́йдувати, -дую, -дуєш; розгойда́ти, -да́ю, -да́єш
ро́зголос, -су, -сові; -лоси, -сів
розголоси́ти, -лошу́, -ло́сиш, -ло́сять
розголо́шений, -на, -не 
розголо́шення, -ння, -нню
розголо́шувати, -шую, -шуєш, -шує
розго́нистий, -та, -те
розго́нити, див. розганя́ти
розгорі ́тися, див. розгоря́тися
розго́рнений і розго́рнутий
розгоро́джений, -на, -не
розгоро́джувати, -джую, -джуєш; розгороди́ти, -роджу́, -ро́диш
розгорта́ння, -ння, -нню
розгорта́ти, -та́ю, -та́єш; розгорну́ти, -го́рну́, -го́рнеш
розгоря́тися, -ря́юся, -ря́єшся; розгорі ́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
розго́щуватися, -щуюся, -щуєшся; розгости́тися, -щу́ся, -сти́шся
розграбува́ти, -бу́ю, -бу́єш
розгріба́ти, -гріба́ю, -гріба́єш; розгрі ́баний; розгребти́, -гребу́, -гребе́ш, -гребу́ть; розгрі ́б, 

-гребла́, -гребли́; розгрі ́бши; розгре́бений
розгрі ́шення, -ння, -нню
розгу́блений, -на, -не
розгу́бленість, -ности, -ності, -ністю
розгу́блювати, -блюю, -блюєш; розгуби́ти, -блю́, -биш, -блять
роздаро́ваний, -на, -не
роздаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш
роздарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
розда́ча, -чі, -чі, -чею; -да́чі, -да́ч
роздво́єний, -на, -не
роздво́єність, -ности, -ності, -ністю
роздво́їння, -ння, -нню
роздво́ювати, -дво́юю, -дво́юєш; роздвоїт́и, -двою́, -дво́їш́, -дво́я́ть
розде́рти, див. роздира́ти
роздзво́нювати, -во́нюю, -во́нюєш; роздзвони́ти; -воню́, -во́ниш
роздина́ти, -на́ю, -на́єш; розідни́ти, -дню, -дни́ш (від роз і дно)
роздира́ти, -ра́ю, -ра́єш; розде́рти, -деру́, -дере́ш; розде́р, -де́рла; розде́рши; роздери́, -рі ́ть
ро́зділ, -лу, в -лі; -діли, -лів
розді ́лений, -на, -не
розділи́ти, -ділю́, -ді ́лиш, -ді ́лять
ро́зділка, -лки, -лці; -ділки, -ділок
розділо́вий, -ва, -ве
розділя́ти, -ля́ю, -ля́єш
роздобу́ти, -бу́ду, -деш; роздобу́дь, -бу́дьмо, -бу́дьте
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роздо́лля, -лля, -ллю, на -ллі
роздорі ́жжя, -жжя, -жжю, в -жжі і в -жжю; -рі ́жжя, -рі ́жжів і -рі ́ж
роздра́жнення, -ння, -нню 
роздра́жнювати, -жнюю, -жнюєш; роздражни́ти, -жню́, -жни́ш
роздрато́ваний, -на, -не 
роздрато́ваність, -ности, -ності, -ністю
роздрато́вання, -ння, в -нні (стан)
роздрато́вувати, -то́вую, -вуєш; роздратува́ти, -ту́ю, -ту́єш
роздратува́ння, -ння, -нню (дія)
ро́здріб, -робу; на ро́здріб
роздрі ́бний, -на, -не
ро́здум, -му, в -мі; -думи, -мів
розду́мувати, -ду́мую, -муєш
розду́ти, розідму́, -дме́ш; розду́в, -ду́ла; розідми́, -дмі ́ть
розду́шений, -на, -не 
роздуши́ти, -душу́, -ду́шиш, -ду́шать
розду́шувати, -шую, -шуєш
роздяга́ти, -га́ю, -га́єш; роздягти́ і роздягну́ти, -дягну́, -гнеш
роздя́гнений, -на, -не
розенкро́йцер, -ра, -рові; -цери, -рів (нім. Rosenkreuzer)
роз’є́днаний, -на, -не
роз’є́дна́ння, -ння, -нню
роз’єдна́ти, -на́ю, -на́єш, -на́ють
роз’є́днувати, -ную, -нуєш, -нують
розжартува́тися, -ту́юся, -ту́єшся
розжа́тися, розіжну́ся, розі ́жнешся
розже́вріти(ся), -рію(ся), -рієш(ся)
розже́врювати(ся), -рюю(ся), -рюєш(ся)
розжи́ва, -ви, -ві 
розжива́тися, -ва́юся, -ва́єшся
розжи́лися, -живу́ся, -живе́шся
роззбро́єний, -на, -не
роззбро́єння, -ння, -бро́єння, -єнь
роззбро́їти(ся), -бро́ю(ся), -бро́їш(ся), -бро́ять(ся)
роззбро́ювати(ся), -бро́юю(ся), -бро́юєш(ся), -бро́юють(ся)
роззелені ́тися, -ні ́юся, -ні ́єшся
роззича́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
роззи́чений, -на, -не
роззи́чити, -зи́чу, -зи́чиш, -чать; роззи́ч, роззи́чте
ро́ззів, -ву, в -ві; -зіви, -вів
роззлодія́читися, -дія́чуся, -дія́чишся, -чаться
роззло́сти́тися, -ло́щу́ся, -сти́шся
роззнава́ти, -наю́, -нає́ш
роззолоти́ти, -лочу́, -ло́тиш, -ло́тять
роззоло́чений, -на, -не 
роззоло́чувати, -чую, -чуєш
роззува́ти, -ва́ю, -ва́єш; роззува́й, -ва́йте; роззу́ти, -зу́ю, -зу́єш; роззу́й, -зу́йте
роззува́чка, -ва́чки, -ва́чці
роззу́тий, -та, -те
роззя́ва, -ви; -зя́ви, -зя́в
роззя́вити, -зя́влю, -зя́виш, -зя́влять; роззя́в, роззя́вте
роззявля́ти, -вля́ю, -вля́єш, -вля́є
ро́зигри, -грів, -грам
розібра́ти(ся), див. розбира́ти(ся)
розігна́ти, розжену́, -не́ш, -ну́ть; розжени́, -ні ́ть
розігну́ти, -зігну́, -зі ́гнеш 
розійти́ся, -зійду́ся, -зі ́йдешся, -дуться
розікла́сти і розкла́сти; розкладу́, -де́ш, -ду́ть
розікра́сти і розкра́сти, роз(і)кра́ду, -кра́деш, -кра́дуть 
розілля́ти, -лля́ю, -лля́єш = розли́ти
розі ́ллятий = розли́тий, -та, -те
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розім’я́ти, розімну́, -зі ́мнеш
розі ́пнутий і розі ́п’ятий, -та, -те
розіпха́ти, -ха́ю, -ха́єш
розіп’я́сти́, див. розпина́ти
розі ́рваний, -на, -не
розірва́ти, розірву́, розі ́рвеш, -рвуть
розірито́ваний, -на, -не 
розіритува́ти, -ту́ю, -ту́єш
розісла́ти, розішлю́, розі ́шлеш, -шлють 
розісла́ти, розстелю́, -сте́леш, -сте́лють
розісла́тися, розстелю́ся, -сте́лешся; розісла́вся, -ла́лася
розіспа́тися, -плю́ся, -пи́шся, -пля́ться; розіспа́вшися
розітну́тися, -тну́ся, -зі ́тнешся
роз’їда́тися, -да́юся, -да́єшся
роз’їжджа́ти, -жджа́ю, -жджа́єш
роз’їж́джений, -на, -не
роз’їж́джувати, -їж́джую, -їж́джуєш
роз’їз́д, -ду; -їз́ди, -дів 
роз’їз́дити, -їж́джу, -їз́диш, -їз́дять
роз’їз́дитися, -їж́джуся, -їз́дишся
роз’їзди́тися, -димо́ся, звич. мн.
роз’їзни́й, -на́, -не́
роз’їс́ти, роз’їм́, -їси́, -їс́ть
роз’їх́ати, -їд́у, -їд́еш
розйо́йкатися, -каюся, -каєшся
ро́зказ, -зу; -кази, -зів
розка́заний, -на, -не
розказа́ти, -ка́жу, -ка́жеш, -ка́жуть
розка́зувати, -ка́зую, -зуєш, -зує
розкаря́ка, -ки, -ці; -ря́ки, -ря́к
розкаря́куватий, -та, -те
розкаря́чити(ся), -ря́чу(ся), -ря́чиш(ся)
розка́чаний, -на, -не 
розкача́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
розка́чувати, -ка́чую, -чуєш, -чують
розка́шлятися, -шляюся, -шляєшся
розка́ятися, -ка́юся, -ка́єшся
розквита́тися, -та́юся, -та́єшся
ро́зквіт, -ту, в -ті
розкві ́тлий, -ла, -ле
розкві ́тнути, -тну, -тнеш
розки́даний, -на, -не 
розки́даність, -ности, -ності, -ністю
розкида́ти, -да́ю, -да́єш (недокон.)
розки́дати, -ки́даю, -даєш (докон.)
розкиса́ти, -са́ю, -са́єш; розки́снути, -сну, -снеш
розки́слий, -ла, -ле 
ро́зкіш, -коші, -коші, -кішшю; розко́ші, -ко́шів, -шам
розкі ́шний, -на, -не
розкі ́шно, присл.
ро́зклад, -ду, в -ді
розклада́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є; розкла́даний
розкладни́й, -на́, -не́ 
розкла́дник, -ка; -ники, -ків
розкла́дницький, -ка, -ке
розкла́сти, -кладу, -деш; розкла́дений
розкле́єний, -на, -не 
розкле́їти, -кле́ю, -кле́їш, -кле́їть, -кле́ять; розкле́й, -кле́йте
розкле́ювати, -кле́юю, -кле́юєш
розкльо́ваний, -на, -не
розкльо́вувати, -кльо́вую, -вуєш; -кльо́вуй, -кльо́вуйте; розклюва́ти, -клюю́, -клює́ш; розклю́й, 
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-клю́йте
розко́ваний, -на, -не 
розко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; розко́вуй, -ко́вуйте; розкува́ти, розкую́, -кує́ш; розку́й, -ку́йте
розко́л, -лу, -лові
розко́лений і розко́лотий, -та, -те
розко́лина, -ни; -лини, -лин
розко́лювати, -ко́люю, -ко́люєш; розколо́ти, -колю́, -ко́леш, -ко́ле, -ко́лють
розко́паний, -на, -не 
розкопа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
розко́пувати, -ко́пую, -пуєш, -пує
розкорі ́нюватися, -рі ́нююся, -рі ́нюєшся і розкоріня́тися, -ріня́юся, -ріня́єшся; 

розкорени́тися, -реню́ся, -рени́шся,.-рени́ться; розкоре́нений
розкоси́тися, -шу́ся, -ко́сишся
розко́тистий, -та, -те
розко́ханий, -на, -не
розкоха́ти, -ха́ю, -ха́єш, -ха́є
розко́чувати, -чую, -чуєш
розко́ші, -ко́шів, -ко́шам
розкошува́ти, -шу́ю, -шу́єш
розкрада́ння, -ння, -нню
розкрада́ти, -да́ю, -да́єш
розкра́дений, -на, -не 
розкра́сти і розікра́сти, роз(і)кра́ду, -кра́деш, -кра́дуть
розкра́яний, -на, -не
розкра́яти, -кра́ю, -кра́єш, -кра́є
розкрива́ти, -ва́ю, -ва́єш; ва́є
розкри́ти, -кри́ю, -кри́єш; розкри́й, -кри́йте
розкри́тий, -та, -те 
розкрича́тися, -чу́ся, -чи́шся, -ча́ться
розкріпа́чений, -на, -не 
розкріпа́чення, -ння, -нню
розкріпа́чити, -па́чу, -па́чиш, -па́чать; -па́ч, -па́чте
розкріпа́чувати, -чую, -чуєш
розкрути́ти, -кручу́, -кру́тиш, -кру́тять
розкру́чений, -на, -не 
розкру́чувати, -чую, -чуєш, -чує
розкува́ти, -кую́, -кує́ш
розкуйо́вджений, -на, -не
розкуйо́вджувати, -джую, -джуєш; розкуйо́вдити, -вджу, -вдиш; -куйо́вдь, -куйо́вдьте 
розкульба́чити, -ба́чу, -ба́чиш, -ба́чать
розкупи́ти, -плю́, -ку́пиш, -плять
розку́плений, -на, -не
розкупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш
розкури́ти, -курю́, -ку́риш, -ку́рять
розку́рювати, -ку́рюю, -рюєш
розкуси́ти, -кушу́, -ку́сиш
розку́тий, -та, -те
розку́шений, -на, -не
розкуштува́ти, -ту́ю, -ту́єш
розку́шувати, -ку́шую, -ку́шуєш
ро́злад, -ду; -лади, -дів
розла́ддя, -ддя, -ддю, в -дді
розла́маний, -на, -не
розла́мувати, -мую, -муєш; розлама́ти, -ма́ю, -ма́єш і (див.) розло́млювати, розломи́ти
розледащі ́ти, -щі ́ю, -щі ́єш
розлеті ́тися, див. розліта́тися
розли́ти, розіллю́, розі ́ллє́ш, -зі ́ллє, -ллю́ть; розли́й, -ли́йте
розли́тися, розіллю́ся, -зі ́ллє́шся, -ллє́ться
розлінійо́ваний, -на, -не
розлініюва́ти, -нію́ю, -нію́єш
розлі ́сся, -сся, -ссю
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ро́зліт, -лету, -летові
розліта́тися, -та́юся, -та́єшся; розлеті ́тися, -лечу́ся, -лети́шся
розло́гий, -га, -ге
розло́жистий, -та, -те
розло́млений, -на, -не
розло́млювати, -ло́млюю, -ло́млюєш; розломи́ти, -ломлю́, -ло́миш, -ло́млять
розлу́ка, -ки, -ці 
розлуча́ння, -ння, -нню
розлуча́ти(ся), -ча́ю(ся), -ча́єш(ся)
розлу́чений, -на, -не
розлучи́ти(ся), -лучу́(ся), -лу́чиш(ся), -чать(ся)
розлу́чни́й, -на́, -не́ 
розлу́чник, -ка; -ники, -ків
розлу́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
розлу́чничин, -на, -не
розлюто́ваний, -на, -не
розлютува́ти, -ту́ю, -ту́єш
розлягти́ся, -ля́жуся, -ля́жешся; розлі ́гся, -лягла́ся, -лягли́ся
розма́заний, -на, -не
розма́зати, -ма́жу, -ма́жеш, -жуть; розма́ж, -ма́жте
розмаїт́ий, -та, -те
розмаїт́ість, -тости, -тості, -тістю
розмальо́ваний, -на, -не
розмальо́вувати, -льо́вую, -льо́вуєш; розмалюва́ти, -малю́ю, -лю́єш
розмари́н, -ну, -нові (яблука)
ро́змах, -ху, в -махові і -маху; -махи, -хів
розма́яний, -на, -не 
розма́яти, -ма́ю, -ма́єш
розмежо́ваний, -на, -не 
розмежо́вування, розмежува́ння, -ння
розмежо́вувати, -жо́вую, -жо́вуєш; розмежува́ти, -жу́ю, -жу́єш
розме́лений і розмо́лотий
розме́лювати, -ме́люю, -ме́люєш; розмоло́ти, -мелю́, -ме́леш, -ме́лють; розмоло́в, -ло́ла; 

розмели́
розмерза́тися, -за́юся, -за́єшся; розме́рзтися, -ме́рзнуся, -нешся
розметикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
розмика́ти, -ка́ю, -ка́єш 
ро́змин, -ну, -нові (від розмина́тися)
розмина́тися, -на́юся, -на́єшся; розмину́тися, -мину́ся, -не́шся
ро́змир, -ру, -рові (від мир) 
розмири́тися, -рю́ся, -ми́ришся, -ряться
ро́змисел, -слу, -слові; -мисли, -лів
розмишля́ти, -шля́ю, -шля́єш; розми́слити, -ми́слю, -ми́слиш
розміжчи́ти, -жчу́, -жчи́ш, -жча́ть
ро́змін, -міну, -нові, в -ні (від міня́ти)
розмі ́нний, -на, -не; прикм. 
розмі ́няний, -на, -не; дієприкм. 
розміня́ти, -ня́ю, -ня́єш 
ро́змір, -ру; -міри, -рів (від мі ́ра) 
розмірко́ваний, -на, -не 
розмірко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш 
розміркува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
розмі ́рний, -на, -не 
розмі ́ряний (від розмі ́ряти) і розмі ́рений (від розмі ́рити) 
розміря́ти, -ря́ю, -ря́єш; розмі ́ряти, -ряю, -ряєш; -мі ́ряй, -мі ́ряйте і розмі ́рити, -мі ́рю, -риш, 

-рять; розмі ́р, розмі ́рте
розміси́ти, див. розмі ́шувати
розмісти́ти, -міщу́, -мі ́стиш
розмі ́шувати, -мі ́шую, -мі ́шуєш; розміси́ти, -мішу́, -мі ́сиш; розмі ́шений
розмі ́шувати, -мі ́шую, -мі ́шуєш; розміша́ти, -ша́ю, -ша́єш; розмі ́шаний
розмі ́щений, -на, -не

482



Російсько-український словник ділової мови

розмі ́щення, -ння, -нню
розмо́ва, -ви; -мо́ви, -мо́в
розмовля́ти, -мовля́ю, -мовля́єш
розмо́вний, -на, -не
розмо́вник, -ка; -ники, -ків 
розмо́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
розмоло́ти, див. розме́лювати
розм’я́клий, -ла, -ле
розм’я́кнути, -кну, -кнеш, -кнуть
розм’якша́ти, -кша́ю, -кша́єш
розм’я́кшений, -на, -не
розм’я́кшення, -ння, -нню
розм’я́кшувати, -шую, -шуєш; розм’якши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть
розне́сти́, див. розно́сити
розніма́ти, -німа́ю, -ма́єш; розня́ти, -німу́, -ні ́меш 
розно́сити, -но́шу, -но́сиш; розно́сь, -но́сьте; розне́сти́, -несу́, -несе́ш, -несе́; рознеси́, -несі ́ть; 

розні ́с, -несла́, -несли́; розні ́сши 
розноси́тися, -ношу́ся, -но́сишся, -сяться 
розно́ситися, -но́шуся, -но́сишся 
розо́р, розо́ру; -зо́ри, -рів 
розо́раний, -на, -не
розо́рювати, -рюю, -рюєш, -рює; розора́ти, -рю́, -зо́ре́ш, -зо́рю́ть
розохо́чений, -на, -не
розохо́чувати, -чую, -чуєш; розохо́тити, -хо́чу, -хо́тиш, -хо́тять
ро́зпад, -ду, в -ді
розпада́тися, -да́юся, -да́єшся
розпайо́ваний, -на, -не
розпайо́вувати, -йо́вую, -вуєш
розпако́ваний, -на, -не
розпако́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш
розпакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ро́зпал, -лу, в -лі
розпали́ти, -палю́, -па́лиш, -па́лять
розпа́лювати, -па́люю, -па́люєш
розпана́ханий, -на, -не
розпано́шитися, -но́шуся, -но́сишся
розпа́рений, -на, -не
розпа́рювати, -рюю, -рюєш; розпа́рити, -па́рю, -па́риш, -рять; розпа́р, -па́рте
розпаску́джений, -на, -не
розпаску́джувати(ся), -ку́джую(ся), -ку́джуєш(ся); розпаску́дити(ся), -ку́диш(ся), -ку́дять(ся) 
розпа́стися, -паду́ся, -паде́шся; розпа́вся, -па́лася 
розпа́стися, -пасу́ся, -се́шся; розпа́сся, -па́слася 
розпа́тланий, -на, -не 
ро́зпач, -чу, -чеві, -чем, в -чі 
розпа́чливий, -ва, -ве 
розпачува́ти, -чу́ю, -чу́єш 
розпаюва́ти, -паю́ю, -паю́єш 
розпекти́, див. розпіка́ти 
розпере́заний, -на, -не 
розпереза́ти, -режу́, -ре́жеш 
розпері ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш 
розпе́рти, див. розпира́ти 
розпе́стити, -пе́щу, -пе́стиш 
розпеча́тати, -таю, -таєш 
розпеча́тувати, -тую, -туєш 
розпе́чений, -на, -не 
розпе́щений, -на, -не 
розпе́щувати, -щую, -щуєш 
розпи́лювати, -пи́люю, -пи́люєш; розпиля́ти, -ля́ю, -ля́єш 
розпи́ляний, -на, -не
розпина́ти, -на́ю, -на́єш; розіпну́ти і розіп’я́сти́, -зі ́пну́, -зі ́пнеш; роз(і)п’я́в, -з(і)п’яла́ 
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розпира́ти, -пира́ю, -пира́єш; розпе́рти, -зіпру́, -зі ́преш
ро́зпис, -су, -сові; -писи, -сів (ч. р.)
розпи́саний, -на, -не
розписа́ти(ся), -пишу́(ся), -пи́шеш(ся), -шуться
ро́зписка, -ски, -сці; -писки́, -писо́к
розпи́суватися, -пи́суюся, -пи́суєшся
ро́зпит, -ту; -пити, -тів
розпита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
ро́зпити, -тів, -там
ро́зпиток, -тку, -ткові
розпи́тування, -ння, -нню
розпи́тувати, -пи́тую, -пи́туєш
позпиха́ти, -ха́ю, -ха́єш; розіпхну́ти, -ну́, -не́ш 
розпізнава́ння, -ння, -нню 
розпізнава́ти, -наю́, -нає́ш; розпізна́ти, -на́ю, -на́єш
розпіка́ння, -ння, -нню 
розпіка́ти, -піка́ю, -піка́єш; розпекти́, -печу́, -пече́ш; розпі ́к, -пекла́, -пекли́; розпі ́кши; 

розпечи́, -печі ́м, -печі ́ть; розпе́чений
ро́зпірка, -рки, -рці; -пірки, -рок
розпла́катися, -пла́чуся, -пла́чешся, -чуться
розпла́та, -ти, -ті; -пла́ти, -пла́т 
розпла́чуватися, -чуюся, -чуєшся; розплати́тися, -плачу́ся, -пла́тишся, -пла́тяться 
розплеска́ти, див. розплі ́скувати 
розплести́, див. розпліта́ти 
розпле́тений, -на, -не 
розплива́тися, -ва́юся, -ва́єшся; розпливти́ся, -ву́ся, -ве́шся, -ву́ться
ро́зплі ́д, -ло́ду, -ло́дові 
розплі ́скувати, -лі ́скую, -лі ́скуєш; розплеска́ти, -плещу́, -пле́щеш
розпліта́ти, -та́ю, -та́єш; розплести́, -плету́, -плете́ш; розплі ́в, -плела́, -плели́; розплі ́вши 
розпло́джуватися, -джуюся, -джуєшся; розплоди́тися, -джу́ся, -дишся
розплу́таний, -на, -не
розплу́тувати, -плу́тую, -плу́туєш; розплу́тати, -плу́таю, -плу́таєш
розпляно́ваний, -на, -не
розпляно́вувати, -но́вую, -но́вуєш; розплянува́ти, -ну́ю, -ну́єш
розповза́тися, -за́юся, -за́єшся; розповзти́ся, -повзу́ся, -зе́шся
розповіда́ння, -ння, -нню
розповіда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є
розпові ́дач, -ча; -дачі, -чів
розпові(д)жений, -на, -не
розпо́відни́й, -на, -не
ро́зповідь, -віді, -віді, -віддю; -віді, -дей
розпові ́сти́, -ві ́м, -віси́, -ві ́сть, -вімо́, -вісте́, -відя́ть; розпові ́ж, -ві ́жмо, -ві ́жте (іноді -ві ́дж, 

-ві ́джмо, -ві ́джте)
розповсю́джений і розповсю́днений, -на, -не
розповсю́дження; розповсю́днення, -ння, -нню
розповсю́джувати, -джую, -джуєш; розповсю́дити, -сю́джу, -сю́диш; -повсю́дь, -повсю́дьте і  

розповсю́днювати, -днюю, -днюєш; розповсю́днити, -сю́дню, -дниш; -сю́дни, -сю́дніть 
розпого́джуватися, -джується; розпого́дитися, -диться 
розподі ́бнення, -ння, -нню 
розпо́діл, -лу, в -лі; -діли, -лів 
розподі ́лений, -на, -не 
розподіли́ти, -ділю́, -ді ́лиш, -ді ́лять 
розподіля́ти, -ля́ю, -ля́єш 
розподі ́льний, -на, -не 
розподі ́льник, -ка; -ники, -ків 
розподі ́льчий, -ча, -че = розподі ́льний
розпозича́ти, -ча́ю, -ча́єш; розпози́чити, -зи́чу, -зи́чиш, -чать 
розпо́рений і розпо́ротий, -та, -те 
розпоро́ти, -порю́, -по́реш, -по́рють; розпоро́в, -ро́ла
розпоро́шений, -на, -не
розпоро́шеність, -ности, -ності, -ністю
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розпоро́шення, -ння, -нню
розпороши́ти, -рошу́, -ро́шиш, -ро́шать
розпоро́шувати, -ро́шую, -шуєш
розпо́рювати, -рюю, -рюєш 
розпоряджа́тися, -джа́юся, -джа́єшся
розпоря́дження, -ння, -ря́дження, -ря́джень і -ря́дженнів 
розпоряди́тися, -джу́ся, -ди́шся, -дя́ться 
розпоря́док, -ку; -ря́дки, -ків 
розпо́ча́тий, -та, -те 
розпочина́ти, -чина́ю, -чина́єш; розпоча́ти, -чну́, -не́ш
розпра́ва, -ви; -ра́ви, -ра́в 
розпра́вити(ся), -влю(ся), -виш(ся) 
розправля́ти(ся), -вля́ю(ся), -вля́єш(ся)
розпродава́ти, -даю́, -дає́ш
розпро́даж, -жу, -жеві, -жем 
розпро́даний, -на, -не 
розпро́дати, -дам, -даси́, -да́сть 
розпро́дувати, -про́дую, -дуєш 
розпросте́ртий, -та, -те 
розпросто́рений, -на, -не 
розпросто́рення, -ння, -нню 
розпросто́рити, -то́рю, -риш, -рять; -то́р, -то́рте
розпросто́рювати, -то́рюю, -то́рюєш
розпроща́тися, -ща́юся, -ща́єшся з ким
розпряга́ти, -га́ю, -га́єш 
розпрягти́, -пряжу́, -же́ш, -жу́ть; розпрі ́г, -прягла́, -прягли́
розпря́жений, -на, -не
розпу́ка, -ки, -ці
розпу́куватися, -куюся, -куєшся і розпука́тися, -ка́юся, -ка́єшся
ро́зпуск, -ку; -ки, -ків
розпуска́ти(ся), -ка́ю(ся), -ка́єш(ся), -ка́ють(ся)
розпу́сний, -на, -не
розпу́сник, -ка; -ники, -ків
розпу́сниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
розпу́ста, -ти, -ті
розпусти́ти, -пущу́, -пу́стиш
розпу́тний, -на, -не
розпу́ття, -ття, -ттю, на -тті; -пу́ття, -пу́ть і -пу́ттів
розпуха́ти, -ха́ю, -ха́єш; розпу́хнути, -хну, -хнеш
розпу́хлий, -ла, -ле
розпу́щений, -на, -не
розп’я́сти́, див. розпина́ти
ро́зп’я́тий, -та, -те
розп’я́ття́, -ття, -ттю; -п’я́ття, -п’я́ть і -п’я́ттів
розра́джувати, -джую, -джуєш, розраджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; розра́дити, -джу, -диш, -дять
розрахо́ваний, -на, -не
розрахо́вання, -ння, -нню 
розрахо́вування, розрахува́ння, -ння
розрахо́вувати, -хо́вую, -хо́вуєш; -хо́вуй, -хо́вуйте; розрахува́ти, -раху́ю, -ху́єш; розраху́й, 

-ху́йте 
розраху́нок, -нку; -нки, -ків 
розрива́ти, -ва́ю, -ва́єш; розірва́ти, -зірву́, -зі ́рвеш, -рвуть 
розрива́ти, -ва́ю, -ва́єш; розри́ти, -ри́ю, -ри́єш; розри́й, -ри́йте
ро́зривка, -вки, -вці; -вки, -вок = за́бавка
розрі ́заний, -на, -не
розрі ́зати, -рі ́жу, -рі ́жеш, -жуть; розрі ́ж, -рі ́жмо, -рі ́жте 
розрі ́знений, -на, -не 
розрі ́знення, -ння, -нню
розрізни́ти, -різню́, -рі ́зниш, -рі ́знять; розрі ́знений
розрі ́знювати, -рі ́знюю, -рі ́знюєш; розрі ́знюваний
розрізня́ти, -зня́ю, -зня́єш; розрі ́зняний
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розрі ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш
розро́блений, -на, -не
розро́блення, -ння, -нню
розро́блювати, -люю, -люєш і розробля́ти, -бля́ю, -бля́єш; розроби́ти, -роблю́, -ро́биш, 

-ро́блять
розроста́тися, -та́юся, -та́єшся; розрости́ся, -сту́ся, -сте́шся; розрі ́сся, -росла́ся; розрі ́сшись
розруйно́ваний, -на, -не
розруйно́вувати, -но́вую, -но́вуєш
розруйнува́ти, -ну́ю, -ну́єш
ро́зрух, -ху, -хові, в -сі; -рухи, -хів
розря́д, -ду; -ря́ди, -дів 
розса́да, звич. пишемо роса́да, -ди, -ді
розса́джений, -на, -не 
розса́джування, -ння, -нню
розса́джувати, -джую, -джуєш
розсади́ти, -джу́, -дять
розсвербі ́тися, -блю́ся, -би́шся, -бля́ться
ро́зсвіт, -ту, на -ті 
розсвіта́ти, -та́є; розсвіну́ти, -не́, -ну́ло
розсе́рджений, -на, -не 
розсе́рдити(ся), -се́рджу(ся), -се́рдиш(ся), -рдять(ся); розсе́рдь(ся), розсе́рдьмо(ся), 

-се́рдьте(ся) 
розсила́ти, -ла́ю, -ла́єш, -ла́є
ро́зсип, -пу; -пи, -пів 
розси́паний, -на, -не 
розсипа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
розси́пати, -си́плю, -си́плеш і -си́пиш, -плють і -плять; розси́п, розси́пмо, -си́пте
розсиха́тися, -ха́юся, -ха́єшся; розсо́х(ну)тися, -хнуся, -хнешся
розсіда́тися, -да́юся, -да́єшся; розсі ́стися, -ся́дуся, -дешся
розсі ́дланий, -на, -не
розсі ́длувати, -лую, -луєш; розсідла́ти, -ла́ю, -ла́єш
розсіка́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
розсі ́кти, розсічу́, розсіче́ш
розсі ́л, звич. пишемо росі ́л, -со́лу
розсі ́стися, розся́дуся, -дешся
розсі ́чений, -на, -не
розско́читися, -ко́чуся, -ко́чишся, -чаться
розсла́вити, -влю, -виш, -влять
ро́зслід, -ду; -ліди, -дів
розслі ́джений, -на, -не
розсліди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
розслі ́дувати, -дую, -дуєш
розслу́хати, -хаю, -хаєш
розсмакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
розсміши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть
розсмія́тися, -мію́ся, -є́шся
розсмо́ктувати, -тую, -туєш; розсмокта́ти, -мокчу́, -мо́кчеш
розсоба́чений, -на, -не
розсоба́чити(ся), -ба́чу(ся), -ба́чиш(ся), -чать(ся)
розсорто́ваний, -на, -не
розсортува́ти, -ту́ю, -ту́єш
розсо́ха, -хи, -сі; -со́хи, -со́[і ́ ]х
розсо́хлий, -ла, -ле
розсо́х(ну)тися, див. розсиха́тися 
розспіва́тися, -ва́юся, -ва́єшся 
розстава́ння, -ння, -нню (розлучання)
розстава́тися, -таю́ся, -тає́шся; розста́тися, -та́нуся, -та́нешся = розлуча́тися, розлучи́тися
розста́влений, -на, -не
розставля́ти, -вля́ю, -вля́єш; розста́вити, -та́влю, -та́виш, -та́влять; розста́в, -ста́вте
розста́ння, -ння, -нню (розлука)
розстара́тися, -ра́юся, -ра́єшся 
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розстебну́ти, див. розстіба́ти 
розсте́бнутий, -та, -те 
розсте́лений, -на, -не 
розстеля́ння, -ння 
розстеля́ти, -ля́ю, -ля́єш; розстели́ти, -стелю́, -сте́лиш, -сте́лять 
розстила́ти, -ла́ю, -ла́єш; розісла́ти, розстелю́, -сте́леш, -сте́лють 
розстіба́ти, -стіба́ю, -стіба́єш; розстебну́ти, -стебну́, -сте́бнеш; розсте́бнутий
розстогна́тися, -гну́ся, -гнешся 
розстри́га, -ги, -зі; -три́ги, -три́г 
ро́зстріл, -лу; -ріли, -лів 
розстрі ́лювати, -люю, -люєш 
розстрі ́ляний, -на, -не 
розстріля́ти, -ля́ю, -ля́єш 
розступа́тися, -па́ємося, -па́ються 
розступи́тися, -ту́пимося, -пляться 
розсува́ти, -сува́ю, -сува́єш; розсу́нути, -су́ну, -неш, -нуть 
розсувни́й, -на́, -не́ 
ро́зсуд, -ду; -суди, -дів 
розсу́джений, -на, -не 
розсу́джувати, -джую, -джуєш 
розсуди́ти, -джу́, -су́диш, -су́дять 
розсу́дливий, -ва, -ве 
розсу́дливість, -вости, -вості
розсу́дливо, присл.
розсу́каний, -на, -не 
розсука́ти, -ка́ю, -ка́єш 
розсу́кувати, -су́кую, -су́куєш 
розсу́нутий, -та, -те 
розтава́ти, -таю́, -тає́ш = та́нути. Сніг розтає́ 
розта́лий, -ла, -ле
ро́зталь, -лі, -лі, -ллю 
розта́ння, -ння, -нню = розпу́ття 
розта́нути і розта́ти, -та́ну, -та́неш 
ро́зтань, -ні, -ні, -танню (розпуття)
розта́сканий, -на, -не
розта́скувати, -кую, -куєш; розтаска́ти, -ка́ю, -ка́єш 
розташо́ваний, -на, -не
розташо́вувати(ся), -шо́вую(ся), -шо́вуєш(ся); розташува́ти(ся), -шу́ю(ся), -шу́єш(ся), 

-шу́ють(ся) 
розтекти́ся, див. розтіка́тися 
розте́рти, див. розтира́ти
розте́ртий, -та, -те 
розтина́ти, -на́ю, -на́єш; розтя́ти, розітну́, -неш; розтя́тий 
розтира́ти, -ра́ю, -ра́єш; розте́рти, розітру́, -треш, -труть; розітри́, -трі ́ть; розте́р, -те́рла
розтиска́ти, -ка́ю, -ка́єш; розтисну́ти, -ну, -неш; розти́с, -ти́сла
розтіка́тися, -ка́юся, -ка́єшся; розтекти́ся, -течу́ся, -тече́шся; розті ́кся, -текла́ся, -текли́ся
ро́зтіч, -течі, -течі, -тіччю
розтовкти́, -товчу́, -че́ш, -чу́ть; розто́вк, -товкла́, -товкли́
розтов(к)ма́чити, -в(к)ма́чу, -ма́чиш; -ма́ч, -ма́чмо, -ма́чте 
розто́вчений, -на, -не 
розто́ки, -ків, -кам 
розтолкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
розто́плений, -на, -не 
розто́плювати, -плюю, -плюєш; розтопи́ти, -топлю́, -то́пиш 
розто́птаний, -на, -не 
розто́птувати, -тую, -туєш; розтопта́ти, -пчу́, -то́пчеш, -то́пчуть 
розторгува́тися, -гу́юся, -гу́єшся 
розто́ржя, -жя, -жю, -жям, на -жі 
розтра́та, -ти; -ра́ти, -ра́т 
розтра́тити, -тра́чу, -тра́тиш, -тра́тять
розтра́тник, -ка; -ники, -ків 
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розтра́тниця, -ці; -ниці, -ниць 
розтра́чений, -на, -не 
розтра́чувати, -чую, -чуєш 
розтри́ньканий, -на, -не 
розтри́нькати, -каю, -каєш 
розтрі ́паний, -на, -не 
розтрі ́пати, -паю, -паєш 
розтрі ́пувати, -рі ́пую, -рі ́пуєш 
розтрі ́скатися, -каюся, -каєшся 
розтрі ́снутися, -нуся, -нешся 
розтро́щений, -на, -не 
розтрощи́ти, -рощу́, -ро́щиш, -щать 
розтрою́джений, -на, -не
розтрою́джувати, -джую, -джуєш; розтрою́дити, -ю́джу, -ю́диш; розтрою́дь, -ю́дьте
ро́зтрус, -су; -руси, -сів
розтруси́ти, -рушу́, -ру́сиш, -ру́сять
розтру́шений, -на, -не
розтру́шувати, -шую, -шуєш
розту́лений, -на, -не
розту́лювати, -ту́люю, -люєш і розтуля́ти, -ля́ю, -ля́єш; розтули́ти, -тулю́, -ту́лиш, -ту́лять
розтяга́ти, -га́ю, -га́єш, -га́є
розтягти́ і розтягну́ти, -тягну́, -тя́гнеш
розтя́ти, розітну́, -тнеш 
розтя́тий, -та, -те
ро́зум, -му, на -мі; -зуми, -мів
розума́ха, -хи, -сі (сп. р.)
розумі ́ється, присл.
розумі ́ння, -ння, -нню, в -нні
розумі ́ти, -мі ́ю, -мі ́єш
розумі ́тися, -мі ́юся. -мі ́єшся на чому
розу́мний, -на, -не
розумні ́шати, -шаю, -шаєш
розумні ́ший, -ша, -ше
розумо́вий, -ва, -ве
розумува́ння, -ння, -нню
розумува́ти, -му́ю, -му́єш
розу́чений, -на, -не 
розу́чувати(ся), -чую(ся), -чуєш(ся); розучи́ти(ся), -зучу́(ся), -зу́чиш(ся), -чать(ся) 
розфи́ркатися, -каюся, -каєшся
розха́паний, -на, -не 
розхапа́ти, -па́ю, -па́єш
розха́пувати, -пую, -пуєш
розхва́лений, -на, -не 
розхвали́ти, -хвалю́, -хва́лиш, -лять 
розхва́лювати, -люю, -люєш 
розхвилюва́ти(ся), -лю́ю(ся), -єш(ся) 
розхворі ́тися, -рі ́юся, -рі ́єшся
розхили́ти, -хилю́, -хи́лиш
розхи́льчастий, -та, -те 
розхи́таний, -на, -не 
розхита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є 
розхи́тувати, -хи́тую, -туєш, -тує
розхле́птаний, -на, -не 
розхлепта́ти, -пчу́, -пчеш, -пчуть 
розхле́птувати, -птую, -птуєш
розхлю́паний, -на, -не 
розхлю́пати, -паю, -паєш 
розхлю́пувати, -пую, -пуєш 
розхо́дження, -ння, -нню, в -нні; -хо́дження, -хо́джень, -дженням
розхо́джуватися, -джуюся, -джуєшся
розхо́дини, -дин, -динам
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розхо́дитися, -джуся, -дишся; розхо́дься, -хо́дьмося, -хо́дьтеся
розходи́тися, -джу́ся, -дишся; розходи́ся, -ході ́ться
розхрабри́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
розхрі ́станий і розхри́станий
розхрі ́[и́]статися, -таюся, -таєшся
розцвірі ́нькатися, -каюся, -каєшся
розцвісти́, -цвіту́, -те́ш, -ту́ть
ро́зцвіт, -ту, в -ті
розцвіта́ти, -та́ю, -та́єш
розцілува́ти, -лу́ю, -лу́єш
розціни́ти, -ціню́, -ці ́ниш, -нять
розці ́нювати, -нюю, -нюєш
розчави́ти, -влю́, -ча́виш, -ча́влять
розча́влений, -на, -не
розчаро́вувати, -ро́вую, -вуєш; розчарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
розчарува́ння, -ння, -нню
розчепи́ти, див. розчі ́плювати
розчепі ́рювати, -пі ́рюю, -пі ́рюєш; розчепі ́рити, -рю, -риш, -рять; розчепі ́р, -пі ́рмо, -пі ́рте
розчервоні ́тися, -ні ́юся, -ні ́єшся
розчере́плювати, -ре́плюю, -люєш; розчерепи́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
розче́саний, -на, -не
розчеса́ти, див. розчі ́сувати
ро́зчин, -ну, в -ні; -чини, -нів
ро́зчи́на, -ни; -чини, -чин
розчи́нений, -на, -не
розчини́ти, -чиню́, -чи́ниш, -чи́нять; розчи́нений, -на, -не 
розчиня́ти, -ня́ю, -ня́єш, -ня́є; розчи́няний, -на, -не
розчи́слити, -лю, -лиш, -лять
розчисля́ти, -ля́ю, -ля́єш
розчи́стити, -чи́щу, -чи́стиш; розчи́сть, -чи́стьмо, -чи́стьте 
розчища́ти, -ща́ю, -ща́єш, -ща́є
розчи́щений, -на, -не 
розчі ́плювати, -чі ́плюю, -чі ́плюєш; розчепи́ти, -чеплю́, -че́пиш, -че́плять; розче́плений, -на, 

-не
розчі ́сувати, -чі ́сую, -чі ́суєш; розчеса́ти, -чешу́, -че́шеш, -че́шуть
розчлено́ваний, -на, -не
розчленува́ти, -ну́ю, -ну́єш
розчо́впати, -паю, -паєш, -пає
розчу́лений, -на, -не
розчу́лити(ся), -чу́лю(ся), -чу́лишся
розчу́ти, -чу́ю, -чу́єш
розчухра́ти, -ра́ю, -ра́єш 
розшабашува́тися, -шу́юся, -шу́єшся
розшарі ́тися, -рі ́юся, -рі ́єшся
розшаро́ваний, -на, -не
розшаро́вування, розшарува́ння, -ння
розшаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; розшарува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
розша́рпаний, -на, -не 
розша́рпати, -паю, -паєш, -пає 
розша́рпувати, -пую, -пуєш, -пує 
розшарува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
розшива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
розши́рений, -на, -не 
розши́рити, -ши́рю, -ши́риш; розши́р, -ши́рмо, -ши́рте 
розши́рювати, -рюю, -рюєш, -рює і розширя́ти, -ря́ю, -ря́єш
розши́ти, -ши́ю, -ши́єш; розши́й, -ши́йте
розши́тий, -та, -те
розшифро́ваний, -на, -не
розшифро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш
розшифрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
розшмато́ваний, -на, -не

489



Російсько-український словник ділової мови

розшматува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
розшнуро́вувати, -ро́вую, -вуєш
розшоло́пати, -паю, -паєш, -пає
розшто́вхувати, -то́вхую, -хуєш; розштовха́ти, -ха́ю, -ха́єш
ро́зшук, -ку, в -ку; -ки, -ків
розшу́каний, -на, -не
розшука́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
розшу́кування, -ння, -нню, в -нні
розшу́кувати, -кую, -куєш, -кує
розщебета́тися, -чу́ся, -бе́чешся, -чуться
розще́дритися, -ще́дрюся, -ришся, -ряться
розщипа́ти, -па́ю, -па́єш
розщіба́ти, -ба́ю, -ба́єш; розщі ́баний; розщебну́ти, -бну́, -бне́ш і розщіпа́ти, розщепну́ти; 

розще́б[п]нутий
розщі ́лина, -ни; -лини, -лин
розщіпа́ти, розщепну́ти, див. розщіба́ти
роз’ю́дити, -джу, -дищ; роз’ю́дь, -ю́дьте
роз’юши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть
роз’яза́ти, треба розв’яза́ти
роз’я́снення, -ння, -нню
роз’ясни́й, -на́, -не́
роз’ясни́ти, -ню́, -ни́ш, -ня́ть
роз’я́снювати, -нюю, -нюєш і роз’ясня́ти, -ня́ю, -ня́єш
роз’я́трений, -на, -не
роз’я́трити, -рю, -риш, -рять
роз’я́трювати, -рюю, -рюєш
роїв́ня, -вні, -внею; роїв́ні, -вень
роїс́тий, -та, -те
роїт́ися, рою́ся, роїш́ся, роя́ться
ройови́й, -ва́, -ве́
ройови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
Роки́тне, -ного, в -ному (село); рокит(н)я́нський, -ка, -ке
роко́ваний, -на, -не
рокови́й, -ва́, -ве́
рокови́ни, -ви́н, -ви́нам
рококо́ (стиль), не відм.
рокота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть
рокува́ти, -ку́ю, -ку́єш кого на що
ро́лик, -ка; -лики, -ків (нім.)
Ролля́н Роме́н, -на Роме́на (фр. письм. Romain Rolland)
ро́ля, -лі, -лею; ро́лі, ро́лей
Роля́нд, -да (фр. ім’я)
ром, ро́му, в -мі
Рома́н, -на. Рома́нович, -ча. Рома́нівна, -вни. Рома́нів, -нова, -нове
рома́н, -на і -ну; -ма́ни, -пів
романі ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
романі ́чний, -на, -не
рома́нс, -су, в -сі; -ма́нси, -сів
рома́нський, -ка, -ке
романти́зм, -му, -мові
рома́нтик, -ка; -тики, -ків
романти́чний, -на, -не
романти́чність, -ности, -ності, -ністю
ромб, -ба; ро́мби, -бів 
ромбі ́чний, -на, -не 
ромбо́їд, -да; -їди, -їдів 
роме́н, роме́ну або ромну́ (зілля)
роме́н-зі ́лля, -ме́н-зі ́лля 
Роме́н, -мна́, -мно́ві, -мно́м, в -мні ́  (м.) (а не Ромни́); роме́нський 
Роме́нщина, -ни, -ні 
Ро́на, -ни, -ні (р.) 
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ро́ндель, ро́ндля, в -длі; ро́ндлі, -длів
рондо́, не відм.
рони́ти, роню́, ро́ниш, ро́нять
роса́, -си́; ро́си, рос і ріс
роса́да, -ди, -ді (з розса́да)
Роса́ріо (м. Rosario). не відм.
роси́ти, рошу́, ро́сиш, -сять
росі ́йський, -ка, -ке
росі ́йщина, -ни, -ні
росі ́л, -со́лу, в -лі; росо́ли, -лів (з розсі ́л)
Росі ́я, -сі ́ ї, -сі ́єю
росія́нин, -на; -я́ни, -я́н
росли́на, -ни, -ли́ни, -ли́н
росли́нний, -на, -не 
росли́нність, -нности, -нності, -нністю
Россе́тті Да́нте Ґабріе́ль (англ. поет і худ. Dante Gabriel Rossetti), не відм.
Россі ́ні (іт. композ. Rossini), не відм.
ро́стбіф, -фа; -біфи, -фів
рости́, росту́, росте́ш; ріс, росла́, росли́; рі ́сши
рости́на, -ни; -ти́ни, -ти́н; звич. росли́на
рости́нний = росли́нний, -на, -не
рости́нність = росли́нність, -ности
рости́ти, рощу́, -сти́ш, -стя́ть
ростю́чий, -ча, -че
ро́сяний, -на, -не
ро́сяно, присл. 
Рось, Росі ́ , -сі ́ , Ро́ссю, на -сі ́  (р.); ро́ський, -ка, -ке 
рот, ро́та, в ро́ті; роти́, -ті ́в 
ро́та, -ти; ро́ти, рот 
ротаці ́йка, -ки, -ці 
ротаці ́йний, -на, -не 
ро́тмістр, -ра; -стри, -рів 
ро́тний, -на, -не
рото́нда, -ди, -ді; -то́нди, -то́нд 
Ро́ттердам, -му, в -мі (м.); роттерда́мський, -ка, -ке
ро́хкання, -ння, -нню, в -нні
ро́хкати, -каю, -каєш
роялі ́зм, -му, -мові
роялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
роялі ́стський, -ка, -ке
роя́ль, -ля, на -лі; -я́лі, -лів
Рті ́щево, -ва, -ву, -вом (рос. геогр. назва)
ру́ба, присл.
ру́баний, -на, -не
руба́ння, -ння, -нню, в -нні
руба́нок, -нка; -ба́нки, -ків
руба́ти, -ба́ю, -ба́єш, -ба́є
рубе́ль, -бля́; -блі ́ , -блі ́в
рубе́ць, -бця́; -бці ́ , -бці ́в
руби́ти, -блю́, -биш, -блять
рубі ́ж, -бежу́, -же́ві, -же́м; -бежі ́ , -жі ́в
Рубіко́н, -ну, -нові (ріка) 
рубі ́н, -на; -бі ́ни, -нів 
ру́блений, -на, -не 
рубону́ти, -бону́, -боне́ш 
ру́брика, -ки, -ці; -рики, -рик 
рубцюва́ння, -ння, -нню 
рубцюва́ти, -бцю́ю, -бцю́єш 
рубцьо́ваний, -на, -не 
ру́бчик, -ка, в -ку; -чики, -ків 
ру́б’я, -б’ю, -б’ю, -б’ям 
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руда́вий і рудя́вий, -ва, -ве
Руда́нський, -кого (укр. письм.)
руде́сенький, -ка, -ке 
руди́й, -да́, -де́ 
рудиме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
рудимента́рний, -на, -не 
руді ́сінький, -ка, -ке 
руді ́ти, -ді ́ю, -ді ́єш, -ді ́є 
ру́дка, -дки, -дці; -дки, -док 
ру́дній, -ня, -нє (від ру́дня) 
ру́дня, -дні; -дні, -день 
Ру́дольф, -фа, -фові (ім’я) 
рудува́тий, -та, -те 
рудя́вий і руда́вий, -ва, -ве 
Руже́ де Ліль, Руже́ де Ліля (автор Марсельєзи Rouget de Lisle)
Руж’є́ (фр. прізв. Rougier), не відм.
Ру́жин, -на, -нові, -ном, в -ні (село); ру́жинський, -ка, -ке 
руїн́а, -ни; руїн́и, руїн́ 
руїн́ний, -на, -не 
руїн́ник, -ка і руйнівни́к, -ка́ 
руїн́ниця і руйнівни́ця, -ці 
руїн́ницький, -ка, -ке 
руйно́вище, -ща, -щу; -вища, -вищ 
руйнува́ння, -ння, -нню, в -нні 
руйнува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
рука́, -ки́, -ці ́ ; ру́ки, рук. Дві (три) руки́ і дві (три) руці ́  
рука́в, -ва́; рукава́ і рукави́, -ві ́в 
рукави́ця, -ці, -цею; -ви́ці, -ви́ць 
рукави́чка, -чки, -чці; -ви́чки, -ви́чок
рукави́чник, -ка; -ники, -ків
рукави́чниця, -ці; -ниці, -ниць 
рукоді ́лля, -лля, -ллю 
рукоді ́льник, -ка; -ники, -ків 
рукомесло́ = ремество́ 
рукоме́сник = ремісни́к 
руко́паш, присл. 
руко́пис, -су, -сові, в -ко́пису; -ко́писи, -ко́писів (ч. р.) 
рукопи́сний, -на, -не 
рула́да, -ди; -ла́ди, -ла́д (в співах) 
руле́тка, -тки, -тці; -тки, -ток 
руля́да, -ди (з м’яса) 
рума́к, -ка́; -маки́, -кі ́в 
ру́мпель, -пеля; -пелі, -лів 
руму́н, -на; -му́ни, -нів
Руму́нія, -нії, -нією
руму́нка, -нки, -нці; -му́нки, -му́нок
руму́нський, -ка, -ке
рум’я́ний, -на, -не
рум’я́ність, -ности, -ності, -ністю
Рум’я́нцев, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
рунду́к, -ка́, на -ку́; -дуки́, -кі ́в 
рундучо́к, -чка́, в -чку́; -чки́, -чкі ́в 
руни́стий, -та, -те
руни́тися, руню́ся, -ни́шся
ру́но, -на, -ну; ру́на, рун
ру́пор, -ра; -пори, -рів 
ру́рка, -ки, -рці; ру́рки, -рок 
руса́лка, -лки, -лці; -са́лки, -са́лок
руса́лчин, -на, -не
руса́льний, -на, -не
ру́син, -сина; -сини́, -ні ́в
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руси́нка, -нки, -нці
русифіка́ція, -ції, -цією
русифіко́ваний, -на, -не
русифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
Русльо́ (фр. прізв.), не відм. 
русофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів 
русофі ́льство, -ва, -ву 
русофі ́льський, -ка, -ке 
Руссо́ Жан-Жак, Руссо́ Жан-Жака (фр. письм.-філос.) 
рустика́льний, -на, -не 
руся́вий, -ва, -ве
Русь, Руси́ (винятково), Русі ́ , Ру́ссю
ру́ський, -ка, -ке
ру́та, -ти, -ті
рутвяни́й = рутяни́й, -на́, -не́ 
рути́на́, -ни́, -ні ́  (фр. la routine) 
рутине́р, -ра; -не́ри, -рів 
рутине́рка, -рки, -рці; -не́рки, -рок 
рути́нний, -на, -не 
рутяни́й, -на́, -не́ (від ру́та)
Руф, -фі, -фі, Ру́ф’ю 
рух, ру́ху, -хові, в ру́хові і в ру́сі; ру́хи, -хів
ру́хати, -хаю, -хаєш, -хає 
рухли́вий, -ва, -ве 
рухли́вість, -вости, -вості, -вістю 
рухо́мий, -ма, -ме
рухо́мість, -мости, -мості, -містю
руча́й, -ча́ю; -ча́ї, -ча́їв
рученя́, -ня́ти, -ня́ті; -ня́та, -ня́т
рученя́та, -ня́т, -ня́там
ру́ченька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
ру́чий, -ча, -че
ручи́тися, ручу́ся, ру́чишся, -чаться
ру́чка, ру́чки, ру́чці; ру́чки, ру́чок
ручни́й, -на́, -не́
ру́шення, -ння, -нню, в -нні
ру́шити(ся), ру́шу(ся), -шиш(ся), -шать(ся); руш(ся), ру́шмо(ся), -ру́ште(ся)
руші ́й, -шія́, -шіє́ві; -шії́, -шіїв́ 
рушни́к, -ка́, на -ку́; -ники́, -кі ́в 
рушни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
ру́щина, -ни, -ні (від Русь) 
ру́щити, ру́щу, ру́щиш, -щать 
Рю́ккерт Фрі ́дріх, -рта Фрі ́дріха (нім. поет Rückert Friedrich) 
рю́мати, -маю, -маєш і рю́мсати, -саю, -саєш
рю́мса, -си і рю́ма, -ми 
рябе́сенький, -ка, -ке 
ряби́й, -ба́, -бе́
рябі ́сінький, -ка, -ке 
рябі ́ти, -бі ́ю, -бі ́єш, -бі ́є 
Рябко́, -ка́, -ко́ві (рябий пес)
ряботи́ня, -ння, -нню, в -нні
Ря́бчик, -ка; -ки, -ків = Рябко́ 
ряд, ря́ду, в -ду́; ряди́, -ді ́в 
ряди́ти, -джу́, -диш, -дять 
рядкови́й, -ва́, -ве́ (від рядо́к)
рядни́на, -ни; -ни́ни, -ни́н
рядно́, -на́, -ну́; ря́дна, ря́ден 
рядня́ний, -на, -не 
рядо́ви́й, -ва́, -ве́ 
рядов’я́ний, -на, -не 
рядо́к, -дка́, в -дку́; -дки́, -дкі ́в 
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рядю́га, -ги, -зі; -дю́ги, -дю́г 
ря́жанка, -нки, -нці; -нки, -нок 
ряза́нець, -нця; -за́нці, -нців 
Ряза́нь, -ні, -ні, -за́нню (м.); ряза́нський, -ка, -ке 
ря́са, -си; ря́си, ряс (одежа)
ря́ска, -ски, -сці 
рясни́й, -на́, -не́ 
рясні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш чим
ря́сно, присл.
рясно́та і рясота́, -ти́ 
ряст, -ту, -тові, в -ті 
рятівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
рятівни́ця, -ці; -ни́ці, -ни́ць 
рятува́льний, -на, -не 
рятува́ння, -ння, -нню, -нням 
рятува́ти, -ту́ю, -ту́єш; ряту́й, -ту́ймо, -ту́йте
ряту́нок, -нку, -нкові, в -нку 
ряхті ́ти, -хчу́; -хти́ш, -хтя́ть
С 
Сааді ́й, -ді ́я (перс. поет) 
Саарда́м, -му, в -мі (м. Saardam) 
саарда́мський, -ка, -ке 
сабота́ж, -та́жу, -жеві, -жем 
сабота́жник, -ка; -ники, -ків 
сабота́жниця, -ці; -ниці, -ниць 
саботува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
Са́ва, -ви, -ві, -во! Са́вович, -ча. Са́вівна, -вни. Са́вів, -вова, -вове
са́ван, -на; -вани, -нів (вбрання) 
са́ва́на, -ни; -ва́ни, -ва́н (а не сава́нна; есп. sabana, фр. la savane – степ)
Сава́тій, -тія, -тієві. Сава́тійович, -ча. Сава́тіївна, -ївни. Сава́тіїв. -тієва, -тієве 
саво́єць, -во́йця; -во́йці, -ців
Савонаро́ля, -лі (іт. реформатор Savonarola) 
Саво́я, -во́ї, -во́єю (країна, іт. Savoja); саво́йський, -ка, -ке
сага́, -ги́; са́ги, саг (затока)
сагайда́к, -ка́; -даки́, -кі ́в
Сагайда́чний, -ного (гетьман)
Сага́ра, -ри (пустеля) (а не Саха́ра)
са́го, -га, -гу
са́говий, -ва, -ве
са́ґа, -ґи, са́зі; са́ґи, саґ (сканд. епос)
сад, са́ду, -дові, у саду́ і у са́ді; сади́, -ді ́в
саддуке́й, -ке́я; -ке́ї, -ке́їв
са́джавка = са́жавка, -ки
саджа́ти, -джа́ю, -джа́єш, -джа́ють
са́джений, -на, -не
са́дження і саді ́ння, -ння
сади́ба, -би, -бі; -ди́би, -ди́б
сади́зм, -му, -мові
сади́ст, -та; -ди́сти, -стів
сади́стка, -тки, -тці; -ди́стки, -ток
сади́стський, -ка, -ке
сади́ти, саджу́, са́диш, -дять; са́дячи
садівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
садівни́цтво, -ва, -ву, -вом
садівни́чий, -чого; -ни́чі, -чих
саді ́ння, -ння = са́дження 
садо́ви́й, -ва, -ве
садовина́, -ни́, -ні ́
садови́ти, -довлю́, -до́виш, -влять
садо́к, -дка́, в -дку́; -дки́, -кі ́в
садо́чок, -до́чка, -кові, в -до́чку; -до́чки, -до́чків
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сає́т, -ту (ч. р.) і сає́та, -ти (ж. р.) 
сає́то́вий, -ва, -ве 
саж, -жа́, -же́ві, -же́м, у сажі ́ ; сажі ́ , -жі ́в
са́жа, -жі, -жі, -жею; са́жі, саж
са́жавка і са́жалка, -в[л]ки, -в[л]ці; са́жав[л]ки, -в[л]ок
са́жень, са́жня, -жневі, -жнем; са́жні, -нів. Два са́жні 
сажне́вий, -ва, -ве 
сажотру́с, -са; -тру́си, -сів 
сажотру́сний, -на, -не 
сакви́, сако́в, -ква́м 
саквоя́ж, -жа, -жеві; -я́жі, -жів 
са́кля, -лі, -лею; са́клі, сакль (фр.) 
сакра́мент, -ту, -тові 
сакрамента́льний, -на, -не 
сакри́сті ́я, -ті ́ ї; -ті ́ ї, -ті ́й 
са́кси, -сів (народ); са́кський 
саксо́нець, -нця; -со́нці, -ців 
Саксо́нія, -нії, -нією 
саксо́нський, -ка, -ке 
Са́к’я-Му́ні = Бу́дда 
сала́та, -ти, -ті 
салга́нник, -ка; -ники, -ків 
салі ́тра, -ри, -рі 
саліци́л, -ци́лу, -лові 
саліци́ловий, -ва, -ве 
Саллю́стій, -тія (рим. іст.)
са́ло, -ла, -лу
Салоні ́ки, -ні ́к; салоні ́цький 
салю́т, -ту, -тові; -лю́ти, -тів 
салютува́ння, -ння, -нню, -нням 
салютува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
саляма́ндра, -ри; -ма́ндри, -ма́ндр (ящірка)
са́льдо, не відм.
Сальє́рі (іт. комп. Saliera). не відм. 
са́льник, -ку (страва)
сальни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в (хто торгує салом)
сальо́н, -ну; -льо́ни, -нів (фр.) 
сальоно́вий, -ва, -ве 
сальтоморта́ле (іт.), не відм. 
сальце́, -льця́, -льцю́, -льце́м 
сам, сама́, само́; н. мн. сами́ і самі ́ , -ми́х. Ми сами́[і ́ ] це зро́бимо
самаритя́нин, -на; -тя́ни, -тя́н
Сама́рін, -на, -ном (рос. прізв.)
Самарі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю
Самарка́нд, -ду (м.); самарка́ндський
са́ме (якраз, власне), присл. Са́ме так; са́ме тепе́р; са́ме тоді ́ ; са́ме вчас; а са́ме
саме́ць, -мця́, -мце́ві; -мці ́ , -мці ́в 
са́мий, -ма, -ме; н. мн. са́мі. Ті са́мі лю́ди
сами́й (один тільки), сама́, -ме́. Це самі ́  ті ́льки слова́ 
Самі ́йло, -ла, -лові, -ле! Самі ́йлович, -ча. Самі ́йлівна, -вни. Самі ́йлів, -лова, -лове
самі ́сінький, -ка, -ке
самі ́ський, -ка, -ке
самітни́й, -на́, -не́ або само́[і ́ ]тній, -ня, -нє
самі ́тник, -ка; -ники; -ків
самі ́тниця, -ці; -ниці, -ниць
самі ́тно, само́тньо, присл.
са́мка, -ки, -ці; са́мки, -мок
сам-кіне́ць; на сам-кіне́ць, до сам-кінця́
сам-на-са́м, присл.
са́мо, присл.: так са́мо (однаково)
Само́а (група островів), не відм.
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самоаналі ́за, -зи, -зі
самобра́ний, -на, -не
самобу́тній, -ня, -нє
самобу́тність, -ности, -ності, -ністю
самобу́тньо, присл. 
самова́р, -ра; -ва́ри, -ва́рів
самовдоскона́лення, -ння, -нню
самови́дець, -дця, -дцеві, -дцю! -ви́дці, -дців
самови́зна́чення, -ння, -нню, -нням
самовідда́ний, -на, -не 
самовідда́ність, -ности, -ності, -ністю
самовідда́ння, -ння, -нню, -нням 
самовідда́но, присл.
самові ́льний, -на, -не 
самові ́льство, -ва, -ву
самовла́дний, -на, -не
самово́лець, -во́льця, -цеві; -во́льці, -льців
самого́н, -ну; -го́ни, -нів 
самого́нник, -ка; -ники, -ків
самого́нництво, -ва, -ву 
самого́нниця, -ці; -ниці, -ниць 
самодержа́вний, -на, -не
самодержа́вство, -ва, -ву, -вом
самоде́ржець, -де́ржця, -жцеві, -жцю! -де́ржці, -жців
самодія́льний, -на, -не
самодія́льність, -ности, -ності, -ністю
саможа́тка, -тки, -тці; -жа́тки, -жа́ток
самозабуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
самоїд́, -да; -їд́и, -дів 
самоїд́ка, -дки, -дці; -їд́ки, -їд́ок 
самоїд́ство, -ва, -ву 
самоїд́ський, -ка, -ке
самокри́тика, -ки, -ці
самолю́бство, -ва, -ву
самонавча́ння, -ння, -нню
самооборо́на, -ни, -ні 
самоозна́чення, -ння; -чення, чень і -ченнів
самоорганіза́ція, -ції, -цією
самоосві ́та, -ти, -ті
само́пас, само́паски, присл.
самопізна́ння, -ння, -нню
самопова́га, -ги, -зі
самопо́міч, -мочі, -мочі, -міччю
самопочуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
самопра́вний, -на, -не
самопра́вство, -ва, -ву
саморі ́дний, -на, -не
саморо́бний, -на, -не
само́руч, присл.
самору́чний, -на, -не
самосвідо́мість, -мости, -мості, -містю
самосі ́йний, -на, -не
самості ́йний, -на, -не
самості ́йність, -ности, -ності, -ністю
самості ́йно, присл. 
самострі ́л, -лу; -рі ́ли, -лів
самосу́д, -ду, -дові; -су́ди, -су́дів
самота́, -ти́, -ті ́
самотка́ний, -на, -не
само́[і ́ ]тній, -ня, -нє або самітни́й, -на́, -не́
само́[і ́ ]тність, -ности, -ності, -ністю
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само́[і ́ ]тньо і самі ́тно, присл.
самото́ю, присл.
самоту́жки, присл.
самоурядува́ння, -ння, -нню
самоурядува́тися, -ду́юся, -ду́єшся
самохі ́тний, -на, -не
самохі ́ттю, самохі ́ть, присл.
самоцві ́т, -ту, -тові; -цві ́ти, -тів
самочуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
сам-самі ́сінький, -ка, -ке
Самуїл́, -ла, -лові, -ле! Самуїл́ович, -ча. Самуїл́івна. -вни. Самуїл́ів, -їл́ова, -їл́ове
саму́м, -му (вітер)
санатоге́н, -ну (гр.)
санато́рія, -рії, -рією; -то́рії, -рій
санато́рний, -на, -не
санґві ́нік, -ка; -ніки, -ків (лат.)
санґвіні ́чний, -на, -не 
Санґу́шко, -ка, -кові; -ґу́шки, -ків (прізв.) 
санда́ля, -лі; -да́лі, -да́ль 
Сандві ́чеві острови́, -вих острові ́в 
Санджа́р, -ру, в -рі (м.); санджа́рський, -ка, -ке (а не Сенжа́ри) 
са́ни, -не́й, са́ням, саньми́ 
саніта́р, -ра; -та́ри, -рів 
санітарі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
саніта́рний, -на, -не 
са́нки́, са́но́к, са́нка́м 
санкціоно́ваний, -на, -не 
санкціонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
са́нкція, -ції, -цією; -кції, -кцій 
санкюльо́т, -та, -тові; -та, -тів (фр.)
са́нний, -на, -не 
санскри́т, -ту, -тові 
санскрито́лог, -га; -логи, -гів 
санскри́тський, -ка, -ке 
Сансусі ́  (палац Sans-Souc), не відм. 
сантигра́м, -ма; -гра́ми, -мів 
санти́м, -ма; -ти́ми, -мів 
сантименталі ́зм, -му, -мові 
сантименталі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
сантимента́льний, -на, -не 
сантиме́нти, -тів, -там 
сантиме́тр, -тра; -ме́три, -трів 
Сан-Франсі ́ско, не відм.; іноді р. -ка (м. San-Francisco) 
санча́та, -ча́т, -ча́там 
Са́нчо, -ча, -чові, -чом 
Са́нчо Па́нса, Са́нчо Па́нси, -сі, -сою (есп. Sancho Panza)
са́па́, са́пи́; са́пи́, сап
сапа́льник, -ка; -ники, -ків
сапа́льниця, -ці; -ниці, -ниць
са́пання, -ння, -нню, -нням
сапання, -ння, -нню, -нням 
са́пати, са́паю, са́паєш (важко дихати)
сапа́ти, -па́ю, -па́єш (сапою)
сапе́р, -ра; -пе́ри, -рів
сапе́рний, -на, -не
сапфі ́р, -ру, -рові; сапфі ́ровий
сап’я́н, -ну́, -нові
сап’я́нний, -на, -не = сап’яно́вий
сап’яно́вий, -ва, -ве
сап’я́нці, -ців, -цям 
Са́ра, -ри, -рі, -ро! (ж. ім’я)
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Сараґо́са (есп. м. Zaragoza); сараґо́ський, -ка, -ке
Сара́єво, -ва, -ву, -вом (м.)
сарана́, -ни́, -ні ́
Сара́тов, -това, -тову, -вом (рос. м.); сара́тівський, -ка, -ке
сараци́н, -на, -нові; -ци́ни, -нів; сараци́нський, -ка, -ке
сарде́ля, -лі; -де́лі, -де́ль або сарді ́нка, -нки; -ді ́нки, -нок (рибка)
сарді ́нець, -ді ́нця; -ді ́нці, -ців 
Сарді ́нія, -нії, -нією; сарді ́нський
сардоні ́чний, -на, -не
сарка́зм, -му, -мові
саркасти́чний, -на, -не
сарко́ма, -ми, -мі
саркофа́г, -фа́га; -фа́ги, -гів (гр.)
са́рна, -ни, -ні; са́рни, сарн
Са́рська країн́а = За́рська країн́а
сатана́, -ни́, -ні ́
сатані ́чний, -на, -не
сати́н, -ну, -нові; сати́новий
сати́р, -ра; -ти́ри, -рів
сати́ра, -ри, -рі; -ти́ри, -ти́р
сати́рик, -ка; -рики, -ків
сатнирико́н, -на, в -ні
сатири́чний, -на, -не
сатирія́зис, -су, -сові або сатирія́за, -зи
сатисфа́кція, -ції, -цією
сатра́п, -па; -ра́пи, -пів
сатурна́лії, -лій, -ліям
Сау́л, -ла, -лові
сафі ́р, -ра; -фі ́ри, -рів
Сафо́н, -на. Сафо́нович, -ча. Сафо́нівна, -вни. Сафо́нів, -нова, -нове
Сахалі ́н, -ну; сахалі ́нський, -ка, -ке
Саха́ра, треба Сага́ра
сахари́н, -ну, -нові
сваві ́льний, -на, -не
сваві ́льник, -ка; -ники, -ків
сваві ́льниця, -ці; -ниці, -ниць
сваво́лити, -во́лю, -лиш, -лять
сваво́ля, -лі, -лею
свари́ти(ся), -рю́(ся), сва́риш(ся), -рить(ся), -рять(ся) 
сва́рка, -ки, -ці; сва́рки́, -рок 
сварли́вий, -ва, -ве
сварли́вість, -вости, -вості, -вістю 
сват, сва́та, -тові, сва́те! і сва́ту! свати́ (іноді свато́ве), -ті ́в
сва́тання, -ння, -нню, -нням
сва́татися, -таюся, -таєшся
сва́ха, -хи, -сі; сва́хи, свах
сва́шин, -на, -не (від сва́ха)
сва́шка, -ки, -шці; сва́шки́, -шо́к
сва́щин, -на, -не (від сва́шка) 
Све́аборґ, -ґу, в -зі (м.); све́або́рґський
све́кор, све́кра, -рові, све́кре! све́кри, -рів
све́крів, -рова, -рове
свекрі ́вонька, -ньки, -ньці; -ньки
свекру́ха, -хи, -сі; -кру́хи, -кру́х
свекру́шин, -на, -не
свербі ́ж, -бежу́, -же́ві
свербі ́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
свербляче́, присл.
свербля́чий, -ча, -че 
свербля́чка, -чки, -чці; -бля́чки, -чок
све́рдел, све́рдла; све́рдли, -длів
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свердли́ти, -длю́, -дли́ш, -для́ть
свердлі ́ння, -ння, -нню, -нням
свердло́вина, -ни, -ні; -ни, -вин
свердлува́ння, -ння, -нню, -нням
свердлува́ти, -длу́ю, -длу́єш
свердля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в, -ра́м
све́тер, све́тра; све́три, -рів 
Свидни́цький, -кого (укр. письм.)
свидува́тий, -та, -те
свина́р, -ря́, -ре́ві; -нарі ́ , -рі ́в
свина́рня, -ні, -нею; -на́рні, -на́рень
свини́й, -на́, -не́
свини́на, -ни, -ні
свинопа́с, -са; -па́си, -сів
свинува́тий, -та, -те 
свиню́шник, -ка, -кові, у -нику; -ники, -ків
свиня́, -ні ́ , -не́ю, сви́не! сви́ні, -не́й, -ням, сви́ньми́
свиня́чий, -ча, -че 
свирі ́па, -пи, -пі; -рі ́пи, -рі ́п
сви́снути, -сну, -снеш; сви́сни, -ніть
сви́ставка, -ки, -ці; -тавки, -вок
свиста́ти, свищу́, сви́щеш, -щуть і свисті ́ти, свищу́, свисти́ш, -стя́ть 
свисті ́ння, -ння, -нню, -нням 
свистови́й, -ва́, -ве́ 
свисту́н, -на́; -туни́, -ні ́в 
сви́та, -ти, -ті; сви́ти, свит (вбрання)
сви́щик, -ка; -щики, -ків
сві ́дер, -дера = све́рдел
свідкува́ння, -ння, -нню, -нням
свідкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
сві ́док, -дка, -дкові, сві ́дку! -дки, -дків
свідо́мий, -ма, -ме чого
свідо́мість, -мости, -мості; -містю
свідо́цтво, -ва, -ву; -до́цтва, -до́цтв
сві ́дчення, -ння; -чення, -чень і -ченнів, -ченням
сві ́дчити, -чу, -чиш, -чать; сві ́дчи, сві ́дчіть
свіже́нький, -ка, -ке
свіже́сенький, -ка, -ке
сві ́жий, -жа, -же; -жі, -жих
свіжі ́сінький, -ка, -ке
сві ́жість, -жости, -жості, -жістю
свіжі ́ший, -ша, -ше
свій, своя́, своє́, свого́, своє́ї, своє́му, своїй́; свої,́ своїх́ (відм. як мій)
сві ́йський, -ка, -ке
свіну́ти, -ну́, -не́ш
свість, -сти, -сті, -стю; сві ́сті, -стей
світ, сві ́ту, -тові, на сві ́ті, сві ́те!, світи́, -ті ́в
світа́ння, -ння, -нню 
світа́нок, -та́нку, на -нку; -та́нки, -ків
світа́ти, -та́є; свіну́ти, -не́ 
світа́ч, -ча́, -че́ві; -тачі ́ , -чі ́в
світ-за́очі, присл.
світ-зоря́, світ-зорі ́
світи́лка, -лки, -лці; -ти́лки, -ти́лок
світи́ти, свічу́, сві ́тиш, -тять
світі ́ння, -ння, -нню
сві ́тлий, -ла, -ле
світли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
світли́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -чок 
сві ́тлість, -лости, -лості, -лістю 
сві ́тло, -ла, -лу
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світови́й, -ва́, -ве́ 
світо́гляд, -ду, -дові; -гляди, -дів 
сві ́тський, -ка, -ке 
Свіфт, -та (англ. письм. Swift)
свіча́до, -да, -ду; -ча́да, -ча́д
свіча́р, -ря́, -ре́ві; -чарі ́ , -рі ́в
сві ́чка, -чки, -чці; -чки́, свічо́к
свічни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
Свія́жськ, -ку (рос. м.); свія́жський
своєрі ́дний, -на, -не 
сво́лок, сво́лока; -локи́, -кі ́в
сворене́вий, -ва, -ве, див. шворене́вий
сво́рінь, -реня. див. шво́рінь 
своя́к, -ка́; свояки́, -кі ́в
своя́киня, -ні; -ні, -кинь
своя́цтво, -ва, -ву, -вом
своя́цький, -ка, -ке
святе́нник, -ка = святе́ць
святе́ць, -тця́, -тце́ві, -тцю́! святці ́ , -тці ́в
святи́й, -та́, -те́
святи́ти, свячу́, свя́тиш, -тять; свя́чений, -на, -не
святки́, -то́к, -ка́м
святко́ви́й, -ва, -ве
святкува́ння, -ння, -нню, -нням
святкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
святни́й, -на́, -не́
свя́то, -та, -ту і -тові; свя́та, свят
Свято́шин, -на, -нові, -ном, у -ні; свято́шинський, -ка, -ке
свя́тощі, -щів, -щам
свяче́ний, -на, -не
свяще́ник, -ка; -ники, -ків
свяще́нницький, -ка, -ке
свяще́нний, -на, -не
сеа́нс, -су; сеа́нси, -сів
себе́, собі ́ , собо́ю; на се́бе
себелю́бець, -бця, -бцеві, -бцю!, -лю́бці, -бців
себелю́бний, -на, -не 
себелю́бство, -ва, -ву
се́бто, присл.
Севастія́н і Севастя́н, -на
Севасто́піль, -поля, -леві (м.); севасто́пільський, -ка, -ке
Севе́нна, -ни (р. і м. в. Півн. Ам., англ. Savannah)
севі ́льєць, -ві ́льця; -ві ́льці, -ців 
Севі ́лья, -льї, -льєю (м. Sevilla); севі ́льський, -ка, -ке
Севіньє́ (маркіза de Sévigné), не відм.
сеґме́нт, -та; -ме́нти, -тів
Се́днів, -нева (м.); се́днівський, -ка, -ке
сезо́н, -ну; -зо́ни, -нів
сезо́нний, -на, -не і сезо́новий, -ва, -ве
сезо́нник, -ка; -ники, -ків 
сей, ся, се; в літ. мові цей, ця, це. Для означення часу звичайно сей: сього́ ро́ку; сю ніч; 

також частіше се́бто
сейм, се́йму, на -мі; се́йми, -мів 
сеймо́вий, -ва, -ве 
сеймува́ти, -му́ю, -му́єш 
сейсмі ́чний, -на, -не
сейсмо́граф, -фа; -графи, -фів
сейсмоло́гія, -гії, -гією 
сейф, -фа, в -фі; се́йфи, -фів (англ.) 
секве́стр, -ру, -рові 
секвестро́ваний, -на, -не 
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секвеструва́ти, -ру́ю, -ру́єш 
Секле́та, -ти, -то! Секле́тин, -на, -не 
секре́т, -ту, в -ті; -ре́ти, -тів 
секрета́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -та́рю! -тарі ́ , -рі ́в, -ря́м 
секретарія́т, -ту, -тові 
секрета́рство, -ва, -ву 
секрета́рський, -ка, -ке 
секретарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш 
секре́тний, -на, -не 
секре́ція, -ції, -цією 
секстильйо́н, -на; -ни, -нів 
сексуалі ́зм, -му, -мові 
сексуалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
сексуа́льний, -на, -не 
се́кта, -ти; се́кти, сект
секта́нт, секта́нтка = сектя́р, сектя́рка
се́ктор, -ра; -тори, -рів 
сектя́р, -ра́, -ре́ві; -тярі ́ , -рі ́в 
сектя́рка, -ки, -рці; -тя́рки, -рок 
сектя́рство, -ва, -ву 
сектя́рський, -ка, -ке 
секуляриза́ція, -ції, -цією 
секуляризо́ваний, -на, -не 
секуляризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
секу́нда, -ди, -ді; -ку́нди, -ку́нд 
секунда́нт, -та; -да́нти, -тів 
секунда́нтський, -ка, -ке 
секці ́йний, -на, -не 
се́кція, -ції, -цією; се́кції, се́кцій 
селе́бес, -су, -на -сі (острів) 
селе́дець = оселе́дець, -ле́дця 
се́лезень, -лезня, -зневі, -знем, -зню! се́лезні, -знів
селезі ́нка, -нки, -нці; -зі ́нки, -зі ́нок 
селекці ́йний, -на, -не 
селекціоне́р, -не́ра; -не́ри, -рів 
селе́кція, -ції, -цією 
се́лех, -ха; -лехи, -хів = се́лезень
сели́тьба, -би, -бі; -ли́тьби, -ли́тьб
се́лище, -ща, -щу, -щем; -лища, -лищ
се́лищний, -на, -не
селі ́тра = салі ́тра
село́, -ла́, -лу́, по селу́, в селі ́ ; се́ла, сіл, се́лам
селю́к, -ка́; -люки́, -кі ́в
селю́чка, -чки, -чці; -лю́чки, -лю́чок
селю́ччин, -на, -не (від селю́чка)
селядо́н, -на; -до́ни, -нів (фр.)
селяни́н, -на; селя́ни, -ля́н
селяни́н-незамо́жник, -на-незамо́жника
селя́нка, -нки, -нці; -ля́нки, -нок
селя́нство, -ва, -ву
селя́нський, -ка, -ке
селя́нчин, -на, -не
се́льбище, -ща, -щу, -щем; -бища, -бищ
сельбу́д, -ду; -бу́ди, -дів = селя́нський буди́нок
се́льва, -ви, -ві, (а не се[и]льва́си, есп.selva)
сельдере́й, -ре́я, -ре́єві
Сельінте́рн, -ну = Селя́нський Інтернаціона́л 
селько́р, -ра́ = селя́нський кореспонде́нт
сема́нтика, -ки, -ці
семанти́чний, -на, -не
семасіологі ́чний, -на, -не
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семасіоло́гія, -гії, -гією
семафо́р, -ра; -фо́ри, -рів
Семе́н, -ме́на, -ме́не! Семе́нович, -ча. Семе́нівна, -вни. Семе́нів, -нова, -нове
се́меро, -рох, -ром, -рома
семе́стр, -ме́стра; -ме́стри, -трів
семестро́вий, -ва, -ве
семигоди́нний, -на, -не 
Семи́го́род, -ду; семигоро́дський, -ка, -ке
семигри́вний і семигри́венний, -ного; -ні, -них
семигри́вник і семигри́веник, -ка; -ники, -ків
семиде́нний, -на, -не
семилі ́тка, -тки; -лі ́тки, -лі ́ток
семилі ́тній, -ня, -нє
семилі ́ток, -тка; -тки, -тків 
семилі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
семимі ́сячний, -на, -не
семип’яде́нний, семип’я́дний, -на, -не
семирі ́чка, -чки, -чці; -рі ́чки, -рі ́чок = семилі ́тка
семирі ́чний, -на, -не
семирі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
семити́сячний, -на, -не
семіна́р, -ру; -на́ри, -на́рів (наукові студії)
семіна́р, -ра; -на́ри, -на́рів = семінари́ст 
семінари́ст, -та; -ри́сти, -тів
семіна́рій, -рію = семіна́р, -ру
семіна́рія, -рії, -рією; -рії, -рій
семіна́рський, -ка, -ке
Семірамі ́да, -ди (ж. ім’я)
семі ́рко, не відм.
семі ́т, -та; семі ́ти, -тів, -там 
семіти́зм, -му, -мові 
семі ́тський, -ка, -ке
сем’я́, звич. сім’я́
сена́т, -ту, в -ті
сена́тор, -ра; -тори, -рів
сена́торський, -ка, -ке
сена́тський, -ка, -ке
сенберна́р, -ра; -на́ри, -рів (пес)
Сен-Берна́р(д), -р(д)у (гора Saint-Bernard); сенберна́р(д)ський 
Сен-Ґота́р(д), -р(д)у (гора Saint-Gothard); сенґота́р(д)ський
Сенеґа́ль, -лю, -леві (ріка і країна, Senegál); сенеґа́льський, -ка, -ке
се́нес, се́несу, -сові 
Сен-Жерме́н, Сен-Жерме́ну (передм. в Парижі, Saint-Germain)
Сен-Люї ́(місто в Сп. Шт. Saint-Louis)
сенс, се́нсу, -сові, в -сі
сенсаці ́йний, -на, -не
сенсаці ́йність, -ности, -ності, -ністю
сенса́ція, -ції, -цією; -са́ції, -цій
Сен-Сімо́н, -на (фр. філос. Saint-Simon)
сенсімоні ́зм, -му, -мові 
сенсуалі ́зм, -му
сенсуалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
Сент-Бе́в, Сент-Бе́ва (фр. критик Sainte-Beuve)
сентенці ́йний, -на, -не 
сенте́нція, -ції, -цією; -ції, -цій 
Се́нченко, -ка, -кові (прізв.) 
сеньйо́р, -ра, -рові; -йо́ри, -рів 
сеньйо́ра, -ри, -рі; -йо́ри, -йо́р 
сеньйора́т, -ту, -тові 
сеньйо́рен-конве́нт, -рен-конве́нта 
сеньйори́та, -ти; -ри́ти, -ри́т 
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Сенько́, -ка́, -ко́ві
сепарати́зм, -му, -мові
сепарати́ст, -та; -ти́сти, -тів
сепарати́стський, -ка, -ке
сепара́тний, -на, -не
сепара́тор, -ра; -тори, -рів
сепаро́ваний, -на, -не
сепарува́тися, -ру́юся, -ру́єшся
се́пія, -пії, -пією
сер, се́ра; се́ри, -рів, англ.
серафи́м, -ма; -фи́ми, -мів
Серафи́ма, -ми. Серафи́мин, -на, -не
Серафімо́віч, -ча, -чеві (рос. прізв.)
серб, -ба; се́рби, се́рбів, -бам
се́рбин, -на, -нові; і серб; се́рби, -бів
Се́рбія, -бії, -бією
се́рбський, -ка, -ке
Серва́нтес, -са (есп. письм. Cervantes)
серве́тка, -тки, -тці; -ве́тки, -ток
сервілі ́зм, -му, -мові
сервілі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
се́рвіс, -са; -віси, -сів (фр. le service)
сервіту́т, -ту, -тові; -ту́ти, -тів
сервува́ти, -ву́ю, -ву́єш
Сергє́єв, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.) 
Сергі ́й, -гі ́я, -гі ́єві, -гі ́ю! Сергі ́йович, -ча. Сергі ́ ївна, -ївни. Сергі ́ їв, -гі ́єва, -гі ́єве
серде́га, -ги, -зі; -де́ги, -де́г
серденя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
се́рде́нько, -ка, -ку, на -де́ньку; се́рде́нька, -де́ньок
серде́шний, -на, -не;
серде́шність, -ности, -ності, -ністю
серде́шно і (іноді) серде́шне, присл.
серди́тий, -та, -те
се́рдитися, -джуся, -дишся, -дяться; не се́рдься, не се́рдьтеся
сердолі ́к, -ку; сердолі ́ковий
сердю́к, -ка́; -дюки́, -кі ́в 
сердю́цький, -ка, -ке
се́ред, прийм.
середа́, -ди́, -ді ́ ; се́реди, се́ред
Середзе́мне мо́ре, -ного мо́ря
середзе́мний, -на, -не 
сере́ди́на, -ни, -ні; сере́дини, -дин
сере́дник, -ка; -ники, -ків 
сере́дній, -ня, -нє
середня́к, -ка́; -няки́, -кі ́в
середня́цтво, -ва, -ву
середня́цький, -ка, -ке
середньовіко́вий, -ва, -ве
середньові ́чний, -на, -не
середньові ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
середо́вище, -ща, -щу, -щем
середопі ́стя, -тя, -тю
середохре́сний, -на, -не
середохре́стя, -стя, -стю, -стям
середпарті ́йний, -на, -не
середу́льший = середу́щий, -ща, -ще
сере́жка, -жки, -жці; сере́жки, сере́жок
серем’я́га, -ги, -зі
серена́да, -ди, -ді; -на́ди, -на́д
Се́рет, -рета (річка)
сержа́нт, -та; -жа́нти, -тів
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сержа́нтський, -ка, -ке
се́рія, -рії, -рією; се́рії, се́рій
серйо́зний, -на, -не
серйо́зність, -ности, -ності, -ністю
серйо́зно, присл.
се́рна, -ни; се́рни, серн
серп, серпа́; серпи́, -пі ́в
серпа́нок, -па́нку; -рпа́нки, -ків
серпенти́н, -ну (італ.)
се́рпень, се́рпня, -пневі, в се́рпні; се́рпні, -нів
серпне́вий, -ва, -ве
сертифіка́т, -та; -ка́ти, -тів
се́рце, се́рця, се́рцю і се́рцеві, -цем, в се́рці, на -ці і на -цю; серця́, серде́ць і (рідше) серць, 

серця́м 
серце́вий, -ва, -ве. Серце́ві хворо́би 
се́сія, -сії, -сією; -сії, -сій 
сестра́, -ри́, -рі ́ , се́стро! се́стри, сесте́р, се́страм, се́страми
сестри́н, -на́, -не́
сестри́ця, -ці; -ри́ці, -ри́ць 
сестри́чка, -чки, -чці; -ри́чки, -ри́чок
сестри́ччин, -на, -не (від сестри́чка) 
сестру́нин, -на, -не 
сестру́ня, -ні; -ру́ні, -ру́нь
се́тер, -тера; се́тери, -рів (пес) 
се́тлмент, -ту, в -ті (англ.) 
сецесіоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
се́ча, -чі, -чі, -чею 
Сєдо́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
Сєнкє́віч, -ча (польськ. письм.) 
Сєро́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
сибари́т, -та; -ри́ти, -тів
сибари́тство, -ва, -ву
сибари́тський, -ка, -ке
Сибі ́р, -ру, -рові, -ром, в -ру і в -рі (ч. р.)
сибі ́рка, -ки, -ці 
сибі ́рний, -на, -не
сибі ́рник, -ка; -ники, -ків
сибі ́рський, -ка, -ке
сиве́сенький, -ка, -ке
си́вий, -ва, -ве
сивина́ і сивизна́, -ни́
сиві ́сінький, -ка, -ке
си́віти, -вію, -вієш, -віють
сивоголо́вий, -ва, -ве
сивоу́сий, -са, -се
Сивоша́пка, -ки, -ці (прізв.). Сивоша́пчин, -на, -не 
сивува́тий, -та, -те 
сивува́тість, -тости, -тості, -тістю 
сиґа́ра, -ри; -ґа́ри, -ґа́р (фр. з есп.)
сиґаре́та, -ти; -ре́ти, -ре́т
сиґна́л, -лу; -на́ли, -лів (фр. з лат.)
сиґналіза́тор, -ра; -тори, -рів 
сиґналіза́ція, -ції, -цією 
сиґналізува́ти, -зу́ю, -зу́єш і сиґналюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
сиґналі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
сигна́льний, -на, -не 
сиґнату́ра, -ри, -рі (лат.) 
сиґура́нца, -ци (рум.) 
си́дження, -ння, -нню, -нням 
сиді ́ння, -ння, -нню, -нням 
Си́дір, -дора. Си́дорович, -ча. Си́дорівна, -вни. Си́дорів, -рова 
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сиді ́ти, сиджу́, -ди́ш, -дя́ть; си́дячи́; сиди́, сиді ́ть 
си́дьма, присл.
си́зий, -за, -зе 
сизокри́лий, -ла, -ле 
сизоо́кий, -ка, -ке 
сизопе́рий, -ра, -ре 
сикофа́нт, -та; -фа́нти, -тів
сикофа́нтський, -ка, -ке 
си́ла, -ли; си́ли, сил 
си́лаба, -би (лат. з гр.) 
силабі ́чний, -на, -не 
си́ла-силе́нна, присл. 
сила́ч, -ча́, -че́ві; -лачі ́ , -чі ́в 
сила́чка, -чки, -чці; -ла́чки, -ла́чок
силе́нний, -на, -не 
силіка́т, -ту, -тові 
силіка́тний, -на, -не 
силікаттре́ст, -сту, в -сті 
силкува́ння, -ння, -нню, -нням 
силкува́тися, -ку́юся, -ку́єшся 
силогі ́зм, -му, -мові; -гі ́зми, -мів 
силомі ́ццю, силомі ́ць, присл. 
си́луваний, -на, -не 
си́лування, -ння, -нню, -нням 
си́лувати, -лую, -луєш кого 
силюе́та, -ти; -е́ти, -тів (фр. la silhouette)
силя́ння, -ння, -нню
силя́ти, -ля́ю, -ля́єш (ни́тку в го́лку)
Сильве́стр, -ра. Сильве́стрович, -ча. Сильве́стрівна, -вни. Сильве́стрів, -рова, -рове
си́льний, -на, -не
сильні ́шати, -шаю, -шаєш
сильні ́ший, -ша, -ше
си́льно і си́льне, присл.
сильце́, -ця́; си́льця, си́лець (пастка)
симбіо́за, -зи (ж. р.)
си́мвол, -ла, -лові; -воли, -лів
символі ́зм, -му, -мові
символізо́ваний, -на, -не
символізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
симво́ліка, -ки, -ці
символі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
символі ́стський, -ка, -ке
символі ́чний, -на, -не
символі ́чність, -ности, -ності, -ністю
симетри́чний, -на, -не
симе́трія, -рії, -рією
Си́мон, -на. Си́монович, -ча. Си́монівна, -вни
симпатизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
симпа́тик, -ка; -тики, -ків
симпати́чний, -на, -не 
симпа́тія, -тії, -тією; -тії, -тій 
симпто́м, -му, -мові; -то́ми, -мів 
симптомати́чний, -на, -не 
симулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є 
симуля́нт, -та; -ля́нти, -тів 
симуля́нтка, -тки, -тці; -ля́нтки, -ля́нток 
симуля́нтський, -ка, -ке
симуля́ція, -ції, -цією 
симульо́ваний, -на, -не
Симферо́піль, -поля (м.)
симферо́пільський, -ка, -ке 
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Симферо́пільщина, -ни, -ні 
симфоні ́зм, -му, -мові 
симфоні ́чний, -на, -не 
симфо́нія, -нії, -нією; -фо́нії, -ній 
син, -на, -нові, си́ну! сини́, -ні ́в, -на́м. Два си́ни
синаго́га, -ги, -зі; -го́ги, -го́г
синдикалі ́зм, -му, -мові
синдикалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
синдика́т, -ту, -тові; -ка́ти, -тів
синдика́тський, -ка, -ке
синедріо́н, -на, -нові 
сине́кдоха, -хн; -дохи, -дох
синеку́ра, -ри, -рі; -ку́ри, -ку́р
Сине́льників, -кова, -кову, -вом (м. і ст.)
сине́нький, -ка, -ке
сине́сенький, -ка, -ке 
сине́ць, -нця́, -нце́ві; синці ́ , -нці ́в = синя́к
сини́ти, синю́, си́ниш, -нять
сини́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
сини́чин, -на, -не (від сини́ця)
сини́чка, -чки, -чці; -ни́чки, -чок
сини́ччин, -на, -не (від сини́чка)
сині ́вство, -ва, -ву
сині ́вський, -ка, -ке
си́ній, -ня, -нє
сині ́льник, -ка; -ники, -ків
сині ́сінький, -ка, -ке
сині ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
синклі ́т, -ту, -тові
си́нкопа, -пи; -копи, -коп
синкресі ́я, -сі ́ ї, -сі ́єю (гр.)
синкрети́зм, -му, -мові
синкрети́чний, -на, -не
сино́д, -ду, -дові; -но́ди, -дів
сино́к, синка́, -нко́ві, си́нку! синки́, -кі ́в
сино́нім, -му, -мові; -німи, -мів
синоні ́міка, -ки, -ці
синонімі ́чний, -на, -не
Сино́п, -пу (м.); сино́пський
си́но́псис, -псису, -псисові, в -сі
сино́птика, -ки, -ці]
синопти́чний, -на, -не
синта́кса, -си, -сі (гр., ж. р.) 
синтакси́чний, -на, -не 
синте́за, -зи, -зі; -те́зи, -те́з (гр., ж. р.)
синтезо́ваний, -на, -не
синтезува́ння, -ння
синтезува́ти, -зу́ю, -зу́єш
синтети́чний, -на, -не
си́нус, -са; -нуси, -сів
синфе́йнер = шинфе́йнер
синхроні ́зм, -му, -мові
синхроні ́чний, -на, -не
синюва́тий, -та, -те
синюва́то, присл.
си́нява, -ви, -ві
синя́к, -ка́; -няки́, -кі ́в
си́нька, -ньки, -ньці
си́ньо, присл.
синьоо́кий, -ка, -ке
синьо́цві ́т, -ту, -тові
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си́пати, си́плю, си́плеш, си́пле, си́племо, си́плете, си́плють; сип, си́пмо, си́пте; си́плючи
сипки́й, -ка́, -ке́
си́пну́ти, -ну́, -не́ш
сир, си́ру; сири́, -рі ́в
Сир-Дар’я́, Сир-Дар’ї ́(р.)
сире́на, -ни, -ні; -ре́ни, -ре́н
сире́нний, -на, -не (дуже сирий)
сире́ць, -рцю́, -рце́ві
Сире́ць, -рця́, -рце́ві (київське передм.)
сири́й, -ра́, -ре́
сиріве́ць, -вцю́, -вце́ві, -вце́м
сирі ́єць, -рі ́йця; -рі ́йці, -ців
сирі ́сінький, -ка, -ке
сирі ́тка, -тки, -тці; -рі ́тки, -рі ́ток
сирі ́тство, -ва, -ву
сирі ́тський, -ка, -ке
Си́рія, -рії, -рією; сирі ́йський, -ка, -ке
сиро́ватка, -тки, -тці 
сирови́й, -ва́, -ве́
сировина́, -ни́, -ні ́
сирови́нний, -нна, -нне
сироїж́ка, -жки, -жці; -їж́ки, -жок
сиро́кко (іт.) (вітер), не відм.
сиро́п, -пу, -ро́пи, -пів
сирота́, -ти́; си́роти, сирі ́т, си́ротам
сирува́тий, -та, -те
систе́ма, -ми, -мі; -те́ми, -те́м
систематизо́ваний, -на, -не
систематизува́ння, -ння, -нню
систематизува́ти, -зу́ю, -зу́єш
система́тик, -ка; -ма́тики, -ків 
системати́чний, -на, -не 
си́течко, -ка, -ку; си́течка, -чок 
сити́ти, сичу́, -ти́ш, -тя́ть 
си́тни́й, -на́, -не́ 
ситня́г, -гу́, -го́ві, в -гу́ 
си́то, си́та, си́ту; сита́, сит 
си́тощі, -щів, -щам 
ситуаці ́йний, -на, -не 
ситуа́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
си́тце, -ця, -цю; си́тця, си́тець 
сифілідо́лог, -га; -логи, -гів 
си́філіс, -су = пранці, -ців 
сифілі ́тик, -ка; -тики, -ків 
сифо́н, -на; -фо́ни, -нів 
сич, сича́, -че́ві; сичі ́ , -чі ́в, -ча́м 
сича́ння, -ння, -нню, -нням 
сича́ти, сичу́, -чи́ш, -ча́ть 
сі (нота), муз. (н. р.)
сіва́ч, -ча́, -че́ві, -че́м = сія́ч
Сіва́ш, -шу́, -ше́ві; сіва́шський
сівба́, -би́ і сійба́, -би́
Сіві ́лла, -лли, -ллі
Сіґізму́нд, -да, -дові. Сіґізму́ндович, -ча. Сіґізму́ндівна, -вни 
сі ́дало, -ла, -лу; -дала, -дал 
сіда́ти, -да́ю, -да́єш; сіда́й, сіда́йте; див. сі ́сти
сіде́льце, -льця, -льцю; -де́льця, -де́лець
сідла́ти, -ла́ю, -ла́єш; сі ́дланий
сідло́, -ла́, -лу́; сі ́дла, сі ́дел
сідля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
Сі ́дне́й, -не́ю (м.); сідне́йський
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Сієрра, -рц (гори, есп. Sierra)
Сіє́рра-Лео́не (англ. колонія в Афр. Sierra Leone), не відм. 
Сізі ́ф, -фа. Сізі ́фів, -фова, -фове. Сізі ́фова пра́ця 
сійба́, див. сівба́ 
сі ́йво, -ва, -ву
сік, со́ку, в соку́; со́ки, -ків 
сіка́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в 
Сікст, -та (рим. папа) 
Сіксти́нська капе́ля, -кої капе́лі 
сі ́кти, січу́, -че́ш, -чу́ть 
Сіле́зія, -зії, -зією; сіле́зький, -ка, -ке = Шльонськ; шльо́нський 
Сіле́н, -на, -нові (гр. міт.)
Сілі ́стрія, -рії, -рією; сілістрі ́йський, -ка, -ке
сіль, со́ли (як виняток), со́лі, сі ́ллю; со́лі, со́лей
сільки́й, -ка́, -ке́. Сіль не сілька́
сі ́лькись, присл.
сілько́р, -ра́ = сільськи́й кореспонде́нт
сільра́да, -ди = сільська́ ра́да
сільськи́й, -ка́, -ке́
сі ́льсько-господа́рський, -ка, -ке 
сільце́ і се́льце, -ця (змен. від село́) 
сім, сімо́х і семи́, сімо́м, сімома́ 
Сімбі ́рськ, -ку, в -ку (рос. м.); сімбі ́рський, -ка, -ке
сімдеся́т, сімдесятьо́х, -тьо́м, сімдесять(о)ма́
сімдесятий, -та, -те
сімдесят(и)лі ́тній, -ня, -нє
сімдесят(и)лі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
сімдесят(и)рі ́чний, -на, -не
сімдесят(и)рі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям 
сімдеся́тник, -ка; -ники, -ків 
сі ́мка, -ки, -ці; сі ́мки, сі ́мок 
сімна́дцятеро, -рох, -ром, -рома 
сімна́дцятий, -та, -те 
сімнадцятилі ́тній, -ня, -нє
сімна́дцять, -тьох, -тьом, -ть(о)ма 
сімсо́т, сімо́х (семи́) сот, сімо́м стам 
сімсо́тий, -та, -те
сімсотлі ́тній, -ня, -нє
сімсотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
сімсотрі ́чний, -на, -не
сімсотрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям 
сімсотти́сячний, -на, -не 
сім’я́, -м’ї,́ -м’є́ю; сі ́м’ї, сі ́мей і сі ́м’їв
сі ́м’я, -м’я, -м’ю, -м’ям
сім’яни́й, -на́, -не́
Сіна́й, -на́ю (гора); сіна́йський 
Сінґапу́р, -ра (місто); сінґапу́рський
сі ́нечки, -чок і -ків, -кам
сіне́шній, -ня, -нє
сі ́ни, сіне́й, сі ́ням, сі ́ньми 
Сі ́нклер Е́птон, -ра Е́птона (амер. письм. Sinclaire)
сінни́й, -на́, -не́ (від сі ́но) 
сінни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
сі ́но, -на, -ну
сіно́жа́ть, -ті, -ті, -ттю; -жа́ті, -тей
Сіо́н, -ну (гора); сіо́нський, -ка, -ке
сіоні ́зм, -му, -мові
сіоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
сіоні ́стський, -ка, -ке
сі ́пати, -паю, -паєш
сіпону́ти, -пону́, -поне́ш
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Сіраку́зи, -ку́з (м.); сіраку́зький
сіре́нький, -ка, -ке
сі ́рий, -ра, -ре
сірі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш
Сі ́ріюс, -са, -сові
сі ́рка, -ки, -ці
Сірко́, -ка́, -ко́ві
сірни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
сірнико́вий, -ва, -ве
сірома́нець, -ма́нця, -нцеві, -нцю! -ма́нці, -нців
сірома́ха, -хи, -сі; -ма́хи, -ма́х
сірома́шний, -на, -не 
сіроо́кий, -ка, -ке 
сірча́ний, -на, -не
сіря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в
сі ́сти, ся́ду, ся́деш; сядь, ся́дьмо, ся́дьте 
Сі ́ті (City, квартал у Лондоні), не відм.
сі ́тка, -тки, -тці; сі ́тки́, -то́к
сіть, сі ́ті, сі ́ті, сі ́ттю; сі ́ті, -те́й 
сіціліє́ць, -лі ́йця; -лі ́йці, -ців 
Сіці ́лія, -лії, -лією; сіцілі ́йський 
Січ, Сі ́чі, Сі ́ччю. Січ Запоро́зька 
сі ́ча, -чі, -чі, -чею; сі ́чі, -чей 
січе́ний, -на, -не 
січе́ник, -ка; -ники, -ків 
сі ́чень, сі ́чня, -чневі, в сі ́чні, -чнем; сі ́чні, -нів
сі ́чка, сі ́чки, сі ́чці
січка́рня, -ні, -нею; -ка́рні, -ка́рень 
січне́вий, -ва, -ве
січови́й, -ва́, -ве́
січови́к, -ка́, -ко́ві, -вику́! -вики́, -кі ́в
Сія́м, -му; сія́мський, -ка, -ке
сі ́яний, -на, -не
сі ́яння, -ння, -нню, -нням 
сі ́яти, сі ́ю, сі ́єш, сі ́є; сій, сі ́йте; сі ́ючи
сія́ти, сія́ю, сія́єш; звич. ся́яти
сія́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -я́чу! сіячі ́ , -чі ́в
сіячі ́в, -че́ва, -че́ве
скавт, -та; ска́вти, -тів
скавти́зм, -му, -мові
скав(у)ча́ння, -ння, -нню, -нням
скавуча́ти і скавча́ти, -вчу́, -вчи́ш, -вча́ть
скаже́ний, -на, -не
скажени́на, -ни, -ні
сказ, -зу, -зові
ска́заний, -на, -не; ска́зано
сказа́ти, скажу́, ска́жеш, -жуть; скажи́, -жі ́м, -жі ́ть 
скази́тися, -жу́ся, -зишся, -зяться 
скака́ти, скачу́, ска́чеш, -чуть 
скакі ́ць, присл.
скаламу́тити, -му́чу, -му́тиш; -му́ть, -му́тьте 
скаламу́чений, -на, -не
скалі ́чення, -ння, -нню, -нням 
скалі ́чити, -лі ́чу, -лі ́чиш, -чать; не скалі ́ч, -лі ́чмо, -лі ́чте 
скалічі ́ти, -чі ́ю, -чі ́єш 
ска́лка, -лки, -лці; скалки́, -ло́к 
скалозу́б, -ба; -зу́би, -бів 
ска́ля, -лі, -лею (міра) 
скальд, -да; ска́льди, -дів 
скальп, -па; ска́льпи, -пів 
ска́льпель, -пеля; -пелі, -лів 
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скальпо́ваний, -на, -не 
скальпува́ти, -пу́ю, -пу́єш 
скам’я[ме]ні ́лий, -ла, -ле
скам’яні ́ти і скамені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
сканда́л, -лу; -да́ли, -лів 
скандалізо́ваний, -на, -не 
скандалізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
скандалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
скандалі ́стка, -тки; -лі ́стки, -лі ́сток 
сканда́льний, -на, -не 
скандіна́вець, -на́вця; -на́вці, -вців 
Скандіна́вія, -вії; скандіна́вський 
скандува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
скаралу́ща, -щі, -щею; -лу́щі, -лу́щ і шкаралу́[ю́]ща 
ска́раний, -на, -не 
скара́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́ють 
скарб, -бу; ска́рби́, -бі ́в 
скарбівни́ця, -ці; -ни́ці, -ни́ць 
скарбни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в 
скарбни́чий і скарбівни́чий, -чого, -чому; -ни́чі, -чих = скарбни́к 
скарбо́ви́й, -ва́, -ве́ 
скарбо́ня, -ні; -бо́ні, -бо́нь 
ска́рга, -ги, -зі; ска́рги, скарг
ска́ржитися, -жуся, -жишся, -жаться; ска́ржся, ска́ржтеся
скарлю́чений, -на, -не
скарлю́чити, -лю́чу, -чиш, -чать; скарлю́ч, -лю́чте
скасо́ваний, -на, -не
скасо́вування, -ння
скасо́вувати, -со́вую, -со́вуєш; скасува́ти, -су́ю, -су́єш
скасува́ння, -ння, -нню, -нням
ска́терка, -ки, -рці; -терки́, -ро́к
скатерти́на, -ни, -ні; -ти́ни, -ти́н
скато́ваний, -на, -не
скатува́ти, -ту́ю, -ту́єш
сква́пний, сквапли́вий, -ва, -ве
сквар, -ру, -рові
сквер, -ру; скве́ри, -рів
Скви́ра, -ри (м.); скви́рський, -ка, -ке
Скви́рщина, -ни, -ні
ске́ля, -лі, -лею, ске́ле! ске́лі, скель 
скеля́стий і скели́стий, -та, -те
ске́льний, -на, -не
ске́льце, звич. шке́льце, -ця
ске́псис, -су, -сові і ске́пса, -си (гр. ж. р.) = скептици́зм
ске́птик, -ка; -тики, -ків
скептици́зм, -му, -мові
скепти́чний, -на, -не
скеро́ваний, -на, -не
скеро́ваність, -ности, -ності, -ністю
скеро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; скерува́ти, -ру́ю, -ру́єш
ске́рцо (іт.), муз.
ске́тинґ, -ґу, -ґові
ски́ба, би; ски́би, скиб
ски́бка, -бки, -бці; ски́бки, -бок
ски́глити, -глю, -глиш, -глять; не ски́гли, -гліть
ски́глі ́ння, -ння, -нню, -нням
скида́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є
ски́нути, -ну, -неш, -нуть; скинь, ски́ньте; ски́нув, -нула, -ли
скипа́ти, -па́ю, -па́єш; скипі ́ти, скиплю́, -пи́ш, -пля́ть
скипі ́лий, -ла, -ле
ски́рта і сти́рта, -ти, -ті; ск[т]и́рти, ск[т]ирт
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скиса́ти, -са́ю, -са́єш 
ски́слий, -ла, -ле
ски́снути, -ну, -неш
скит, -та; ски́ти, -тів
Ски́тія, -тії, -тією; ски́тський, -ка, -ке
скік, ско́ку; ско́ки, -ків 
скі ́лька, -ко́х, -ко́м, -кома́ (декілька)
скі ́льки, -ко́х, -ко́м, -кома́ (в запитаннях)
скі ́лькись, не відм.
скі ́лькість, -кости, -кості, -кістю
скілько́ро, не відм. 
скі ́млення, -ння, -нню, в -нні 
скі ́млити, -млю, -млиш, -млять; не скі ́мли, -мліть 
скін, ско́ну, при ско́ні 
скі ́нчений, -на, -не; дієприкм. 
скінче́нний, -на, -не (минущий) 
скінче́нність, -ности, -ності, -ністю (минущість) 
скі ́нчення, -ння, -нню 
скінчи́ти, -нчу́, -нчи́ш, -ча́ть 
скінчи́тися, -нчу́ся, -нчи́ться на чому, чим
скі ́па (скалка), -пи; скі ́пи, скіп
скіпа́ти, -па́ю, -па́єш (скалку)
скі ́патися, -паюся, -паєшся до кого
скі ́петр, -тра; скі ́петри, -трів
скі ́пка (скалка), -ки, -ці; скі ́пки́
скі ́почка, -чки, -чці; -почки́, -чо́к
скі ́рити, скі ́рю, скі ́риш; скір, скі ́рте
скі ́сний, -на, -не
скіт, -ту; скі ́тський, -ка, -ке
скіц, див. шкіц, -ца
склад, -ду; склади́, -ді ́в
склада́льня, -ні, -нею; -да́льні, -да́лень
скла́да́ний, -на, -не 
склада́ння, -ння, -нню, в -нні
склада́ти, -да́ю, -да́єш; скла́даний
склада́ч, -ча́, -че́ві; -дачі ́ , -чі ́в, -ча́м
скла́дений, -на, -не (від скла́сти)
складни́й, -на́, -не́
скла́дність, -ности, -ності, -ністю
складня́, -ні ́ , -не́ю
складови́й, -ва́, -ве́
скла́сти, складу́, -де́ш; скла́дений
скле́ний, -на, -не
скле́ння, -ння (від скли́ти)
склеп, скле́пу, -пові, у склепу́ і у скле́пі; скле́пи, -пів
склепи́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть
склепі ́ння, -ння, -нню 
склеро́за, -зи, -зі (гр., ж. р.) 
склеро́зний, -на, -не 
скли́ка́ння, -ння, -нню, в -нні 
скли́ти, склю, склиш, склять; склячи́; скли, склім, скліть
скли́ця, -ці, -цею
склі ́ння, -ння, -нню
скло, -ла, -лу і -ло́ві; сте́кла, сте́кол і скла, скел
скло́граф, -фа; -графи, -фів
склогра́фія, -фії, -фією
склоду́вний, -на, -не
скляни́й, -на́, -не́
скля́нка, -нки, -нці; -нки́, -но́к
скляр, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
скля́рство, -ва, -ву
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скля́рський, -ка, -ке
скнар, -ря́, -ре́ві; -нарі ́ , -рі ́в = скна́ра
скна́ра, -ри; -рі; скна́ри; скнар
скнарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
скні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
ско́бель, ско́бля, -блеві; ско́блі, -лів
ско́ваний, -на, -не
ско́взалка, -лки, -лці і ско́взанка, -ки, -нці; -зал[н]ки, -л[н]ок
ско́взьки́й, -ка́, -ке́
ско́взько, присл.
сковорі ́дка, -дки, -дці; -рі ́дки, -рі ́док
сковорода́, -ди́; ско́вороди, сковорі ́д
ско́вувати, ско́вую, ско́вуєш; скува́ти, скую́, скує́ш; ско́ваний і ску́тий (від ску́ти)
скоза́читися, -чуся, -чишся, -чаться
ско́їтися, ско́їться, ско́їлось
ско́йка, -ки; ско́йки́, ско́йо́к
скок, ско́ку; ско́ки, -ків
ско́кнути, -кну, -кнеш, -кнуть
сколо́ти, сколю́, ско́леш, -лють; сколо́в, -ло́ла; ско́лений і ско́лотий
сколоти́ти, -лочу́, -ло́тиш, -ло́тять; сколо́чений
сколо́чувати, -чую, -чуєш
ско́лювати, -люю, -люєш
скома́ндувати, -дую, -дуєш
скомбіно́ваний, -на, -не
скомбінува́ти, -ну́ю, -ну́єш
скомплекто́ваний, -на, -не
скомплектува́ти, -кту́ю, -кту́єш 
скомпоно́ваний, -на, -не 
скомпонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
скомпроміто́ваний, -на, -не 
скомпромітува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
скона́ння, -ння, -нню, при -нні 
скона́ти, -на́ю, -на́єш 
сконденсо́ваний, -на, -не 
сконденсува́ти, -су́ю, -су́єш 
сконкретизо́ваний, -на, -не 
сконкретизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
сконстато́ваний, -на, -не 
сконстатува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
сконструйо́ваний, -на, -не 
сконструюва́ти, -рую́ю, -рую́єш; сконструю́й, -рую́йте 
сконфіскува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
сконцентро́ваний, -на, -не 
сконцентрува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
скопійо́ваний, -на, -не 
Ско́пін, -на, -нові, в -ні (м.); ско́пінський, -ка, -ке
скопіюва́ти, -пію́ю, -пію́єш; скопію́й, -пію́йте 
ско́рбний, -на, -не 
скорбо́та, -ти, -ті
скорбо́тний, -на, -не
ско́рий, -ра, -ре
с[ш]кори́нка, -нки, -нці; -ри́нки, -ри́нок
скористува́тися, -ту́юся, -ту́єшся чим і з чого
ско́рість, -рости, -рості, -рістю 
скоробага́тько, -ка, -кові; -тьки, -ків
скоро́джений, -на, -не
скоро́дження, -ння, -нню, в -нні 
скоро́дити, -ро́джу, -диш, -дять 
скороді ́льник, -ка; -ники, -ків 
ско́ром, -му, -мові 
скоро́митися, -млюся, -мишся, скоро́мляться; не скоро́мся, -ро́ммося і -ро́мімся, -ро́мтеся 
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скоро́мний, -на, -не 
скоро́пис, -су, -сові (ч. р.) 
скороти́ти, -рочу́, -ро́тиш, -тять
скоро́чений, -на, -не 
скоро́чення, -ння, -нню; -ро́чення, -чень і -ченнів
скоро́чувати, -ро́чую, -ро́чуєш
скорпіо́н, -на; -о́ни, -нів
ско́рчений, -на, -не
ско́рчити(ся), -чу(ся), -чиш(ся), -чать(ся); скорч(ся) і ско́рчись, ско́рчте(ся) і ско́рчіть(ся) 
скоря́тися, -ря́юся, -ря́єшся, -ря́ються
ско́са, присл.
скота́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в 
скота́рський, -ка, -ке 
скоцю́рбитися, -блюся, -бишся, -бляться 
ско́чити, ско́чу; ско́чиш, ско́чать; скоч, ско́чмо, ско́чте 
ско́шений, -на, -не 
ско́шувати, -шую, -шуєш; скоси́ти, скошу́, ско́сиш, -сять 
скра́йній, -ня, -нє = кра́йній
скра́ю, присл.; з кра́ю чого, імен.
скребло́, -ла́, -лу́; скре́бла, скре́бел
скребти́, скребу́, скребе́ш; скріб, скребла́, скребли́; скрі ́бши
скре́гіт, -готу, в -готі
скрегота́ння, -ння, -нню, в -нні
скрегота́ти, -гочу́, -го́чеш, -го́чуть
скре́кіт, -коту, в -коті
скрекота́ння, -ння, -нню
скрекота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і скрекоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; скрекоти́, скрекоті ́ть
скрес, -су; -си, -сів
скре́снути, скре́сну, -неш; скрес, скре́сла
скрива́вити, -ва́влю, -ва́виш, -ва́влять; скрива́в, -ва́вте
скрива́влений, -на, -не
скри́вджений, -на, -не
скри́вдити, -джу, -диш; скривдь, скри́вдьте і скривди́ти, -джу́, -ди́ш; скри́вди́, скри́вді ́ть
скриви́тися, -влю́ся, -вишся, -вляться
скри́влений, -на, -не
скри́кнути, -ну, -неш, -нуть
скри́ня, -ні, -нею; скри́ні, скринь
скри́нька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
скрипа́ль, -ля́, -ле́ві; -палі ́ , -лі ́в
скрипі ́ти, скриплю́, -пи́ш, -пля́ть; скрипі ́в, -пі ́ла; скрипі ́вши 
скри́пка, -пки, -пці; -пки́, -по́к 
скристалізо́ваний, -на, -не 
скристалізува́тися, -зу́юся, -зу́єшся
скритико́ваний, -на, -не
скритикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
скрізь, присл.
скрі ́плений, -на, -не
скріпля́ти, -ля́ю, -ля́єш; скріпи́ти, -плю́, -пиш, -плять
скрома́дити, -джу, -диш, -дять
скро́мний, -на, -не
скро́мність, -ности, -ності, -ністю
скро́ня, -ні, -нею; скро́ні, скронь
скрофульо́з, -зу, -зові і скрофульо́за, -зи, -зі (ж. р.)
скрофульо́зний, -на, не
скру́пул, -ла; -пули, -лів (міра)
скрупульо́зний, -на, -не
скрут, -ту, в -ті
скру́тень, -тля, -тневі; скру́тні, -тнів
скрути́ти, скручу́, скру́тиш, -тять
скру́тни́й, -на́, -не́
скру́ха, -хи, -сі
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скру́чений, -на, -не
скру́чувати, -чую, -чуєш 
ску́бти, скубу́, -бе́ш, -бу́ть; скуб, ску́бла; скуби́, -бі ́ть
скува́ти, скую́, скує́ш; скува́в, -ва́ла; скуй, ску́йте
скуйо́вджений, -на, -не
скуйо́вдити, -джу, -диш, -дять
ску́лений, -на, -не
ску́литися, -люся, -лишся, -ляться
ску́льптор, -ра; -тори, -рів
ску́льпторський, -ка, -ке
скульпту́ра, -ри, -рі; -ту́ри, -ту́р
скульпту́рний, -на, -не
ску́мбрія, -рії; -брії, -брій
скунс, -су і сконс (хутро)
скупа́р, -ря́, -ре́ві; -парі ́ , -рі ́в
скупердя́га, -ги, -зі
скупи́й, -па́, -пе́
скупи́ти, -плю́, -пиш, -плять що; ску́плений
ску́пість, -пости, -пості, -пістю
скупо́вувати, -по́вую, -по́вуєш
ску́пощі, -щів, -щам
скупува́тий, -та, -те
ску́пчений, -на, -не
ску́пчення, -ння, -нню, -нні
ску́пчити, -чу, -чиш, -чать; ску́пчи, -чім, -чіть 
ску́пчувати, -чую, -чуєш, -чують
ску́пщина, -ни (сербський сейм)
Скута́рі (м.), не відм.; скута́рський; -ка, -ке
скучни́й, -на́, -не́
ску́чно, присл.
скуштува́ти, -ту́ю, -ту́єш = спро́бувати
Скюдері ́  (фр., письм. de Scudery), не відм.
слабе́нький, -ка, -ке
слаби́й, -ба́, -бе́
сла́бість, -бости, -бості, -бістю
слабі ́шати і сла́бшати, -шаю, -шаєш
слабі ́ший і сла́бший, -ша, -ше
слабки́й, -ка́, -ке́
слабови́тий, -та, -те
слабови́тість, -тости, -тості
слабоси́лля, -лля, -ллю
слабува́ти, -бу́ю, -бу́єш на що
слабува́тий, -та, -те
сла́бшати і слабі ́шати, -шаю, -шаєш
сла́бший і слабі ́ший, -ша, -ше
славе́тний, -на, -не
сла́вити, -влю, -виш, -влять; слав, сла́вмо, сла́вте
Сла́вік, -в ка, -кові (чеське прізв.)
славі ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
славі ́стика, -ки, -ці
славісти́чний, -на, -не
сла́влений, -на, -не
славнозві ́сний, -на, -не 
Славо́нія, -нії; славо́нський
Славу́та, -ти (місто); славу́тський, -ка, -ке
слання́, -ння́, -нню́ 
сла́сни́й, -на́, -не́
сластьо́н, -на; -тьо́ни, -нів
сла́ти (посилати), шлю, шлеш, шлемо́, шлете́, шлють; шли, шліть; сла́ний
сла́ти (стелити), стелю́, сте́леш, сте́лють; слав, сла́ла; але (частіше) стели́ти, стелю́, 

сте́лиш, сте́лять; стели́в, -ли́ла; сте́лений
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слабезува́ти, -зу́ю, -зу́єш
сли́ва, -ви; сли́ви, слив
сливе́, присл. = ма́йже
сли́вка, -ки, -ці; -вки́, -во́к
сливня́к, -ку́; -няки́, -кі ́в
сли́вовий, -ва, -ве
сли́вонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
слив’я́ни́й, -на, -не
слив’я́нка, -нки, -нці
слизе́нький, -ка, -ке
сли́знути (щезнути) і зсли́знути, -зну, -знеш; слиз, сли́зла 
слизьки́й, -ка́, -ке́
сли́зько, присл.
слима́к, -ка́; -маки́, -кі ́в
слимако́вий, -ва, -ве
сли́на, -ни, -ні
сли́нити, -ню, -ниш, -нять; слинь, сли́ньмо, сли́ньте
сли́нявий, -ва, -ве 
слівце́, -ця́, -цю́; слівця́, -ве́ць 
слід, слі ́ду, на сліду́; сліди́, -ді ́в 
слід, присл.: як слід; не слід 
сліди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
слідко́м, слідкома́ за ким, за чим, присл.
слі ́дство, -ва, -ву
слід-у-слі ́д, присл.
слі ́дчий, -чого, -чому; -дчі, -дчих
слі ́зка, -зки, -зці; слі ́зки, слі ́зок
слі ́зний, -на, -не
слі ́зонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
сліпа́, -по́ї, -пі ́й; -пі ́ , -пи́х; імен.
сліпе́ць, -пця́, -пце́ві; -пці ́ , -пці ́в
сліпи́й, -по́го, -по́му; -пі ́ , -пи́х; імен.
сліпи́й, -па́, -пе́
сліпи́ти, -плю́, -пиш, -плять 
слі ́пнути, -ну, -неш 
сліпоо́кий, -ка, -ке 
сліпота́, -ти́, -ті ́  
сліпува́тий, -та, -те
сліпу́че, присл.
сліпу́чий, -ча, -че 
сліпу́чість, -чости, -чості, -чістю 
слобі ́дка, -дки, -дці; -бі ́дки, -бі ́док 
слобідськи́й, -ка́, -ке́ 
слобода́, -ди́; сло́боди, -бід 
слобожа́нський, -ка, -ке 
Слобожа́нщина, -ни, -ні 
слове́сний, -на, -не 
слове́сник, -ка; -ники, -ків 
слове́сність, -ности, -ності, -ністю 
слове́чко, -чка, -чку; -ве́чка, -ве́чок 
словни́к, -ка́, -ко́ві, у -нику́ і -нико́ві; -ники́, -кі ́в
словничо́к, -ничка́, у -чку́; -нички́, -кі ́в
сло́во, -ва, -ву, в -ві; слова́, слів. Дво́є слів або два сло́ва чи дві сло́ві
словозмі ́на, -ни, -ні; -мі ́ни, -мі ́н 
словозмі ́нний, -на, -не 
словосполу́чення, -ння; -чення, -лу́чень і -ченнів 
словотві ́р, -тво́ру, -тво́рові 
словотво́рення, -ння, -нню, в -нні 
словотво́рчий, -ча, -че 
слов’яни́н, -на; -в’я́ни, -в’я́н 
Слов’яносе́рбське, -кого, -кому, в -кому (м.); слов’яносе́рбський
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слов’янофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів 
слов’янофі ́льство, -ва, -ву 
слов’янофі ́льський, -ка, -ке 
Слов’я́нське, -кого, в -кому (м.) 
Слов’я́нщина, -ни, -ні 
слов’я́нський, -ка, -ке 
сло́їк, -їка, у сло́їку; -їки, -ків 
слон, -на; слони́, -ні ́в 
слоненя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м 
слоно́вий, -ва, -ве 
слуги́ня, -ні, -нею; -ги́ні, -ги́нь 
слугува́ти, -гу́ю, -гу́єш 
службіст, -та; -бісти, -тів 
службо́вець, -бо́вця, -бо́вцеві, -бо́вцю! -бо́вці, -ців 
службо́вий, -ва, -ве 
служе́бка, -ки, -ці; -же́бки, -же́бок 
служи́ти, -жу́, -жиш, -жать 
слу́жка, -жки, -жці; слу́жки, -жок 
слуп, -па; -пи, -пів = стовп 
слух, -ху, -хові; слу́хи, -хів 
слу́хання, -нння, -нню 
слу́хатп(ся), -хаю(ся), -хаєш(ся) 
слуха́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -ха́чу! -хачі ́ , -чі ́в, -ча́м 
слухачі ́в, -че́ва, -че́ве 
слуха́чка, -чки, -чці; -ха́чки, -чок 
слуха́ччин, -на, -не (від слуха́чка)
слухня́ний, рідше слух’я́ний
слухня́[х’я́]ність, -ности, -ності 
Слуцьк, -ку, в -ку (м.); слу́цький, -ка, -ке. Слу́ччина, -ни, -ні
Случ, -чі, -чі, -лу́ччю (річка)
слу́шний, -на, -не
слу́шність, -ности, -ності, -ністю
слу́шно, присл.
слю́сар, -ря, -реві; -сарі, -рів
слю́са́рство, -ва
слю́са́рський, -ка, -ке
слюсарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
сльоза́, -зи́; сльо́зи, сліз, слізьми́ і сльоза́ми
сльози́ти, -зи́ть
сльота́ і слота́, -ти́, -ті ́ ; сльо́ти, сльот і сло́ти, слот
сма́жений, -на, -не
смажени́ця, -ці, -цею
сма́жити, сма́жу, -жиш, -жать; смаж, сма́жмо, сма́жте
смак, -ку́; смаки́, -кі ́в; не до смаку́
смакови́й, -ва́, -ве́
смакови́тий, -та, -те
смакува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́ють
сма́лений, -на, -не 
сма́лець, -льцю, -льцеві, в -ці; сма́льці, -ців
смали́ти, смалю́, сма́лиш, -лять
смальки́й, -ка́, -ке́
смальцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш
смальцьо́ваний, -на, -не
смара́гд, -ду, -дові; смара́гдовий
смарови́дло, -ла, -лу; -ви́дла, -ви́дл
смарово́з, -за; -во́зи, -зів
смачи́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть
сма́чни́й, -на́, -не́
сма́чно, присл.
смерді ́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть 
смердю́чий і смердя́чий, -ча, -че 
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смердю́чка, -чки, -чці; -дю́чки, -дю́чок
смере́ка, -ки, -ці; -ре́ки, -ре́к
смере́ковий, -ва, -ве 
смерка́ння, -ння, -нню, на -нні 
смерка́ти(ся), -ка́є(ться), сме́ркло
смерте́льний, -на, -не 
смерте́льник, -ка; -ники, -ків 
смерте́нний, -на, -не 
сме́ртний, -на, -не 
смерть, сме́рти, сме́рті, сме́ртю, сме́рте! сме́рті, -те́й 
смерч, -чу; сме́рчі, -чів 
смета́на, -ни; -та́ни, -та́н 
смире́нний, -на, -не 
смире́нник, -ка; -ники, -ків 
смире́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
смире́нність, -ности, -ності, -ністю
сми́рний, -на, -не
смичо́к, -чка́, на -чку́; -чки́, -чкі ́в
Смі ́ла, -ли, -лі (м.); сміля́нський, -ка, -ке. Сміля́нщина, -ни
смі ́ли́вий, -ва, -ве 
смі ́ли́вість, -вости, -вості, -вістю 
смі ́лий, -ла, -ле
смі ́лість, -лости, -лості, -лістю 
смілі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш, -лі ́є
смілі ́шати, -шаю, -шаєш, -шають 
смілі ́ший, -ша, -ше 
смі ́лка, -лки, -лці; смі ́лки, смі ́лок 
Смі ́рна, -ни (місто); смі ́рнський 
смі ́рна, -ни (куриво) (від м. Смі ́рна) 
Сміс, -са (англ. прізв. Smith) 
смі ́ти, смі ́ю, смі ́єш, смі ́ють 
смі ́тни́к, -ка́, -ко́ві, на -ку́; -ники́, -кі ́в
смі ́ття́, -ття́, -ттю́, -ття́м, в смі ́тті ́
сміх, смі ́ху, -хові
Смі ́хов, -ва, -ву, -вом (м.) 
сміховина́, -ни́, -ні ́ ; -ви́ни, -ви́н 
сміхови́нний, -на, -не 
сміхо́висько, -ка, -ку 
сміхо́вище, -ща; -щу; -вища, -вищ 
сміши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть 
смі ́шки, -шок, -шкам 
смішни́й, -на́, -не́
смія́тися, смію́ся, сміє́шся, смію́ться з кого, чого
смо́кінґ, -ґа; -кінґи, -ґів (англ.) 
смокта́ти, -кчу́, -кчеш, -кчуть 
Смолє́нськ, -ку, -кові, в -ку (м.); смолє́нський, -ка, -ке 
смолоски́п, -па; -ки́пи, -пів 
смоляни́й, -на́, -не́ 
смоля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в 
смоля́рня, -ні; -ля́рні, -ля́рень 
смо́рід, -роду, в -роді 
Смо́трицький Меле́тій (укр. філолог), -цького -тія
Смо́трич, -чу, -чеві, -чем (р.); смо́трицький, -ка, -ке 
сму́га, -ги, -зі; сму́ги, смуг 
смугля́вий, -ва, -ве 
сму́жка, -жки, -жці; сму́жки, -жок 
смути́ти, смучу́, -ти́ш, -тя́ть 
смутни́й, -на́, -не́ 
сму́ток, -тку, -ткові, в -тку 
смуше́вий, -ва, -ве
сму́шок, -шку і -шка (одного), -кові; сму́шки, -ків
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снасть, -сти, -сті, -стю; сна́сті, -сте́й
сни́ти(ся), сню(ся), сниш(ся), снить(ся), снять(ся)
сни́цар, -ря, -реві; -царі, -рів
сни́ца́рство, -ва, -ву
сни́ца́рський, -ка, -ке
сницарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
сніг, сні ́гу, на снігу́; сніги́, -гі ́в
снігу́р, -ра́; -гурі ́ , -рі ́в
сні ́да́ння, -ння, -нню, при -нні
сні ́да́ннячко, -ка, -ку
сні ́да́нок, -да́нку; -да́нки, -ків
сні ́дати, -даю, -даєш, -дає
сніже́чок, -же́чка, на -же́чку
сніжо́к, -жку́, -жко́ві, на -жку́
сніп, снопа́, в сно́пі ́ ; снопи́, -пі ́в
сніпо́к, сніпка́; сніпки́, -кі ́в
снови́га і снови́ґа, -г[ґ]и, -зі; -ви́г[ґ]и, -ви́г[ґ]
сновига́ти, -га́ю, -га́єш і сновиґа́ти, -ґа́ю, -ґа́єш
снови́да, -ди; -ви́ди, -ви́д 
снови́дця, -ці, -цею; -ви́дці, -ви́дців
Сно́вська, -кої, -кій (станція); сно́вський, -ка, -ке
снува́ти, сную́, снує́ш, снує́; снуй, сну́йте
Сня́тин, -на, -нові, -ном, у -ні (м.)
сня́тинський, -ка, -ке
Сня́тинщина, -ни, -ні
соба́ка, -ки, -ці; -ба́ки, -ба́к (ч. р.)
собака́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
собаківни́цтво, -ва, -ву
собакува́тий, -та, -те 
собача́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
собаченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
соба́чий, -ча, -че; -ба́чі, -чих 
собачня́, -чні ́ , -чне́ю (зб.)
Собє́ський, -кого (польське прізв.)
собіва́ртість, -тости, -тості, -тістю
соболе́вий, -ва, -ве
Соболе́вський, -кого (рос. пр.)
со́боль, -боля; со́болі, -лів
собо́р, -бо́ру, -бо́рові, на -рі; -бо́ри, -рів
сова́, -ви́, -ві ́ ; со́ви, сов 
со́вати, -ваю, -ваєш, -ває 
совеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
совеня́тко, -тка, -ткові; -ня́тка, -ток 
сови́нний, -на, -не
со́вісний, -на, -не
со́вісність, -ности, -ності, -ністю
со́вісно, присл. 
со́вість, -сти, -сті, -стю
Содо́м, -му, в -мі (м.); содо́мський
Сож, -жі, -жі, Со́жжю (річка); со́зький, -ка, -ке
сойм, звич. сейм, -му; се́йми, -мів
соки́ра, -ри, -рі; -ки́ри, -ки́р
со́кіл, -кола, -лові, со́коле! соколи́, -лі ́в
сокови́тий, -та, -те
соколеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
соколи́ний, -на, -не 
Соколо́вський, -кого, -кому (укр. і рос. прізв.)
соколо́нько, -ка, -кові, -ку! 
сокорі ́ти, -корю́, -кори́ш, -коря́ть 
сокота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і сокоті ́ти, -кочу́, -ти́ш, -тя́ть
солда́т, -та; -да́ти, -тів
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солдатня́, -ні ́ , -не́ю
солда́тський, -ка, -ке
солда́тчина, -ни, -ні
солеци́зм, -му; -ци́зми, -мів
соли́ти, солю́, со́лиш, со́лять
соліда́рний, -на, -не
соліда́рність, -ности, -ності, -ністю
солі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
соліте́р, -ра; -те́ри, -рів
солове́й, -лов’я́, -в’є́ві; -в’є́м; солов’ї,́ -в’їв́, -в’я́м
солове́йків, -кова, -кове
солове́йко, -ка, -ку і -кові, -ку! -ве́йки, -ве́йків
солов’є́вий, -ва, -ве
солов’їн́ий, -на, -не
Соловйо́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
солов’я́чий = солов’їн́ий
со́лод, -ду, -дові, в -ді
солоде́нький, -ка, -ке
солоди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
солоді ́сінький, -ка, -ке
соло́дкий, -ка, -ке
со́лодко, присл.
солодкува́тий, -та, -те
со́лодо́щі, -дощів, -щам
соло́дшати, -дшаю, -дшаєш, -дшає
соло́дше, присл.
соло́дший, -ша, -ше
Соломо́н, -на, -не! Соломо́нович. -ча. Соломо́нівна, -вни. Соломо́нів, -нова, -нове
соло́м’яний, -на, -не
соло́м’яник, -ка; -ники, -ків
солоне́ць, солонцю́, -нце́ві; солонці ́ , -нці ́в
соло́ний, -на, -не
солони́на, -ни
солонува́тий, -та, -те
солонцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш чим
Соло́ха, -хи, -сі, -хо! Соло́шин, -на
Солу́нь, -ня = Салоні ́ки
солюва́ти, солю́ю, -лю́єш (від со́льо)
соля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
соля́ріюм, -му, на -мі; -юми, -мів
соль (нота), не відм. (н. р.)
со́льо (іт.), не відм.
сольови́й, -ва́, -ве́
сольфе́джо (іт.), не відм.
сомнамбулі ́зм, -му, -мові
сомнамбулі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
со́мпель, со́мпля; со́мплі, -лів
сон, сну (стан) і сна (що приснилось), сно́ві, у сні, сне! сни, снів
сон, со́ну, со́нові (росл.)
сона́та, -ти; -на́ти, -на́т
со́ненько, -ка, -ку, -ку!
соне́т, -та; -не́ти, -тів
со́нечко, -ка, -ку, -ку!
со́нечко-ба́течко, со́нечку-ба́те́чку!
сонли́виці, -виць, -вицям
со́нний, -на, -не
со́нність, -ности, -ності, -ністю
со́нно, присл.
сонно́та, -ти, -ті
со́нце, со́нця, со́нцеві і со́нцю, -нцем, на со́нці і на со́нцю, со́нце! со́нця́, со́нець і со́нців 
соняшний і рідше сояшний, -на, -не 
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со́няшник і со́яшник, -ка; -ники
со́няшнико́вий, -ва, -ве
соняшничи́ння і сояшничи́ння, -ння 
со́няшно і рідше со́яшно, присл. 
сопі ́лка, -лки, -лці; сопі ́лки́, сопі ́ло́к
сопі ́льник, -ка; -ники, -ків 
сопі ́ти, соплю́, -пи́ш, -пля́ть; сопі ́в
сопра́но, -на; -ра́на, -ра́нів 
сопти́, сопу́, -пе́ш, -пу́ть; сіп, сопла́
Сорбо́нна, -ни (la Sorbonne)
соробко́п, -пу, в -пі = сою́з робітни́чих кооперати́вів
со́рок, р. і д. сорока́, сорокома́ і сорокма́
соро́ка, -ки, -ці; -ро́ки, соро́к
Соро́ки, -ро́к (м. і ст.); соро́кський
сорокі ́вець, -кі ́вця; -кі ́вці, -ців
сороклі ́тній, -ня, -нє
сороклі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
сороко́вий, -ва, -ве 
со́ром, со́рому і сорома́, со́ромові. Без сорома́
соро́мити(ся), -ро́млю(ся), -миш(ся), -млять(ся); соро́м(ся), соро́ммо(ся) і соро́мім(ся), 

соро́мте(ся)
соромі ́тний, -на, -не
соромі ́тник, -ника, -ники, -ків
соромі ́цький, -ка; -ке
соромли́вість, -вости, -вості, -вістю
со́ромно, присл. 
сором’язли́вий, -ва, -ве 
сором’язни́й, -на́, -не́ 
соро́чачий, -ча, -че
сороченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ченя́та, -ня́т
соро́чечка, -чки, -чці; -чечки́; -чо́к
соро́чий, -ча, -че; -ро́чі, -чих 
соро́чин, -на, -не (від соро́ка)
Соро́чинці, -чинець і -чинців; -чинцям (м.); соро́чинський, -ка, -ке 
соро́чка, -чки, -чці; -рочки́, -рочо́к 
сортиме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
сорто́ваний, -на, -не 
сортува́льний, -на, -не
сортува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є 
со́сна́, -ни́, -ні ́ , со́сно! со́сни, со́со́н і со́сен, со́снам
Со́сниця, -ці, -цею (ст.); со́сницький, -ка, -ке
со́сонка, -нки, -нці; -сонки, -нок 
сотво́рення і сотворі ́ння, -ння; -рі ́ння, -рі ́нь і -рі ́ннів
соте́нний, -на, -не 
со́тий, -та, -те
со́тка, -тки, -тці; со́тки, со́то́к
со́тник, -ка; -ники, -ків
со́тницький, -ка, -ке
сотниче́нко, -ка, -кові
со́тничка, -чки, -чці; -нички, -ничок
со́тниччин, -на, -не (від со́тничка)
со́тня, -ні, -нею; со́тні ́ , со́те́нь, со́тня́м
Со́уер, -ра (прізв.)
со́ус і сос, -су; -си, -сів
софі ́зм, -му; -фі ́зми, -мів
Софі ́ їн, -на, -ним (рос. прізв.)
софі ́ст, -та; -фі ́сти, -тів
софі ́стика, -ки, -ці
софісти́чний, -на, -не 
Софі ́я, -фі ́ ї, -фі ́єю, -фі ́є! Софі ́ їн, -їна, -їне
Софі ́я, -фі ́ ї (м.); софі ́йський
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Софо́кл, -ла, -лові (гр. письм.)
Софро́н, -на. Софро́нович, -ча. Софро́нівна, -вни
со́хнути і со́хти, со́хну, со́хнеш; сох, со́хла
Соці ́ній, -нія, -нієві
соцінія́ни, -я́н, -я́нам 
соціо́лог, -га; -логи, -гів 
соціологі ́чний, -на, -не 
соціоло́гія, -гії, -гією 
соція́л, -ла; -я́ли, -лів 
соція́л-демокра́т, -я́л-демокра́та; -я́л-демокра́ти, -тів 
соція́л-демократи́чний, -на, -не 
соція́л-демокра́ті ́я, -ті ́ ї, -ті ́єю 
соція́л-зра́дник, -я́л-зра́дника; -я́л-зра́дники, -ків 
соція́л-зра́дницький, -ка, -ке 
соціяліза́ція, -ції, -цією
соціялі ́зм, -му, -мові
соціалізо́ваний, -на, -не
соціялізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
соціялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
соціялісти́чний, -на, -не
соція́л-патріо́т, -я́л-патріо́та
соція́л-революціоне́р, -я́л-революціоне́ра; -я́л-революціоне́ри
соція́л-ренеґа́т, -я́л-ренеґа́та
соція́льний, -на, -не
соція́льно-економі ́чний, -на, -не
со́цький, -кого, -кому; -кі, -ких
сочеви́ця, -ці, -цею
Со́чі (місто), не відм.
со́яшник, див. со́няшник
спада́ти, -да́ю, -да́єш; спа́сти, -ду́, -де́ш
спа́дистий, -та, -те
спадко́вий, -ва, -ве
спадко́вість, -вости, -вості, -вістю
спадкоє́мець, -є́мця, -є́мцеві; -є́мці, -ців
спадкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
спа́док, спа́дку, в -дку
спа́дщина, -ни, -ні
спазмати́чний, -на, -не
спа́лений, -на, -не
спали́ти, спалю́, спа́лиш, -лять
спа́льний, -на, -не
спам’ята́тися, -та́юся, -та́єшся
спання́, -ння́, -нню́, в -нні ́
спа́нська, присл.
спантели́читися, -ли́чуся, -чишся, -чаться
спаплю́жити, -лю́жу, -жиш
спаро́ваний, -на, -не
спаро́вувати, -ро́вую, -ро́вуєш; спарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
Спа́рта, -ти, в -ті
Спарта́к, -ка, -кові
спарта́ківець, -вця; -ківці, -ців
спартакія́да, -ди, -ді
спарта́нець, -та́нця; -та́нці, -ців
спарта́нський, -ка, -ке
спасе́нний, -на, -не; прикм.
спасе́нник, -ка; -ники, -ків
спаси́бі, спаси́-біг, присл.
спа́сівка, -вки, -вці
спа́сівський, -ка, -ке
спасі ́ння, -ння, -нню, в -нні
спаску́джений, -на, -не
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спаску́джувати, -джую, -джуєш
спаску́дити, -джу, -диш; не спаску́дь, -ску́дьте
спа́сти, спаду́, -де́ш, -де́, -ду́ть
спа́сти, спасу́, спасе́ш, -се́, -су́ть; спа́шений
спа́ський, -ка, -ке
спа́ти, сплю, спиш, спить, сплять; сплячи́; спи, спім, спіть
спа́тися, спи́ться, спа́лося
спа́тоньки, не відм.
спа́цір, спацірува́ти, див. шпа́ци[і]р, шпаци[і]рува́ти
спа́чити, -чу, -чиш, -чать 
спе́катися, -каюся, -каєшся кого, чого
спекта́кль, -ля, на -лі; -та́клі, -лів
спекти́, спечу́, -че́ш, -чу́ть; спік, спекла́, спекли́; спі ́кши; спечи́, -чі ́ть; спе́чений
спектр, -ру; спе́ктри, -рів 
спектра́льний, -на, -не 
спекулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш, -лю́є 
спекуля́нт, -та; -ля́нти, -тів 
спекуля́нтка, -тки, -тці; -нтки, -нток
спекуля́нтський, -ка, -ке
спекуляти́вний, -на, -не 
спекуля́ція, -ції, -цією 
спе́рва, спе́рву. присл.
спервові ́ку, спередві ́ку, присл. 
спе́реду, присл. 
спересе́рдя, присл.
спереча́тися, -ча́юся, -ча́єшся
сперматозо́їд, -да; -їди, -дів
сперматоло́гія, -гії, -гією
спермі ́н, -ну, -нові
спе́рти(ся), зіпру́(ся), зі ́преш(ся), -руть(ся)
спе́ршу, присл.
спец, спе́ца, -цові; спе́ци, -ців
специфіка́ція, -ції, -цією
специфі ́чний, -на, -не
спе́ції, -цій, -ціям
спеціаліза́ція, -ції, -цією 
спеціялізува́тися, -зу́юся, -зу́єшся в чому
спеціялі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів в чому
спеція́льний, -на, -не 
спеція́льність, -ности, -ності, -ністю
спе́чений, -на, -не
спиж, -жу, -жеві
спиже́вий, -ва, -ве
спи́лювати, -люю, -люєш
спи́ляний, -на, -не
спиля́ти, -ля́ю, -ля́єш
спи́льна, присл. = пи́льно 
спи́на, -ни, -ні; спи́ни, спин 
спина́ти, -на́ю, -на́єш; сп’я́сти́, зіпну́, зі ́пне́ш; зі ́п’я́тий 
спи́нка, -нки, -нці; спи́нки, -нок 
спиня́ти, -ня́ю, -ня́єш; спини́ти, спиню́, спи́ниш, -нять; спи́нений 
спира́тися, -ра́юся, -ра́єшся; спе́ртися, зіпру́ся, зі ́пре́шся, -ру́ться 
Спиридо́н, -на. Спиридо́нович, -ча. Спиридо́нівна, -вни
спирт, -ту, -тові, в -ті
спирто́ви́й, -ва́, -ве́
спиртомі ́р, -ра, -мі ́ри, -рів
спис, спи́са́, на спи́сі ́ ; спи́си́, спи́сі ́в
спис, -су = списо́к
спи́саний, -на, -не
списа́ти, спишу́, спи́шеш, -шуть
спи́сок, -ска, -скові, в -ску; -ски, -сків
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спи́сування, -ння, -нню 
спи́сувати, -сую, -суєш, -сує
списьме́нна, списьме́нська, присл.
спита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
спи́тися, зіп’ю́ся, зі ́п’єшся, зі ́п’ються; спи́вся
спи́ток, -тку, в -тку
спи́тувати, -тую, -туєш, -тує
спи́ця, -ці, -цею; спи́ці, спиць
спича́стий, -та, -те
спів, спі ́ву, -вові; спі ́ви, -вів
співа́втор, -ра; -тори, -рів
співа́вторство, -ва, -ву
співа́к, -ка́, -ко́ві, -ва́че! -ваки́, -кі ́в
співа́ка, -ки, -ці; -ва́ки, -ва́к
співа́ння, -ння, -нню, -нням
співа́ти, -ва́ю, -ва́єш що, чого
співа́цький, -ка, -ке
співа́чка, -чки, -чці; -ва́чки, -ва́чок
співа́ччин, -на, -не (від співа́чка)
співвідно́сний, -на, -не
співвідно́шення, -ння; -шення, -но́шень і -шеннів
співвла́сник, -ка, -кові; -ники, -ків
співвла́снпця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
співжиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м 
спі ́ви, -вів, -вам
співо́чий, -ча, -че; -во́чі, -чих
співробі ́тник, -ка, -кові; -ники, -ків
співробі ́тництво, -ва
співробі ́тниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
співробі ́тничати, -чаю, -чаєш і співробі ́тникувати, -кую, -куєш 
співуча́сник, -ка; -ники, -ків 
співу́чий, -ча, -че
співчува́ти, -ва́ю, -ва́єш кому, чому 
співчуття́, -ття́; -чуття́, -тті ́в 
спід, спо́ду, -дові 
спі ́дка, -ки, -ці; спі ́дки, -док 
спідни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
спі ́дній, -ня, -нє
спідру́чний, -на, -не 
спідспо́ду, присл. = зіспо́ду 
спізна́ння, -ння, -нню 
спізна́ти, -на́ю, -на́єш кого, що
спі ́знення, -ння; -нення, -нень
спізни́тися, -ню́ся, -нишся, -няться
спі ́знювання, -ння, -нню
спі ́знюватися, -нююся, -нюєшся
спі ́кер, -кера; -кери, -рів
спі ́лий, -ла, -ле
спі ́лка, спі ́лки, спі ́лці; спі ́лки́, спі ́ло́к
спілкува́ння, -ння, -нню, -нням
спілкува́ти, -ку́ю, -ку́єш з ким
спілча́нин, -на; -ча́ни, -ча́н
спілча́нський, -ка, -ке
спі ́льний, -на, -не
спі ́льник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
спі ́льність, -ности, -ності, -ністю
спі ́льно, присл.
спімну́ти, -мну́, -мне́ш = згада́ти 
спір, спо́ру, -рові; спо́ри, -рів 
спіра́ля, -лі, -лею; -ра́лі, -ра́ль 
спіра́льний, -на, -не 
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спірити́зм, -му, -мові 
спірити́ст, -та; -ти́сти, -тів 
спіритуалі ́зм, -му, -мові
спі ́рни́й, -на́, -не́
спі ́ти, спі ́ю, спі ́єш, спі ́є
спітка́ння, -ння, -нню 
спітка́ти(ся), -ка́ю(ся), -ка́єш(ся), -ка́є(ться)
спіткну́тися, -ну́ся, -не́шся на чому
спіх, спі ́ху, -хові 
спіч, -ча; спі ́чі, -чів (англ.) 
спіши́ти, -шу́, -ши́ш, -ши́ть, -ша́ть; спіши́, -ші ́ть; спішачи́
спі ́шний, -на, -не
спі ́шність, -ности, -ності, -ністю
спла́вни́й, -на́, -не́ 
сплати́ти, -чу́, -тиш, -тять 
спла́чений, -на, -не 
спла́чувати, -чую, -чуєш, -чує
сплесну́ти, див. сплі ́скувати 
сплести́, див. спліта́ти 
сплива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
спливти́ і спли́сти́, спливу́, -ве́ш, -ву́ть; сплив, сплила́, сплили́ 
сплін, -ну (англ.) 
сплі ́скувати, -кую, -куєш, -кує; сплесну́ти, -сну́, -сне́ш, -не́ 
спліта́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є; сплести́, сплету́, сплете́ш, сплете́; сплів, сплела́; сплі ́вши
спло́ха, присл.
сплю[і]ндро́ваний, -на, -не 
сплю[і]ндрува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
сплю́нути, -ну, -неш, -не; сплюнь, сплю́ньте
сплюх, -ха; -хи, -хів
сплю́ха, -хи; -хи, -хів 
сплю́щений, -на, -не 
сплю́щувати, -щую, -щуєш; сплю́щити, -щу, -щиш, -щать 
сплямо́ваний, -на, -не 
сплямува́ти, -му́ю, -му́єш
сплячи́, дієпр. 
спля́чий, -ча, -че; -чі, -чих 
спля́чка, -чки, -чці 
спльо́вувати, -вую, -вуєш, -вує; спльо́вуй, -ву́йте 
сповіда́тися, -да́юся, -да́єшся з чого
спо́відь, -віді, -віддю
сповісти́ти, -віщу́, -вісти́ш; сповісти́, -сті ́ть
спо́вна́, присл.
спо́внений, -на, -не чого 
спо́вни́ти, -ню, -ниш, -нить
спо́внювати, -нюю, -нюєш і сповня́ти, -ня́ю, -ня́єш
спо́гад, -ду, -дові; -гади, -дів
спогада́ти, -да́ю, -да́єш
спога́дувати, -дую, -дуєш, -дує
спога́нити, -га́ню, -га́ниш, -га́нять
спога́нювати, -га́нюю, -нюєш
спогляда́ння, -ння, -нню
спода́р, -ря́ = госпо́дар
споді ́ваний, -на, -не
сподіва́тися, -ва́юся, -ва́єшся
спо́єний, -на, -не
спожива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є, -ва́ють
спожи́вач, -ча, -чеві; -вачі, -чів
спожи́вчий, -ча, -че
спожи́ти, -живу́, -ве́ш; -живи́, -ві ́ть і спожи́й, -жи́йте що
спожиткува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
спожиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
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спозада́вна, присл.
спозара́нку, присл.
спозира́ння, -ння, -нню
спозира́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
споїт́и, спою́, спо́їш, спо́ять кого 
спокво́лу, присл. 
спо́кій, -ко́ю, в споко́ї 
спокійне́сенький, -ка, -ке
спокі ́йний, -на, -не 
спокійні ́сінький, ка, -ке
спокійні ́сінько, присл.
споконві ́ку, присл. Від споконві ́ку
споконві ́чний, -на, -не
споку́сливий, -ва, -ве
споку́сник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків
споку́сниця, -ці; -ниці, -ниць
споку́тувати, -тую, -туєш, -тує 
спо́лений, -на, -не і спо́лотий, -та, -те
сполі ́скувати, -кую, -куєш; сполоска́ти, -лощу́, -ло́щеш, -щуть
сполови́ни, присл.: з полови́ни, імен.
споломені ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
споло́ти, сполю́, спо́леш, спо́лють; споло́в, -ло́ла
споло́х, -ло́ху, -хові; -ло́хи, -хів, на споло́х 
споло́ханий, -на, -не
споло́хати, -хаю, -хаєш, -хає 
сполоши́ти, -лошу́, -ло́шиш, -шать 
сполу́дні, присл. 
сполу́ка, -ки; -лу́ки, -лу́к 
сполуча́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є і сполу́чувати, -чую, -чуєш, -чує
сполу́чений, -на, -не 
сполу́чення, -ння, -нню, -нням 
снолучи́ти, -лучу́, -лу́чиш, -лу́чать 
сполу́чни́й, -на́, -не́ 
сполу́чник, -ка; -ники, -ків
спо́льська, присл. 
спомага́ти, -га́ю, -га́єш; спомогти́, -мо́жу́, -мо́жеш, -жуть
спо́мин, -ну, -нові; -мини, -нів 
спомина́ти, -на́ю, -на́єш, -на́є 
спом’яну́ти, -ну́; -не́ш, -не́ 
спона́джений, -на, -не 
спона́джувати, -джую, -джуєш 
спона́дити, -на́джу, -на́диш, -дять 
споночі ́ти, -чі ́є, -чі ́ло 
спону́ка, -ки, -ці 
спону́кати, -каю, -каєш (докон.) 
спону́кувати, -кую, -куєш 
спопелі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш; -лі ́є 
споради́чний, -на, -не 
споради́чно, присл. 
спори́ш і шпори́ш, -шу, -шем 
спорі ́днений, -на, -не
спорі ́днення, -ння, -нню 
спорі ́днювати, -нюю, -нюєш, -нює 
спорохня́віти, -вію, -вієш, -віє 
спорска́ти, -ка́ю, -ка́єш; спорсну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
спорт, -ту, -тові; спо́рти, -тів 
спорти́вний, -на, -не 
спортсме́н, -на; -ме́ни, -нів
спортсме́нський, -ка, -ке 
спору́джений, -на, -не
спору́дження, -ння; -дження, -джень і -дженнів
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спору́джувати, -джую, -джуєш; спору́ди́ти, -руджу́, -ру́диш, -ру́дять 
споряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; споряди́ти, -ряджу́, -ряди́ш
спо́сіб, -собу; способи́, -бі ́в
спосі ́бний, -на, -не 
спостерегти́, див. спостеріга́ти 
спостере́ження, -ння; -ре́ження, -ре́жень і -ре́женнів
спостере́жливий, -ва, -ве
спостере́жливість, -вости, -вості
спостере́жник, -ка; -ники, -ків
спостеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; спостерегти́, -режу́, -реже́ш; спостері ́г, -регла́, -регли́; 

спостері ́гши
спостеріга́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -га́чу! -гачі ́ , -чі ́в, -ча́м
спостеріга́чка, -чки, -чці; -га́чки, -га́чок
спо́тання, присл.
спотво́рений, -на, -не
спотво́рити, -во́рю, -во́риш, -рять
спотво́рювати, -во́рюю, -во́рюєш
спотика́тися, -ка́юся, -ка́єшся, -ка́ється
спо́тиньга, присл. 
спотреби́ти, -реблю́, -би́ш, -би́ть, -бля́ть
спо́хвату, присл.
спохму́ра, присл.
споча́тку, присл.; з поча́тку чого, імен. Молоді ́  жили́ споча́тку ми́рно і щасли́во (Н.-Лев.). З 

поча́тку ро́ку
спочи́нок, -чи́нку, -нкові, на -нку 
спочи́ти, -чи́ну, -неш, -нуть; спочи́нь, -ньмо, -ньте
спочува́ти, -ва́ю, -ва́єш кому
спочутли́вий, -ва, -ве
спочуття́, -ття́; -ття́, -тті ́в
спо́щений, -на, -не
спо́щуватися, -щуюся, -єшся; спо́сти́тися, -щу́ся, -стишся, спо́стяться
спо́ювати, спо́юю, спо́юєш, спо́ює
спра́ва, -ви; спра́ви, -ра́в
справде́шній, -ня, -нє = спра́вжній
спра́вджуватися, -джуюся, -єшся
спра́вди́тися, -джуся, -ди́шся, -дя́ться
спра́вді, присл.
справедли́вий, -ва, -ве
справедли́вість, -вости, -вості, -вістю
справедли́во, присл.
спра́вжній, -ня, -нє
справжні ́сінький, -ка, -ке
справи́лля, -лля, -ллю, -ллям
спра́вити, -влю, -виш, -влять, справ, спра́вмо, спра́вте
справі ́ку, присл.
справля́ння, -ння, -нню, -нням
спра́вний, -на, -не
спра́вність, -ности, -ності, -ністю
справо́здання, -ння; -дання, -дань і -даннів
справува́ння, -ння, -нню
справува́тися, -ву́юся, -ву́єшся
спра́га, -ги, -зі
спрацюва́тися, -цю́юся, -єшся
спрацьо́ваний, -на, -не
спредві ́ку, спредкові ́ку, присл.
сприйма́ння, -ння; -ма́ння, -ма́нь і -ма́ннів, -ма́нням
сприйма́ти, -ма́ю, -ма́єш; сприйня́ти, сприйму́, -йме́ш
сприйня́тливий, -ва, -ве 
сприйня́тливість, -вости, -вості, -вістю
сприйня́ття́, -ття́; -ня́ття́, -ня́ть і -ня́тті ́в
сприростко́ваний, -на, -не
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спри́тний, -на, -не
спри́тність, -ности, -ності 
спричи́неність, -ности, -ності 
спричиня́тися, -ня́юся, -ня́єшся; спричини́тися, -ню́ся, -чи́нишся, -няться до чого
сприя́ння, -ння, -нню 
сприя́ти, сприя́ю, сприя́єш, сприя́є; сприя́й, -я́йте кому, чому
сприя́тливий, -ва, -ве
спро́ба, -би, -бі; спро́би, спроб 
спро́бний, -на, -не 
спро́буваний, -на, -не 
спро́бувати, -бую, -буєш
спрова́джений, -на, -не 
спрова́джувати, -джую, -джуєш 
спрова́дити, -ва́джу, -ва́диш, -дять; спрова́дь, -ва́дьте 
спровоко́ваний, -на, -не
спровокува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є 
спро́даж, -жу, -жеві, -жем 
спро́дувати, -дую, -дуєш, -дує; спро́да́ти, -да́м, -даси́, -да́сть
спрожо́гу, присл.
спрокво́ла́, присл.
спромага́тися, -га́юся, -га́єшся; спромогти́ся, -мо́жу́ся, -мо́жешся; спромі ́гся, спромогла́ся, 

-могли́ся; спромі ́гшись
спромо́га, -мо́ги, -мо́зі
спромо́жний, -на, -не
спромо́жність, -ности, -ності, -ністю
спросо́нку, присл.
спросо́ння, присл.
спро́ста, присл.
спрости́ти, спрощу́, спро́стиш, -стять
спросто́вання, -ння; -то́вання, -вань, і -ваннів. Пода́ти спросто́вання до часо́пису
спросто́вувати, -то́вую, -то́вуєш
спростува́ння, -ння (дія)
спростува́ти, -ту́ю, -ту́єш, -ту́є
спро́щений, -на, -не
спро́щення, -ння, -нню, -нням
спро́щувати, -щую, -щуєш
спружи́на, -ни, -ні; -жи́ни, -жи́н, див. пружи́на
спряга́ти, -га́ю, -га́єш; спрягти́, спряжу́, -же́ш; спріг, -гла́, -гли́; спряжи́, спряжі ́ть
спря́жити і спрягти́, спря́жу, -жиш, -жать
спрямо́ваний, -на, -не
спрямо́ваність, -ности, -ності, -ністю
спрямо́вувати, -мо́вую, -вуєш; спрямува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є
спрямува́ння, -ння, -нню
спуде́й, -де́я, -де́єві, -де́єм; -де́ї, -де́їв
спуск, -ку; спу́ски, -сків
спуско́ватий, -та, -те
спусти́ти, спущу́, спу́стиш, -тять
спусті ́ти, -ті ́ю, -ті ́єш; спусті ́лий
спусто́шений, -на, -не 
спусто́шення, -ння; -шення, -шень і -шеннів
спусто́шити, -то́шу, -то́шиш, -то́шать; -сто́ш, -сто́ште
спусто́шувати, -то́шую, -то́шуєш
спухо́вато, присл.
сп’яні ́лий, -ла, -ле
сп’яні ́ння, -ння, -нню
сп’яні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
сп’я́на, присл.
сп’я́нчитися, -муся, -чишся, -чаться
срамо́тній, -ня, -нє
срі ́бло́, -ла, -лу
срібляни́й, -на́, -не́
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срібля́стий і срібли́стий, -та, -те
срі ́бний, -на, -не
срібні ́сінький, -ка, -ке
срібноро́гий, -га, -ге
срібня́к, -ка́; -няки́, -кі ́в
СРСР = Сою́з Радя́нських Соціялісти́чних Респу́блік
ссаве́ць, -вця́; ссавці ́ , -вці ́в
сса́ти, ссу, ссеш, ссе; ссав, сса́ла; сси, ссіть
стабіліза́ція, -ції, -цією 
стабілізо́ваний, -на, -не
стабілізува́ння, -ння, -нню
стабілізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
стабі ́льний, -на, -не
став, ста́ву, на ставу́ і на ста́ві; стави́, -ві ́в
става́ти, стаю́, стає́ш; става́й, -ва́йте
ста́вити, -влю, -виш, -влять; ста́влячи; став, ста́вмо, ста́вте; ста́влений
Стави́ще, -ща, -щу, у -щі (м.); ставища́нський і стави́ський, -ка, -ке
ста́влення, -ння, -нню, -нням
ста́вляти, -вляю, -вляєш; ста́вляний
ставо́к, -вка́, -вко́ві, у ставку́; ставки́, -вкі ́в
ставо́чок, -во́чка, у -во́чку; -во́чки, -ків
ставропігі ́я, -гі ́ ї (гр.)
ставропігія́льний, -на, -не
Ставро́піль, -поля, -полеві (м.)
ставро́пільський, -ка, -ке
Ставро́пільщина, -ни, -ні
стадіо́н, -ну, -нові, на -ні; -діо́ни, -нів
ста́дія, -дії; ста́дії, -дій
стає́нний, -на, -не
стаж, ста́жу, -жеві
стаже́р, -ра; -же́ри, -рів
стаже́рка, -ки, -ці; -же́рки, -же́рок
стажува́ти, -жу́ю, -жу́єш
ста́йня, -ні; ста́йні, ста́єнь і ста́ня, -ні; ста́ні, стань
стакка́то (іт.) не відм.
сталакти́т, -ту; -ти́ти, -тів
стале́вий, -ва, -ве
ста́лий, -ла, -ле
Ста́лін, -на, -нові (прізв.)
Сталінгра́д, -ду, -дові (м.)
Ста́ліне, -ного, в -ному (місто) 
ста́лінець, -нця; -лінці, -ців 
ста́лінський, -ка, -ке 
Ста́лінщина, -ни, -ні
ста́лість, -лости, -лості, -лістю
Стамбу́л, -лу, в -лі; стамбу́льський 
стан, -ну; ста́ни, -нів 
станда́рт, -ту; -да́рти, -тів 
стандартиза́ція, -ції, -цією
стандартизо́ваний, -на, -не 
стандартизува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
Станисла́в, -ва, -вові, -лаве! Станисла́вович, -ча. Станисла́вівна, -ни
Станисла́вів, -вова, -ву, -вом (місто); станисла́вівський, -ка, -ке
Станисла́віщина, -ни, -ні
станівки́й, -ка́, -ке́
стано́висько, -ка, -ку = стано́вище
станови́ти, -влю́, -но́виш, -влять
стано́вище, -ща, -щу, у -щі
ста́нси, -сів, -сам
станці ́йний, -на, -не
ста́нція, -ції, -цією; -ції, -цій
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ста́ня, -ні; ста́ні, стань; див. ста́йня
стара́нний, -на, -не
стара́нність, -нности, -нності, -нністю
стара́нно, присл.
стара́ння, -ння, -нню, в -нні
стара́тися, -ра́юся, -ра́єшся, -ється
старе́зний, -на, -не 
старе́нний, -на, -не
старе́сенький, -ка, -ке 
ста́рець, -рця, -цеві, -цем, ста́рче! і -рцю! старці ́ , -рці ́в
старе́чий, -ча, -че; -ре́чі, -чих 
старига́н, -на; -га́ни, -нів
стари́й, -ра́, -ре́
стари́нність, -ности, -ності, -ністю
Ста́рицький, -кого (укр. письм.)
старі ́сінький, -ка, -ке
ста́рість, -рости, -рості, -рістю. На ста́рості лі ́тях
старі ́ти(ся), -рі ́ю(ся), -рі ́єш(ся)
Ста́ріца, ци (рос. м.); ста́ріцький
старі ́ший, -ша, -ше
старкува́тий, -та, -те
Старобі ́льське, -кого, в -кому (м.)
старобі ́льський, -ка, -ке
Старобі ́льщина, -ни, -ні
староболга́рський, -ка, -ке
старовина́, -ни́, -ні ́
старови́нний, -на, -не
старови́нність, -ности, -ності, -ністю
старода́вній, -ня, -нє
старода́вність, -ности, -ності, -ністю
староде́нний, -на, -не
староде́нність, -ности, -ності, -ністю
Староду́б, -ду́ба, в -бі (м.); староду́бський, -ка, -ке
Староду́бщина, -ни, -ні
старожи́тній, -ня, -нє
старозаві ́тний, -на, -не
Старокостянти́нів, -нова, -нову, в -нові (м.); старокостянти́нівський, -ка, -ке
старомі ́ський, -ка, -ке
старомо́дний, -на, -не
старомо́дність, -ности, -ності, -ністю
старосві ́тній, -ня, -нє
старосві ́тський, -ка, -ке
старосві ́тщина, -ни, -ні
Старосі ́лля, -лля, в -ллі (м.)
старосі ́льський, -ка, -ке
Старосі ́льщина, -ни, -ні
старослов’я́нський, -ка, -ке
ста́роста, -сти, -сті; -сти́, -сті ́в
старо́ство, -ва, -ву; -ро́ства, -ро́ств
ста́рощі, -щів, -щам
старцюва́ння, -ння, -нню
старцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш, -цю́є
старча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
старченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
старчово́д, -во́да; -во́ди, -дів
ста́ршенький, -ка, -ке
ста́рший, -ша, -ше; прикм.
старши́й, -шого; -ші ́ , -ши́х; імен.
старшина́, -ни́, -ні ́ , -шино́! -ши́ни, -ши́н
старши́нський, -ка, -ке
старшинува́ння, -ння, -нню, -нням
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старшинува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є
Стасько́, -ка́, -ко́ві, Ста́ську!
стате́вий, -ва, -ве (від стать)
стате́чний, -на, -не
стате́чність, -ности, -ності, -ністю
стате́чно, присл.
ста́ти, ста́ну, ста́неш, ста́не, ста́немо, ста́нете, ста́нуть; -тань, ста́ньмо, ста́ньте
стати́в і штати́в, -ва; -ти́ви, -ти́вів 
ста́тика, -ки, -ці 
стати́стик, -ка; -тики, -ків 
стати́стика, -ки, -ці 
статисти́чний, -на, -не 
стати́чний, -на, -не 
статкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
статни́й, -на́, -не́ або ста́тній, -ня, -нє 
ста́ток, -тку, -тку; -тки, -тків
стаття́, статті ́ , статте́ю; статті ́ , статті ́в і статте́й
статуе́тка, -тки, -тці; -е́тки, -е́ток 
стату́ра, -ри, -рі 
ста́тус, -су; -туси, -сів
стату́т, -ту, в -ті; -ту́ти, -тів 
ста́ту́я, -ту́ї, -ту́єю; -ту́ї, -ту́й
стать, -ті, -ті, -ттю 
стаціона́рний, -на, -не
ста́ція, -ції (кімната з утриманням, пансіон)
стве́рджений, -на, -не
стве́рджувати, -джую, -джуєш
стверди́ти, -джу́, -диш, -дять
стве́рднути, -дну, -днеш; стверд, стве́рдла, -дли
ство́рений, -на, -не 
ство́рення, -ння, -нню чого
створи́тель, -ля, -леві; -телі, -лів 
створи́ти, створю́, ство́риш, -рять
створі ́ння, -ння; -рі ́ння, -рі ́нь і -рі ́ннів
стеари́н, -ну; стеари́новий
стебе́лечко, -ка, -ку; -чка, -чок 
стебели́на, -ни = стебли́на
стебелькува́тий, -та, -те
стебе́льце, -ця, -цю; -бе́льця, -бе́лець
стебли́на, -ни, -ні; -ли́ни, -ли́н
стебли́стий, -та, -те
Стеблі ́в, -ле́ва, -ле́ву, -ле́вом, у -ле́ві (село); стеблі ́вський, -ка, -ке
стебло́, -ла́, -лу́; сте́бла, сте́бел
стегно́, -на́, -ну́; сте́гна, сте́ге[о]н
сте́жечка, -чки, -чці; -жечки́, -чо́к
сте́жити, сте́жу, -жиш, -жать; сте́жачи; стеж, сте́жмо, сте́жте за ким, за чим
сте́жка, -жки, -жці; -жки́, -жо́к 
стекти́, стечу́, стече́ш; див. стіка́ти
стели́ти, стелю́, сте́лиш, -лять; стели́в, -ли́ла; сте́лений, див. сла́ти
сте́ля, -лі, -лею; сте́лі, стель
сте́льмах, -ха; -махи, -хів 
стельма́шня, -ні; -ма́шні, -ма́шень’
стеме́нний, -на, -не
стеменні ́сінький, -ка, -ке
стеменні ́сінько, присл. 
стеме́нно, присл.
стемні ́ти, -ні ́є, -ні ́ло
Сте́нлі (англ. подорожн. Stanley), не відм.
стеногра́ма, -ми, -мі; -гра́ми, -гра́м
стено́граф, -фа; -графи, -фів (гр.)
стенографі ́ст, -та; -фі ́сти, -тів
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стенографі ́стка, -тки, -тці; -фі ́стки, -ток
стенографі ́чний, -на, -не
стеногра́фія, -фії, -фією
стенографо́ваний, -на, -не
стенографува́ти, -фу́ю, -фу́єш
степ, сте́пу, -пові, у степу́, сте́пе! степи́, -пі ́в, -па́м
Степа́н, -на. Степа́нович, -ча. Степа́нівна, -вни. Степа́нів, -нова
Степани́да, -ди, -ді. Степани́дин
Степани́ха, -хи, -сі. Степани́шин
Степова́, -во́ї, -ві ́й (прізв.) 
степенува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
степови́й, -ва́, -ве́
Степови́й, -во́го, -во́му (прізв.)
степови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
сте́рво, -ва, -ву
стерегти́, -режу́, -реже́ш, -реже́, -режу́ть; стережи́, -жі ́ть; стері ́г, стерегла́, -регли́; стері ́гши
стереоме́трія, -рії, -рією
стереоско́п, -па; -ко́пи, -пів
стереоти́п, -пу; -ти́пи, -пів
стереоти́пний, -на, -не
сте́ржень, сте́ржня; сте́ржні, -жнів
стериліза́тор, -ра, -тори, -рів
стериліза́ція, -ції, -цією (лат.)
стерилізо́ваний, -на, -не
стерилізува́ти, -зу́ю, -зу́єш, -зу́є
сте́рлінґ, -ґа; -лінґи, -ґів
стерни́чий, -чого; -ни́чі, -чих
стерно́, -на́, -ну́; сте́рна, сте́рен, -рнам
стернува́ти, -ну́ю, -ну́єш
стерня́, -ні ́ , -не́ю
сте́рпіти, сте́рплю, -пиш, -плять
сте́рпнути, -ну, -неш; стерп, сте́рпла
сте́рти, див. стира́ти
стеря́ти, -ря́ю, -ря́єш
Стецько́, -ка́, -ко́ві. Сте́цьку! Стецькі ́в, -ко́ва, -ко́ве
сти́глий, -ла, -ле 
сти́гма, -ми; -мі 
стигмати́зм, -му
сти́гнути, -гну, -гнеш (доспівати і холонути)
стид, стида́ і сти́ду, -дові 
стида́ти(ся), -да́ю(ся), -да́єш(ся) 
стидки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
сти́дко, присл.
стидо́висько, -ка, -ку 
стиле́т, -та; -ле́ти, -тів 
стиліза́ція, -ції, -цією
стилізо́ваний, -на, -не 
стилізува́ння, -ння, -нню
стилізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
стилі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
стилі ́стика, -ки, -ці
стилісти́чний, -на, -не
стиль, сти́лю, -леві, у сти́лі; сти́лі, сти́лів
сти́льний, -на, -не
сти́мул, -лу, -лові; -мули, -лів 
стимулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
стимульо́ваний, -на, -не
стина́ти, -на́ю, -на́єш; стя́ти, зітну́, зі ́тнеш; зітни́, -ні ́ть; стя́тий
стипе́ндія, -дії, -дією; -дії, -дій
стипендія́т, -та; -я́ти, -тів
стипендія́тка; -тки, -тці, -я́тки, -я́ток
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стипендія́тський, -ка, -ке
Стир, -ру, -рові (річка); сти́рський
стира́ти, -ра́ю, -ра́є; сте́рти, зітру́, зітре́ш, зітру́ть; стер, сте́рла; зітри́, -рі ́ть
сти́рка, -ки, -рці (шматка)
сти́рок, -ка; -рки, -ків
сти́рта і ски́рта, -ти, -ті; -ти, ст[к]ирт
стирча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть
стиска́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
сти́слий, -ла, -ле
сти́снути, -ну́; -неш; стис, сти́сла 
сти́ха, присл. 
стихі ́йний, -на, -не 
стихі ́я, -хі ́ ї, -хі ́єю; -хі ́ ї, -хі ́й
сти́чень, -чні (старе) = сі ́чень
стиша́тися, -ша́юся, -ша́єшся; сти́шитися, -шуся, -шишся, -шаться
сти́шка, присл.
стіг, сто́гу і стога́, в -гу́ і в сто́зі, при сто́зі; стоги́, -гі ́в
стіже́чок, -же́чка, -чкові, у -чку; -же́чки, -чків
стіжо́к, -жка́, в стіжку́; стіжки́, -кі ́в
сті ́йка, -ки, -ці; сті ́йки, сті ́йок
сті ́йло, -ла, -лу; сті ́йла, сті ́йлів, сті ́йлам 
стіка́ти, -ка́ю, -ка́єш; стекти́, стечу́, стече́ш, стечу́ть; стік, стекла́, стекли́; сті ́кши; стечи́, 

стечі ́ть
Стікс, -ксу (міт. р.)
стіл, стола́ і сто́лу (до сто́лу), -лові, на столі ́ ; столи́, -лі ́в 
стіле́ць, -льця́, -льце́ві, на -льці ́ ; стільці ́ , -ці ́в 
сті ́льки, -ко́х, -ко́м, -кома́
сті ́лькись, присл.
стільни́к, -ка́, -ку́; -ки́, -кі ́в (меду) 
стільни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
сті ́льчик, -ка, -кові, на -ку; -чики, -ків
стіна́, -ни́, -ні ́ ; сті ́ни, стін
сті ́нка, -нки, -нці; сті ́нки, -нок 
стінни́й, -на́, -не́ 
стіно́пис, -су, -сові (ч. р.) 
стіс, сто́са[у], -сові, в сто́сі; сто́си́, сто́сі ́в. Стоси́ дров. Два стоси́ 
сто, р. і д. ста, стома́ 
стовб = стовп, -па́
стовби́чити, -би́чу, -би́чиш, -би́чать; не стовби́ч, -би́чте 
стовбо́ватий, -та, -те 
стовбува́тий, -та, -те 
сто́вбур, -ра; -бури, -рів 
стовбурува́тий, -та, -те 
стовідсотко́вий, -ва, -ве 
стовкти́, стовчу́, -че́ш, -чу́ть; стовк, стовкла́; сто́вкши 
стовп, -па́, -по́ві, на -пі ́ ; стовпи́, -пі ́в (рідко стовб)
стовпе́ць, -пця́; -пці ́ , -пці ́в
сто́впитися, -плюся, -пишся, сто́впляться; сто́впившися
сто́впище, -ща, -щу, -щем, у -щі і у -щу; -пища, -щів і -пищ, -щам
сто́впчик, -ка, на -ку; -чики, -ків
сто́гін, -гону, -гонові, у -гоні
стогна́ння, -ння, -нню, -нням
стогна́ти, -гну, -гнеш, -гне
стогначі ́ , -чі ́в, -ча́м
стоголо́вий, -ва, -ве
стодо́ла, -ли, -лі; -до́ли, -до́л
стожа́р, -ра, -рові
стожари́сько, -ка, -ку; -ри́ська, -ри́ськ
сто́їк, -ка; -їки, -ків
стоїци́зм, -му, -мові, в -мі
стоїч́ний, -на, -не
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Сто́кго́льм, -му, в -мі (м. Stockholm)
стокго́льмський, -ка, -ке;
стокро́т, стокро́ть, присл.
стокро́тний, -на, -не
Сто́лац, -цу, в -ці (м.)
сто́лик, -ка, -кові, на -ку; -лики, -ків
столи́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
столи́чний, -на, -не
столі ́тній, -ня, -нє
столі ́ття, -ття, -ттю, -ттям; -лі ́ття, столі ́ть і столі ́ттів, -ттям
столо́чений, -на, -не 
столо́чи́ти, -ло́чу, -ло́чиш, -чать 
сто́ляр, сто́ляра, -рові, -ром і столя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м; -лярі ́ , -рі ́в, -ра́м
сто́ля́рство, -ва, -ву, -вом 
сто́ля́рський, -ка, -ке 
столярува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
стоми́ти, стомлю́, сто́миш, -млять 
сто́млений, -на, -не
сто́млювати, -млюю, -люєш 
стона́дцятеро, -ро́х, -ро́м
стона́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́
стоні ́г, -но́га; -но́ги, -гів
стоно́га, -ги; -но́ги, -ні ́г
стончи́ти, -нчу́, -нчи́ш, -нча́ть; сто́нчений (від тонки́й; порівн. ви́тончений)
стопа́, -пи́; сто́пи, стіп
сто́птаний, -на, -не
стопта́ти, стопчу́, сто́пчеш, -пчуть
сто́птувати, -тую, -туєш
стопцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш
стопцьо́ваний, -на, -не
сторго́ваний, -на, -не
сторгува́ти, -гу́ю, -гу́єш 
сторі ́нка, -ки, -нці; сторі ́нки́, сторі ́но́к
сторі ́нонька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
сторі ́чний, -на, -це
сторі ́ччя, -ччя, -ччю, -ччям; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -ччям
сто́рно (бухг.), не відм.
сторнува́ти, -ну́ю, -ну́єш
сто́рож, -жа, -жеві, -жем, -рожу! сторожі ́ , -жі ́в, -жа́м 
сторо́жа, -жі, -жі, -жею; -ро́жі, сторо́ж 
сторожи́ти, -рожу́, -рожи́ш, -жа́ть 
сторожки́й, -ка́, -ке́ 
сто́рожко, присл. 
сторона́, -ни́, -ні ́ ; сто́рони, сторі ́н 
сторо́нній, -ня, -нє 
сторо́нність, -ности, -ності, -ністю 
сторч, сто́рчки, сто́рчма, присл. 
сторчови́й, -ва́, -ве́ 
стос і стіс, сто́са[у]; див. стіс 
стосува́тися, -су́юся, -су́єшся, стосу́ється до кого, до чого 
стосу́нок, -нку; -су́нки, -ків 
стоти́сячний, -на, -не 
сто́чений, -на, -не 
сточи́ти, сточу́, сто́чиш, -чать 
сто́чувати, -чую, -чуєш
стоя́ти, стою́, стоїш́, стоїт́ь, стоя́ть; сто́ячи́; стоя́в, -я́ла; стій, сті ́ймо, сті ́йте
стоя́чий, -ча, -че; -я́чі, -чих, -чим
стра́ва, -ви; стра́ви, страв 
страда́льний, -на, -не
Страде́лла, -лли (іт. композ. Stradella)
Страдіва́ріюс, -са (Stradivarius)
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стра́дник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків
стра́дницький, -ка, -ке
стражда́ння, -ння, -нню, -нням
стражда́ти, -да́ю, -да́єш, -да́є
стражде́нний, -на, -не
стра́жник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків
стра́йк, -ку, -кові; -ки, -ків
страйка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в
страйка́рський, -ка, -ке
страйкбре́хер, -ра; -хери, -рів
страйкбре́херство, -ва, -ву
страйкбре́херський, -ка, -ке
страйкови́й, -ва́, -ве́
страйколо́м, -ло́ма; -ло́ми, -мів
страйколо́мний, -на, -не
страйкува́ти, -ку́ю, -ку́єш, -ку́є
Стра́сбурґ, -ґу, в -зі (м. Strassburg); стра́сбурзький, -ка, -ке 
стра́та, -ти; стра́ти, страт 
страте́г, -те́га; -те́ги, -гів 
стратегі ́чний, -на, -не 
страте́гія, -гії, -гією; -гії, -гій 
страте́нець, -те́нця; -те́нці, -нців 
стра́тити, стра́чу, -тиш, -тять 
Страто́ник, -ка, -кові, -ку! Страто́никович, -ча. Страто́никівна, -вни
страх, стра́ху, -хові; -хи́, -хі ́в
страха́ти(ся), -ха́ю(ся), -ха́єш(ся)
страхі ́ття, -ття; -хі ́ття, -хі ́ть і -хі ́ттів
страхо́вина́, -ни́, -ні ́
страхови́нний, -на, -не
страхо́висько, -ка, -ку; -виська, -виськ
страхо́вище, -ща, -щу, -щем; -вища, -вищ
страхопу́д, -да; -пу́ди, -дів 
страше́ниий, -на, -не
страше́нно, присл.
страши́ти, -шу́, -ши́ш, -ша́ть
страшки́й, -ка́, -ке́
стра́шко, присл.
страшко́, -ка́, -ко́ві
страшни́й, -на́, -не́
стра́шно, присл.
стре́лити і стрі ́лити, стре́[і ́ ]лю, -лиш, -лять; стре[і]ль, стре́[і ́ ]льмо, -льте
стре́льнути, -ну, -неш і стрільну́ти, -ну́, -не́ш
стреме́но́, -на́, -ну́; -ме́на, -ме́н
стре́м’я, -м’я, -м’ю, -м’ям
стре́нчити, -нчу, -нчиш, -нчать; стренч, стре́нчте кого
стрепену́тися, -ну́ся, -не́шся, -не́ться
стрептоко́к, -ка; -ки, -ків
стриба́ти, -ба́ю, -ба́єш, -ба́є
стриб(о)ну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
стрибо́к, -бка́, -ко́ві; -бки́, -бкі ́в
стрибуне́ць, -нця́, -нце́ві, -нцю́! -нці ́ , -нці ́в
стрива́й! стрива́йте! 
стрива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є (чека́ти), див. стріва́ти
стриво́жити(ся), -жу(ся), -жиш(ся)
стри́гти, стрижу́, -же́ш, -же́, -жу́ть
стри́жений, -на, -не
стри́жень, -жня; стри́жні, -жнів
стрий, стри́я, стри́єві; стри́ї, -їв = дя́дько (батьків брат) 
Стрий, -ри́я, -ри́єві (річка і м.) 
стри́маний, -на, -не 
стри́маність, -ности, -ності, -ністю
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стри́мати, -маю, -маєш 
стримі ́ти, -млю́, -ми́ш, -ми́ть, -мля́ть 
стри́мувати, стри́мую, -муєш, -мує 
стрихні ́н, -ну, -нові 
стріва́ти, -ва́ю, -ва́єш = зустріча́ти 
стрій, стро́ю, в строю́ (військ.) 
стрій, стро́ю; стро́ї, -їв (вбрання) 
стріла́, -ли́, -лі ́ ; стрі ́ли, стріл 
стріле́цтво, -ва, -ву 
стріле́ць, -льця́, -льце́ві, -льцю́! -ці ́ , -ці ́в
стріле́цький, -ка, -ке
стрі ́лити, див. стре́лити 
стрі ́лка, -лки, -лці; стрі ́лки́, -ло́к 
стрілкува́тий, -та, -те 
стрілча́стий, -та, -те 
стрі ́ляний, -на, -не 
стріля́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є на кого, в кого; див. стре́лити, стре́льнути
стрільба́, -би́, -бі ́
стрільну́ти, див. стре́льнути 
стрі ́мголо́в, присл. 
стрімки́й, -ка́, -ке́; -кі ́ , -ки́х
стрі ́мко, присл.
стрімча́стий, -та, -те 
Стрі ́ндберґ, -ґа (швед. письм.)
стрі ́нути, -ну, -неш, -нуть; стрінь, стрі ́ньмо, стрі ́ньте
стрі ́пувати, -пую, -пуєш; стріпну́ти, -пну́, -пне́ш 
стрі ́тення і стрі ́чення, -ння
стрі ́ти і стрі ́нути, стрі ́ну, -неш 
стрі ́ха, -хи, -сі; стрі ́хи, стріх 
стрі ́ча, -чі; стрі ́чі, стріч = зу́стріч, -річі
стріча́ти, -ча́ю, -ча́єш, -ча́є
стрі ́чення і стрі ́тення, -ння 
стрі ́чечка, -чки, -чці; -чечки́, -чечо́к
стрі ́чка, -чки, -чці; стрі ́чки́, -чо́к 
стро́єний, -на, -не 
стро́їти, стро́ю, стро́їш, стро́їть, стро́ять; строй, стро́ймо, стро́йте 
стройови́й, -ва́, -ве́ 
строк, -ку, в строку́; стро́ки́, -кі ́в 
строка́тий, -та, -те 
строкови́й, -ва́, -ве́ 
строфа́, -фи́, -фі ́ ; стро́фи, строф 
стро́фіка, -ки, -ці 
строфі ́чний, -на, -не 
строю́дити, -ю́джу, -диш, -дять 
струга́ти, стружу́, стру́жеш, -же, -жуть і струга́ю, -га́єш, -га́є 
стру́дель, -для; стру́длі, -длів 
стру́єний, -на, -не 
стру́жка, -жки, -жці; -жки, -жок 
струїт́и, струю́, стру́їш, стру́ять 
струк, -ка; струки́, -кі ́в 
струко́ватий, -та, -те 
структу́ра, -ри, -рі 
струкува́тий, -та, -те 
струм, -му, -мові; -ми, -мів 
струме́нт, -ту, -тові; -ме́нти, -тів 
стру́мінь, -меня, -меневі, -менем; -мені, -менів
Стру́міца, -ци, -ці (макед. м.) 
струмо́к, -мка́, у -мку́; -мки́, -мкі ́в 
струмува́ти, -му́ю, -му́єш 
струна́, -ни́; стру́ни, струн 
струнки́й, -ка́, -ке́
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стру́нкість, -кости, -кості, -кістю 
стру́нчити, -нчу, -нчиш, -нчать 
струп, -па; стру́пи, -пів 
струпува́тий, -та, -те 
стру́п’я, -п’я, -п’ю, -п’ям 
струс, -су; стру́си, -сів (зрушення) 
струсе́вий, -ва, -ве 
струсь, стру́ся, -севі; стру́сі, -сів
струче́чок, -че́чка, -кові, у -че́чку; -че́чки, -ків 
стручкува́тий, -та, -те 
стручо́к, -чка; -чко́ві, у -чку́; стручки́, -кі ́в
стру́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
стру́шений, -на, -не 
стру́шувати, -шую, -шуєш; струси́ти, струшу́, стру́сиш 
сту́гін, -гону, -нові 
студе́ний, -на, -не 
студе́нт, -та, -тові; -де́нти, -тів 
студе́нтка, -тки, -тці; -де́нтки, -де́нток
студе́нтство, -ва, -ву, -вом 
студе́нтський, -ка, -ке 
сту́день, -дня, -дневі, у -дні; сту́дні, -нів = сі ́чень
студі ́йний, -на, -не
студійо́ваний, -на, -не 
сту́дінь, -дені, -дені, сту́дінню 
студіюва́ння, -ння, -нню, -нням
студіюва́ти, -дію́ю, -дію́єш, -дію́є; студію́й, -дію́йте 
сту́дія, -дії, -дією; сту́дії, -дій 
сту́кання, -ння, -нню, -нням 
сту́кіт, -коту, -котові, у -коті 
сту́кнути, -кну, -кнеш, -кне; сту́кни, -кнім, -кніть 
стукону́ти, -ну́, -не́ш 
стукоті ́ння, -ння, -нню, -нням 
стукоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -тя́ть 
стукотли́вий, -ва, -ве 
сту́лений, -на, -не
стули́ти, стулю́, сту́лиш, -лять; стули́, -лі ́ть 
сту́лювати, -люю, -люєш 
стумані ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш 
сту́па, -пи; сту́пи, ступ 
ступа́р, -ря́, -ре́ві; -парі ́ , -рі ́в
сту́пе́нь, -пня́, -пне́ві; ступні ́ , ступні ́в (крок)
ступи́ти, -плю́, -пиш, -пить, -плять
сту́пі ́нь, сту́пеня́; сту́пені ́ , сту́пені ́в (крок, степень, градус) 
ступне́вий, -ва, -ве 
ступне́во, присл. 
ступня́, -пні ́ , -пне́ю; сту́пні, сту́пень
сту́по́м, присл.
стурбо́ваний, -на, -не
стурбува́ти, -бу́ю, -бу́єш 
стуса́н, -на́; -сани́, -ні ́в 
стусону́ти, -ну́, -не́ш
сту́хлий, -ла, -ле
сту́хнути, -ну, -неш, -не
стяга́ти, -га́ю, -га́єш; стягти́ і стягну́ти, -гну́, -гнеш
стя́гнений, -на, -не
стя́митися, -млюся, -мишся, стя́миться, -мляться; стя́мся, стя́ммося, стя́мтеся 
стя́ти, див. стина́ти
стьо́жка, -жки, -жці; стьо́жки́, -жок
субаркти́чний, -на, -не 
суб’є́кт, -та, -тові; -є́кти, -тів 
суб’єктиві ́зм, -му, -мові
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суб’єкти́вний, -на, -не 
суб’єкти́вність, -ности, -ності, -ністю
субі ́тка, -тки, -тці; -бі ́тки, -ток
субі ́тній і субо́тній, -ня, -нє
субліма́ція, -ції, -цією 
субмари́на, -ни; -ри́ни, -ри́н 
субордина́ція, -ції, -цією
субо́та, -ти, -ті; -бо́ти, субі ́т
Су́ботів, -това, -тову, -товом, в -ві (м.); су́ботівський, -ка, -ке 
субо́тник, -ка; -ники, -ків
субо́тній і субі ́тній, -ня, -нє
субсидійо́ваний, -на, -не
субсидіюва́ти, -дію́ю, -дію́єш, -дію́є; субсидію́й, -дію́йте 
субси́дія, -дії, -дією; -си́дії, -дій 
субста́нція, -ції, -цією 
субститу́ція, -ції; -ту́ції, -цій 
субстра́т, -ту, -тові; -ра́ти, -тів 
субти́льний, -на, -не 
Сува́лки, -лок (м.); сува́лкський 
сувені ́р, -ні ́ру, -рові; -ні ́ри, -рів 
сувере́н, -на; -ре́ни, -нів 
сувереніте́т, -ту, -тові 
сувере́нний, -на, -не 
сувере́нність, -ности, -ності, -ністю 
суві ́й, -во́ю, -во́єві, -во́єм; -во́ї, -во́їв 
суво́рий, -ра, -ре
суво́рість, -рости, -рості, -рістю 
су́головок, -ловка; -ловки, -ків 
су́голос, -су; -лоси, -сів 
суґести́вний, -на, -не
суґе́стія, -тії, -тією; -тії, -тій (лат. suggestio)
суд, су́ду, у су́ді ́ ; суди́, -ді ́в
судді ́в, -дде́ва, -дде́ве (від суддя́)
судді ́вна, -вни; судді ́вни, -ді ́вен (суддева дочка)
суддя́, -дді ́ , -дде́ю, су́дде! су́дді, су́ддів
суде́ць, -дця́, -дце́ві; су́дці, -дців
су́джений, -на, -не
суди́ти, -джу́, -диш, -дить, -дять
судни́й, -на́, -не́ на що (здатний)
су́дни[і]й, -на, -не (від суд) 
судно́, -на́; су́дна, су́ден 
судови́й, -ва́, -ве́
Суе́з, -зу (Suez); суе́зький, -ка, -ке
сузі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям; -зі ́р’я, -р’їв
сука́ти, -ка́ю, -ка́єш і сучу́, су́чиш, су́чать; сучи́, -чі ́ть
сукна́р, -ря́, -ре́ві; -нарі ́ , -рі ́в
сукна́рство, -ва, -ву
сукна́рський, -ка, -ке
сукно́, -на́; су́кна, су́кон
су́кня, -ні; су́кні, су́конь
сукня́ний, -на, -не
суко́нний, -на, -не
сукрува́тий, -та, -те (від сукрова́тиця)
сукува́тий, -та, -те
суку́пний, -на, -не
суку́пність, -ности, -ності, -ністю
Сула́, -ли́ (р.); сульськи́й, -ка́, -ке́
сулема́, -ми́, -мі ́
сулія́, -лії;́ -лі ́ ї, -лі ́й
султа́н, -на; -та́ни, -нів
султа́нський, -ка, -ке
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сум, -му, в -мі
су́ма, -ми, -мі; су́ми, сум
Су́ми, Сум, Су́мам (м.); су́мський, -ка, -ке
суми́рний, -на, -не 
су́між, присл. (від межа́)
сумі ́жний, -на, -не
сумі ́жність, -ности, -ності, -ністю
сумі ́жно, присл.
сумі ́сний, -на, -не
сумі ́сність, -ности, -ності, -ністю
су́міш, сумі ́шно, присл. (від міша́ти)
сумлі ́нний, -на, -не 
сумлі ́нність, -ности, -ності, -ністю
сумлі ́нно, присл.
сумлі ́ння, -ння, -нню, на -нні 
сумни́й, -на́, -не́ 
сумни́й-невесе́лий, -на́-невесе́ла, -не́-невесе́ле
су́мнів, -ву, -ву; -ніви, -вів
сумови́тий, -та, -те
сумови́то, присл.
сумува́ння, -ння, -нню, -нням
сумува́ти, -му́ю, -му́єш, -му́є за ким, за чим
сумува́ти, -му́ю, -му́єш що (від су́ма) 
Су́мщина, -ни, -ні 
сум’яття́, -ття́, -ттю́, в -тті ́  
Сунда́йські і (краще) Су́ндські острови́, -ських острові ́в
суни́ці, суни́ць, -ни́цям
суперарбі ́тр, -тра; -бі ́три, -трів 
супере́чити, -ре́чу, -ре́чиш, -ре́чить, -ре́чать; супере́ч, -ре́чмо, -ре́чте; супере́чачи чому
супере́чка, -чки, -чці; -ре́чки, -ре́чок
супере́чний, -на, -не
супере́чник, -ка; -ники, -ків
супере́чність, -ности, -ності, -ністю; -ності, -стей 
суперфосфа́т, -ту, -тові 
суплі ́ка, -ки, -ці; -лі ́ки, -лі ́к 
супліка́тор, -ра; -тори, -рів 
супокі ́й = спо́кій 
су́провід, -воду, -дові, у -воді 
супровідни́й, -на́, -не́ 
супрово́дити, -во́джу, -во́диш, -дять 
су́проти́, су́проти́в кого, чого, присл.
супроти́вний, -на, -не
супроти́вник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
супроти́вниця, -ці; -ниці, -ниць
супря́га, -ги, -зі 
Сура́ж, -ра́жу, -жеві (м.); сура́зький, -ка, -ке
Сура́жчина, -ни, -ні
сургу́ч, -ча́, -че́ві
сурду́т, -та; -ду́ти, -тів
сурма́, -рми́; су́рми, су́рем
сурми́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
суроґа́т, -ту; -ґа́ти, -тів (лат.)
суря́дний, -на, -не
суря́дність, -ности, -ності, -ністю
Суса́нна, -ни. Суса́ннин, -на, -не
сусі ́д, -да, -дові; -сі ́ди, -сі ́дів і сусі ́да, -ди, -ді; -сі ́ди, -сі ́д (ч. р.)
сусі ́да, -ди і сусі ́дка, -дки, -дці
сусі ́дній, -ня, -нє
сусі ́дство, -ва, -ву, -вом
сусі ́дський, -ка, -ке
сусі ́дчин, -на, -не
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сусі ́ль! виг.
суспензо́рій, -рія; -рії, -їв
су́спіль, присл.
суспі ́льний, -на, -не
суспі ́льність, -ности, -ності, -ністю
суспі ́льство, -ва, -ву, -вом
суспільствозна́вство, -ва, -ву
сута́на, -ни, -ні; -та́ни, -тан
сутене́р, -ра; -не́ри, -рів
сутені ́ти, -ні ́є, -ні ́ло
сутере́ни, -ре́нів, -нам
су́тичка, -чки, -чці; -тички, су́тичок
су́тінний, -на, -не
су́тінок, -нку; -нки, -ків
су́тінь, -ні, -ні, -тінню; -тіні, -тіней
су́тісок, -ску; -тіски, -сків
су́тній, -ня, -нє
суту́жний, -на, -не 
суть, су́ті, -ті, -ттю
суфі ́кс, -кса; -фі ́кси, -ксів
суфле́р, -ра; -ле́ри, -рів 
суфле́рський, -ка, -ке 
суфлюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
суфражи́ст, -та; -жи́сти, -стів 
суфражи́стка, -ки, -тці; -жи́стки, -ток
суфражи́стський, -ка, -ке
суха́р, -ря́, -ре́ві; -харі ́ , -рі ́в 
суха́рик, -ка; -рики, -ків 
сухе́сенький, -ка, -ке 
сухи́й, -ха́, -хе́; сухі ́ , -хи́х 
сухі ́сінький, -ка, -ке 
сухі ́тний, -на, -не 
сухі ́[о́]тник, -ка; -ники, -ків 
сухові ́й, -ві ́ю, -ві ́єві; -ві ́ ї, -ві ́ їв 
суході ́л, -до́лу; -до́ли, -лів 
суході ́лля, -лля, -ллю, -ллям 
суході ́льний, -на, -не 
сухозлі ́тка, -тки, -тці; -лі ́тки, -лі ́ток
сухолі ́ття, -ття, -ттю, -ттям
сухорля́вий, -ва, -ве 
сухо́ти, сухі ́[о́]т, -хо́там 
сухува́тий, -та, -те 
суці ́га, -ги, -зі; -ці ́ги, -ці ́г 
суці ́льний, -на, -не 
суці ́льність, -ности, -ності, -ністю 
суча́сний, -на, -не 
суча́сник, -ка; -ники, -ків
суча́сниця, -ці; -ниці, -ниць 
суча́сність, -ности, -ності, -ністю 
су́чий, -ча, -че
су́чка, -чки, -чці; су́чки, -чок 
су́ччин, -на, -не (від су́чка) 
су́ччя, -ччя, -ччю, -ччям 
су́ша, -ші, -ші, -шею; су́ші, суш
суше́ний, -на, -не; прикм.
су́шений, -на, -не; дієприкм.
суше́ник, -ника; -ники, -ків
сушени́ця, -ці, -цею
суше́ня, -ше́ні, -нею
суши́ти, сушу́, су́шиш, -шать
суші ́ння, -ння, -нню
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сушни́к і сушня́к, -ку́
сушня́, -ні ́ , -не́ю; су́шні, су́шень
су́щий, -ща, -ще
су́щик, -ка; -щики, -ків
сфе́ра, -ри; сфе́ри, сфер
сфери́чний, -на, -не
сфери́чність, -ности, -ності
сфінкс, -кса; -кси, -ксів
схамену́тися, -ну́ся, -не́шся; схамени́ся, -ні ́ться
схарактеризо́ваний, -на, -не
схарактеризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
схвилюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
схвильо́ваний, -на, -не
схвильо́ваність, -ности, -ності
схе́ма, -ми, -мі; схе́ми, схем
схемати́зм, -му, -мові
схема́тик, -ка; -тики, -ків
схемати́чний, -на, -не
схемати́чність, -ности, -ності, -ністю
схибну́ти, -ну́, -не́ш
схи́зма, -ми, -мі
схизма́тик, -ка; -тики, -ків
схизма́тський, -ка, -ке
схил, схи́лу; на -лі; схи́ли, -лів 
схи́лений, -на, -не
схи́листий, -та, -те
схили́тися, -лю́ся, схи́лишся, -ляться
схиля́тися, -ля́юся, -ля́єшся 
схи́льний, -на, -не до чого
схи́льність, -ности, -ності, -ністю
схи́мник, -ка; -ники, -ків
схитрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
схід, схо́ду, -дові; схо́ди, -дів
схід, схо́ду, -дові. На схід со́нця. На схід чи на за́хід
Схід, Схо́ду, на -ді. Близьки́й Схід. Дале́кий Схід
схі ́день, -дня, -дневі
схі ́дець, -дця; схі ́дці, -ців
схі ́дній, -ня, -нє
східньоевропе́йський, -ка, -ке
східньокита́йський, -ка, -ке
східньопівде́нний, -на, -не
схі ́дці, -дців, -дцям
схі ́дчик, -ка; -чики, -ків
схли́пувати, -пую, -пуєш
схо́ваний, -на, -не
схо́ванка, -нки, -нці; -нки, -нок
схова́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́ють
схо́ди, -дів, -дам
схо́дити, схо́джу, -диш, -дять; сходь, схо́дьте
схо́жий, -жа, -же на кого, на що
схо́жість, -жости, -жості, -жістю
схола́ст, -та; -ла́сти, -тів 
схола́стик, -ка; -тики, -ків
схола́стика, -ки, -ці
схоласти́чний, -на, -не
схоласти́чність, -ности, -ності
схопи́ти, схоплю́, схо́пиш, -плять
схо́плений, -на, -не
схо́плювати, -плюю, -плюєш
схоті ́ти, схо́чу, -чеш, -чуть
схре́щений, -на, -не
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схре́щування, -ння, -нню
схре́щувати, -ре́щую, -щуєш; схрести́ти, -щу́, -стиш що
сху́длий, -ла, -ле
сху́днути, -ну, -неш; схуд, сху́дла
сце́на, -ни, -ні; сце́ни, сцен
сцена́рій, -рія і сцена́ріюм, -му
сцені ́чний, -на, -не
сцені ́чність, -ности, -ності, -ністю
Сці ́лла, -ли, -лі
Сціпіо́н, -на, -нові
сюди́, присл.; сюди́-туди́
сюже́т, -ту, -тові; -же́ти, -же́тів
сюже́тний, -на, -не
сюзере́н, -на; -ре́ни, -нів
сюзере́нний, -на, -не
сюїт́а, -ти; сюїт́и, сюїт́ (фр. la suite)
сюрпри́з, -зу, -зові; -ри́зи, -зів 
сюрту́к, -ка́; -ки́, -кі ́в і сурду́т, -та 
сюрча́ння, -ння, -нню, -нням
сюрча́ти, сюрчу́, -чи́ш, -ча́ть 
ся́йво і ся́єво, -ва, -ву 
сяк, присл.; сяк-та́к 
сяка́ння, -ння, -нню, -нням 
сяка́ти, -ка́ю, -ка́єш, -ка́є
сяки́й, -ка́, -ке́, -ко́го, -ко́ї; сякі ́ , -ки́х
сяки́й-таки́й, сяка́-така́, сяке́-таке́ 
сяк-та́к, присл. 
ся́ти і ся́яти, ся́ю, ся́єш; сяй, ся́йте; сяв і ся́яв, ся́ла і ся́яла
ська́ти, ська́ю, ська́єш (в голові ́) 
сьогобі ́чний, -на, -не 
сього́дні, присл. 
сього́днішній, -ня, -нє
сьоголі ́тній, -ня, -нє
сьоголі ́тошній, -ня, -нє
сього́рі ́чний, -на, -не 
сьогоча́сний, -на, -не 
сьома́к, -ка́; -маки́, -кі ́в 
сьо́мий, -ма, -ме
сьо́рбати, -баю, -баєш, -бають 
сьо́рбну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
Т 
та, сп.; та й (а не тай) 
та б, сп.
табаке́рка, -ки, -рці; -ке́рки, -ке́рок 
таба́чник, -ка; -ники, -ків 
таба́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
та́бель, -бля; треба та́бля 
та́бір, -бору, в -борі; -бори, -рів 
табле́тка, -тки, -тці; -ле́тки, -ле́ток 
табли́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
табли́чка, -ли́чки, -ли́чці; табли́чки, -ли́чок
та́бля, -блі; та́блі, та́блів (фр. la table)
табльдо́т, -та, -ту (фр.) 
табльо́ (фр.), не відм. 
табльо́вий, -ва, -ве 
табори́ти, -тів, -там (гуси́ти) 
табори́ще, -ща, -щу, -щем; -ри́ща, -ри́щ
табу́ (заборона), не відм.
та́буля, -лі, -лею (лат.)
табу́нник, -ка; -нники, -ків 
табуре́т, -та; -ре́ти, -тів (фр. le tabouret)
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таве́рна, -ни; -ве́рни, -ве́рн (шинок) 
тавже́ж (авжеж, певно), присл.; та вже ж (вже)
тавли́нка, -нки, -нці; -нки, -нок 
та́волга, -лги, -лзі; -волги, -волг 
Таврі ́да, -ди = Крим 
Та́врія, -рії, -рії, -рією; таврі ́йський, -ка, -ке
тавро́, -ра́, -ру́; та́вра, -врів 
тавро́ваний, -на, -не 
таврува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́ють 
тавтологі ́чний, -на, -не 
тавтоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
тага́н, -на́; -гани́, -ні ́в 
Таганрі ́г, -ро́гу, в -ро́зі (м.); таганрі ́зький, -ка, -ке 
Таде́й, -де́я, -де́єві, -де́єм, -де́ю! Таде́йович, -ча. Таде́їв, -ївни. Таде́їв, -де́єва, -де́єве
тає́мний, -на, -не 
таємни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
таємни́че, присл. 
таємни́чий, -ча, -че 
таємни́чість, -чости, -чості, -чістю 
тає́мність, -ности, -ності, -ністю
тає́мно, присл. 
таж, таже́ (адже, аджеж), сп.; таж то́, таж па́к. Таж я тобі ́ каза́в, що бу́дуть го́сті (Сл. 

Грінч.). Таж біда́, як то ка́жуть, усього́ навчи́ть
та ж, займ., ж. р. Та ж са́ма біда́ і в нас 
таїна́, -ни́; таїн́и, таїн́ 
Таїс́а, -си (ім’я)
Таїс́ія, -сії, -сією. Таїс́іїн, -на, -не 
таїт́и(ся), таю́(ся), таїш́(ся); не та́йся, не таїсь, не та́йтеся, -їт́ься
Таїт́і і Тагі ́ті (острови західньоевр. Tahiti), не відм.
та й, сп. (а не тай) 
тайґа́, -ґи́, в -зі ́  
тайкома́, присл. 
Та́йльор, -ра (англ. учен. Tylor) 
тайфу́н, -ну; -фу́ни, -нів 
так, та́к би, та́к же, так са́мо, та́к то, так чи іна́к, присл.
та́кання, -ння, -нню
такеля́ж, -жу, -жеві (гол.)
таке́нний, -на, -не
та́кеньки, та́кечки, присл.
таке́сенький, -ка, -ке
таки́, сп., таки́ б, таки́ ж; з попереднім словом пишемо окремо: та́м таки, ві ́н таки, зно́в 

таки, все́ таки, все́ ж таки
таки́й, -ка́, -ке́
таки́й-сяки́й, така́-сяка́, таке́-сяке́
таки́й то, така́ то, таке́ то
таки-та́к, присл.
такі ́вський, -ка, -ке
такі ́сінький, -ка, -ке
тако́, так-о́, присл. (залежно від вимови)
та́ко́ж, сп.; а та́ко́ж 
та́кось, присл.; я́кось-та́кось; так ось
так от; так от що, присл. 
так са́мо, присл. 
такса́тор, -ра; -тори, -рів 
такса́ція, -ції, -цією 
таксо́ваний, -на, -не 
таксо́ме́тр, -ра; -метри, -рів 
таксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш 
так-сяк, присл. 
такт, та́кту, -тові; та́кти, -тів 
та́ктика, -ки, -ці; -тики, -тик 

542



Російсько-український словник ділової мови

такти́чний, -на, -не 
та́к то, присл. 
такто́вний, -на, -не 
такто́вність, -ности, -ності, -ністю 
такто́вно, присл. 
та́к що, сп.
тала́н, -ну́, -но́ві, -ла́не! (доля, хист)
талани́ти, -ни́ть, -ни́ло
таланови́тий, -та, -те
таланови́тість, -тости, -тості, -тістю (хист)
таланови́то, присл.
тала́нт, -ту, -тові; -ла́нти, -тів
тала́пання, -ння, -нню, в -нні
тала́патися, -паюся, -паєшся
та́лер, -ра; -лери, -рів (друк. терм., монета)
талісма́н, -ну; -ма́ни, -нів 
та́лія, -лії, -лією; та́лії, -лій
талму́д, -да, в -ді; -му́ди, -дів
талмуди́ст, -та; -ди́сти, -тів
талмуди́чний, -на, -не
тало́н, -на; -ло́ни, -нів
тало́нний і талоно́вий, -ва, -ве
талува́ти, -лу́ю, -лу́єш
та́ляр, -ра; та́ляри, -рів
Тальйо́ні (пр.), не відм.
тальк, -ку, -кові
Тальяко́ццо, не відм.
там, присл.; та́м би, та́м же, та́м таки, та́м то
Тама́нь, -ні, -ні, -ма́нню (м.); тама́нський, -ка, -ке
Тамбо́в, -ва, -ву, -вом (рос. м.); тамбо́вський, -ка, -ке
та́меньки, та́мечки, присл.
та́мки, присл.
тамо́, там-о́, присл.
та́мошній, -ня, -нє
тампліє́р, -ра, -рові; -ри, -рів
тампо́н, -на; -по́ни, -нів
та́м таки, присл.
тамте́шній, -ня, -нє
та́м то, присл.
тамто́й, тамта́, тамте́, тамто́го, -то́ї
тамува́ння, -ння, -нню
тамува́ти, -му́ю, -му́єш
Танго́йзер, -ра (нім. трубадур, Tannhäuser)
та́нґенс, -са; -ґенси, -сів
та́нґо, -ґа, -ґу
танди́та, -та, -ті
танди́тний, -на, -не (від танди́та)
танди́тник, -ка; -ники, -ків
та́не́ць, та́нцю, в -нці; та́нці, -ців
тане́чниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
та́ний, -на, -не = деше́вий
тані ́н, -ну, -нові
танк, -ка; та́нки, -ків
та́но, присл.
тано́к, -нка́, в -нку́; -нки́, -нкі ́в
Танта́л, -ла (гр. міт.)
тантьє́ма, -ми; -є́ми, -є́м (фр.)
та́нути, та́ну, -неш, -нуть
танцівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
танцівни́ця, -ці; -ни́ці, -ни́ць
танцкля́са, -си; -кля́си, -сів
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танцма́йстер, -тра; -ма́йстри, -трів
танцюва́льний, -на, -не
танцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш чого
танцю́ра, -ри; -цю́ри, -цю́р
танцюри́стий, -та, -те
тапе́р, -ра; -пе́ри, -рів
тапе́рка, -ки, -ці; -пе́рки, -пе́рок
тапча́н, -на́, на -ні ́ ; -чани́, -ні ́в
та́ра, -ри, -рі
тараба́нити, -ба́ню, -ба́ниш, -ба́нять; тараба́нь, -ба́ньте 
таранкува́тий, -та, -те 
таранте́ля, -те́лі (іт. танок) 
тара́нтул, -ла; -тули, -лів 
тара́ня, -ні, -нею і тара́нь, -ні, -ні, -ра́нню; -ра́ні, -ра́нь 
Тара́с, -ра́са, -ра́се! Тара́сович, -ча. Тара́сівна, -вни. Тара́сів, -сова 
тарат[д]а́йка, -ки, -ці; -т[д]а́йки, -т[д]а́йок
тара́хкання, -ння, -нню, -нням
тарахкоті ́ння, -ння, -нню, в -нні
тарахкоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; не -коти́, -ті ́ть
Тара́ща, -щі, -щі, -щею (м.); тараща́нський, -ка, -ке
Тараща́нщина, -ші, -ні
тарга́н, -на́; -гани́, -ні ́в
Тардьє́ (фр. учен. Tardieu), не відм.
тари́ф, -фу; -ри́фи, -фів
тарифіка́тор, -ра; -тори, -рів
тарифіка́ція, -ції, -цією
тарифіко́ваний, -на, -не
тарифікува́ння, -ння, -нню
тарифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
тари́фний, -на, -не
тарі ́лка, -лки, -лці; -рілки́, -ріло́к
тарі ́ль, -ре́ля; -ре́лі, -лів (ч. р.) 
таро́ваний, -на, -не
та́рта́к, -ка́; -таки́, -кі ́в
та́рта́р, -ру, в -рі;
тарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
тасо́ваний, -на, -не
Та́ссо, див. Торква́то Та́ссо
тасува́ти, -су́ю, -су́єш
Та́ся, -сі, -сю! Та́син, -на, -не
тата́рин, -на; тата́ри, -та́р і -та́рів
тата́рський, -ка, -ке
татарча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
татарченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
тата́рщина, -ни, -ні
та́теньків і та́тоньків, -кова, -кове 
та́тенько, та́течко і та́тонько, та́точко, -ка, -кові
та́тів, -това, -тове 
Таті ́щев, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.) 
та́тко, -ка, -кові, та́тку! 
та́то, -та, -тові, та́ту!
татуйо́ваний, -на, -не 
тату́нів, -нева, -неве
тату́нь, -ту́ня́, -ту́не́ві, -ту́не́м, -ту́ню! 
тату́ньо, -ту́ня́, -ньові, -ньом, -ту́ню!
тату́ньців, -цева, -цеве
тату́ньцьо, -ця, -цеві, -цю! 
тату́сі ́в, -се́ва, -се́ве 
тату́сь, -ту́ся́, -ту́се́ві, -ту́се́м, -ту́сю! 
тату́сьо, -ту́ся, -сьові, -сьом, -ту́сю! 
татуюва́ння, -ння, -нню 

544



Російсько-український словник ділової мови

татуюва́ти, -тую́ю, -тую́єш
Татья́на, народне Тетя́на, -ни
Та́ціт, -та (рим. історик)
та́ця, -ці; та́ці, таць і та́ца, -ци; та́ци, тац
таш, та́шу; та́ші, -шів
Ташке́нт, -ту, в -ті (м.)
ташке́нтський, -ка, -ке
твань, тва́ні, -ні, тва́нню
твар, тва́рі, тва́рі, тва́р’ю, тва́ре! тва́рі, тва́рів і тва́рей, -рям 
твари́на, -ни; -ри́ни, -ри́н 
твари́нний, -на, -не 
тверде́сенький, -ка, -ке 
тве́рдження, -ння, -нню; -дження, -джень і -дженнів
тверди́й, -да́, -де́
тверди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
тверді ́сінький, -ка, -ке
тве́рдість, -дости, -дості, -дістю
тверді ́шати, -шаю, -шаєш
тверді ́ше, тверді ́ш, присл.
тверді ́ший, -ша, -ше
твере́зий, -за, -зе
тверезі ́сінький, -ка, -ке
твере́зість, -зости, -зості
Твєрь, Твері ́ , Твєрі ́ , Твє́рью (рос. місто); твє́рський, -ка, -ке
твій, твоя́, твоє́; твого́, твоє́ї, твоє́му, твоїй́; твої,́ твоїх́ 
твір, тво́ру, -рові, в тво́рі; тво́ри, -рів
тво́рення, -ння, -нню, в -нні
творе́ць, творця́, -рце́ві, тво́рче! творці ́ , -рці ́в 
тво́риво, -ва, -ву 
твори́ти, -рю́, -риш, -рять 
творі ́ння, -ння, -нню; -рі ́ння, -рі ́нь і -рі ́ннів
творці ́в, -це́ва, -це́ве
тво́рчий, -ча, -че
тво́рчість, -чости, -чості, -чістю
теа́тр, -ру, -рові, в -трі; теа́три, -рів
театра́л, -ла; -ра́ли, -лів 
театра́лка, -лки, -лці; -ра́лки, -ра́лок
театра́льний, -на, -не
Те́би, Те́бів і Теб (єгип. м.)
те́бський, -ка, -ке
тевто́н, -на; -то́ни, -нів; тевто́нський
Тегра́н, -ну, в -ні (м.) (а не Тегера́н); тегра́нський, -ка, -ке
теж, сп. Я теж там був 
те ж, займ. Я чув те ж са́ме від йо́го
те́за, -зи; те́зи, тез (гр., ж. р.)
тезко́, -ка́, -ко́ві; те́зки, -ків
теїз́м, -му, -мові
теїн́, -ну, -нові
теїс́т, -та, -тові; теїс́ти, -тів
теїсти́чний, -на, -не
те́ка, -ки, -ці; те́ки, тек 
Теккере́й, -рея (анг. письм. Thackeray)
Те́кля, -лі, -лею, -ле! Те́клин, -на
Текса́с, -су, в -сі (півн.-ам. штат Texas); текса́ський, -ка, -ке
текст, -ту; те́ксти, -тів
тексти́льний, -на, -не
тексти́льник, -ка; -ники, -ків
текстильсиндика́т, -ту; -ка́ти, -тів
такстуа́льний, -на, -не
текти́, течу́, тече́ш, течу́ть; тік, текла́, текли́; ті ́кши; течи́, течі ́ть
текто́ніка, -ки, -ці
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тектоні ́чний, -на, -не
текту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
теку́чий, -ча, -че
теку́чість, -чости, -чості
телегра́ма, -ми; -гра́ми, -гра́м
телегра́ф, -фу; -гра́фи, -фів
телеграфі ́ст, -та; -фі ́сти, -тів
телеграфі ́чний, -на, -не
телеграфо́ваний, -на, -не
телеграфува́ння, -ння, -нню
телеграфува́ти, -фу́ю, -фу́єш
теле́нькати, -каю, -каєш 
телеологі ́чний, -на, -не 
телеоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
теле́патися, -паюся, -паєшся 
телепа́тія, -тії, -тією (гр.) 
те́лепень, -лепня; -лепні, -нів 
телеско́п, -па, в -пі; -ско́пи, -пів 
телефо́н, -на; -фо́ни, -нів. Говори́ти телефо́ном (а не по телефо́ну) 
телефоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
телефоні ́стка, -тки, -тці; -ні ́стки, -ток
телефо́нний і телефо́новий, -ва, -ве 
телефоногра́ма, -ми; -гра́ми, -ра́м 
телефонува́ння, -ння, -нню 
телефонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
тели́ця, -ці, -цею; -ли́ці, -ли́ць 
тели́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -ли́чок 
телі ́й, -лія́, -ліє́ві 
теліпа́тися, -па́юся, -па́єшся 
телю́рій, -рія, -рієві 
теля́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т 
теля́тко, -ка, -кові, на -кові; -ля́тка, -ля́ток
теля́чий, -ча, -че; -ля́чі, -чих
те́льбухи, -хів, -хам
те́ма, -ми; те́ми, тем 
темати́зм, -му, -мові
тема́тика, -ки, -ці
темати́чний, -на, -не
тембр, -бру; те́мбри, -брів
теме́нний, -на, -не (дуже темний)
Темі ́да, -ди (гр. богиня)
Темісто́кл, -ла (грек)
темне́сенький, ка, -ке
те́мний, -на, -не
темни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
темни́чний, -на, -не
темні ́сінький, -ка, -ке
темні ́сінько, присл.
темні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
темні ́шати, -шаю, -шаєш
темні ́ше, присл.
темні ́ший, -ша, -ше 
темноси́ній, -ня, -нє
темно́та, -ти, -ті
темночерво́ний, -на, -не
темнува́тий, -та, -те
темнува́то, присл. 
темп, -пу; те́мпи, -пів 
темпера́мент, -ту; -менти, -тів 
температу́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р 
темперува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
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те́мрява, -ви, -ві 
тенденці ́йний, -на, -не 
тенде́нція, -ції, -цією; -де́нції, -цій 
те́ндер, -дера; -дери, -рів (англ.)
тенді ́тний, -на, -не (делікатний)
тене́та, -не́т, -не́там
те́ніс, -су, -сові (гра) 
те́нор, -ру (голосу) і -ра (співака); -ри, -рів
теогно́зія, -зії, -зією (гр.)
Теодо́р, -ра (ім’я)
Теодо́сій, -сія, -сієві, -сію! Теодо́сійович, -ча. Теодо́сіївна, -ївни. Теодо́сіїв, -сієва, -сієве 
Теодо́сія, -сії, -сією (м.) 
теократи́чний, -на, -не 
теокра́тія, -тії, -тією
Теокти́ст, -та. Теокти́стович, -ча. Теокти́стівна, -вни. Теокти́стів, -това, -тове
Теокти́ста, -ти, -ті 
тео́лог, -га; -логи, -гів
теологі ́чтний, -на, -не
теоло́гія, -гії, -гією (гр.)
теоре́ма, -ми; -ре́ми, -ре́м
теоретизо́ваний, -на, -не
теоретизува́ння, -ння, -нню
теоретизува́ти, -зу́ю, -зу́єш
теоре́тик; -ка; -тики, -ків
теорети́чний, -на, -не
тео́рія, -рії, -рією; тео́рії, -рій 
тео́со́ф, -фа; -со́фи, -фів
теософі ́чний, -на, -не 
тео́софія, -фії, -фією (гр.) 
теосо́фський, -ка, -ке 
Теофа́н, -на. Теофа́нович, -ча. Теофа́нівна, -вни. Теофа́нів, -нова
Теофі ́л, -ла (ім’я)
Теофі ́піль, -поля, -полеві (м.); теофі ́пільський, -ка, -ке
тепе́р, тепе́ра, присл.; тепе́р би, тепе́р таки, тепе́р то
тепе́реньки, тепе́речки, присл.
тепері ́сінько, присл.
тепе́рішній, -ня, -нє
тепер-о́, приел,
тепле́сенький, -ка, -ке 
те́плий, -ла, -ле 
теплиня́, -ні ́ , -не́ю 
тепли́ця, -ці; -ли́ці, -ли́ць 
теплі ́нь, -лині ́ , -лині ́ , -лі ́нню (непр. відм., окрім орудн., від теплиня́)
теплі ́сінький, -ка, -ке 
теплі ́шати, -шаю, -шаєш 
теплі ́ше, теплі ́ш, присл.
теплі ́ший, -ша, -ше 
те́пло, присл. 
тепло́, -ла́, -лу́ 
теплува́тий, -та, -те
Те́пфер, -ра (швайц. письм. Töpfer)
терако́та, -ти, -ті
терако́товий, -ва, -ве
терапе́вт, -та; -пе́вти, -тів
терапе́втика, -ки = терапі ́я
терапевти́чний, -на, -не
терапі ́я, -пі ́ ї, -пі ́єю
тера́рій, -рія або тера́ріюм, -ма
тера́са, -си; -ра́си, -ра́с
тереби́ти, -реблю́, -ре́биш, -ре́блять
тереве́нити, -ве́ню, -ве́ниш, -нять

547



Російсько-український словник ділової мови

тереве́ні, -ве́нів, -ве́ням
терези́, -зі ́в, -за́м
Те́рек, -ка (р.); те́рекський, -ка, -ке
те́рем, -ма; те́реми́, -мі ́в
те́рен, -ре́ну, на -ре́ні (територія)
те́рен, те́рну; терни́, -ні ́в (росл.) 
Тере́нтій, -тія, -тієві, -тію! Тере́нтійович, -ча. Тере́нтіївна, -ївни. Тере́нтіїв, -тієва, -тієве 
терито́рія, -рії, -рією 
територія́льний, -на, -не
територія́льність, -ности, -ності, -ністю
терки́й, -ка́, -ке́ (що треться) 
теркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш 
терли́кання, -ння, -нню, в -нні 
терли́кати, -каю, -каєш 
те́рлиця і те́рниця, -ці, -цею; -л[н]иці, -л[н]ниць
терли́ч, -чу́, -че́ві
термідо́р, -ра, в -рі (11-ий м. у фр. револ. кал.)
термідорія́нець, -нця; -я́нці, -ців 
термідорія́нство, -ва, -ву 
те́рмін, -ну; -міни, -нів 
терміно́вий, -ва, -ве
терміно́вість, -вости, -вості
терміно́во, присл.
терміно́лог, -га; -логи, -гів
термінологі ́чний, -на, -не
терміноло́гія, -гії, -гією
термінува́ти, -ну́ю, -ну́єш
термі ́т, -та; -мі ́ти, -тів
термі ́ття, -ття, -ттю, в -тті
термі ́чний, -на, -не
термодина́міка, -ки, -ці
термо́метр, -метра; -метри, -трів
Термопі ́ли, -пі ́л
те́рмос, -са; -моси, -сів
терни́на, -ни, -ні
терни́стий, -та, -те
терні ́вка, -вки, -вці; -ні ́вки, -ні ́вок
Терно́піль, -поля, -леві, в -полі (м.) (а не Тарно́піль) 
терно́пільський, -ка, -ке 
Терно́пільщина, -ни, -ні 
те́рня, -ня, -ню, -ням 
теро́р, -ру, -рові 
терори́зм, -му, -мові 
тероризо́ваний, -на, -не 
тероризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
терори́ст, -та; -ри́сти, -тів 
терористи́чний, -на, -не 
терпели́вий, -ва, -ве 
терпели́вість, -вости, -вості, -вістю 
терпенти́на, -ни, -ні 
терпенти́новий, -ва, -ве 
терпе́ць, терпцю́, -пце́ві 
терпі ́ння, -ння, -нню, в -нні 
терпі ́ти, -плю́, те́рпи́ш, те́рпля́ть 
терпки́й, -ка́, -ке́
терпля́че, присл.
терпля́чий, -ча, -че 
терпля́чість, -чости, -чості, -чістю 
терпля́чка, -чки, -чці 
Терпсіхо́ра, -ри (гр. муза) 
терпу́г, -га́; -пуги́, -гі ́в 
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терпужо́к, -жка́; -жки́, -кі ́в 
те́рти, тру, треш, тре; тер, те́рла, те́рли; те́ртий; три, тріть 
те́ртка, -тки, -тці; те́ртки́, те́рто́к 
тертя́, -ртя́, -ртю́, в -рті ́
терци́на, -ци́ни; -ци́ни, -ци́н 
те́рція, -ції, -цією; -ції, -цій
теса́ти, тешу́, те́шеш, -шуть 
тесе́льський і тесля́рський, -ка, -ке 
трелюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
те́сля, -лі, -лею, те́сле! те́слі, те́слів 
тесля́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, -сля́ре і -сля́ру! і те́сляр, -ра, -рові, -ром; -лярі ́ , -рі ́в, -ра́м
тесля́рство, -ва, -ву
тесля́рський, -ка, -ке
теслярува́ти, -ру́ю, -ру́єш
Тессалі ́я, -лі ́ ї (м.); тессалі ́йський
Тессі ́н, див. Тічі ́но
тестаме́нт, -ту, в -ті; -ме́нти, -тів
те́стів, -тева, -теве
те́стонько, -нька, -нькові
тесть, те́стя, -теві, -тем, те́стю! те́сті, -тів
тете́ра = тете́ря
тетерва́к, -ка́, -ко́ві; -ваки́, -кі ́в
тете́рин і тете́рчин, -на, -не
Те́терів, -рева, -реву, -вом (р.); те́терівський, -ка, -ке 
тетеру́к, -ка́; -руки́, -кі ́в
тете́ря, -рі, -рі, -рею; -те́рі, -те́р
тетеря́, -ря́ти, -ря́ті, -ря́м 
тете́рячий, -ча, -че 
Теті ́ їв, -ті ́єва, -ті ́єву, -вом (м.); теті ́ ївський, -ка, -ке 
тетра́едр, -ра; -ра́едри, -дрів 
тетрало́гія, -гії; -ло́гії, -гій
Тетя́на, -ни, -ні, -тя́но! Тетя́нин, -на, -не
Теха́с = Текса́с 
те́хнік, -ка, -кові; -ніки, -ків 
те́хніка, -ки, -ці
те́хнікум, -му, -мові, в -мі; -куми, -мів
техні ́чний, -на, -не
техно́лог, -га; -но́логи, -гів
технологі ́чний, -на, -не
техноло́гія, -гії, -гією
те́ча, -чі, -чі, -чею
те́чиво, -ва, -ву; -чива, -чив
течія́, -чії,́ -чіє́ю; -чії,́ -чі ́й
те́ща, те́щі, те́щі, те́щею, те́ще! те́щі, тещ, те́щам 
те́щин, -на, -не
ти, тебе́, тобі ́ ; до те́бе, займ. 
Ти́врів, -рова, -рову, -ровом (м.); ти́врівський, -ка, -ке
тигр, -ра, -рові; ти́гри, -рів
тигреня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
тигри́ця, -ці, -цею; -ри́ці, -ри́ць 
ти́ждень, ти́жня, -жневі, на ти́жні; ти́жні, -нів
тиже́нно, присл.
тижне́вий, -ва, -ве
тижне́вик, -ка; -вики́, -кі ́в
тижнюва́ти, -ню́ю, -ню́єш
ти́кання, -ння, -нню, в -нні
ти́кати, -каю, -каєш
ти́ква, -ви; ти́кви, ти́ков
ти́лбер (коляса, англ. tilbury) і тильбюрі ́  (за фр. вим.), не відм. (ч. р.)
тим, присл.; ти́м то, ти́м що, тим ча́сом
Тимі ́ш, -моша́, -моше́ві, -моше́м, -мо́шу!
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тимія́м, -му, -мові
тимо́л, -лу (гр.)
Тимофі ́й, -фі ́я, -фі ́єві, -фі ́ю! Тимофі ́йович, -ча. Тимофі ́ ївна, -ївни. Тимофі ́ їв, -фі ́єва, -фі ́єве 
тимпа́н, -на; -па́ни, -нів
тим ра́зом, присл.
тимчасо́вий, -ва, -ве 
тимчасо́вість, -вости, -вості, -вістю 
тимчасо́во, присл. 
тим ча́сом, присл. 
тин, -ну, на -ну́; тини́, -ні ́в 
тивк (іноді тиньк), -ку, -кові 
тинко́ваний, -на, -не 
тинкту́ра, -ри, -рі 
тинкува́ння, -ння, -нню 
тинкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
тиня́тися, -ня́юся, -ня́єшся
тип, -пу і -па, -пові; ти́пи, -пів
типіза́ція, -ції, -цією
типізо́ваний, -на, -не
типізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
типі ́чний, -на, -не
типо́ви́й, -ва́, -ве́
типо́вість, -вости, -вості, -вістю
типо-літогра́фія, -фії, -фією
тир, -ру; ти́ри, -рів (стрільниця)
тира́да, -ди; -ра́ди, -ра́д
тира́ж, -жу, -жеві, -жем; -ражі ́ , -жі ́в
тира́н, -на; -ра́ни, -нів
тирані ́я, -ні ́ ї
тира́нство, -ва, -ву
тира́нський, -ка, -ке
Тира́спіль, -поля, -полеві, в Тира́сполі (м.)
тира́спільський, -ка, -ке
Тира́спільщина, -ни, -ні
ти́рити, ти́рю, -риш, -рять
ти́рло, -ла, -лу; ти́рла, ти́рлів
Ти́рново, -ва, -ву, -вом (м.)
ти́рса, -си, -сі
тиск, -ку, -кові, в -ку
ти́скання, -ння, -нню
ти́снення, -ння, -нню, в -нні
ти́снути, ти́сну, -снеш; тис, ти́сла; ти́сши
тисо́вий, -ва, -ве
ти́сяча, -чі, -чі, -чею; ти́сячі, ти́сяч, -чам
ти́сячний, -на, -не 
тисячолі ́тній, -ня, -нє
тисячолі ́ття, -ття, -ттю; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
титан, -на; -та́ни, -нів 
титані ́чний, -на, -не 
ти́тар, -ря, -реві, -рем; -тарі, -рів 
титарі ́вна, -вни; -рі ́вни, -рі ́вен 
ти́тарство, -ва, -ву 
ти́тарський, -ка, -ке 
титарюва́ння, -ння, -нню 
титарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш 
ти́тло, -ла, -лу; ти́тла, ти́тел 
ти́ту́л, -лу; -ту́ли, -лів 
титулюва́ння, -ння 
титулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
титуля́рний, -на, -не
титуля́ція, -ції, -цією
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ти́ту́льний, -на, -не
титульо́ваний, -на, -не
тиф, ти́фу; ти́фи, -фів
Тифлі ́с, -су (м.); тифлі ́ський, -ка, -ке
тифо́зний, -на, -не
тифо́їд, -да; -їди, -дів
тихе́нький, -ка, -ке
тихе́нько, присл.
тихе́сенький, -ка, -ке
ти́хий, -ха, -хе; ти́хі, -хих
тихі ́сінький, -ка, -ке
ти́хість, -хости, -хості, -хістю
тихі ́шати і ти́хшати, -шаю, -шаєш
тихі ́ший, -ша, -ше
тихоми́рний, -на, -не
Ти́хон, -на, -не! Ти́хонович, -ча. Ти́хонівна, -вни. Ти́хонів, -нова, -нове
Тихонра́вов, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
тихоокеа́нський, -ка, -ке
ти́хше, присл.
ти́хший, -ша, -ше
ти́цяти, -цяю, -цяєш
тичи́ти, тичу́, -чи́ш, -ча́ть
ти́чка, ти́чки, ти́чці; ти́чки́, тичо́к
ти́ччя, -ччя, -ччю, -ччям
ти́ша, -ші, -ші, -шею, ти́ше!
ти́шком, присл.; ти́шком-ни́шком
Тібе́т, -ту; тібе́тський, -ка, -ке
Тібр, -ру, -рові, в -рі (р.)
Тіверія́да, -ди (м.); тіверія́дський
Тіґр, -ра, в -рі (р.); ті ́ґрський
тік, то́ку, на току́ і на то́ці; токи́, -кі ́в
тіка́ння, -ння, -нню
тіка́ти, тіка́ю, тіка́єш, тіка́є 
Ті ́кич, -ча, -чеві (р.); ті ́кицький 
тілі ́кання, -ння, -нню, в -нні 
ті ́ло, -ла, -лу; тіла́, тіл
Тільзі ́т, -ту (м.); тільзі ́тський
ті ́льки, присл., ті ́льки б, ті ́льки ж, ті ́льки но, ті ́льки то, ті ́льки ж но що
ті ́лькищо, присл. (ось, тільки, як тільки), але ті ́льки що (щось), не ті ́льки що (що займ.). Він 

ті ́лькищо прийшо́в. Ті ́льки що загу́бить, се́рдиться. Тоді ́  в люди́ни не було́ не ті ́льки що 
комо́ри, а на́віть погане́нької ха́ти

Ті ́льман, -на (нім. прізв. Tillmann)
ті ́льнний, -на, -не
тільце́, -ця́, -цю́; ті ́льця, ті ́лець
ті ́мениця, -ці, -цею
Тіму́р, -ра, -рові = Тамерля́н, -на
ті ́м’я, -м’я, -м’ю, -м’ям, на ті ́м’ї
ті ́нявий, -ва, -ве
тінь, ті ́ні, ті ́ні, ті ́нню; ті ́ні, ті ́ней, ті ́ням, ті ́нями
тіпа́ння, -ння, -нню 
ті ́патися, -паюся, -паєшся
тіпа́чка, -чки, -чці; -па́чки, -па́чок
Тіро́ль, -лю, в -лі; тіро́льський
тісне́сенький, -ка, -ке
тісни́й, -на́, -не́
тісни́ти, -ню́, -ни́ш, -ня́ть
тісни́тися, тісню́ся, -ни́шся, -ня́ться
тісні ́сінький, -ка, -ке
тісні ́ше, присл.
тісні ́ший, -ша, -ше
ті ́сно, присл.
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тісно́та, -ти, -ті
тіснува́тий, -та, -те
тіснува́то, присл.
Ті ́сса, -си, -сі (р.); ті ́ський
ті ́стечко, -ка, -ку; -течка, -течок
ті ́сто, -та, -ту, в тісті
ті ́тка, -ки, -тці; тітки́, тіто́к
ті ́тонька, -ньки, -ньці
ті ́тчин, -на, -не
тіу́н, -на; тіу́ни, -нів
Тічі ́но (м., а не Тессі ́н), не відм.
ті ́чка, ті ́чки, ті ́чці
тічо́к, -чка́, на -чку́ (зм. від тік)
ті ́шити, ті ́шу, ті ́шиш, ті ́шать; тіш, ті ́шмо, ті ́ште
тія́ра, -ри, -рі; тія́ри, -я́р
тка́ля, -лі, -лею; тка́лі, ткаль
ткани́на, -ни; -ни́ни, -ни́н
ткани́нний, -на, -не
ткання́, -ння́, -нню́, в -нні ́
тка́ти, тчу, тчеш, тче, тчемо́, тчете́, тчуть; ткав, тка́ла; тчи, тчі ́мо, тчіть
тка́цтво, -ва, -ву
тка́цький, -ка, -ке
ткач, ткача́, -че́ві, -че́м, тка́чу! ткачі ́ , -чі ́в, -ча́м
ткачи́ха, -хи, -сі; -чи́хи, -чи́х
ткачи́шин, -на, -не
ткачі ́в, -че́ва, -че́ве
тлі ́нний, -на, -не 
тлінь, тлі ́ні, тлі ́ні, тлі ́нню 
тлі ́ти, тлі ́ю, тлі ́єш, тлі ́є
тло, тла, тлу, на тлі; тла, тлів 
тлума́чений, -на, -не 
тлума́чення, -ння, -нню; -ма́чення, -чень і -ченнів
тлума́чити, -ма́чу, -ма́чиш, -ма́чать; тлума́ч, -ма́чмо, -ма́чте 
тлума́чний, -на, -не 
тлу́мок, -мка = клу́нок 
тля, тлі, тле́ю
тну́ти, тну, тнеш, тнуть; тни, тніть
то, сп.; то й; то́-то
то, частка; пишемо звичайно окремо: ві ́н то, ві ́н би то, чи то́, чи ж то́, але ні ́бито, то́бто, 

се́бто
тоб = то́бто
тобі ́ , дав. від ти
Тобіле́вич, -ча, -чеві (укр. письм.)
Тобо́льськ, -ку, в -ку (рос. м.)
то́бто, сп.; то́бтож
това́р, -ру; -ва́ри, -рів
товари́ство, -ва, -ву
товари́ський, -ка, -ке
това́риш, -ша, -шеві, -шем, на -шеві або на -шу чи на -ші, -ва́ришу! -риші ́ , -ші ́в, -ша́м 
това́ришів, -шева, -шеве
това́ришка, -шки, -шці; -ришки́, -ришо́к
товаришува́ння, -ння, -нню, в -нні 
товаришува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
това́ришчин, -на, -не 
това́рячий, -ча, -че 
товка́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в 
товкма́чити, -ма́чу, -ма́чиш, -ма́чать; -ма́ч, -ма́чмо, -ма́чте 
товкти́, товчу́, -че́ш, -чу́ть; товк, товкла́, товкли́; товчи́, -чі ́ть
то́впитися, -вплюся, -пишся, то́впляться
товстеле́зний, -на, -не 
товсте́нний, -на, -не

552



Російсько-український словник ділової мови

товсте́сенький, -ка, -ке
товсти́й, -та́, -те́
товсті ́сінький, -ка, -ке
товсті ́шати, -ті ́шаю, -ті ́шаєш
товсті ́ший, -ша, -ше
товстува́тий, -та, -те
то́вчений, -на, не
товч, то́вчі, то́вчі, то́вчю
товче́ний, -на, -не
товче́ник, -ка; -ники, -ків
товчі ́ння, -ння, -нню, в -нні
товщ, то́вщі, то́вщі, то́вщю
то́вща, -щі, -щі, -щею
то́вщати, -щаю, -щаєш
то́вщий, -ща, -ще
товщина́, -ни́, -ні ́ , -но́ю і товщиня́, -ні ́ , -не́ю
товщі ́нь, -щині ́ , -щині ́ , -щі ́нню (непр. відм., окрім орудн., від товщиня́)
Товя́нський, -кого (польс. пр.)
тогобі ́чний, -на, -не
того́лі ́тній, -ня, -нє
тоголі ́тошній, -ня, -нє
тогорі ́чний, -на, -не
тогосві ́тній, -ня, -нє
тогоча́сний, -на, -не
то́ґа, -ґи, -зі; то́ґи, тоґ (лат. toga)
тоді ́ , присл.
тоді ́шній, -ня, -нє
тож (тому, отже), сп., то́ж бо, то́ж пак, то́ж то. У ті да́вні часи́ лю́ди нічо́го не зна́ли про 

мідь, залі ́зо, кри́цю, тож і ору́дували камі ́нням. – Гара́зд. Тож слу́хайте (Гоголь)
то ж, займ., н. р. Та то́ ж був найлю́тіший во́рог. То ж і обі ́д, і сніда́нок. То ж він, а то я. То ж 

то й є
той, та, те; того́, тіє́ї, тому́, тій; ті, тих; до то́го, на то́му
то й, сп.
то́й же, та ж, те ж; займ.
то́й то, та́ то, те́ то; займ. 
тока́й, -ка́ю або тока́йське, -кого (вино)
то́кар, -ря, -реві; -карі, -рів
токаре́нко, -ка, -кові; -ре́нки, -ків
то́ка́рство, -ва, -ву
то́ка́рський, -ка, -ке
токарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
То́кіо (м.), не відм.; токі ́йський
токси́н, -ну; -ни, -нів
токси́чний, -на, -не
толера́нтний, -на, -не
толера́нтність, -ности, -ності, -ністю
толо́ка́, -ки, -ці; то́ло́ки, то́ло́к
толокува́ти, -ку́ю, -ку́єш
толо́чений, -на, -не
толо́чи́ти, -ло́чу́, -ло́чиш, -ло́чать; толо́ч, толо́чте і толочи́, -чі ́ть
толочі ́ння і толо́чення, -ння
Толсто́й, -то́го, -то́му (рос. прізв.)
толь, -лю, -леві
то́льовий, -ва, -ве
том, то́ма і то́му; то́ми, -мів
Тома́, -ми́ (ім’я; про людей Зах. Европи); Тома́ Аквіта́нський
Тома́ (фр. прізв. Thomas), не відм.
Тома́шпіль, -поля, -полеві (м.)
тома́шпільський, -ка, -ке
Томськ, -ку, в -ку (рос. м.); то́мський, -ка, -ке
тому́, а тому́, присл.; тому́ ж, тому́ то, тому́ що
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тон, то́ну; то́ни, -нів 
тона́льний, -на, -не
тона́льність, -ности, -ності, -ністю
тоне́ль і туне́ль, -лю, в -лі; -не́лі, -лів (за англ. вимовою те́нел (tunnel), за літ. трад. пишемо 

то[у]не́ль)
тоне́сенький, -ка, -ке
тонзу́ра, -ри; -зу́ри, -зу́р
тоні ́сінький, -ка, -ке
тоні ́чний, -на, -не
тонки́й, -ка́, -ке́
то́нкість, -кости, -кості, -кістю
тонкове́рхий, -ха, -хе
то́нкощі, -щів, -щам
то́нна, то́нни; то́нни, тонн (іт.)
тонна́ж, -жу, -жеві
то́нус, -су, -сові
тончи́ти, -нчу́, -нчи́ш (від тонки́й, порівн. ви́тончений) 
то́ншати, -шаю, -шаєш 
то́нше, присл. 
то́нший, -ша, -ше 
топа́з, -зу; -па́зи, -зів 
то́ пак, сп.
то́пати, -паю, -паєш; то́пав, -пала 
топи́ти, топлю́, то́пиш, -плять 
топі ́льник, -ка; -ники, -ків 
топіре́ць, -рця́; -пірці ́ , -ці ́в 
то́пле́ний, -на, -не 
топо́граф, -фа; -графи, -фів
топографі ́чний, -на, -не 
топогра́фія, -фії, -фією (гр.) 
топо́ля, -лі, -лею, -по́ле! -по́лі, топі ́ль і топо́ль
топори́ще, -ща, -щу, -щем; -ри́ща, -ри́щ
топта́ння, -ння, -нню
топта́ти, топчу́, то́пчеш, то́пчуть; топчи́, -чі ́ть
топцюва́ння, -ння, -нню
топцюва́тися, -цю́юся, -цю́єшся
то́рба, -би; торби́, -бі ́в 
торбе́шник, -ка; -ники, -ків
торби́на, -ни; -би́ни, -би́н
торботря́с, -са; -ря́си, -сів
торг, то́ргу, -гові, на торгу́ і на то́рзі; торги́, -гі ́в
то́ргання, -ння, -нню
то́ргати, -гаю, -гаєш, -гає
то́ргнути, -ну, -неш
торгове́льний, -на, -не
торгове́льно-промисло́вий, -ва, -ве
торго́вля і торгі ́вля, -влі, -влею
торгпре́д, -да = торгове́льний представни́к
торгпре́дство, -ва = торгове́льне представни́цтво
торгува́ння, -ння, -нню
торгува́ти, -гу́ю, -гу́єш
тореадо́р, -ра; -до́ри, -рів (есп.)
торі ́к, присл.
торі ́шній, -ня, -нє
торішня́к, -ка́; -няки́, -кі ́в 
торка́ти, -ка́ю, -ка́єш кого, що 
торка́тися, -ка́юся, -ка́єшся кого-чого і до кого-чого 
Торква́то Та́ссо (іт. поет Torquato Tasso), не відм. 
торкота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -чуть 
торопле́ний, -на, -не 
торохкота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть і торохкоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
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торохті ́ти, -рохчу́, -рохти́ш 
торо́чений, -на, -не 
торочи́ти, -рочу́, -ро́чиш, -ро́чать; торочи́, -чі ́ть. Торочи́ти рушники́ 
торо́чити, -ро́чу, -ро́чиш, -ро́чать; торо́ч, -ро́чте. Дурни́й дурне́ й торо́чить 
Торріче́ллі (іт. фізик Torricelli), не відм. Торріче́ллієва поро́жнява 
торту́ри, -ту́р, -ту́рам 
торува́ти, -ру́ю, -ру́єш (доро́гу); торо́ваний, -на, -не 
торф, -фу, -фові, в -фі 
торфо́вище, -ща; -вища, -вищ 
торфо́вий, -ва, -ве 
то́скний, -на, -не 
тост, -та; то́сти, -тів (англ.) 
тоталіза́тор, -ра; -тори, -рів 
тотемі ́зм, -му, -мові
тото́жний, -на, -не чому
тото́жність, -ности, -ності, -ністю
То́уер, -ру (фортеця в Лондоні Tower)
то́чений, -на, -не
точи́льний, -на, -не
точи́ти, точу́, то́чиш, -чать
точі ́льник, -ка; -ники, -ків
то́чний, -на, -не
точні ́сінько, присл.
то́чність, -ности, -ності
то́чно, присл.
то́шно, присл.
то́що (і так дальше, і таке інше), сп., але то що́, займ. 
тпру, виг.; ні тпру
тра́вень, -вня, у тра́вні; тра́вні, -внів
травесті ́я, -ті ́ ї; -ті ́ ї, -ті ́й
травесто́ваний, -на, -не
травестува́ти, -ту́ю, -ту́єш
тра́вма, -ми, -мі; тра́вми, травм
травмати́зм, -му, -мові
травмати́чний, -на, -не
травне́вий, -ва, -ве
трав’яни́й, -на́, -не́
траге́дія, -дії, -дією (гр.)
трагі ́зм, -му, -мові
тра́гік, -ка; -гіки, -ків
трагікоме́дія, -дії, -дією; -дії, -дій
трагікомі ́чний, -на, -не
трагі ́чний, -на, -не
традиці ́йний, -на, -не
традиці ́йність, -ности, -ності, -ністю
тради́ція, -ції, -цією; -ди́ції, -ди́цій
Тра́кія, -кії (давня гр. країна Θράχη); тракі ́йський
тракт, -ту; тра́кти, -ктів 
тракта́т, -та; -та́ти, -тів
тракти́р, -ра, в -рі; -ти́ри, -рів 
тракто́ваний, -на, -не
тра́ктор, -ра; -тори, -рів
тракторува́ння, -ння
трактува́ння, -ння, -нню, в -нні
трактува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
трамбо́ваний, -на, -не 
трамбува́ти, -бу́ю, -бу́єш 
трамва́й, -ва́я, -ва́єві; -мва́ї, -їв
трамва́йний, -на, -не 
трамва́йник, -ка; -ники, -ків 
трамплі ́н, -на, -ну 
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транзи́т, -ту, -тові 
транзи́тний, -на, -не 
транс, -су, в -сі 
трансальпі ́йський, -ка, -ке
трансатланті ́йський, -ка, -ке 
Трансільва́нія, -нії, -нією; трансільва́нський, -ка, -ке 
транскрибо́ваний, -на, -не 
транскрибува́ти, -бу́ю, -бу́єш 
транскри́пція, -ції, -цією; -ції, -цій 
трансляці ́йний, -на, -не 
трансля́ція, -ції, -цією 
трансльока́ція, -ції, -цією 
трансмі ́сія, -сії, -сією 
транспара́нт, -та; -ра́нти, -тів 
транспози́ція, -ції, -цією 
тра́нспорт, -ту, -тові 
транспорти́р, -ра; -ти́ри, -рів 
тра́нспортник, -ка; -ники, -ків 
транспорто́ваний, -на, -не 
транспорто́вий, -ва, -ве 
транспортува́ти, -ту́ю, -ту́єш
трансформа́тор, -ра; -тори, -рів
трансформа́ція, -ції, -цією 
трансформо́ваний, -на, -не 
трансформува́ти, -му́ю, -му́єш
трансцендента́льний і трансценде́нтний, -на, -не 
транше́я, -ше́ї; -ше́ї, -ше́й 
трап, -па; тра́пи, -пів 
трапе́за, -зи; -пе́зи, -пе́з
трапе́зувати, -зую, -зуєш 
Трапезу́нд, -ду, в -ді (м.); трапезу́ндський, -ка, -ке 
трапе́ція, -ції, -цією; -пе́ції, -пе́цій
тра́пити, -плю, -пиш, -плять; трап, тра́пмо, тра́пте
трапля́тися, -пля́юся, -пля́єшся 
трапу́нок, -пу́нку; -пу́нки, -нків 
тра́та, -ти; тра́ти, трат 
тра́тити, тра́чу; -тиш, -тять; трать, тра́тьмо, тра́тьте; тра́тячи 
тра́титися, тра́чуся, -тишся, тра́тяться; тра́ться, тра́тьмося, тра́тьтеся
тра́ур, -ру, в -рі; -ури, -рів
тра́урний, -на, -не 
трафаре́т, -ту; -ре́ти, -тів
трафаре́тний, -на, -не
трахо́ма, -ми, -мі
тре́ба, присл.
Тре́біч, -чу, -чеві, -чем (м.)
тред-ю́ньйо́н, -ну, в -ні; -ни, -нів
тред-юньйоні ́зм, -ми, -мові
тред-юньйоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
тред-юньйоні ́стський, -ка, -ке
трель, -лю; тре́лі, -лів (ч. р., фр. le trille)
трелья́ж, -жу, -жеві; -жі, -жів (фр. le treillage)
трембі ́та, -ти; -бі ́ти, -бі ́т
тремті ́ння, -ння, -нню, в -нні
тремті ́ти, -мчу́, -ти́ш, -мтя́ть; тремтячи́
тремтли́вий, -ва, -ве
тремтя́чий, -ча, -че
тре́нзель, -зля; тре́нзлі, -лів
трено́ваний, -на, -не
тренува́ння, -ння, -нню, в -нні
тренува́ти, -ну́ю, -ну́єш
трепана́ція, -ції, -цією
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трепано́ваний, -на, -не
трепанува́ти, -ну́ю, -ну́єш
трепота́ти, -почу́, -по́чеш, -по́чуть і трепоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть або тріпота́ти, 

тріпоті ́ти 
тре[і]поті ́ння, -ння, -нню
трест, -ту, в -ті; тре́сти, -тів
тре́стівський, -ка, -ке
тресто́ваний, -на, -не
тре́стовець, -тівця; -тівці, -ців
трестува́ння, -ння
трестува́ти, -ту́ю, -ту́єш
трети́на, -ни; -ти́ни, -ти́н
трети́нний, -на, -не
тре́тій, -тя, -тє
третьоря́дний, -на, -не
Третьяко́вський, -кого (рос. прізв.)
три, трьох, трьом, трьома́. Три столи́; три сло́ві. Три верби́, ха́ти, руки́ і три вербі ́ , ха́ті, руці ́ . 

Три висо́кі ду́би́. Три п’я́тих, четве́ртих
триарши́нний, -на, -не і триарши́новий, -ва, -ве
триба́рвний, -на, -не
трибу́н, -на; -бу́ни, -нів
трибу́на, -ни; -бу́ни, -бу́н
трибуна́л, -лу; -на́ли, -лів
трива́лий, -ла, -ле
трива́лість, -лости, -лості, -лістю
трива́ти, -ва́ю, -ва́єш; трива́й, трива́йте
три́віюм, -му (ч. р.) 
тривія́льний, -на, -не
тривія́льність, -ности, -ності, -ністю
тривки́й, -ка́, -ке́
три́вкість, -кости, -кості, -кістю
тривни́й, -на́, -не́
три́вність, -ности, -ності, -ністю
триво́га, -ги, -зі
триво́жити(ся), -во́жу(ся); -во́жить(ся), -жать(ся), не триво́ж(ся), -во́жмо(ся), -во́жте(ся)
триво́жний, -на, -не 
триво́жно, присл. 
тригонометри́чний, -на, -не 
тригономе́трія, -рії, -рією 
триде́нний, -на, -не 
три́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома 
тридця́тий, -та, -те 
тридцят(и)лі ́тній, -ня, -нє
тридцят(и)лі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
тридцятип’ятилі ́тній, -ня, -нє
тридцят(и)рі ́чний, -на, -не 
тридцят(и)рі ́ччя, -ччя, -ччю; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
три́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́ 
тризу́бець, -бця; -бці, -бців
трикля́тий, -та, -те
трико́ (фр.), не відм. (н. р.)
трикольоро́вий, -ва, -ве
трикота́ж, -жу, -жеві
трикота́жний, -на, -не
трикота́жниця, -ці; -ниці, -ниць
трикота́жня, -ні, -нею; -та́жні, -та́жень, -та́жням
трику́тник, -ка, в -ку; -ники, -ків
трику́тній, -ня, -нє
Трилі ́си, -сів (с.); трилі ́ський, -ка, -ке
трилі ́тній, -ня, -нє
трилі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
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трило́гія, -гії, -гією 
трильйо́н, -на; -йо́ни, -нів
трима́ти, -ма́ю, -ма́єш, -ма́є
триме́стр, -ме́стра; -ме́стри, -трів
тримі ́сячний, -на, -не
тримі ́сячник, -ка; -ники, -ків
тримоторо́вий, -ва, -ве
трина́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́
трина́дцятий, -та, -те
тринадцятилі ́тній, -ня, -нє 
трина́дцятка, -тки, -тці; -цятки, -цяток
трина́дцять, -тьох, -тьом, -ть(о)ма
трині ́жка, -жки, -жці; -ні ́жки, -жок
трині ́жок, -жка, на -ні ́жку; -ні ́жки, -ків
трино́ги, -ні ́г, -но́гам
трино́жити, -но́жу, -жиш; трино́ж, трино́жте
три́нькати, -каю, -каєш, -кає
три́пер, -пера, -рові
Трипі ́лля, -лля, -ллю (м.)
трипі ́льський, -ка, -ке
Трипі ́льщина, -ни, -ні
трипове́рхий, -ха, -хе
три́птих, -ха; -тихи, -хів
трипудо́вий, -ва, -ве
трирі ́чний, -на, -не
трирі ́ччя, -ччя, -ччю; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
трискладо́вий, -ва, -ве 
трисо́тий, -та, -те
трисотлі ́тній, -ня, -нє
трисотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
трисотрі ́чний, -на, -не
три́ста, трьох сот, трьом стам
тритомо́вий і трито́мний, -на, -не
трито́н, -на; -то́ни, -нів
трифо́лія, -лії, -лією
трицалі ́вка, -вки
три́чі, присл.
три-чоти́ри, числ.
Тріє́нт, -ту, в -ті (м.); тріє́нтський
трі ́ є́р, -ра; трі ́ є́ри, -рів
Тріє́ст, -ту, в -ті (м.); тріє́стський
трі ́йка, -ки, -ці; трі ́йки, трі ́йок
трійня́, -ні ́ , -не́ю
трі ́йця, -ці, -цею
трійча́стий, -та, -те
трі ́о, не відм. (н. р.)
тріоле́т, -та; -ле́ти, -тів
трі ́пання, -ння, -нню
трі ́пати, -паю, -паєш
Трі ́полі (не відм.) або Тріполіта́нія, -нії (країна); трі ́польський або тріполіта́нський, -ка, -ке
трі[е]пота́ти, -почу́, -по́чеш, -по́чуть і трі[е]поті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть
трі[е]поті ́ння, -ння, -нню, в -нні 
трі ́ска, -ки, -сці; тріски́, трісо́к 
трі ́скати, -каю, -каєш
трі ́снутти, -ну, -неш
трі ́сочка, -чки, -чці; -чки́, -чо́к
Тріста́н, -на, -нові (ім’я)
трістя́, -тя́, -тю́
трі ́шки, трі ́шечки, присл.
тріща́ти, тріщу́, тріщи́ш, тріща́ть
тріюмвіра́т, -ту, -тові
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трію́мф, -фу, -фові; -ю́мфи, -фів
тріюмфа́льний, -на, -не
тріюмфа́тор, -ра; -тори, -рів
тріюмфува́ти, -фу́ю, -фу́єш
трія́да, -ди; -я́ди, -я́д
троглоди́т, -та; -ди́ти, -тів
тро́є, трьох, трьом, трьома́
троєзі ́лля, -лля
троєку́тній, -ня, -нє = трику́тній
троєру́чиця, -ці, -цею
троїс́тий, -та, -те
Тро́їцьк, -ку, в -ку (рос. м.); тро́їцький, -ка, ке
тройко́, не відм.
тройча́тка і трійча́тка, -тки
тромбо́н, -на; -бо́ни, -нів
трон, -ну; тро́ни, -нів
тро́нний, -на, -не
тропа́, -пи́; тро́пи, троп
тропа́к, -ка́; -паки́, -кі ́в
тро́пік, -ка; -піки, -ків
тропі ́чний, -на, -не
трости́на, -ни; -ти́ни, -ти́н
Тростяне́ць, -нця́, в -нці ́  (м.)
тростяне́цький, -ка, -ке
тростяни́й, -на́, -не́
тротуа́р, -ру, на -рі; -а́ри, -рів
трофе́й, -фе́я; -фе́ї, -фе́їв
тро́хи, присл.
Трохи́м, -ма, -хи́ме! Трохи́мович, -ча. Трохи́мівна, -вни. Трохи́мів, -мова, -мове
тро́хищо (ледве), присл. 
Тро́цький, -кого, -кому (прізв.)
троцькі ́зм, -му, -мові
троцькі ́ст, -та; -кі ́сти, -тів
троцькі ́стський, -ка, -ке
тро́шки, тро́шечки і трі ́шки, трі ́шечки, присл.
трощи́ти, трощу́, тро́щиш, -щать 
трою́дити, -ю́джу, -ю́диш, -ю́дять; не трою́дь, -ю́дьте 
трою́рідний, -на, -не 
троя́нда, -ди; -я́нди, -я́нд 
трубаду́р, -ра; -ду́ри, -рів 
Трубецко́й, -ко́го, -ко́му (рос. прізв.) 
труби́ти, -блю́, -биш, -блять 
труддисциплі ́на, -ни, -ні 
тру́джений, -на, -не 
труди́ти, труджу́, тру́диш, -дять 
трудівни́к, -ка́, -ко́ві, -ді ́внику́! -ники́, -кі ́в
трудівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
трудни́й, -на́, -не́
тру́дність, -ности, -ності, -ністю
трудні ́ше, трудні ́ш, присл.
трудні ́ший, -ша, -ше
тру́днощі, -щів, -щам
трудови́й, -ва́, -ве́
трудо́вник, -ка; -ники, -ків
трудсе́сія, -сії; -се́сії, -сій
трудшко́ла, -ли; -шко́ли, -шкі ́л
трудя́щий, -ща, -ще
труїт́и, трую́, тру́їш
труна́, -ни́; тру́ни, трун
труна́р, -ря, -ре́ві; -нарі ́ , -рі ́в
тру́нок, -нку, у тру́нку; тру́нки, -ків
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тру́па, -пи; тру́пи, труп
трупа́р, -ря́; -парі ́ , -рі ́в
трупа́рня, -рні, -рнею; -па́рні, -па́рень
трупоїд́, -да; -їд́и, -їд́ів 
труси́ти, трушу́, тру́сиш, -сять
трусля́вий, -ва, -ве
трусь, -ся́, -се́ві; трусі ́ , -сі ́в
труськи́й, -ка́, -ке́
тру́ськість, -кости, -кості, -кістю
тру́сько, присл.
трусько́м, присл.
тру́та, -та, -ті і трути́зна, -ни
тру́тень, -тня; тру́тні, -тнів
Труха́нів о́стрів, -нового о́строва
трухля́вий, -ва, -ве
трухля́віти, -вію, -вієш
трюїз́м, -му, -мові; трюїз́ми, -мів
трюк, -ку; трю́ки, -ків (фр.)
трюм, -му, в -мі
трюмо́, -ма́, -му́ (фр.)
трю́фля, -флі; -флі, -фель і -флів (фр. la truffe, нім. Trüffel)
трям, тря́ма; тря́ми, -мів
трямо́к, -мка́; -мки́, -мкі ́в
трясовина́, -ни́; -ви́ни, -ви́н
трясови́нний, -на, -не
трясти́(ся), -су́(ся), -се́ш(ся), су́ть(ся); тря́сся, трясла́ся, -сли́ся
тря́сця, -сці, -сці = лихома́нка
туале́та, -ти; -ле́ти, -ле́т (фр. la toilette)
туале́товий, -ва, -ве
Туапсе́ (м.), не відм.
туберкулі ́н, -ну, -нові
туберкульо́за, -зи, -зі
туберкульо́зний, -на, -не
тубі ́лець, -бі ́льця; -бі ́льці, -ців
тубі ́льний, -на, -не
ту́га, -ги, -зі 
туге́сенький, -ка, -ке
туги́й, -га́, -ге́
тугі ́сінький, -ка, -ке
тугі ́ший, -ша, -ше
ту́гшати, -шаю, -шаєш
туди́, присл.
тудо́ю, присл.
тужи́ти, тужу́, ту́жиш, ту́жать за ким
тужі ́ння, -ння, -нню, в -нні 
тужли́вий, -ва, -ве
ту́жний, -на, -не
ту́зінь, -зеня; -зені, -зенів (дванадцятка)
тули́ти, тулю́, ту́лиш, -лять
ту́луб, -ба; ту́луби, -бів
тулубе́ць, -бця́; -бці ́ , -бці ́в
тулумба́с, -са; -ба́си, -сів
Тулю́за, -зи (м. Toulouse); тулю́зький, -ка, -ке
Тульо́н, -ну, в -ні (м. Toulon); тульо́нський, -ка, -ке
Тульчи́н, -на́, в -ні ́  (м.)
тульчи́нський, -ка, -ке
Тульчи́нщина, -ни, -ні
тума́н, -ну; -ма́ни, -ма́нів
тума́ни́ти, -ма́ню́, -ма́ни́ш
тумані ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
тума́нний, -на, -не
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тума́нність, -ности, -ності, -ністю
тума́нно, присл. 
туманува́тий, -та, -те 
тунґу́з, -за; -ґу́зи, -зів 
тунґу́зький, -ка, -ке 
ту́ндра, -ри, в -рі 
туне́ль = тоне́ль 
ту[о]не́льний, -на, -не 
ту́ніка, -ки, -ці; -ніки, -нік
Туні ́с, -су, в -сі (держава і м.); туні ́ський, -ка, -ке 
ту́пання, -ння, -нню, в -нні 
тупи́ти, -плю́, -пиш, -плять 
тупі ́сінький, -ка, -ке
тупі ́сінько, присл.
ту́піт, -поту, в -поті 
тупота́ти, -почу́, -по́чеш, -по́чуть; не тупочи́, -чі ́ть і тупоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть; не 

тупоти́, -ті ́ть
тупоті ́ння, -ння, -нню, в -нні
тупоу́мство, -ва, -ву 
тупцюва́ння, -ння, -нню 
тупцюва́ти, -пцю́ю, -цю́єш 
турба́ = турбо́та 
турбі ́на, -ни; -бі ́ни, -бі ́н 
турбі ́нний, -на, -не 
турбоґенера́тор, -ра; -тори, -рів 
турбо́та, -ти; -бо́ти, турбо́т
турбо́тний, -на, -не
турбува́тися, -бу́юся, -бу́єшся ким, за кого
Турґє́нєв, -ва, -ву, -вим (рос. письм.)
туре́цький, -ка, -ке
Туре́ччина, -ни, -ні
тури́зм, -му, -мові
тури́ст, -та; -ри́сти, -тів
тури́стка, -тки, -тці; -ри́стки, -ри́сток
тури́стський, -ка, -ке 
Турі ́н, -ну, в -ні (країна і м.); турі ́нський, -ка, -ке 
ту́ркання, -ння, -нню 
турке́нин, -на, -не (від турке́ня) 
турке́ня, -ні, -нею, -ке́не! -ке́ні, -ке́нь, -ке́ням
Туркеста́н, -ну; туркеста́нський
ту́рки, ту́рків, -ркам, див. ту́рок
ту́ркіт, -коту, в -коті
туркме́н, -на; -ме́ни, -нів
Туркменіста́н, -ну, в -ні (країна)
туркме́нський, -ка, -ке
туркота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть; туркочи́, -чі ́ть і туркоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть; -коти́, 

-ті ́ть
турне́ (фр.), не відм. (н. р.)
турніке́т, -ту; -ке́ти, -тів
турні ́р, -ні ́ру; -ні ́ри, -рів
турню́ра, -ри; -ню́ри, -рів (ж. р., фр. la tournure)
ту́рок, ту́рка, -ркові, -рку! ту́рки, -рків
Ту́рція, -ції = Туре́ччина
турча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть = ту́ркати
турченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
ту́рчин, -на, -нові і ту́рок; ту́рки, -ків
туря́ти, -ря́ю, -ря́єш кого
тут, ту́та, присл., тут би, тут же, тут-о́
ту́теньки, ту́течки, присл. 
туте́шній, -ня, -нє
ту́фля, -лі; ту́флі, -фель
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ту́ча, -чі, -чі, -чею; ту́чі, туч, -чам 
туш, -ші, -ші, ту́шшю
тушкува́ти, -ку́ю, -ку́єш
тушо́ваний, -на, -не
тушува́ння, -ння, -нню
тушува́ти, -шу́ю, -шу́єш
ту́я, ту́ї, ту́єю (росл.) 
тхір, тхора́; тхори́, -рі ́в
тхну́ти, тхну, тхнеш чим (смердіти, відгонити), але дхну́ти = дихну́ти
тхореня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
тхоря́чий, -ча, -че 
Тю́бінґен, -ну (нім. м.)
Тюільрі ́  (палац в Парижі Tuileries), не відм.
тюле́нячий, -ча, -че
тюле́нь, -ня; -ле́ні, -нів
тюль, -лю; тю́лі, -лів (тканина) 
тюльпа́н і туліпа́н, -на; -па́ни, -нів 
тю́пання, -ння, -нню, в -нні 
тю́пати, -паю, -паєш
тю́пки, тюпце́м, присл.
Тюрґо́ (фр. економіст Turgot), не відм.
Тюрі ́нґія, -ґії, -ґією (Thüringen); тюрі ́нґський, -ка, -ке 
тю́рки, -ків, -кам 
тюрколо́гія, -гії, -гією 
тю́ркський, -ка, -ке 
тюрма́, -ми́; тю́рми, тю́рем
тюря́га, -ги, в -зі = тюрма́
тюря́жник, -ка; -ники, -ків
тютю́н, -ну́, в -ні ́ ; -ни́, -ні ́в
тютюне́ць, -нцю́; -нці ́ , -нці ́в
тютю́нник, -ка; -ники, -ків
тютю́нниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
тютюно́вий, -ва, -ве
тюхті ́й, -тія́, -тіє́ві; -тії́, -тіїв́
тягани́на, -ни, -ні
тяга́р, -ра́, -ро́ві, -ро́м; -гарі ́ , -рі ́в, -ра́м
тягаро́вий, -ва, -ве
тяга́ти, -га́ю, -га́єш
тягти́ і тягну́ти, тягну́, -неш
тягу́чий, -ча, -че
тягу́чість, -чости, -чості, -чістю
тяжа́р, -ра́, -ро́ві; -жарі ́ , -рі ́в
тяжи́ти, тяжу́, -жи́ш, -жа́ть кого (обтяжати)
тяжі ́ння, -ння, -нню
тяжі ́ти, -жу́, -жи́ш, -жа́ть до чого 
тяжки́й, -ка́, -ке́
тя́жко, присл.
тяжкомо́вний, -на, -не
тя́жчати, -чаю, -чаєш
тяжче, присл.
тя́жчий, -ча, -че
тя́ма, -ми, -мі
тя́мити, тя́млю, -миш, -млять; тям, тя́ммо і тя́мім, тя́мте
тя́мка, -мки, -мці; тямки́, тямо́к 
тямки́й, -ка́, -ке́
тяму́че, присл.
тяму́чість, -чости, -чості, -чістю 
тяму́щий і тяму́чий, -ча, -че 
Тянь-Тзінь, Тянь-Тзі ́ня (м.); тянь-тзі ́нський, -ка, -ке 
Тянь-Шань, Тань-Ша́ня (гори); тяньша́нський, -ка, -ке 
Тя́смин, -ну, -нові, в -ні (р.) 
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тя́ти і тну́ти, тну, тнеш, тнемо́, тнете́, тнуть; тни, тніть 
тятива́, -ви́; -ти́ви, -ти́в
Тьєр, -ра (фр. історик Thiers)
тьма, тьми, тьмі, тьмо́ю 
тьма́ри́ти(ся), тьма́рю́(ся), -риш(ся), -рять(ся); тьмар(ся), тьма́рте(ся) 
тьми́ти, тьмлю, тьмиш, тьмлять 
тьмя́ний, -на, -не
тьмя́но, присл.
тьо́пати, -паю, -паєш; тьо́пав; тьо́пнути, -ну, -нет; тьо́пнув 
тьо́хкання, -ння, -нню, в -нні
тьо́хкати, -каю, -каєш 
тьху! атьху́! виг.
У 
у, прийм. = в; у вимовляємо й пишемо завжди між приголосними, а також; після 

голосного, коли дальше слово починається кількома приголосними: Як у рука́х рушни́ця у 
стрільця́, то го́ре качка́м (Приказка). Пишемо здебільшого у на початку речення перед 
приголосними. У мале́нькій кімна́ті щода́лі стає́ гучні ́ше (Коцюб.)

уба́вити, уба́влю, -виш, -влять; уба́в, уба́вте
убезпеча́ти, -ча́ю, -ча́єш; убезпе́чити, -пе́чу, -пе́чиш, -пе́чать; убезпе́ч, -пе́чмо, -пе́чте
уберіга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; уберегти́, -режу́, -реже́ш, -режу́ть; убері ́г, -регла́, -регли́; 

убері ́гши
убива́ння, -ння, -нню
убива́ти, -ва́ю, -ва́єш, -ва́є
уби́вство, -ва, -ву; уби́вства, уби́вств
уби́вця, -ці, -цею; уби́вці, уби́вців
убира́ння, -ння, -нню
убира́ти(ся), -ра́ю(ся), -ра́єш(ся); убра́ти(ся), уберу́(ся), убере́ш(ся), уберу́ть(ся)
уби́ти, уб’ю́, уб’є́ш, уб’є́, уб’ємо́, уб’єте́, уб’ю́ть; уби́й, уби́йте
убі ́йник, -ка; -ники, -ків
убі ́йчий, -ча, -че
убі ́к, присл. Зверну́в убі ́к
у бік, імен. Вда́рив його́ в бік
убі ́льшки, присл.
убо́гий, -га, -ге
убо́гість, -гости, -гості, -гістю
убо́гшати, -шаю, -шаєш і убо́жіти, -жію, -жієш
убо́гший, -ша, -ше
убо́зтво, -тва, -тву (від убо́гий) 
уболіва́ння, -ння, -нню 
уболіва́ти, -ва́ю, -ва́єш 
У́борть, -рти, -рті, -ртю (р.) 
убра́ний, -на, -не 
убра́ння́, -ння́, -нню́ 
убра́ти(ся), див. убира́ти(ся)
убрі ́д, присл.
ув, прийм. Іноді уживають, щоб уникнути збігу голосних чи приголосних: ув умі ́лого (звич. 

в умі ́лого)
ува́га, -ги, -зі; ува́ги, ува́г
уважа́ти, -жа́ю, -жа́єш кого-що за кого-що, на кого-що 
ува́жити, ува́жу, -жиш, -жать; ува́ж, ува́жмо, ува́жте 
ува́жливий, -ва, -ве 
ува́жливість, -вости, -вості 
ува́жний, -на, -не
ува́жність, -ности, -ності 
уве́зти́, увезу́, -зе́ш; уві ́з, увезла́; уві ́зши
увертю́ра, -ри; -тю́ри, -тю́р 
уве́рчувати, -чую, -чуєш; уверті ́ти, -рчу́, -ртиш, -ртять
уве́сти́, уведу́, уведе́ш; уві ́в, увела́; уві ́вши
уве́сь (ввесь і весь), уся́, усе́, усьо́го́, усіє́ї, усьо́му́, усі ́й, з усі ́м, над усі ́м; усі ́ , усі ́х, усі ́м
увесьде́нечки, присл. 
уве́чорі, присл.
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уви(д)жа́тися, -жа́юся, -жа́ється
уви́шки, присл.
уві ́ , прийм. = у; уві сні, уві Льво́ві і у сні, у Льво́ві 
увійти́, увійду́, увійде́ш 
уві ́к, присл.
увіпхну́ти, -хну́, уві ́пхнеш
увірва́тися, -рву́ся, -вешся, -вуться
уві ́ритися, -рюся, -ришся, -ряться кому
уві ́рувати, -рую, -руєш 
увіхо́дити, -хо́джу, -хо́диш, -хо́дять; увіхо́дячи; увіхо́дь, -хо́дьмо, -хо́дьте
уві ́ч, присл.
уві ́чі, присл. Не ба́чив уві ́чі його́
уві ́чливий, -ва, -ве
уві ́чливість, -вости, -вості, -вістю
уві ́чливо, присл.
уві ́чнений, -на, -не
уві ́чнення, -ння, -нню
уві ́чнювати, -нюю, -нюєш; уві ́чнити, -чню, -чниш, -чнять
уві ́ччю, присл.
уво́дити, уво́джу, -диш, -дять; уво́дь, уво́дьмо, уво́дьте; див. уве́сти́
уводно́, присл. = водно́ 
уво́зити, уво́жу, -зиш, -зять; уво́зь, уво́зьте
уво́лю, присл.
уволя́ти, -ля́ю, -ля́єш; уво́ли́ти, уво́лю́, уво́ли́ш, уво́ля́ть; уво́ль, -во́льте і уволи́, -лі ́ть (во́лю 

чию́)
уво́рюватися, -рююся, -рюєшся; увора́тися, уворю́ся, уво́ре́шся, уво́рю́ться і уо́рюватися, 

уора́тися
увосени́, присл. = восени́ 
уво́сьмих, присл.
ув’я́знений, -на, -не; прикм.
ув’я́знений, -ного; -нені, -них; імен.
ув’я́знення, -ння, -нню
ув’я́знути, -ну, -неш, -не в що
ув’я́знювати, -нюю, -нюєш; ув’я́зни́ти, -зню́, -зни́ш, -ня́ть кого
ув’я́зувати, -зую, -зуєш; ув’яза́ти, ув’яжу́, ув’я́жеш, -жуть
у́в’язь, -зі, -зі, -ззю
уга́дник, -ка; -ники, -ків
уга́дувати, -дую, -дуєш, -дує
уга́дько, -ка, -кові; -дьки, -дьків
угамо́ваний, -на, -не
угамо́вувати, -мо́вую, -мо́вуєш; угамува́ти, -му́ю, -му́єш
угле́[я́]діти, угле́[я́]джу, -диш; угле́[я́]дь, угле́[я́]дьте
угли́б, угли́бшки, присл.
у глиб чого, імен. У глиб країн́и
угні ́жджуватися, -жджуюся, -жджуєшся; угнізди́тися, -ніжджу́ся, -нізди́шся
угно́єний, -на, -не
угно́єння, -ння; -ння, -но́єнь і -ннів
угно́їт́и, угною́, -но́їш; угні ́й, угні ́йте
угно́ювати, -но́юю, -но́юєш; угно́юй, угно́юйте
уго́да, -ди; уго́ди, уго́д
угодо́вець, -до́вця; -до́вці, -до́вців
угодо́вство, -ва, -ву
угодо́вський, -ка, -ке 
угожда́ти, -да́ю, -да́єш; угоди́ти, угоджу́, -ди́ш
уго́лос, присл. = го́лосно
угорі ́ , присл.
угоро́джувати, -ро́джую, -джуєш; угороди́ти, -роджу́, -ро́диш, -ро́дять
уго́рський, -ка, -ке
Уго́рщина, -ни, -ні
угру́бшки, присл.
угрупо́ваний, -на, -не
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угрупо́вання (група), -ння; -по́вання, -по́вань і -по́ваннів 
угрупува́ння, -ння (дія) 
угрупува́ти, -пу́ю, -пу́єш 
уґви́нчувати, -чую, -чуєш; уґвинти́ти, -нчу́, -нти́ш
У́ґліч, -ча, -чеві (рос. м.); у́ґліцький
уґрунто́ваний, -на, -не
уґрунто́вувати, -то́вую, -вуєш; уґрунтува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
уґрунтува́ння, -ння (дія) 
уда́ваний, -на, -не 
уда́ваність, -ности, -ності, -ністю 
удава́ння, -ння; -ва́ння, -ва́нь і -ва́ннів, -ва́нням 
удава́ти, удаю́, удає́ш; уда́ти, уда́м, удаси́, уда́сть кого 
удава́тися, удаю́ся, -є́шся; уда́тися, уда́мся, удаси́ся до кого по що 
уда́вні, присл.
уда́ний, -на, -не
уда́р, -ру; уда́ри, -рів
уда́рити, уда́рю, -риш, -рять; уда́р, уда́рмо, уда́рте
ударо́ваний, -на, -не
ударува́ти, -ру́ю, -ру́єш кого чим
уда́ти, уда́тися, див. удава́ти, удава́тися
уда́тний, -на, -не
уда́ча, -чі, -чі, -чею; уда́чі, уда́ч (успіх), але вда́ча, -чі; вда́чі, вдач (характер) 
удвадця́те, присл. 
удво́є, присл.; у дво́є, числ.; див. вдво́є, в дво́є
удво́х, присл.; у двох, числ.; див. вдвох, в двох
уде́нь, присл.
уде́рти, удеру́, -ре́ш, -ру́ть
удеся́те, присл.
уде́сятеро, присл.
удіве́ць, удівця́, -це́ві, удівцю́! -вці ́ , -ці ́в
удіво́нька, -ньки, -ньці; -воньки, -воньок
уді ́й, удо́ю; удо́ї, -їв
удова́, -ви́; удо́ви, уді ́в
удо́вж, удо́вжки, присл. = уздо́вж, уздо́вжки
удо́ви́н, -на, -не
удови́ний, -на, -не
удови́че́нко, -ка, -кові
удово́лення, -ння, -нню
удовольня́тися, -ня́юся, -ня́єшся; удовольни́тися, -ню́ся, -ни́шся і удоволя́тися, удоволи́тися 

з чого і чим
удовува́ння, -ння, -нню 
удовува́ти, -ву́ю, -ву́єш
удого́нь, присл.
удоїт́и, удою́, удо́їш, удо́ять; уді ́й, уді ́йте
удо́ма, присл.
удо́світа, присл.
удоскона́лений, -на, -не 
удоскона́лення, -ння; -лення, -лень і -леннів
удоскона́лювати, -на́люю, -люєш; удоскона́лити, -на́лю, -на́лиш, -на́лять; удоскона́ль, -на́льте
удо́сталь, присл.
удру́ге, присл.
удру́гих, присл. Сестра́, брат удру́гих, тобто двою́рідна сестра́, -дний брат
удру́[і ́ ]зки́, присл. 
уду́шшя, -шшя, -шшю
ужа́рити, ужа́рю, -риш, -рять; ужа́р, ужа́рмо, ужа́рте
У́жгород, -ду (м.); у́жгородський
уже́, присл.; уже́ б, уже́ ж 
ужи́ваний, -на, -не
ужи́ваність, -ности, -ності, -ністю
ужива́ння, -ння, -нню
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ужива́ти, -ва́ю, -ва́єш; ужи́ти, уживу́, -ве́ш, -ву́ть; уживи́, -ві ́ть і ужи́й, ужи́йте чого
ужи́нок, -нку; ужи́нки, -нків
ужитко́ваний, -на, -не
ужиткува́ння, -ння, -нню 
ужиткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ужи́ток, -тку, в -тку
ужи́точний, -на, -не
ужі ́вка, -вки; ужі ́вки, ужі ́вок
уза́втра, присл.
узагалі ́ , присл. 
узага́льнений, -на, -не
узага́льнення, -ння; -нення, -нень і -неннів, -ненням
узага́льнювати, -га́льнюю, -нюєш і узагальня́ти, -ня́ю, -ня́єш; узага́льни́ти, -га́льню́, 

-га́льни́ш, -га́льня́ть
уза́д, присл.
узає́мини, -мин, -минам
узає́мний, -на, -не
узає́мно, присл.
уза́йві, присл.
уза́очі, присл.
уза́пліш, присл.
у за́тишку, імен.-присл. 
узбе́к, -ка; узбе́ки, -ків 
Узбекіста́н, -ну, в -ні 
узбе́кський, -ка, -ке 
узбережжя, -жжя, -жжю; -режжя, -реж і -режжів, -режжям 
узбіч, присл.
узбіч, -бочі, -бочі, узбіччю 
узбіччя, -ччя, -ччю; -біччя, -біч, -біччям, по-біччях
узброєння, звич. озброєння, -ння
узброювати, -роюю, -роюєш; узброїти, -брою, -броїш, звич. озброювати, озброїти
узва́р, -ру, в -рі; -ва́ри, -рів
узві ́з, узво́зу; -во́зи, -зів
узгі ́р’я, -р’я, -р’ю, -р’ям; -гі ́р’я, -гі ́р’їв, -гі ́р’ям
узгля́днювати, -нюю, -нюєш і узглядня́ти, -ня́ю, -ня́єш; узгля́дни́ти, -дню́, -дни́ш
узго́дження, -ння, -нню
узго́джувати(ся), -джую(ся), -джуєш(ся); узго́дити(ся), -го́джу(ся), -го́диш(ся), -го́дять(ся)
узголо́[і ́ ]в’я, -в’я, -в’ю; -ло́[і ́ ]в’я, -ло́[і ́ ]в’їв
узграни́чний, -на, -не 
узграни́ччя, -ччя, -ччю 
узде́чка, -чки, -чці; -де́чки, -де́чок
уздо́вж, присл.
уздогі ́н, присл. 
уздрі ́ти, уздрю́, уздри́ш, уздря́ть 
узе́нький, -ка, -ке
узе́сенький, -ка, -ке
узива́ти, -ва́ю, -ва́єш
узи́мку, узимі ́ , присл.
У́зин, -на, -нові, -ном (м.); у́зинський, -ка, -ке 
узі ́р (візерунок), узо́ру; узо́ри, -рів; але взір, взо́ру (зразок) 
узі ́сінький, -ка, -ке 
узлі ́сся, -сся, -ссю, на -ссі; узлі ́сся, узлі ́сь і -лі ́ссів
узлува́тий = вузлува́тий, -та, -те 
узрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів, -рі ́ччям 
узурпа́тор, -ра; -тори, -рів 
узурпа́торський, -ка, -ке 
узурпа́ція, -ції, -цією 
узурпо́ваний, -на, -не 
узурпува́ти, -пу́ю, -пу́єш
у́зус, -су; у́зуси, -сів
узуття́, -ття́, -ттю́ 
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узя́ти, візьму́, ві ́зьмеш, ві ́зьмуть; узя́в, узяла́; візьми́, візьмі ́м, візьмі ́ть
узя́ток, -тку; узя́тки, -тків
узьки́й, -ка́, -ке́ 
у́зько, присл.
уїда́тися, -да́юся, -да́єшся
уїд́ливий, -ва, -ве
уїд́ливість, -вости, -вості, -вістю
уїд́ливо, присл.
уїс́тися, уїм́ся, уїси́ся, уїс́ться
уйма́ти, уйма́ю, уйма́єш; уйми́ти, уйму́, уйме́ш, уйму́ть
ука́заний, -на, -не
указа́ти, укажу́, ука́жеш, -жуть
указі ́вка, -вки, -вці; -зі ́вки́, -зі ́во́к
ука́зник, -ка; -ники, -ків
ука́зувати, ука́зую, -зуєш
укві ́тчаний, -на, -не
укві ́тчувати, -тчую, -тчуєш; уквітча́ти, -ча́ю, -ча́єш
укипа́ти, -па́ю, -па́єш; укипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть; укипі ́лий
укінці ́ , присл.; у кінці ́ , імен.; див. вкінці ́ , в кінці ́
укі ́нчений, -на, -не
укі ́нчення, -ння, -нню
укінчи́ти, укінчу́, укі ́нчиш, -чать
уклада́ння, -ння, -нню
уклада́ти, -да́ю, -да́єш; укла́сти, укладу́, -де́ш що (напр. плян)
уклі ́н, укло́ну; -ло́ни, -нів
уклі ́нний, -на, -не
уклі ́нність, -ности, -ності, -ністю 
уклі ́нно, присл.
уклоня́тися, -ня́юся, -ня́єшся;уклони́тися, -ню́ся, укло́нишся, укло́няться
укляка́ти, -ка́ю, -ка́єш; укля́кнути, укля́кну, укля́кнеш
укміча́ти, -ча́ю, -ча́єш; укмі ́тити, -мі ́чу, -мі ́тиш; укмі ́ть, укмі ́тьте 
укомплекто́ваний, -на, -не 
укомплекто́вання, -ння (речі) 
укомплекто́вувати, -то́вую, -то́вуєш 
укомплектува́ння, -ння, (дія) 
укомплектува́ти, -кту́ю, -кту́єш 
уконтенто́ваний, -на, -не 
уконтенто́вувати, -то́вую, -вуєш 
уконтентува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
укорі ́нюватися, -рі ́нююся, -рі ́нюєшся і укоріня́тися, -ріня́юся, -ріня́єшся; укорени́тися, 

-реню́ся, -рени́шся; укоре́нений
укороти́ти, -рочу́, -ро́тиш, -ро́тять
укоро́чений, -на, -не
укоро́чення, -ння, -нню
укоро́чувати, -чую, -чуєш і укороча́ти, -ча́ю, -ча́єш
уко́ськати, -каю, -каєш
уко́ханий, -на, -не
укоха́ти, -ха́ю, -ха́єш
уко́хкати, -каю, -каєш
Україн́а, -ни, -ні, Україн́о! (Вкраїн́а тільки іноді у віршах та піснях)
україн́ець, -нця, -нцеві; -їн́ці, -нців
україніза́тор, -ра; -тори, -рів
україніза́торський, -ка, -ке
українізаці ́йний, -на, -не
україніза́ція, -ції, -цією
українізо́ваний, -на, -не
українізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
україні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
українозна́вець, -вця; -на́вці, -ців
українозна́вство, -ва, -ву
українозна́вчий, -ча, -че
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україн́онька, -ньки, -ньці
українофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів
українофі ́льство, -ва, -ву
українофі ́льський, -ка, -ке
україн́ство, -ва, -ву 
україн́ський, -ка, -ке 
україн́сько-росі ́йський, -ка, -ке 
укра́й, присл.; у край чого, імен.; див. вкрай, в край 
украмарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш 
укра́сти, укра́ду, укра́деш, укра́дуть; укра́дь, -дьте 
уку́пі, присл. Уку́пі жи́ти 
у ку́пі, імен. У ку́пі хми́зу 
уку́почці, уку́поньці, присл.; у ку́почці, у ку́поньці чого, імен. 
ула́д, присл.
улама́ти, -ма́ю, -ма́єш
ула́мок, -мку; ула́мки, -мків
ула́н, -на; ула́ни, -нів
Ула́нів, -нова, -нову, -новом (м.)
ула́нський, -ка, -ке 
Ула́шин, -на, -нові (польське прізв. Ulaszyn)
уласка́вити, -влю, -виш
уласка́влювати, -люю, -люєш
улашто́ваний, -на, -не
улашто́вування, улаштува́ння, -ння
улашто́вувати, -то́вую, -то́вуєш; улашто́вуй, -то́вуйте; улаштува́ти, -ту́ю, -ту́єш; улашту́й, 

-ту́йте
У́леобо́рґ, -ґу, в -зі (швед. м. Uleǎborg); улеобо́рґський, -ка, -ке
улегша́ти, -ша́ю, -ша́єш і уле́гшувати, -шую, -шуєш; улегши́ти, -гшу́, -гши́ш, -гша́ть
уле́сливий, -ва, -ве
уле́сливість, -вости, -вості, -вістю
уле́сливо, присл.
уле́сти́ти, улещу́, уле́стиш, -стять
улеща́ння, -ння, -нню
улеща́ти, -ща́ю, -ща́єш
у́лик, звич. ву́лик, -ка
у́лиця, звичайно ву́лиця, -ці, -цею
улі ́зливий, -ва, -ве
улі ́зти, улі ́зу, -зеш, -зуть
Улі ́сс = Одіссе́й
улі ́ті, улі ́тку, присл.
Улія́н або Уля́н, -на (ім’я) 
уло́ви, -вів, -вам
улови́ти, уловлю́, уло́виш, -влять 
уло́го́вина, -ни; -вини, -вин
уломи́ти, -млю́, -миш, -млять 
улу́с, -су; -си, -сів (тат. селище) 
улуча́ти, -ча́ю, -ча́єш; улу́чи́ти, улу́чу, -чиш, -чать
улю́бленець, -нця, -нцеві; -нці, -нців
улю́блений, -на, -не
улю́блениця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
улюбля́ти, -ля́ю, -ля́єш; улюби́ти, -блю́, -биш, -блять 
У́лянд, -да (нім. поет Uhland) 
ульо́т, присл. 
У́льріх, -ха (нім. ім’я) 
ультимати́вний, -на, -не 
ультима́тум, -му; -ми, -мів 
у́льтра (лат.) 
ультрамари́н, -ну 
ультрамонта́нство, -ва, -ву 
Улья́нов, -нова, -ву, -вим = Ле́нін
ум, ума́, умо́ві, на умі ́  

568



Російсько-український словник ділової мови

ума́їти, ума́ю́, ума́їш́, ума́я́ть
у́манський і гу́манський, -ка, -ке
У́манщина і Гу́манщина, -ни, -ні 
У́мань і Гу́мань, -ні, -ні, -нню 
ума́х, присл. 
ума́юва́ти, -ма́юю, -юєш 
уменша́ти, -ша́ю, -ша́єш; уменши́ти, -ншу́, -нши́ш, -нша́ть
умерле́ць, умерця́, -це́ві; умерці ́ , -ці ́в
уме́рлий, -ла, -ле
умертви́ти, -влю́, -ви́ш, -вля́ть
уме́рти, див. умира́ти
умива́льниця, -ці; -ниці, -ниць
уми́ваний, -на, -не
умива́ння, -ння, -нню 
умива́ти, -ва́ю, -ва́єш 
умилосе́рдити, -се́рджу, -диш, -дять 
умина́ти, -на́ю, -на́єш
умира́ти, -ра́ю, -ра́єш; уме́рти, умру́, умре́ш, умру́ть; уме́р, уме́рла, уме́рли; умри́, умрі ́ть
умиру́щий, -ща, -ще
уми́сне і уми́сно, присл.
уми́сний, -на, -не
уми́сність, -ности, -ності, -ністю
уми́ти, уми́ю, уми́єш; уми́й, уми́йте
умі ́лий, -ла, -ле 
умі ́лість, -лости, -лості, -лістю 
умі ́ло, присл. 
умі ́ння, -ння, -нню
умірко́ваний, -на, -не
умірко́ваність, -ности, -ності, ністю
умірко́вано, присл.
умліва́ти, -ва́ю, -ва́єш
умлі ́ти, умлі ́ю, -млі ́єш
умо́ва, -ви, -ві; умо́ви, умо́в
умо́вини, -вин, -винам
умо́вити, умо́влю, -виш, -влять; умо́в, умо́вмо, умо́вте 
умо́влений, -на, -не 
умовля́ння, -ння, -вля́ння, -вля́нь і -вля́ннів
умовля́ти, -ля́ю, -ля́єш
умо́вний, -на, -не 
умо́вність, -ности, -ності, -ністю 
умоло́ти, умелю́, уме́леш, -лють 
умолоти́ти, -лочу́, -ло́тиш, -ло́тять 
умоча́ти, -ча́ю, -ча́єш; умочи́ти, умочу́, умо́чиш, умо́чать; умо́чений 
уна́дитися, уна́джуся, уна́дишся 
уна́дливий, -ва, -ве 
уна́дний, -на, -не 
у на́йми, присл.-імен.
уна́пуски, присл.
унату́рений, -на, -не
уна́хилку, присл.
У́ндервуд, -да (прізв.)
у́ндервуд, -да; -ди, -дів (пис. машинка)
унезаба́рі, присл.
унеможли́влювати, -ли́влюю, -влюєш; унеможли́вити, -ли́влю, -ли́виш, -влять
уне́сти́, див. вне́сти́ 
уника́ти, -ка́ю, -ка́єш; уни́кнути, -кну, -кнеш, -кнуть
універса́л, -лу, в -лі; -са́ли, -лів 
універсалі ́зм, -му, -мові 
універсалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
універса́льний, -на, -не 
універса́льність, -ности, -ності 
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університе́т, -ту; -те́ти, -тів 
університе́тський, -ка, -ке
уні ́вець, присл.
у́нікум, -ма; -куми, -мів 
уніоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
унісо́н, -ну; в унісо́н 
унітари́зм, -му, -мові 
унітари́ст, -та, -ри́сти, -тів 
уніта́рний, -на, -не
уніфіка́ція, -ції, -цією
уніфіко́ваний, -на, -не
уніфікува́ти, -ку́ю, -ку́єш
уніфо́рма, -ми, -мі
у́нія, -нії, -нією; у́нії, у́ній
унія́т, -та; унія́ти, -тів
унія́тство, -ва, -ву
унія́тський, -ка, -ке
унормо́ваний, -на, -не
унормува́ти, -му́ю, -му́єш
уно́сити, див. вно́сити
уночі ́ , присл.
у́нтер-офіце́р, у́нтер-офіце́ра
уну́к, -ка; уну́ки, -ків
уну́ка, -ки, -ці; уну́ки, уну́к
уну́трішній, -ня, -нє
унученя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
уну́чин, -на, -не (від уну́ка)
уну́чка, -чки, -чці; -чки, -чок
уну́ччин, -на, -не (від уну́чка)
у́нція, -ції; у́нції, у́нцій (міра)
уо́рюватися, див. уво́рюватися
упада́ти, -да́ю, -да́єш; упа́сти, упаду́, -де́ш, -ду́ть у що; упада́ти на си́лах
упако́ваний, -на, -не
упако́вування, -ння, -нню
упако́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; упакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
упа́лий, -ла, -ле
упа́м’ятку, присл.
упаса́ти(ся), -са́ю(ся), -са́єш(ся); упа́сти(ся), -су́(ся), -се́ш(ся)
упа́слий, -ла, -ле
упа́сти, див. упада́ти
упа́сти(ся), див. упаса́ти(ся)
упе́внений, -на, -не
упе́вненість, -ности, -ності, -ністю
упе́внення, -ння; -нення, -нень
упевня́ти(ся), -ня́ю(ся), -ня́єш(ся); упе́вни́ти(ся), -ню(ся), -ниш(ся), -нять(ся) в чому 
упе́нь (геть), присл.
у пень, імен. Влу́чив у пень
упере́д, присл.
упереджа́ти, -джа́ю, -джа́єш 
упере́джений, -на, -не 
упере́дження, -ння; -ре́дження, -ре́джень і -ре́дженнів
упереди́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
упере́кидь, присл.
упере́між, упере́міжку (чергуючись), присл.
упере́мінку, присл.
упере́міш, упере́мішку (від міша́ти) 
упере́хрест, присл. 
упері ́зувати, -рі ́зую, -рі ́зуєш; упереза́ти, -режу́, -ре́же, -ре́жуть 
упе́ртий, -та, -те 
упе́ртися, див. упира́тися 
упе́ртість, -тости, -тості, -тістю

570



Російсько-український словник ділової мови

упе́рто, присл. 
упе́рше, присл.
упива́тися, -ва́юся, -ва́єшся; упи́тися, уп’ю́ся, уп’є́шся, уп’ю́ться чим
упи́н, -ну, -нові
упи́р, -ря, -реві; упирі ́ , -рі ́в
упира́тися, -ра́юся, -ра́єшся; упе́ртися, упру́ся, -ре́шся, -ру́ться; упе́рся, упе́рлася; упри́сь, 

упрі ́ться
упирі ́в, -ре́ва, -ре́ве 
упідря́джений, -на, -не
упідря́дженість, -ности, -ності
упі ́мнення, -ння = нага́дування
упімну́тися, -ну́ся, -не́шся
упірна́ти, -на́ю, -на́єш; упірну́ти, -ну́, -не́ш
упісля́, присл.
упла́в, присл.
у плач, присл.-імен.
упли́в, див. під вплив
упли́нь, присл. = упла́в
уплі ́тка, -ки; -тки, -ток
уповива́ти, -ва́ю, -ва́єш; упови́ти, упов’ю́, -в’є́ш, -в’є́, -в’ю́ть
упо́вні, присл.
уповнова́жений, -на, -не
уповнова́ження, -ння; -ження, -ва́жень і -женнів
уповнова́жувати, -ва́жую, -жуєш; уповнова́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -ва́жать; уповнова́ж, 

-ва́жмо, -ва́жте
уподві ́йні, присл. 
уподі ́бнення, -ння; -ді ́бнення, -ді ́бнень і -ді ́бненнів
уподі ́бнювати, -нюю, -нюєш чому
уподо́бання, -ння; -бання, -бань і -баннів
уподо́бати, -баю, -баєш, -бає
уподо́вж, присл.
у по́зику, імен.
упоїт́и, упою́, упо́їш, упо́ять
упокі ́й, -ко́ю, -ко́єм
упоко́рення, -ння, -нню
упоко́рюватися, -рююся, -рюєшся; упоко́ритися, -ко́рюся, -ко́ришся, -ряться перед ким
упомина́тися, -на́юся, -на́єшся; упімну́тися, -ну́ся, -не́шся чого, за чим
упо́мку, присл.
упо́перек, присл.
упо́раний, -на, -не
упо́рати(ся), -раю(ся), -раєш(ся)
упорожні ́ , присл.
упо́руч, присл.
упоряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш і упоря́джувати, -джую, -джуєш; упоряди́ти, -ряджу́, -ди́ш, -дя́ть 
упорядко́ваний, -на, -не
упорядко́вування, упорядкува́ння, -ння
упорядко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш
упорядкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
упоря́дник, -ка; -ники, -ків 
упо́слі, присл. 
упослі ́джений, -на, -не 
упослі ́джувати, -джую, -джуєш; упослі ́дити, -лі ́джу; -лі ́диш, -лі ́дять
упослі ́док, упослі ́д, присл. 
упра́ва, -ви; упра́ви, упра́в (administratio), але впра́ва, -ви (exercitatio). Упра́ва Акаде́мії. 

Фізи́чні впра́ви
упра́вді, присл.
управи́тель, -ля, -леві; -телі, -лів
управлі ́ння, -ння
упра́во, присл.
упривілейо́ваний, -на, -не
упри́пуст, присл.

571



Російсько-український словник ділової мови

упріва́ти, -ріва́ю, -ва́єш; упрі ́ти, упрі ́ю, -рі ́єш
у про́даж, імен.
упродо́вж, присл.
упро́ханий, -на, -не 
упроха́ти, -ха́ю, -ха́єш 
упро́хувати, -хую, -хуєш
упуска́ння, -ння, -нню
уп’я́те, присл. 
уп’я́ть, присл. = знову 
урага́н, треба гураґа́н
уража́ти, -жа́ю, -жа́єш; урази́ти, уражу́, ура́зиш, ура́зять; урази́, -зі ́ть
ура́жений, -на, -не
ура́з, присл.
ура́з, -зу; -ра́зи, -зів
ура́за, -зи; ура́зи, ура́з
у ра́зі; у вся́кому ра́зі
ура́зка, -зки, -зці; ура́зки, -зок
ура́зли́вий, -ва, -ве
Ура́л, -лу, на -лі
ура́льський, -ка, -ке
урані ́т, -ту, -тові
ура́нішній, -ня, -нє
ура́нці, присл.
урбаніза́ція, -ції
урбані ́зм, -му, -мові
урбані ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
урва́ти, урву́, урве́ш, урву́ть 
у́рвисько, -ка; -виська, -виськ 
урви́тель, -теля; -телі, -лів
у́рвище, -ща, -щу; у́рвища, у́рвищ
уреґулюва́ння, -ння
уреґулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
уреґульо́ваний, -на, -не
уректи́, див. уріка́ти
уретри́т, -ту, -тові
уре́шті, присл.
урива́ти, -ва́ю, -ва́єш; урва́ти, урву́, урве́ш
ури́вок, -вка, в -вку; -вки, -вків
уривце́м, присл.
ури́вчастий, -та, -те
ури́на, -ни = се́ча
урі ́вень, урі ́вні, присл.
урівнова́жений, -на, -не 
урівнова́женість, -ности, -ності, -ністю
урівнова́ження, -ння, -нню 
урівнова́жувати, -жую, -жуєш; урівнова́жити, -ва́жу, -ва́жиш, -ва́жать; -ва́ж, -ва́жмо, -ва́жте 
Уріє́ль Ако́ста, Уріє́ля Ако́сти 
уріка́ти, -ка́ю, -ка́єш; уректи́, уречу́, -че́ш; урі ́к, урекла́, урекли́ 
урі ́чний, урі ́чливий, -ва, -ве
урльо́п, -пу (гал.-нім.) = відпу стка 
у́рна, -ни; у́рни, урн
уро́да, -ди, -ді 
уро́джений, -на, -не 
уроди́тися, -джу́ся, -дишся, -дяться
уродли́вий, -ва, -ве
уродли́вість, -вости, -вості
урожа́й, -жа́ю; -жа́ї, -жа́їв
урожа́йний, -на, -не
урожа́йність, -ности, -ності, -ністю
уро́зсип, присл.
уро́зтіч, присл.
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уро́їтися, уро́юся, уро́їшся, -яться
уро́лог, -га; -логи, -гів
урологі ́чний, -на, -не
уроло́гія, -гії, -гією
урочи́стий, -та, -те 
урочи́стість, -тости, -тості, -тістю 
уруґва́єць, -ва́йця; -ва́йці, -ців 
Уруґва́й, -ва́ю, в -ва́ї (країна Uruguay); уруґва́йський, -ка, -ке 
уря́д, -ду; уря́ди, -дів
уря́д або вряд, присл.
уряджа́ти, -джа́ю, -джа́єш; уряди́ти, уряджу́, уря́диш, уря́дять
уря́джений, -на, -не
уря́дження, -ння, -нню
уряди́-годи, присл.
уря́дник, -ка; -ники, -ків
уря́дницький, -ка, -ке
урядо́вець, -до́вця, -до́вцеві, -до́вцю! -до́вці, -ців
урядо́вий, -ва, -ве
урядува́ння, -ння
урядува́ти, -ду́ю, -ду́єш
урято́ваний, -на, -не
урято́вувати, -то́вую, -то́вуєш
урятува́ти, -ту́ю, -ту́єш
ус, див. вус
усампере́д, присл.
усвідо́мити, -до́млю, -до́миш, до́млять; усвідо́м, -до́ммо і -до́мім, -до́мте
усвідо́млений, -на, -не
усвідо́млення, -ння, -нню
усвідо́млювати, -млюю, -млюєш
усе́, займ. (н. р.)
усебі ́чний, -на, -не 
усевла́дний, -на, -не 
усеїд́ний, -на, -не 
уселю́дний, -на, -не 
усемогу́тній, -ня, -нє
усемогу́тність, -ности, -ності 
усенаро́дній, -ня, -нє
усе́нький, -ка, -ке
усере́дині, присл., у середи́ні чого, імен. Усере́дині в ха́ті було́ по́рожньо. У середи́ні 

ре́чення
усе́ таки, усе́ ж таки, присл.
уси́діти, уси́джу, уси́диш, -дять
усило́вувати(ся), -вую(ся), -вуєш(ся)
уси́лу (ледве), присл.
у си́лу, імен. Вхо́дити в си́лу 
усіля́кий, -ка, -ке = уся́кий 
усіля́чина, -ни, -ні = уся́чина 
усі ́сінький, -ка, -ке 
ускла́днений, -на, -не
ускла́днення, -ння; -днення, -днень, -дненням
ускла́днювати, -нюю, -нюєш і ускладня́ти, -ня́ю, -ня́єш; ускладни́ти, -дню́, -дни́ш, -дня́ть 
уско́ки, присл. 
ускора́х, присл. 
ускро́млений, -на, -не 
ускромля́ти, -ля́ю, -ля́єш; ускроми́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
ускру́т, присл.
услідкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
услуго́вувати, -го́вую, -го́вуєш і услугува́ти, -гу́ю, -гу́єш 
услугува́ння, -ння, -нню 
у сльо́зи, імен. 
усолі ́ти, -лі ́ю, -лі ́єш 
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усма́к, присл. 
усме́рть, присл.
у́сміх, -ху; у́сміхи, -хів 
усміха́тися, -ха́юся, -ха́єшся 
усмі ́шка, -шки, -шці; -мі ́шки, -мі ́шок
усмокта́тися, -кчу́ся, -чешся 
усмо́ктуватися, -туюся, -туєшся 
у́сний, -на, -не 
усо́хлий, -ла, -ле 
усо́хнути, -хну, -хнеш, -хнуть; усо́х, усо́хла, усо́хли
Успє́нський, -кого, -кому (рос. прізв.)
успі ́д, присл.
успі ́ти, -пі ́ю, -пі ́єш 
успі ́шний, -на, -не 
успо́ді, присл. 
успра́вжки, присл. 
УСРР – Україн́ська Соціялісти́чна Радя́нська Респу́бліка
уста́, уст, уста́м
уста́лений, -на, -не
уста́леність, -ности, -ності, -ністю
уста́лення, -ння, -нню
уста́лювати, -люю, -люєш; уста́лити, -ста́лю, -ста́лиш, -лять
устано́ва, -ви; -но́ви, -но́в
устано́вчий, -ча, -че
устатко́ваний, -на, -не
устатко́вання, -ння, -нню (речі)
устатко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; устаткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
устаткува́ння, -ння (дія)
устеля́ти, -ля́ю, -ля́єш; устели́ти, -телю́, -те́лиш, -те́лять; рідше устила́ти, -ла́ю, -ла́єш; 

усла́ти, устелю́, усте́леш, усте́лють 
устеріга́ти, -ріга́ю, -ріга́єш; устерегти́, -режу́, -реже́ш; устері ́г, устерегла́, -регли́
Усти́на, -ни, -ні. Усти́нин, -на, -не
у́стілка, -лки, -лці; -тілки, -тілок
усто́й, присл.
у́стонька[и], -ньок, -нькам 
усто́яний, -на, -не 
усто́яти, усто́ю, усто́їш 
у́стрій, -рою, -роєві, -роєм; у́строї, -роїв
устромля́ти, -мля́ю, -мля́єш; устроми́ти, -млю́, -ро́миш, -ро́млять 
устрява́ти, -ва́ю, -ва́єш; устря́ти, -ря́ну, -неш
Устря́лов, -ва, -ву, -вим (р. прізв.)
у́ступ, -пу; у́ступи, -пів = ури́вок, але вступ до чого
устя́ж, присл.
Усть-Дві ́нськ, Усть-Дві ́нську (кол. рос. фортеця) 
усува́ти, -ва́ю, -ва́єш; усу́нути, -су́ну, -неш кого (звільни́ти), але усува́ти, усу́нути або 

всува́ти, всу́нути = встромля́ти
усу́нений і усу́нутий куди
усу́нення, -ння (зві ́льнення)
усу́переч чому, присл.
усуспі ́льнений, -на, -не
усуспі ́льнення, -ння
усуспі ́льнювати, -нюю, -нюєш; усуспі ́льнити, -пі ́льню, -ниш, -нять
усю́ди, присл.
уся́кий, -ка, -ке; уся́кі, -ких
уся́чина, -ни, -ні
усього-на́-всього, присл.
усьогосві ́тній, -ня, -нє
у́твір, -вору; у́твори, -рів
утво́рений, -на, -не
утво́рення, -ння, -нню
утво́рювати, -рюю, -рюєш; утвори́ти, -рю́, -риш, -рять
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утекти́, див. утіка́ти
утеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
уте́рти, див. утира́ти
уте́ча, -чі, -чі, -чею; уте́чі, уте́ч
утиліза́ція, -ції, -цією
утилізо́ваний, -на, -не
утилізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
утилітари́зм, -му, -мові
утилітари́ст, -та; -ри́сти, -тів
утиліта́рний, -на, -не 
утина́ти, -на́ю, -на́єш; утя́ти, утну́, -не́ш
утира́ти, -ра́ю, -ра́єш; уте́рти, утру́, утре́ш; уте́р, уте́рла
у́тиск, -ку; у́тиски, -ків
утиска́ти, -ка́ю, -ка́єш і ути́скувати, -кую, -куєш кого (пригно́блювати)
ути́снути, -ну, -неш що куди 
утитулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
утитульо́ваний, -на, -не
утихоми́рювати, -рюю, -рюєш; утихоми́рити, -ми́рю, -риш, -рять; утихоми́р, -ми́рте
утіка́ння, -ння, -нню
утіка́ти, -тіка́ю, -тіка́єш; утекти́, утечу́, утече́ш; уті ́к, утекла́, утекли́; уті ́кши
утіка́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в
утіка́чка, -чки, -чці; -ка́чки, -ка́чок
уті ́м, присл. у тім, займ.; див. втім, в тім
уті ́ха, -хи, -сі; уті ́хи, уті ́х 
уті ́шний, -на, -не
утовкма́чувати, -чую, -чуєш; утовкма́чити, -ма́чу, -ма́чиш, -ма́чать
уто́вш, уто́вшки, присл.
уто́ма, -ми, -мі
уто́млений, -на, -не
уто́млюватися, -лююся, -люєшся; утоми́тися, утомлю́ся, уто́мишся, -мляться
уто́мний, -на, -не
утопі ́зм, -му, -мові 
утопі ́ст, -та; -пі ́сти, -пі ́стів 
утопі ́чний, -на, -не 
утопі ́чність, -ности, -ності, -ністю 
уто́пія, -пії, -пією; уто́пії, -пій 
уто́плена, -ної, -ній; імен. 
уто́плений, -на, -не 
уто́пленик, -ка; -ники, -ків 
уто́пнути, уто́пну, уто́пнеш, уто́п, уто́пла, уто́пли 
уто́птувати, -тую, -туєш; утопта́ти, утопчу́, уто́пчеш, -чуть
уторгува́ти, -гу́ю, -гу́єш
уто́ри, -рів, -рам
уторі ́к, присл. = торі ́к
уторо́ваний, -на, -не
уторува́ти, -ру́ю, -ру́єш що (шлях, сте́жку)
утракві ́зм, -му, -мові 
утракві ́ст, -та; -ві ́сти, -тів
утраквісти́чний, -на, -не
утра́та, -ти; утра́ти, утра́т
утра́тний, -на, -не
утрача́ти, -ча́ю, -ча́є; утра́тити, -ра́чу, -тиш; утра́ть, -ра́тьмо, -ра́тьте
утре́тє, присл.
утри́манець, -нця; -манці, -ців
утри́манка, -нки, -нці; -манки, -нок
утри́мання, -ння
утри́мувати, -мую, -муєш кого. Вона́ утри́мує свою́ роди́ну 
утри́мувати, утри́мати і втри́мувати, втри́мати кого від чого, що (вдержувати)
утриро́ваний, -на, -не 
утри́рува́ння, -ння, -нню 
утри́рува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
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утро́є, присл.; у троє, числ.; див. втро́є
утро́єння, -ння
утро́їти, утро́ю, -ро́їш (від три) 
утрудня́ти, -ня́ю, -ня́єш; утрудни́ти, -дню́, -дни́ш 
утрьо́х, присл.; у трьох, числ. Йшли утрьо́х. У трьох ві ́драх 
утушко́ваний, -на, -не 
утушко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; утушкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
утя́, утя́ти, утя́ті, утя́м; утя́та, утя́т 
утямки́, присл.
Уфа́, -фи́ (рос. м..); уфі ́мський, -ка, -ке
ухва́ла, -ли; ухва́ли, ухва́л 
ухва́лений, -на, -не
ухва́лювати, -люю, -люєш; ухвали́ти, ухвалю́, ухва́лиш, -лять
ухва́льний, -на, -не 
ухе́каний, -на, -не
у́хил, -лу; у́хили, -лів
ухиля́тися, -ля́юся, -ля́єшся; ухили́тися, ухилю́ся, ухи́лишся, -ляться
ухи́льник, -ка; -ники, -ків
ухі ́дчини, -чин, -нам
ухна́ль, -ля́, -ле́ві; -налі ́ , -лі ́в
у́хо, звич. ву́хо, -ха, -ху і -хові, в у́сі або у ву́сі; у́ші і ву́ха, уше́й і ву́х, уши́ма і ву́хами
ухо́жий, -жа, -же
ухопи́ти, ухоплю́, ухо́пиш, ухо́плять
ухо́рканий, -на, -не
ухо́ркати, -каю, -каєш
уча́сний, -на, -не
уча́сник, -ка; -ники, -ків
уча́сниця, -ці; -ниці, -ниць
уча́сно, присл.
у́часть, -ти, -ті, -стю
учаща́ти, -ща́ю, -ща́єш до кого
учва́л, присл.
уче́ний, -на, -не
уче́ний, -ного; уче́ні, -них; імен.
учени́цтво, -ва, -ву
учени́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
учени́цький, -ка, -ке
уче́ність, -ности, -ності, -ністю
у́чень, у́чня, у́чневі, у́чню! у́чні
учепи́ти, учеплю́, уче́пиш, -плять
уче́тверо, присл.
учетве́рте, присл.
учи́нок, -нку; учи́нки, -нків
учи́телів, -лева, -леве
учителюва́ння, -ння, -нню
учителюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
учи́тель, -теля, -леві, -лем, -лю! учителі ́ , -лі ́в, -ля́м
учи́телька, -льки, -льці; -тельки́, -тельо́к
учи́тельство, -ва, -ву 
учи́тельський, -ка, -ке
учи́тельчин, -на, -не
учи́ти, учу́, у́чиш, у́чать кого чого. Учи́ти службо́вців україн́ської мо́ви
учи́тися, учу́ся, у́чишся чого 
учиття́, -ття́, -ттю́
учі ́ння, -ння, -нню, -нням 
учне́вий, -ва, -ве 
учо́ра, присл.
учора́шній, -ня, -нє
у́чта, -ти, -ті; у́чти, учт
учти́вий, -ва, -ве
учти́во, присл.
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ушано́ваний, -на, -не
ушанува́ння, -ння, -нню
ушанува́ти, -ну́ю, -ну́єш
уше́стеро, присл.
ушико́ваний, -на, -не
ушико́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; ушикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ушикува́ння, -ння, -нню
уши́р, уши́ршки, присл.
У́шиця, -ці (м.); у́шицький, -ка, -ке
у́ші, -ше́й, -ши́ма; див. ву́хо
ушква́рити, -ва́рю, -ва́риш, -ва́рять; ушква́р, -ва́рте
у́шко і ву́шко, -ка, -ку; (в)у́шка, (в)у́шок
ушко́джений, -на, -не 
ушко́дження, -ння, -нню
ушко́дити, -ко́джу, -ко́диш, -ко́дять; не ушко́дь, не -ко́дьте
ушо́сте, присл.
уще́нт, присл.
уще́рть, присл.
ущи́пливий, -ва, -ве
ущи́пливість, -вости, -вості, -вістю
ущи́пливо, присл.
ущипну́ти, -ну́, -не́ш
ущуха́ти, -ха́ю, -ха́єш
ущу́хнути, -хну, -хнеш, -хне
уя́ва, -ви, в -ві
уяви́ти, -влю́, -виш, -влять
уявки́, присл.
уя́влений, -на, -не; дієпр.
уявле́нний, -на, -не (що можна уявити), прикм.
уя́влення, -ння; -лення, -лень і -леннів
уявля́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є 
уя́вни́й, -на́, -не́
уяре́млений, -на, -не
Ф 
Фабія́н, -на, -нові, -я́не! (ім’я)
фабія́нець, -нця; -я́нці, -ців
фабльо́ (фр.), не відм.
фа́брика, -ки, -ці; -рики, -рик
фабрика́нт, -та; -ка́нти, -тів
фабрика́нтський, -ка, -ке
фабрика́т, -ту; -ка́ти, -тів
фабрика́ція, -ції, -цією
фабрико́ваний, -на, -не
фабрикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
фабри́чний, -на, -не
Фабрі ́цій, -ція, -цієві (римл.)
Фабрі ́ціюс, -са (нім. пр.)
фа́була, -ли; -були, -бул
фавн, -на; фа́вни, -нів
фа́вна, -ни, -ні
фавори́т, -та; -ри́ти, -тів
фавори́тка, -ти, -тці; -ри́тки, -ри́ток
Фавст, -та, -тові (а не Фауст, нім. Faust)
фагоци́т, -та; -ти, -тів (з гр.)
фаґо́т, -та; -ґо́ти, -тів (іт.)
фаето́н, -на; -то́ни, -нів
фа́за, -зи, фа́зи, фаз (гр., ж. р.)
фа́йний, -на, -не (західне) = га́рний
файф-о-кльо́к, -ку
фа́кел, -ла = смолоски́п, -па
факі ́р, -ра; -кі ́ри, -рів
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факі ́рський, -ка, -ке
факси́міле (лат.), не відм. (н. р.)
факт, -ту; фа́кти, -тів
факти́чний, -на, -не
факто́рія, -рії; -то́рії, -то́рій
факту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р
факультати́вний, -на, -не
факульте́т, -ту; -те́ти, -тів
факульте́тський, -ка, -ке
фала́нга, -ги, -зі; -ла́нги, -ла́нг (гр.)
фалд, -да; фа́лди; фа́лдів (Укр. Пр.) і фа́лда, -ди; -ди, фалд (польське fald і falda, нім. die Falte)
Фа́лста́ф, -фа (Шексп. персонаж)
фалш (Укр. Пр.) і фальш, -шу, -шеві, -шем (польськ. falsz і нім. das Falsch)
фал(ь)ши́вий, -ва, -ве 
фал(ь)ши́во, присл. 
фал(ь)шівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в (польськ. falszownik)
фал(ь)шо́ваний, -на, -не 
фал(ь)шува́ння, -ння, -нню 
фал(ь)шува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
фалянсте́р, -те́ра; -те́ри, -рів 
фальсифіка́т, -ту; -ка́ти, -тів 
фальсифіка́тор, -ра; -тори, -рів 
фальсифіка́ція, -ції, -цією 
фальсифікува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
фальц, -цу; фа́льци, -ців
Фа́льцбурґ, -ґу, в -зі (м. Falzburg); фа́льцбурґський, -ка, -ке
фальце́т, -ту; -це́ти, -тів (іт.)
фальцюва́льний, -на, -не
фальцюва́льниця, -ці; -ниці, -ниць
фальцюва́льня, -ні; -ва́льні, -ва́лень
фальцюва́ння, -ння, -нню 
фальцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш
фальцьо́ваний, -на, -не
фамі ́лія, -лії, -лією; -мі ́лії, -лій
фамілья́рний, -на, -не
фамілья́рність, -ности, -ності, -ністю
фанабе́рія, -рії, -рією
фанати́зм, -му, -мові
фана́тик, -ка; -тики, -ків
фанати́чка, -чки, -чці; -ти́чки, -ти́чок
фанати́чний, -на, -не 
Фан Вайк, Фан Ва́йка (гол. прізв. Van Wyck)
Фан Дайк, Фан Да́йка (флям. худ. Van Dyck)
фане́ра, -ри, -рі
фане́рний, -на, -не
фане́рня, -ні
фантазе́р, -зе́ра; -зе́ри, -рів 
фантазе́рка, -ки; -зе́рки, -зе́рок 
фанта́зія, -зії, -зією; -та́зії, -зій 
фантазува́ння, -ння, -нню 
фантазува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
фантасмаго́рія, рії, -рією; -го́рії, -го́рій (гр.)
фанта́стика, -ки, -ці 
фантасти́чний, -на, -не 
фантасти́чність, -ности, -ності, -ністю
фа́нто́м, -ми; -то́ми, -мів
фа́нтя, -тя, -тю (лахміття) 
фанфа́ра, -ри; -фа́ри, -фа́р
фа́рба, -би; фа́рби, фарб
фарба́р, -ря́; -барі ́ , -рі ́в
фарба́рня, -ні, -нею; -ба́рні, -ба́рень
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фарба́рство, -ва, -ву
фарба́рський, -ка, -ке
фарбо́ваний, -на, -не
фарбува́льний, -на, -не
фарбува́ння, -ння, -нню
фарбува́ти, -бу́ю, -бу́єш
фарва́тер, -тера; -тери, -рів
фарисе́й, -се́я, -се́єві; -се́ї, -се́їв
фарисе́йство, -ва, -ву
фарисе́йський, -ка, -ке
фа́рма, -ми (англ.-америк. = ху́тір), звич. фе́рма
фармазо́нник, -ка; -нники, -ків 
фармазо́нниця, -ці; -ниці, -ниць 
фармако́лог, -га; -логи, -гів
фармакологі ́чний, -на, -не
фармаколо́гія, -гії, -гією 
фармаце́вт, -та; -це́вти, -тів 
фарту́х і хварту́х, -ха́; -тухи́, -хі ́в
фаса́да, -ди; -са́ди, -са́д (фр. la fassade, нім. нім. die Fassade)
фасо́ля і квасо́ля, -лі, -лею; -со́лі, -со́ль
фасо́н, -ну; -со́ни, -нів
фасо́нний, -на, -не
фастри́ґа, -ґи, -зі
фастриґо́ваний, -на, -не
фастриґува́ти, -ґу́ю, -ґу́єш
фа́та морґа́на (лат. fata morgana) = ома́на, ма́риво
фаталі ́зм, -му, -мові
фаталі ́ст, -та; -лісти, -тів
фата́льний, -на, -не 
фата́льність, -ности, -ності, -ністю 
фати́ґа, -ґи, -зі; -ти́ґи, -ти́ґ
фа́тум, -му, -мові
фах, -ху́, у -ху́ і -хові; фа́хи, -хів
фахіве́ць, фахівця́, -це́ві; -хівці ́ , -ці ́в
фахови́й, -ва́, -ве́
фаши́зм, -му, -мові
фаши́ст, -та; -ши́сти, -тів
фаши́стка, -тки, -тці; -ши́стки, -ши́сток
фаши́стський, -ка, -ке
февд, фе́вду = фео́д
февда́л, -ла; -ли, -лів 
февдалі ́зм, -му, -мові
февда́льний, -на, -не 
федералі ́зм, -му, -мові
федералі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
федера́льний, -на, -не 
федерати́вний, -на, -не 
федера́ція, -ції, -цією; -ції, -цій 
федеро́ваний, -на, -не 
федерува́ти, -ру́ю, -ру́єш з ким 
Фе́дір (рідше Хве́дір), Фе́дора, -рові, -доре! Фе́дорович, -ча. Фе́дорівна, -вни. Фе́дорів, -рова, 

-рове
Фе́дченко, -ка, -кові (прізв. від Федько́)
феєри́чний, -на, -не
феє́рія, -рії, -рією; -є́рії, -рій
фейлето́н, -на; -то́ни, -нів (фр.)
фейлетоні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
фейлето́нний, -на, -не
Фе́лікс, -кса (ім’я)
фельд’є́гер, -ря; -гері, -рів (нім.)
фельдма́ршал, -ла; -шали, -лів
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фельдма́ршальський, -ка, -ке
фельдфе́бель, -беля; -белі, -лів
фе́льдшер, -ра; -рі, -рів
фе́льдшерка, -рки, -рці; -шерки, -шерок
фе́льдшерський, -ка, -ке 
Фельшти́н, -на, в -ні (м.)
фельшти́нський, -ка, -ке
феміні ́зм, -му, -мові
феміні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів 
феміні ́стка, -стки, -стці; -ні ́стки, -ні ́сток
Фенельо́н, -на (фр. письм. Fenelon)
фе́нікс, -кса; фе́нікси, -ксів
фено́ме́н, -ну; -ме́ни, -нів
феномена́льний, -на, -не
фео́д, -ду; фео́ди, -дів
фера́льний, -на, -не
Фердіна́нд, -да (ім’я)
фе́рма, -ми; фе́рми, ферм
ферме́нт, -ту; -ме́нти, -тів
ферментува́ння, -ння
фе́рмер, -ра; -мери, -рів
фе́рмерський, -ка, -ке
Фе́рро (острів), не відм.
фе́ртик, -ка; -тики, -ків
феру́ла, -ли, -лі, -лою (лат.)
Фе́ська, -ки, -сьці; Фе́сьчин, -на, -не
фети́ш, -ти́шу, -шеві; -ти́ші, -шів
фетиши́зм, -му, -мові 
фетишува́ти, -шу́ю, -шу́єш 
фехтува́льний, -на, -не 
фехтува́ння, -ння, -нню 
фехтува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
фешене́бельний, -на, -не 
Фе́щенко, -ка, -кові (прізв.) 
фе́я, фе́ї, фе́єю; фе́ї, фей 
фи́глі, -лів = звич. фі ́глі, -лів 
Филимо́н, -на, Филимо́нович, -ча. Филимо́нівна, -вни. Филимо́нів, -нова, -нове
фи́нтик, -ка = фе́ртик
фи́ркати, -каю, -каєш 
фі ́бра, -ри; фі ́бри, -бер і -брів 
фібри́н, -ну, -нові 
фі ́гель, -гля; фі ́глі, -глів (Укр. Пр.) і фі ́ґель, -ґля; фі ́ґлі, -ґлів (польське figiel)
фіглюва́ти і фіґлюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
фігля́р і фіґля́р, -ля́ра, -рові; -ля́ри, -рів (польське figlarz) 
фігля́рство і фіґля́рство, -ва, -ву 
фігу́ра, -ри; -гу́ри, -гу́р (геометр.) 
фігура́льний, -на, -не 
фігура́нт, -та; -ра́нти, -тів 
фігу́рний, -на, -не 
фігурува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
фі ́ґа, -ґи, -зі; фі ́ґи, фіґ
Фіґаро́ (герой комедії Бомарше), не відм.
Фіґеро́а (есп. прізв.), не відм. 
Фі ́ґнер, -ра (прізв.) 
фіґу́ра, -ри; -ґу́ри, -ґу́р (хрест на роздоріжжі в Захід. Укр.; з польськ.)
фі ́зик, -ка; -зики, -ків
фі ́зика, -ки, -ці
фізи́чний, -на, -не
фізіогно́міка, -ки, -ці
фізіокра́т, -та; -кра́ти, -тів
фізіократи́чний, -на, -не
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фізіо́лог, -га; -логи, -гів
фізіологі ́чний, -на, -не
фізіоло́гія, -гії, -гією
фізіономі ́ст, -та; -мі ́сти, -тів
фізіономі ́стка, -ки, -стці
фізіоно́мія, -мії, -мією
фізія́тр, -ра; -я́три, -рів 
фізія́трика, -ки, -ці 
фізіятри́чний, -на, -не
фізіятрі ́я, -рі ́ ї, -рі ́єю 
фізкульту́ра, -ри, -рі 
фізкульту́рник, -ка; -ники, -ків 
фікса́тор, -ра; -тори, -рів 
фікса́ція, -ції, -цією 
фіксо́ваний, -на, -не 
фіксува́ння, -ння, -нню 
фіксува́ти, -ксу́ю, -ксу́єш
фікти́вний, -на, -не 
фікти́вність, -ности, -ності, -ністю 
фі ́кція, -ції, -цією; фі ́кції, -цій 
філале́т, -та; -ле́ти, -тів 
філантро́п, -па; -ро́пи, -пів 
філантропі ́чний, -на, -не 
філантро́пі ́я, -пі ́ ї, -пі ́єю 
Філаре́т, -та (ім’я) 
філателі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
філате́лі ́я, -лі ́ ї (гр.) 
філе́ (фр.), не відм. (н. р.) 
філе́р, -ле́ра; -ле́ри, -рів (фр.) 
філіґра́н, -ну (ч. р., польськ. filigran) і філіґра́на, -ни (ж. р., італ. la filigrana)
філіґра́новий, філіґра́нний 
філіжа́нка, -ки, -нці; -жа́нки, -нок 
Філі ́пп, -лі ́ппа (ім’я, фр. Philippe, нім. Philipp) 
філі ́ппіка, -ки, -ці; -ппіки, -ппік
Філіппі ́ни, -нів або Філіппі ́нські острови́
Філі ́ппо (іт. ім’я), не відм.
Філіппо́піль, -поля (м.)
філі ́стер, -тера; -тери, -рів (нім. з гр.)
філі ́стерство, -ва, -ву
філі ́стерський, -ка, -ке
фі ́лія, -лії, -лією; фі ́лії, фі ́лій
філія́л, -ла; -я́ли, -лів
філія́льний, -на, -не
філогене́за, -зи; -не́зи, -не́з (гр.)
філоге́нія, -нії, -нією (гр.)
філоксе́ра, -ри, -рі 
філо́лог, -га; -логи, -гів 
філологі ́чний, -на, -не 
філоло́гія, -гії, -гією (гр.) 
філо́соф, -фа; -софи, -фів 
філософі ́чний, -на, -не 
філосо́фія, -фії, -фією 
філосо́фствувати, -вую, -вуєш
філосо́фський, -ка, -ке
Філяде́льфія, -фії (м. Philadelphia); філяде́льфський, -ка, -ке
фі[о́]льва́рок, -рка; -ва́рки, -рків
фільдеко́с, -су, -сові
фільдеко́совий, -ва, -ве
фільдепе́рс, -су; фільдепе́рсовий
фільм, -ма; фі ́льми, -мів
фільтр, -тра; фі ́льтри, -трів
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фільтра́ція, -ції, -цією
фільтро́ваний, -на, -не
фільтрува́ння, -ння, -нню
фільтрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
фімія́м, -му = тимія́м
фін, -на; фі ́ни, фі ́нів
фіна́л, -лу, у -лі; -на́ли, -лів
фіна́нси, -сів, -сам
фінанси́ст, -та; -си́сти, -тів
фінві ́дділ, -лу, у -лі; -діли, -лів
фі ́нік, -ка; -ніки, -ків
фінікі ́єць, -кі ́йця; -кі ́йці, -ців
Фінікі ́я, -кі ́ ї, -кі ́єю; фінікі ́йський, -ка, -ке
фі ́ніковий, -ва, -ве
фінінспе́ктор, -ра; -тори, -рів
фі ́ніш, -шу (англ.)
фінля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців
Фінля́ндія, -дії, -дією
фінля́ндський, -ка, -ке
Фі ́нська зато́ка, -ської зато́ки
фі ́нський, -ка, -ке
фіра́нка, -нки, -нці; -ра́нки, -ра́нок
фі ́рма, -ми; фі ́рми, фірм
фі ́рман, див. фу́рман
фі ́ртка і хві ́ртка, -тки, -тці; ф[хв]і ́ртки́, ф[хв]і ́рто́к
фісгармо́нія, -нії, -нією; -мо́нії, -ній
фіска́л, -ла; -ка́ли, -лів
фіска́льний, -на, -не
фі ́сту́ла, -ли; -тули, -тул (лат.)
Фі ́хте (нім. філ. Fichte), не відм.
фіхтія́нство, -ва, -ву
фія́кр, -кра; фія́кри, -рів 
фія́л, -ла; фія́ли, -лів
фія́лка, -лки, -лці; -я́лки, -я́лок 
фія́ско (іт.), не відм. 
фйорд, -да; фйо́рди, -дів
Флавія́н, -на, Флавія́нович, -ча. Флавія́ніва, -вни
фланг, -гу; фла́нги, -гів (гр.)
фле́гма, -ми (гр.)
флегма́тик, -ка; -тики, -ків
флегмати́чний, -на, -не
фле́йта, -ти; фле́йти, флейт 
фле́ксія, -ксії, -ксією; фле́ксії, -ксій
флі ́ґель, -ґеля; -ґелі, -ґелів (нім. der Flügel)
флірт, -ту, -тові
фліртува́ння, -ння, -нню
фліртува́ти, -ту́ю, -ту́єш
флоя́ра, -ри; -я́ри, -я́р
флю́ґер, -ра; -ґери, -рів (нім.)
флюс, -са; флю́си, -сів
фля́ки, -ків, -кам
фляко́н, -на; -ко́ни, -нів
фляма́ндець, -дця; -ма́ндці, -ців
Фляма́ндія, -дії, -дією
фляма́ндський, -ка, -ке
флямі ́нґо, -ґа, -ґу
Фляммаріо́н, -на (фр. астр.)
Фля́ндрія, -рії; фля́ндрський, -ка, -ке
фляне́ля, -лі, -лею (фр.) 
флане́льовий, -ва, -ве
фляне́р, -ра; -не́ри, -рів (фр.)
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флянува́ти, -ну́ю, -ну́єш
Фльобе́р, -ра (фр. письм. Flaubert)
фльо́ра, -ри, -рі 
фльореа́ль, -ля, у -лі (8-ий м. у фр. респ. кал.)
фльоренті ́єць, -ті ́йця; -ті ́йці, -ців
фльоренті ́йський, -ка, -ке
Фльоре́нція, -ції, -цією
Фльорі ́да, -ди (півострів)
фльо́та, -ти, -ті; фльо́ти, фльот
фльоти́лія, -лії, -лією (іт. flottiglia)
фльо́тський, -ка, -ке 
Фо́єрбах, -ха (нім. філ. Feuerbach)
фо́єрверк, -ка; -рки, -рків (нім.)
фойє́ (за фр. вим. фуає́, le foyer; за літ. трад. пишемо фойє́), не відм. (н. р.) 
Фока́, -ки́, Фо́ко! Фо́кович, -ча. Фо́ківна, -вни. Фо́чин, -на, -не і Фо́ків, -кова, -кове 
фокстер’є́р, -ра; -є́ри, -рів
фокстро́т, -ту (танок) 
фо́кус, -са; -куси, -сів 
фо́ліо (лат.), не відм. 
фолія́нт, -та; -лія́нти, -тів
фо́лькльо́р, -ру (за англ. вим. фо́кльор, (folklore)
фолкльори́ст, -та; -ри́сти, -тів
фолкльо́рний, -на, -не
фонд, фо́нду; фо́нди, -дів
фоне́ма, -ми; -не́ми, -не́м
фоне́тик, -ка; -тики, -ків
фоне́тика, -ки, -ці
фонети́чний, -на, -не
фоно́граф, -фа; -графи, -фів
Фонтене́ль, -ля (фр. письм. Fontenelle)
фора́йтор, -ра; -тори, -рів (нім. der Vorreiter)
форди́зм, -му, -мові (від прізв. Форд)
фо́рзац, -цу; -заци, -ців
фо́рма, -ми; фо́рми, форм
формалі ́зм, -му, -мові
формалі ́н, -ну, -нові
формалі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
форма́льний, -на, -не
форма́льність, -ности, -ності, -ністю
форма́т, -ту; -ма́ти, -тів
форма́ція, -ції, -цією 
формо́ваний, -на, -не
формува́льний, -на, -не
формува́ння, -ння, -нню
формува́ти, -му́ю, -му́єш
фо́рмула, -ли; фо́рмули, -мул
формулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
формуля́р, -ра, в -рі; -ля́ри, -рів
формульо́ваний, -на, -не
Форнарі ́на, -ни (ж. ім’я) 
форпо́ст, -ту; -по́сти, -тів 
форсо́ваний, -на, -не
форсува́ння, -ння, -нню
форсува́ти, -су́ю, -су́єш 
форт, -ту; фо́рти, -тів
фортепія́но, -на, -ну; -пія́на, -пія́н
фортепія́новий, -ва, -ве
форте́ця, -ці, -нею; -те́ці, -те́ць
фортифікаці ́йний, -на, -не
фортифіка́ція, -ції, -цією
форту́на, -ни, -ні (щастя)
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фо́рум, -му; -руми, -мів
фо́ршляґ, -ґа; -ґи, -ґів (нім.)
фо́сфор, -ру, -рові
фосфоресце́нція, -ції, -цією
фосфориза́ція, -ції, -цією
фосфоризо́ваний, -на, -не 
фосфоризува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
фосфори́т, -ту; -ри́ти, -тів 
фосува́ти, -су́ю, -су́єш 
фоте́ль, -те́ля; -те́лі, -лів 
Фо́тій, -тія, -тієві, -тію! Фо́тійович, -на, Фо́тіївна, -ївни. Фо́тіїв, -тієва, -тієве
фотограмме́трія, -рії, -рією 
фото́граф, -фа; -графи, -фів
фотографі ́чний, -на, -не 
фотогра́фія, -фії, -фією 
фотографува́ння, -ння, -нню 
фотографува́ти, -фу́ю, -фу́єш 
фотоґравю́ра, -ри; -вю́ри, -вю́р 
фотоетю́д, -да; -тю́ди, -дів 
фото-кіноприла́ддя, -ддя 
фото-кіноте́хнікум, -му 
фотолітогра́фія, -фії, -фією 
фототи́пія, -пії, -пією 
фотохе́мія, -мії, -мією 
фраґме́нт, -ту; -ме́нти, -тів (лат. fragmentum)
фраґмента́рний, -на, -не 
фра́за, -зи; фра́зи, фраз 
фразеологі ́чний, -на, -не 
фразеоло́гія, -гії, -гією 
фразе́р, -ра; -зе́ри, -рів 
фразе́рка, -рки; -зе́рки, -зе́рок 
фразува́ти, -зу́ю, -зу́єш
фрак, -ка, у -ку; фра́ки, -ків 
фракці ́йний, -на, -не 
фракці ́йність, -ности, -ності, -ністю
фракціоне́р, -ра; -не́ри, -рів
фра́кція, -ції, -цією; -кції, -кцій 
франзо́ля, -лі, -лею; -зо́лі, -зо́ль 
франк, -ка; фра́нки, -ків 
Фра́нклін, -на (півн.-ам. учен.) 
Франко́, -ка́, -ко́ві (укр. письм.) 
фра́нко (іт.), не відм. 
Фра́нкфурт, -ту (м.); фра́нкфуртський, -ка, -ке
Франсуа́ (фр. ім’я Francois), не відм.
Франці ́ск, -ка (ім’я)
франціска́нець, -ка́нця; -ка́нці, -ців
франціска́нський, -ка, -ке
Фра́нція, -ції, -цією 
францу́женка, -нки, -нці; -женки, -женок
францу́з, -за; -цу́зи, -зів
францу́зький, -ка, -ке
фрахт, -ту; фра́хти, -тів
фрахтува́ти, -ту́ю, -ту́єш
фра́шка, -шки; фра́шки, -шок
фребели́чка, -чки, -чці; -ли́чки, -ли́чок
фре́белівський, -ка, -ке 
фребелі ́зм, -му, -мові
фреґа́та, -ти; -ґа́ти, -ґа́т (іт. la fregata)
фре́йліна, -ни; -ліни, -лін
френоло́гія, -гії, -гією
фре́ски, -сок, -скам
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фриво́льний, -на, -не
фриво́льність, -ности, -ності, -ністю
фриз, -за; (архіт.), -зу (тканини); фри́зи, -зів
фризе́р, -зе́ра; -зе́ри, -рів
фрикаде́ля, -лі; -де́лі, -де́ль
фрикати́вний, -на, -не
Фрі ́ґія, -ґії; фріґі ́йський, -ка, -ке
Фрі ́длянд, -ду, в -ді (м.)
Фрі ́дріх, -ха (нім. ім’я Friedrich)
фріз, -за; -зи, -зів
Фрізля́ндія, -дії, -дією
фройди́зм, -му
фройля́йн, не відм. (нім. das Fräulein)
фрондува́ти, -ду́ю, -ду́єш
фронт, -ту; фронти́, -ті ́в 
фронтиспі ́с, -са; -пі ́си, -сів 
фронтови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
фронто́н, -на; -то́ни, -нів
Фроси́на, -ни, -ні. Фроси́нин, -на, -не
фу́ґа, -ґи; фу́ґи, фуґ (нім.) 
фуґа́нок, -нка; -ґа́нки, -ків 
фуґа́с, -са; -ґа́си, -сів (фр.) 
фу́кати, -каю, -каєш 
фукси́н, -ну, -нові 
Фу́лтон, -на (ам. механік)
фуля́р, -ля́ру; -ля́ри, -рів 
фунда́мент, -ту; -менти, -тів
фундамента́льний, -на, -не
фунда́тор, -ра; -тори, -рів
фунда́торка, -рки; -торки, -рок
фунда́ція, -ції, -цією
фундува́ти, -ду́ю, -ду́єш 
функціона́льний, -на, -не
функціонува́ння, -ння, -нню 
функціонува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
фу́нкція, -ції, -цією; фу́нкції, -цій
фунт, -та; фу́нти́, -ті ́в. Два фу́нти
фунто́вий, -ва, -ве
фу́ра і ху́ра, -ри; ф[х]у́ри, ф[х]ур
фура́ж, -жу́, -же́ві, -же́м 
фурґо́н, -на; -ґо́ни, -нів (фр. le fourgon)
Фур’є́ (фр. учен. Fourier), не відм.
фур’єри́зм, -му, -мові
фур’єри́ст, -та; -ри́сти, -тів
фур’є́рський, -ка, -ке
фу́рія, -рії, -рією; фу́рії, -рій
фу́рман і ху́рман, -на; -мани, -нів
фу́рма́нка і ху́рма́нка, -нки, -нці
фурманува́ти і хурманува́ти, -ну́ю, -ну́єш
фуро́р, -ру, -рові
фуру́нкул, -ла; -кули, -лів
фурункульо́за, -зи, -зі
фут, -та; фу́ти, -тів
футбо́л, -лу, -лові
футболі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
футбо́льний, -на, -не
футля́р, -ля́ра, -рові; -ля́ри, -рів
футури́зм, -му, -мові
футури́ст, -та; -ри́сти, -тів
футуристи́чний, -на, -не
футури́стський, -ка, -ке
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ф’ю, виг.
ф’ю́кати, -каю, -каєш
Ф’ю́ме (м. Fiume), не відм.; ф’ю́мський
Х 
хаба́р, -ра́, -ро́ві; -барі ́ , -рі ́в
хаба́рник, -ка; -ники, -ків
хаба́рництво, -ва, -ву
хаба́рниця, -ці; -ниці, -ниць
хаба́рницький, -ка, -ке
хабо́ття, -ття, -ттю, -ттям
хава́вкання, -ння, -нню
хавту́р, -ту́ра́; -турі ́ , -рі ́в (ч. р.) і хавту́ра, -ри; -ту́ри, -ту́р (ж. р.)
хавту́рник, -ка; -ники, -ків
хавча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть
ха́джі ́й; -джія, -джію; -джії, -джіїв (ар.)
хазя́їн, -на, -нові, -не! хазяї ́(чоловік і жінка, господарі) і хазяїни́ (заможні селяни), хазяїв́, 

-зяя́м і хазяїні ́в, -зяїна́м
хазяйнови́тий, -та, -те 
хазяїнува́ння, -ння, -нню, в -нні 
хазяїнува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
хазя́йка, -ки, -ці; -зя́йки́, -зя́йо́к 
хазяйли́вий, -ва, -ве 
хазя́йство, -ва, -ву, на -ві 
хазя́йський, -ка, -ке 
хазя́йчин, -на, -не 
хазяюва́ння, -ння, -нню, в -нні 
хазяюва́ти, -зяю́ю, -зяю́єш 
хай, присл. = неха й 
халабу́да, -ди, -ді; -бу́ди, -бу́д 
халами́дник, -ка, -кові, -ку! -ники, -ків
хала́т, -та, в -ті; -ла́ти, -тів
халашта́н, -на; -та́ни, -нів 
халашта́ти, -та́ю, -та́єш і халаща́ти, -ща́ю, -ща́єш
Халде́я, -де́ї, -де́єю; халде́йський 
ха́ле́па, -пи, -пі; -лепи, -леп 
халту́ра, -ри, -рі; -ту́ри, -ту́р 
халту́рити, -ту́рю, -риш, -рять; не -ту́р, не -ту́рте
халту́рний, -на, -не
халу́па, -пи; -лу́пи, -лу́п 
халу́пник, -ка; -ники, -ків
халя́ва, -ви, -ві; -ля́ви, -ля́в
халя́вка, -вки, -вці; -вки́, -во́к
хальва́, -ви́, -ві ́
хамелео́н, -на; -о́ни, -нів
хаму́луватий, -та, -те
хан, ха́на, -нові; ха́ни, -нів
ха́нство, -ва, -ву
ха́нський, -ка, -ке
Ханько́у (кит. м.), не відм.
хао́с, -су, -сові, в -сі
хаоти́чний, -на, -не
ха́паний, -на, -не
хапани́на, -ни, -ні
хапа́ння, -ння, -нню, в -нні
хапа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
хапки́й, -ка́, -ке́
хапко́м, присл.
хапли́вість, -вости, -вості, -вістю
хап(о)ну́ти, -ну́, -не́ш
хапту́р, -ра́; -тури́, -рі ́в
хапту́рник, -ка; -ники, -ків
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хапту́рництво, -ва, -ву
харакі ́рі, треба гаракі ́рі
хара́ктер, -теру; -тери, -рів
характеризо́ваний, -на, -не
характеризува́ння, -ння, -нню
характеризува́ти, -зу́ю, -зу́єш
характери́стика, -ки, -ці; -тики, -тик
характеристи́чний, -на, -не 
характе́рний, -на, -не
характе́рник, -ка; -ники, -ків
характероло́гія, -гії, -гією 
харама́ркати і хама́ркати, -каю, -каєш
харапу́дитися, -пу́джуся, -дишся
Харбі ́н, -на́, -ну́ (м.)
харе́м, -му, в -мі; -ре́ми, -мів
харе́мний, -на, -не
Хари́та, -та, -ті, -рито! Хари́тин, -на, -не
Харити́на, -ни, -ні, -ти́но! Харити́нин, -на, -не 
Харито́н, -на. Харито́нович, -ча. Харито́нівна, -вни. Харито́нів, -нова, -нове
Харі ́бда, -ди, -ді (скеля)
Ха́рків, -кова, -кову, -ковом, в -кові; пів Ха́ркова
ха́рківець, -ківця; -ківці, -ців
ха́рківський, -ка, -ке
Ха́рківщина, -ни, -ні
харків’я́нин, -вина; -я́ни, -я́н
Харко́, -ка́, -ко́ві, Ха́рку!
харкоти́ння, -ння, -нню, в -нні
харкоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть
Харла́мп, -на, Харла́мпович, -ча. Харла́мпівна, -вни. Харла́мпів, -пова, -пове
харпа́к, -ка́; -паки́, -кі ́в
харпа́цтво, -ва, -ву
харпа́цький, -ка, -ке
ха́ртія, -тії, -тією; ха́ртії, -тій
харци́зник, -ка; -ники, -ків
харци́зство, -ва, -ву
харцизя́ка, -ки, -ці; -зя́ки, -зя́к
харцизя́цький, -ка, -ке
харч, ха́рчі, -чі, ха́рчю (ж. р.) і харч, -чу, -чеві, -чем (ч. р.); харчі ́ , -чі ́в, -ча́м 
харча́ти, харчу́, -чи́ш, -ча́ть 
харчі ́вня, -ні; -чі ́вні, -чі ́вень 
харчови́й, -ва́, -ве́
харчови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в 
харчува́ння, -ння, -нню, в -нні
харчува́ти(ся), -чу́ю(ся), -чу́єш(ся)
ха́та, ха́ти, ха́ті, в ха́ті; хати́, хат і хаті ́в, -та́м. Три (дві) ха́ти або три (дві) ха́ті. Три кра́йні 

ха́ти
ха́та-чита́льня, ха́ти-чита́льні
хати́нка, -нки, -нці; -ти́нки, -нок
ха́тка, -тки, -тці; хатки́, хато́к
ха́тній, -ня, -нє
хатчи́на, -ни; -чи́ни, -чи́н
ха́тяний, -на, -не
хаши́ш, -шу, -шеві; хаши́шовий, -ва, -ве 
хащ, ха́щу, -щеві (хмиз)
ха́ща, -щі, -щі, -щею; ха́щі, -щів
хвала́, -ли́, -лі ́
хвале́бний, -на, -не
хва́лений, -на, -не
хвали́ти, -лю́, хва́лиш, -лить, -лимо, -лите, -лять; хва́лячи
хвал(ь)ши́вий, в літ. мові фал(ь)ши́вий
хвалько́, -ка́, -ко́ві; -льки́, -лькі ́в
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хвалькови́тий, -та, -те
хвалькома́, хвалько́м, присл. 
хварту́х і фарту́х, -ха́, у -сі ́ ; -тухи́, -хі ́в
Хва́стів, -това, -ву, -вом (м. і ст.)
хва́стівський, -ка, -ке
Хва́стівщина, -ни, -ні
хва́цький, -ка, -ке
Хве́дір, -дора, -рові. Хве́дорович, -ча. Хве́дорівна, -вни; див. Фе́дір 
хверт, хве́рта; хве́рти, -тів 
хве́ртик, -ка; -тики, -ків 
хверцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
Хве́ська, -ськи, -сьці. Хве́сьчин, -на, -не = Фе́ська, Фе́сьчин
хви́жа, -жі, -жі; хви́жі, хвиж (хуртовина)
хвиле́вий, -ва, -ве
хвиле́вість, -вости, -вості, -вістю
хвили́на, -ни; -ли́ни, -ли́н
хвили́нний, -на, -не
хвили́нник і хвилівни́к, -ка (росл.)
хвилюва́ння, -ння, -нню, в -нні
хвилюва́тий, -та, -те 
хвилюва́ти(ся), -лю́ю(ся) -лю́єшся
хви́ля, -лі, -лею, -ле! хви́лі, хвиль
хвиля́стий, -та, -те
хвильови́й, -ва́, -ве́
Хвильови́й, -во́го (укр. письм.)
хви́ськати, -каю, -каєш 
хвица́ти, -ца́ю, -ца́єш і хвиця́ти, -ця́ю, -ця́єш
хвицну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
хви́ща, -щі, -щею
хві ́ртка і звич. фі ́ртка, -тки, -тці; -тки́, -то́к
хвіст, хвоста́, на хвості ́ ; хвости́, -сті ́в
хвоїн́а, -ни, -ні 
хво́ра і хо́ра, -рої, -рій; імен.
хво́рий і хо́рий, -ра, -ре; прикм.
хво́рий і хо́рий, -рого; -рі, -рих; імен.
хво́рість і хо́рість, -рости, -рості, -рістю; -рості, -стей 
хворі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш 
хворо́ба і хоро́ба, -би; -ро́би, -ро́б
хворобли́вий і хоробли́вий, -ва, -ве 
хворобли́вість, -вости, -вості
хворобли́во, присл.
хворосня́к, -ку́ = хмиз
хворо́ст, -ту і хво́рост, хво́росту 
хворости́на, -ни, -ні 
хворости́ння, -ння, -нню, в -нні 
хворува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
хе, хе-хе́, виг.
хе́кати, -каю, -каєш, -кає
хемі ́зм, -ма, -мові
хе́мік, -ка; -міки, -ків
хемі ́чний, -на, -не
хе́мія, -мії, -мією
Хе́мніц, -цу (м.)
Херсо́н, -со́ну, в -ні (м.)
херсо́нський, -ка, -ке
Херсо́нщина, -ни, -ні
херуви́м, -ма, -му
хи-хи́, виг.
хи́ба (вада, помилка), -би, -бі; хи́би, хиб; але хіба́, присл. 
хи́бити, хи́блю, -биш, -блять; не хиб, не хи́бте 
хибки́й, -ка́, -ке́
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хи́бко, присл. 
хи́бний, -на, -не
хи́бність, -ности, -ності, -ністю 
хи́бно, присл.
хи́жа, -жі, -жі, -жею; хи́жі, хиж
хижа́к, -ка́; -жаки́, -кі ́в
хижа́цтво, -ва, -ву
хижа́цький, -ка, -ке
хижа́чка, -чки, -чці; -жа́чки, -жа́чок
хи́жий, -жа, -же; хи́жі, -жих
хи́жка, -ки, -жці; хи́жки, хи́жок
хи́жо, присл.
хизува́тися, -зу́юся, -зу́єшся
хили́ти, хилю́, хи́лиш, хи́лять
хиля́ти, -ля́ю, -ля́єш 
хильну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
хильце́м, хи́льці, присл.
химе́ра, -ри; -ме́ри, -ме́р
химе́рний, -на, -не
химе́рник, -ка; -ники, -ків
химе́рниця, -ці; -ниці, -ниць
химе́рність, -ности, -ності, -ністю
химе́рно, присл.
химерува́ти, -ру́ю, -ру́єш
хи́моро́дити, -ро́джу, -ро́диш, -ро́дять; хи́моро́дь, -ро́дьте
хи́мородник, -ка; -ники, -ків
хи́мородь, -ді, -ді; -роді, -дей
хи́на, -на, -ні
хині ́н, -ну, -нові
хире́нний, -на, -не
хи́рий і хи́рний, -на, -не
хи́ріти, -рію, -рієш
хи́ря, -рі, -рею
хи́рявий, -ва, -ве
хист, хи́сту, -тові до чого
хисти́ти, хищу́, хисти́ш
хистки́й, -ка́, -ке́ = хитки́й
хита́ння, -ння; -та́ння, -та́нь і -та́ннів
хита́тися, -та́юся, -та́єшся 
хитки́й, -ка́, -ке́
хи́ткість, -кости, -кості, -кістю
хитну́тися, -ну́ся, -не́шся, -не́ться
хи́трий, -ра, -ре
хи́трість, -рости, -рості, -рістю
хи́трощі, -щів, -щам
хитрува́ння, -ння, -нню
хитрува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є; не хитру́й, не хитру́йте
хихи́кати, -каю, -каєш, -кають
хи́хіт, хи́хоту, -тові
хихітня́, -ні ́ , -не́ю
хихота́ти, -хочу́, -хо́чеш, -хо́чуть і хихоті ́ти, -хочу́, -хоти́ш, -хотя́ть
хихо́тня́ва, -ви, -ві
хіба́, присл.; хіба́ б, хіба́ ж, хіба́ ж то, хіба́ но, хіба́ то
хіба́що (хіба, тільки), присл., але хіба́ що́?
Хіва́, -ви́; хі ́вський, -ка, -ке
Хі ́вря, -рі, -рею, -ре! Хі ́врин, -на, -не
хід, хо́ду, на ходу́; хо́ди, -дів 
хідни́к -ка, в -ку; -ники́, -кі ́в
хілія́зм, -му, -мові (гр.)
хілія́ст, -та; -я́сти, -тів
Хі ́ни, Хін, звич. Кита́й
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хі ́нський, звич. кита́йський
Хіо́с, -су (острів); хіо́ський, -ка, -ке
хірома́нт, -та; -ма́нти, -тів 
хірома́нтія, -тії, -тією
хірома́нтка, -тки, -тці; -тки, -ток
Хіро́н, -на (гр. бог)
хірт, звич. хорт, хорта́; хорти́, -ті ́в
хіру́рг, -га; -ру́рги, -гів
хірургі ́чний, -на, -не
хірургі ́я, -гі ́ ї, -гі ́єю
хіто́н, -на, в -ні; -то́ни, -нів
хіть, хо́ті, хо́ті, хі ́ттю
хле́піт, -поту, в -поті
хлепта́ти, хлепчу́, хле́пчеш, -чуть; хлепну́ти, -ну́, -не́ш і хлебта́ти, хлебну́ти
хли́павка, -вки; -павки, -павок
хли́пання, -ння, -нню
хли́по́к, -пка́; хлипки́, -кі ́в
хліб, хлі ́ба, -бові, в хлі ́бі; хліба́ (збіжжя на полі) і хліби́ (буханці), -бі ́в, -ба́м
хліб-сі ́ль, хлі ́ба-со́ли
хлібеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
хлі ́бець, -бця; -бці, -бців
хліби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
хлі ́бний, -на, -не
хлібозаготі ́вни́й, -на́, -не́
хлібозагото́влення, -ння і хлібозаготі ́вля, -влі
хлібоїд́, -да; -їд́и, -дів
хліборо́б, -ба; -ро́би, -бів
хліборо́бний, -на, -не
хліборо́бство, -ва, -ву
хліборо́бський, -ка, -ке
хлі ́бчик, -ка, на -ку; -чики, -ків
хліб’я́, -б’я́ти, -б’я́ті, -б’я́м
хлів, хліва́, в -ву́; хліви́, -ві ́в
хлоп, хло́па; хло́пи, -пів
хло́пець, хло́пця, -пцеві, -пцем, хло́пче! і хло́пцю! хло́пці, -ців
хло́пство, -ва, -ву
хло́пський, -ка, -ке
хлопцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш
хлопча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
хлопча́чий, -ча, -че
хлопченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
хло́пчик, -ка, -кові, на -ку, -чику! -чики, -ків
хлопчи́сько, -ка, -кові, -ку! -чи́ська, -чи́ськ
хлоп’я́, -п’я́ти, -п’я́ті, -п’я́м
хлоп’я́га, -ги, -зі; -я́ги, -я́г
хлоп’я́чий, -ча, -че
хлор, -ру, -рові (гр.)
хлора́л, -лу, -лові
хлора́т, -ту (хем.)
хло́ристий, -та, -те
хлорі ́т, -ту (хем. chlorit)
хлородо́нт, -ту, -тові
хлорофо́рм, -му, -мові
хлороформува́ти, -му́ю, -му́єш
хло́ста і хльо́ста, -ти, -ті
Хло́я, Хло́ї (гр. ім’я)
хлюп, виг.; хлюп-хлюп
хлю́пання, -ння, -нню, в -нні
хлю́пати; -паю, -паєш 
хлю́пнути, -ну, -неш; хлю́пни́, -ні ́ть
хлюпоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть і хлюпота́ти, -почу́, -по́чеш, -чуть 
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хлющ, -ща́ (ч. р.) і хлю́ща, -щі (ж. р.)
хля́ґа, -ґи, -зі (негода) 
хля́нути, хля́ну, -неш
хльо́рка, -ки, -рці; хльо́рки, -рок
хльо́стати, -таю, -таєш
хма́ра, -ри, -рі; хма́ри, хмар
хмари́нка, -ри́нки, -нці; -ри́нки, -ри́нок
хма́ритися, -риться; хма́рся 
хма́рка, -ки, -рці; хмарки́, -ро́к
хма́рний, -на, -не
хма́рність, -ности, -ності, -ністю
хмарови́й, -ва́, -ве́
хмели́на, -ни; -ли́ни, -ли́н
Хмелі ́в, -ле́ва, -ле́ву (м.); хмелі ́вський, -ка, -ке
хмельни́й, -на́, -не́ 
хмельни́к, -ку́; -ники́, -кі ́в
Хмельни́цький, -кого, -кому
Хмельни́ччина, -ни, -ні
хмельови́й, -ва́, -ве́ і хмеле́вий, -ва, -ве
хмиз, хми́зу, в -зу́ 
хміль, хме́лю, хме́леві, хме́лем, хме́лю!
хму́ритися, -рюся, -ришся, -ряться; не хму́рся, не хму́ртеся
хмурни́й, -на́, -не́
хму́рно, присл.
хо́бот, -та; -боти, -тів
хов, -ву; хо́ви, -вів
хо́ваний, -на, -не
хова́ння, -ння, -нню, в -нні
хова́ти(ся), хова́ю(ся), -ва́єш(ся), -ва́ють(ся)
хо́взатися і ко́взатися, -заюся, -заєшся
ховзьки́й, -ка́, -ке́
хо́взько, присл.
ховра́х, -раха́; -рахи́, -хі ́в
ховрашо́к, -шка́; -шки́, -шкі ́в
хода́, -ди́, -ді ́ , на -ді ́
хода́к, -ка́; -даки́, -кі ́в
ходжа́лий, -ла, -ле
хо́джений, -на, -не
хо́дження і ході ́ння, -ння, в -нні
ходи́льниці (пристрій), -ниць і ходи́лиці, -лиць
ходи́ти, ходжу́, хо́диш, хо́дять; ходи́, ході ́м, ході ́ть; хо́дячи
ході ́льник (посланець), -ка; -ники
ході ́льниця, -ці; -цею; -ниці, -ниць
ході ́ння, -ння, -нню, в -нні
ходови́й, -ва́, -ве́
ходови́тий, -та, -те
ходя́чий, -ча, -че
ходьба́, би́, -бі ́
хоза́ри, -за́рів, -рам
хо́кей, див. го́кей
холе́ра, -ри, -рі
холе́рик, -ка; -рики, -ків
холери́на, -ни, -ні
холери́чний, -на, -не
холе́рний, -на, -не
хо́лод, хо́лоду, в -ді; холоди́, -ді ́в
холоде́ць, -лодцю́, в -дці ́
холоди́ти, -лоджу́, -ди́ш, -дя́ть
холодкува́тий, -та, -те 
холо́дна, -ної, -ній і холо́дня, -дні, в -дню
холодне́ча, -чі, -чі, -чею
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холо́дний, -на, -не
холодни́к, -ка́, в -ку́; -ники́, -кі ́в
холодні ́сінький, -ка, -ке
холодні ́сінько, присл.
холодні ́шати, -шаю, -шаєш 
холодні ́ше, присл. 
холодні ́ший, -ша, -ше 
хо́лодно, присл.
холоднува́тий, -та, -те 
холодо́к, -лодка́, в -дку́; -лодки́, -кі ́в
холо́нути, -ло́ну, -ло́неш; холо́нь, холо́ньмо, холо́ньте, холо́в 
холо́ша (штанина), -ші, -ші; -ло́ші, -ло́ш, -ло́шам 
Хома́, -ми́, -мі ́ , Хо́мо! Хо́мович, -ча. Хо́мі ́вна, -вни. Хоми́н, -на́, -не́ і Хо́мів, -мова, -мове
Хоми́ха, -хи, -сі, -ми́хо! Хоми́шин, -на, -не
хому́т, -та́; -мути́, -ті ́в
Хопе́р, Хопра́ (р.); хопе́рський 
хор, хо́ру, в -рі; хо́ри, -рів 
хора́л, -лу; -ра́ли, -лів 
хора́льний, -на, -не 
Хорва́тія, -тії; хорва́тський, -ка, -ке 
Хорва́тщина, -ни, -ні = Хорва́тія 
хореїч́ний, -на, -не 
хоре́й, -ре́я; -ре́ї, -ре́їв 
хореографі ́чний, -на, -не 
хореогра́фія, -фії, -фією 
хо́рий, див. хво́рий 
хори́ст, -та; -ри́сти, -тів 
хори́стка, -тки, -тці; -ри́стки, -ток 
хоро́ба, див. хворо́ба 
х(в)оробли́вий, -ва, -ве 
х(в)оробли́вість, -вости, -вості, -вістю
х(в)оробли́во, присл.
хоро́брий, -ра, -ре
хоро́брість, -рости, -рості, -рістю
хорови́тий, -та, -те
хорови́тість, -тости, тості, -тістю
Хоро́л, -ро́лу, в -ро́лі (р. і м.)
хоро́льський, -ка, -ке
Хоро́льщина, -ни, -ні
хорони́ти, -ню́, -ни́ш
хо́роше́, присл.
хо́рошень, -шеня; -шені, -нів
хоро́ший, -ша, -ше
хороши́ти(ся), -шу́(ся), -ши́ш(ся)
хороші ́ти, -ші ́ю, -ші ́єш
хорошкува́тий, -та, -те
хорт, -та; хорти́, -ті ́в 
Хорти́ця, -ці (острів); хорти́цький, -ка, -ке
х(в)орува́ти, -ру́ю, -ру́єш; не х(в)ору́й, -ру́йте на що 
хору́гва́, -ви́; хоруго́в, -гви́, -гві ́  = корогва́
хору́нжий, -жого; -ру́нжі, -жих 
хорунжі ́вна, -вни, -вні 
хосе́н, хісну́ = ко́ри́сть 
хосе́нний = кори́сний 
Хоти́н, -на́, в -ні ́  (м.) 
хоти́нський, -ка, -ке 
Хоти́нщина, -ни, -ні 
хоті ́ння, -ння, -нню, в -нні 
хоті ́ти, хо́чу, хо́чеш, хо́чуть і хті ́ти, хо́чу, хо́чеш, хтять 
хохітва́, -ви́, -ві ́  
хоч, хоча́, сп.; хоча́ б, хоча́ ж, хоч би, хоч же, хоч що 
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хо́ч-не-хоч; присл. 
храмува́ти, -му́ю, -му́єш
хребе́т, хребта́; хребти́, -ті ́в
хребе́тний, -на, -не
хребо́вці, -ців
хре́сний, -на, -не
хрест, хреста́, на хресті ́ ; хрести́, -сті ́в
хреста́тий і хреща́тий, -та, -те
хре́стик, -ка, на -ку; -стики, -ків
хрестови́й, -ва́, -ве́
хрестома́тія, -тії, -тією; -ма́тії, -тій
хрестоно́сець, -но́сця; -но́сці, -ців
хреща́тий, -та, -те
Хреща́тик, -ка, -кові, на -ку (вул. Воровсько́го в Ки́єві) 
хре́щик, -ка; -щики, -ків 
хризанте́ма, -ми; -те́ми, -те́м 
хризолі ́т, -ту, -тові 
хрипі ́ти, -плю́, -пи́ш, -пля́ть 
хрипки́й, -ка́, -ке́ 
хри́пко, присл. 
хрипли́вий, -ва, -ве 
хрипли́вість, -вости, -вості 
хри́пнути, -ну, -неш 
Христи́на, -ни, -ні, -ти́но! Христи́нин, -на, -не
христи́ни, -ти́н, -ти́нам 
христи́тися, -щу́ся, хри́стишся, -стяться; христи́вшися 
християни́н, -на; -я́ни, -я́н
христия́нство, -ва, -ву
христия́нський, -ка, -ке 
Христофо́р, -ра. Христофо́рович, -ча. Христофо́рівна, -вни 
Хри́стя, -ті, -те! Хри́стин, -на, -не 
хрище́ний, -на, -не; прикм. 
хри́щений, -на, -не; дієприкм. 
хрище́ник, -ка; -ще́ники, -ків 
хрище́ниця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
хри́ще́ння, -ння, -нню, в -нні 
хрін, хрі ́ну. До хрі ́на = до чо́рта (сила, багато) 
Хрістія́нія, -нії (м.) = Осло 
хрі ́я, хрі ́ ї; хрі ́ ї, хрій 
хроба́к, -ка́, -ко́ві; -ки́, -кі ́в 
хроба́цтво, -ва, -ву 
хробачо́к, -чка́ 
хромати́зм, -му, -мові 
хромати́чний, -на, -не 
хромолітогра́фія, -фії, -фією 
хро́ніка, -ки, -ці 
хроніка́льний, -на, -не 
хроніке́р, -ке́ра; -ке́ри, -рів 
хроні ́чний, -на, -не 
хроно́граф, -фа; -графи, -фів 
хронологі ́чний, -на, -не 
хроноло́гія, -гії, -гією 
хроно́метр, -тра; -но́метри, -трів 
хро́піт, -поту, в -поті 
хропі ́ти, хроплю́, -пе́ш; хропі ́в, -пі ́ла і хропти́, хропу́, -пе́ш; хріп, хропла́, хропли́ 
хрум, виг.
хру́мати, -маю, -маєш, -мають 
хрумті ́ти, -мчу́, -мти́ш, -мтя́ть 
хруні ́вський, -ка, -ке 
хрунь, -ня́; хруні ́ , -ні ́в 
хруп, виг.
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хру́пати, -паю, -паєш 
хрупоті ́ти, -почу́, -поти́ш, -потя́ть і хрупості ́ти, -пощу́, -пости́ш, -постя́ть
хруск, хру́ску, -кові 
хру́скати, -каю, -каєш 
хру́снути, -ну, -неш, -нуть 
хрусті ́ти, хрущу́, хрусти́ш, -стя́ть 
хрустки́й, -ка́, -ке́
хрусь, виг.
хрущ, -ща́, -ще́ві, -ще́м; -щі ́ , -щі ́в 
хру́щик, -ка; -щики, -ків
Хрущо́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
хряск, -ку, -кові, в -ску
хря́скіт, -коту, -котові, в -коті
хря́снути, -ну, -неш
хрящ, -ща́, -ще́ві; хрящі ́ , -щі ́в
хря́щик, -ка; -щики, -ків
хрящови́й, -ва́, -ве́
хти́вий, -ва, -ве
хти́вість, -вости, -вості, -вістю
хті ́ти, хо́чу, хо́чеш, хтять
хто, кого́, кому́, ким, на ко́му і на кім; до ко́го
хто б, ко́го б
хтобу́дь, когобу́дь, комубу́дь
хто ж, кого́ ж, хто ж таки́
хтоне́будь, когоне́будь, комуне́будь, з кимне́будь
хтось, кого́сь, кому́сь, кимсь і ки́мось, на кім(о)сь, при ко́мусь
хтось то, кого́сь то
ху́ґа, -ґи, -зі (хуртовина)
худи́й, -да́, -де́
худі ́бка, -ки, -бці
худі ́бчи́на, -ни, -ні
ху́днути, -дну, -днеш
худо́ба, -би, -бі
худо́жник, -ка; -ники, -ків
худо́жній, -ня, -нє
худо́жність, -ности, -ності, -ністю
худо́жньо, присл.
худорля́вий, -ва, -ве 
ху́к[х]ати і ху́хкати, -каю, -каєш 
ху́к[х]нути, -ну, -неш 
хуліга́н, -на; -га́ни, -нів (англ.) 
хуліга́нство, -ва, -ву 
хуліга́нський, -ка, -ке 
хунт, в літер. мові фунт, -та 
ху́ра і фу́ра, -ри, -рі; х[ф]у́ри, х[ф]ур, х[ф]у́рам 
хурди́га, -ги, -зі і хурди́ґа, -ґи, -зі 
ху́рман і звич. фу́рман, -на; -ни, -нів
х[ф]у́рма́нка, -нки, -нці
х[ф]урманува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
хурто́ви́на, -ни; -то́ви́ни, -то́ви́н 
хуртови́нний, -на, -не 
хурча́ти, хурчу́, -чи́ш, -ча́ть 
хурщи́к, -ка́; -щики, -кі ́в 
ху́стка, -тки, -тці; хустки́, хусто́к
ху́стя, -тя, -тю, -тям 
хуте́нько, хуте́сенько, присл. 
ху́тір, ху́тора; хутори́, -рі ́в 
хутіре́ць, -рця́; -рці ́ , -рці ́в 
хутірськи́й, -ка́, -ке́
хуті ́сінький, -ка, -ке 
хуті ́сінько, присл. 
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хутки́й, -ка́, -ке́
ху́ткість, -кости, -кості, -кістю 
ху́тко, присл.
хуторя́нин, -на; -ря́ни, -ря́н 
хуторя́нка, -нки, -нці; -ря́нки, -ря́нок 
хуторя́нство, -ва, -ву
хуторя́нський, -ка, -ке 
ху́тро, -ра, -ру; ху́тра, ху́т(е)р 
хутро́ваний, -на, -не 
хутрува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
хутря́ни́й, -на́, -не́
ху́тче, хутчі ́й, присл.
хутчі ́ш(е), присл.
хутчі ́ший, -ша, -ше
хух, -ху, в -ху. Ні ху́ху, ні ду́ху
ху́хати, ху́кати і ху́хкати, -каю, -каєш, -кають
Ц 
цале́вий, -ва, -ве
цалі ́вка, -ки, -вці; цалі ́вки, -вок
цаль, ца́ля, -леві; ца́лі, -лів
цапеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
цапи́ний, -на, -не
ца́пів, -пова, -пове
ца́пки, цапко́м, присл.
цапле́ний, -на, -не
цапо́к, -пка́; цапки́, -кі ́в
цапу́ра, -ри; -пу́ри, -пу́р
цар, -ря́, -ре́ві, -ре́м, ца́рю! царі ́ , -рі ́в, -ря́м
цар-зі ́лля, цар-зі ́лля, цар-зі ́ллю 
цара́т, -ту, -тові, при -ті 
Ца́ргород, -ду, в -ді (м.); царгоро́дський, -ка, -ке
царе́вич, -ча, -чеві; -вичі, -чів 
царе́нко, -ка, -кові; -ре́нки, -ків 
цареня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м 
цари́зм, -му = цара́т
ца́рина, -ни; -рини, -рин
ца́ринний, -на, -не
цари́цин, -на, -не; -цині, -них
цари́ця, -ці, -цею, -ри́це! -ри́ці, -ри́ць
царі ́в, -ре́ва, -ре́ве
царі ́вна, -ни; -рі ́вни, -рі ́вен
царевби́вця, -ці, -цею; -би́вці, -би́вців
царовбі ́йник, -ка; -ники, -ків 
царогу́б, -ба; -гу́би, -бів
царо́к, -рка́; царки́, -ркі ́в
ца́рство, -ва, -ву; ца́рства, царств
ца́рський, -ка, -ке
царюва́ння, -ння, -нню, в -нні
царюва́ти, -рю́ю, -рю́єш, -рю́є
цве́нькати, -каю, -каєш
цви́нтар, -ря, -реві, на -рі; -тарі, -рів
цвілля́, -лля́, -ллю́ 
цвіль, цві ́лі, цві ́лі, цві ́ллю
Цві ́нґлі (швайц. реф. Zwingli), не відм.
цвінґлія́нство, -ва, -ву
цвірінча́ти, -нчу́, -нчи́ш, -нча́ть
цвірі ́нь; цвірі ́нь-цвірі ́нь, виг.
цвірі ́нькання, -ння, -нню, в -нні
цвірі ́нькати, -каю, -каєш, -кає
цві ́ркати, -каю, -каєш = чви́ркати
цвірку́н, -на́; -куни́, -ні ́в
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цвірча́ти, -чу́, -чи́ш, -ча́ть
цвісти́, цвіту́, -те́ш, -ту́ть; цвів, цвіла́, цвіли́
цвіт, цві ́ту, -тові, в -ту́
цві ́чений, -на, -не
цвях, цвя́ха; цвя́хи, -хів
цвяха́р, -ря́, -ре́ві; -харі ́ , -рі ́в
цвяха́рня, -ні, -нею; -ха́рні, -ха́рень
цвяхо́ваний, -на, -не
цвяхови́й, -ва́, -ве́
цвяхува́ти, -ху́ю, -ху́єш
цвя́шок, цвя́шка, на -шку; -шки, -шків
це́бе́р, це́бра́, в -брі ́ ; цебри́, -брі ́в
це́бто, звичайно се́бто
цеге́льний, -на, -не
цеге́льник, -ка; -ники, -ків
цеге́льня, -ні, -нею; -ге́льні, -ге́лень
це́гла, -ли, -лі
цегли́на, -ни; -ли́ни, -ли́н
цегля́ни́й, -на́, -не́
цегля́р, -ра́, -ре́ві; -лярі ́ , -рі ́в
цеду́лка, -ду́лки, -лці; -ду́лки; -ду́лок
це́зар, -ря, -реві; -зарі, -рів 
цезари́зм, -му, -мові 
цезаропапі ́зм, -му, -мові 
цезу́ра, -ри; -зу́ри, -зу́р 
цей, ця, це, цього́, ціє́ї (і це́ї), цьому́, цій; ці, цих; до цьо́го 
Цейльо́н, -ну, на -ні (острів) 
цейльо́нський, -ка, -ке 
цейхга́вз, див. цойґга́вз 
Це́лебес, див. Селе́бес 
целіба́т, -ту, -тові 
целю́ля, -лі = кліти́на 
целюльо́за, -зи, -зі 
целюльо́зний, -на, -не 
целюльо́їд, -ду, -дові 
целюльо́їдний, -на, -не 
Це́льсій, -сія, -сієві, за -сієм 
цеме́нт, -ту; -ме́нти, -тів 
цементо́ваний, -на, -не 
цеме́нто́вий, -ва, -ве 
цементува́ння, -ння, -нню, в -нні 
цементува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
ценз, -зу, -зові; це́нзи, -зів 
це́нзор, -ра, -рові; -зори, -рів і -зорі, -рів 
це́нзорський, -ка, -ке 
цензорува́ння, -ння, -нню 
цензурува́ти, -ру́ю, -ру́єш (бути за цензора)
цензу́ра, -ри, -рі
цензу́рний, -на, -не
цензуро́ваний, -на, -не
цензурува́ння, -ння, -нню
цензурува́ти, -ру́ю, -ру́єш (контролювати)
цент, -та; це́нти, -тів 
цента́вр (кента́вр, -ра; -та́ври, -рів
центиме́тр, звич. сантиме́тр
центне́р, -ра; -не́ри, -рів
центр, -тра і -тру; це́нтри, -рів
центра́л, -лу, -лові; -ра́ли, -лів
централіза́ція, -ції, -цією
централі ́зм, -му, -мові
централізо́ваний, -на, -не
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централізува́ння, -ння, -нню
централізува́ти, -зу́ю, -зу́єш
централі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів
централісти́чний, -на, -не
централі ́стський, -ка, -ке
центра́льний, -на, -не
центри́зм, -му, -мові
центрофу́ґа, -ґи, -зі; -фу́ґи, -фу́ґ 
центуріо́н, -на; -о́ни, -нів 
цеппелі ́н, -на; -лі ́ни, -нів (дирижабль, від імени винах. Цеппелі ́н)
цера́та, -ти, -ті
цера́товий, -ва, -ве
це́рбер, -бера, -рові; -бери, -рів
церебра́льний, -на, -не
церези́на, -ни, -ні
церемонійма́йстер, -тра; -ма́йстри, -трів
церемо́нія, -нії, -нією; -мо́нії, -ній
церемонія́л, -лу; -я́ли, -лів
церемонія́льний, -на, -не
церемо́нний = мані ́рний
Цере́ра, -ри (римська богиня)
Церете́ллі (прізв.), не відм.
це́рква, -ви; церкви́, церко́в, -ква́м
це́рковка, -ки, -вці; -ковка, -вок
церко́вний, -на, -не
церо́ваний, -на, -не
церува́ти, -ру́ю, -ру́єш
цеса́рка, -ки, -рці; -са́рки, -са́рок
Цеті ́ньє́ (м.), не відм.
Це́ткін Кля́ра, Це́ткін Кля́ри 
цех, це́ху, в -хові; це́хи, -хів 
Цеха́нов, -ва, -ву, -вом (м.) 
цехі ́н, -на; -хі ́ни, -нів 
цехма́йстер, -тра; -ма́йстри, -рів 
цехмі ́стер, -мі ́стра; -мі ́стри, -трів 
цехови́й, -ва́, -ве́
циба́ти, -ба́ю, -ба́єш, -ба́є
циба́тий, -та, -те 
цибули́ння, -ння, -нню, в -нні 
Цибулі ́в, -ле́ва, -ле́ву, -ле́вом (село) 
цибулі ́вський, -ка, -ке 
цибу́ля, -лі, -лею; -бу́лі, -бу́ль 
цибу́ляний, -на, -не 
цибу́лька, -льки, -льці; -бу́льки, -бу́льок
цибу́х, -ха́; -бухи́, -хі ́в
цивіліза́тор, -ра; -тори, -рів 
цивіліза́торка, -рки; -торки, -торок 
цивіліза́торський, -ка, -ке 
цивіліза́ція, -ції, -цією 
цивілізо́ваний, -на, -не 
цивілізува́ти, -зу́ю, -зу́єш 
цивілі ́ст, -та; -лі ́сти, -тів 
циві ́льний, -на, -не 
ци́ган, -на; цига́ни, -га́н і -га́нів
циганеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
цига́нити, -га́ню, -ниш, -нять
цига́нка, -нки, -нці; -га́нки, -нок
цига́нський, -ка, -ке
циганува́тий, -та, -те
циганча́, -ча́ти, -ча́ті, -ча́м; -ча́та, -ча́т
циганя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
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цига́рка, -ки, -рці; -гарки́, -ро́к
цига́рни́ця, -ці, -цею; -ниці, -ниць
цизальпі ́нський, -ка, -ке
цизо́рик, -ка; -рики, -ків
цика́да, -ди; -ка́ди, -ка́д
цикл, -лу, в -клі; ци́кли, -лів
циклі ́зм, -му, -мові
циклі ́чний, -на, -не
цикло́н, -ну, в -ні; -ло́ни, -нів
цикло́п, -па; -ло́пи, -пів
циклопі ́чний, -на, -не
цикло́пський, -ка, -ке
цикля́ме́н, -на; -мени, -нів
цико́рій, -рію, -рієві (ч. р.) і цико́рія, -рія, -рії, -рією (ж. р.)
цику́та, -ти; -ку́ти, -ку́т
цилі ́ндер, -дра; -лі ́ндри, -дрів
циліндро́їд, -да; -ди, -дів 
цилю́рник і циру́льник, -ка; -ники, -ків
цилю́рня і циру́льня, -ні, -нею; -лю́рні, -рень і -ру́льні, -ру́лень 
цимба́ли, -ба́л, -ба́лам 
цимбали́ст, -та, -тові і цимбали́ста, -ти, -ті; -ли́сти, -ли́стів 
ци́на, -ни, -ні = о́ливо 
цинамо́н, -ну, -нові 
цинамо́новий, -ва, -ве 
цинга́, -ги́, -нзі 
ци́ндрити, -рю, -риш, -рять 
цині ́зм, -му, -мові 
ци́нік, -ка; -ніки, -ків 
цині ́чний, -на, -не 
цинкографі ́чний, -на, -не 
цинкогра́фія, -фії, -фією 
цино́бра, -ри, -рі 
ци́новий, -ва, -ве 
цирк, ци́рку, в -ку; ци́рки, -ків 
ци́рковий, -ва, -ве
циркулюва́ти, -лю́ю, -лю́єш
циркуля́р, -ра, в -рі; -ля́ри, -рів 
циркуля́рний, -на, -не
циркуля́ція, -ції, -цією
ци́ркуль, -куля; -кулі, -лів
циру́льник, -ка; -ники, -ків = цилю́рник
циру́льня, -ні, -нею; -ру́льні, -ру́лень = цилю́рня
цисте́рна, -ни; -те́рни, -те́рн
цистоскопі ́я, -пі ́ ї, -пі ́єю
цитаде́ля, -лі, -лею; -де́лі, -де́лей
цита́та, -ти; -та́ти, -та́т
цито́ваний, -на, -не
ци́тра, -ри; ци́три, цитр
цитри́на, -ни; -ри́ни, -ри́н
цитри́новий, -ва, -ве
цитува́ння, -ння, -нню
цитува́ти, -ту́ю, -ту́єш
цит, ци́тьте!
цифербля́т, -та; -бля́ти, -тів 
ци́фра, -ри; ци́фри, цифр
цифро́ви́й, -ва́, -ве́
ци́церо, -ра, -ру, -ром (шрифт)
ци́цька, -ки, -цьці; -цьки́, -цьо́к
ці ́вка, -вки, -вці; ці ́вки, ці ́вок 
ціди́лко, -ка, -ку; -ди́лка, -ди́лок
ціди́ло, -ла, -лу; ціди́ла, ціди́л 
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ціди́лок, -лка; -ди́лки, -лків 
ціди́ти, -джу́, ці ́диш, -дять 
ціка́вий, -ва, -ве
ціка́витися, -влюся, -вишся, ціка́вляться; ціка́вся, -ка́втесь 
ціка́вість, -вости, -вості, -вістю 
ціле́ць, цільця́; цільці ́ , -ці ́в 
ці ́лий, -ла, -ле 
цілина́, -ни́, -ні ́  
ціли́нний, -на, -не
ці ́лити, ці ́лю, ці ́лиш, ці ́лять; ціль, ці ́льте на кого-що, в що
цілі ́сінький, -ка, -ке 
ці ́лість, -лости, -лості, -лістю 
цілкови́тий, -та, -те 
цілко́м, присл.
ціло́ваний, -на, -не
цілоде́нний, -на, -не 
цілорі ́чний, -на, -не 
цілосві ́тній, -ня, -нє
цілува́ння, -ння, -нню, в -нні
цілува́ннячко, -чка, -чку
цілува́ти, -лу́ю, -лу́єш 
цілу́шка, -шки, -шці; -лу́шки, -лу́шок
цілю́щий і цілю́чий, -ча, -че
ціля́ти, -ля́ю, -ля́єш
ціль, ці ́лі, ці ́лі, ці ́ллю; ці ́лі, -лей
цільови́й, -ва́, -ве́ 
Ці ́ммервальд, -ду (м.); ці ́ммерва́льдський, -ка, -ке
Ці ́ммерман, -на, -нові (нім. прізв. Zimmermann)
ціна́, -ни́, -ні ́ ; ці ́ни, цін 
ціни́ти, ціню́, ці ́ниш, -нять 
ці ́нний, -на, -не 
цінни́к, -ка́, в -ку́; -ники́, -кі ́в
ці ́нність, -нности, -нності, -нністю; -нності, -стей
ціно́ваний, -на, -не
цінува́льник, -ка; -ники, -ків 
цінува́ння, -ння, -нню
цінува́ти, -ну́ю, -ну́єш, -ну́є; ціну́й, ціну́йте
Цінцінна́т Лю́цій, -та Лю́ція (рим. діяч)
цінь, -ні = ци́на (оливо)
ціп, ці ́па, на -пові; ціпи́, -пі ́в
ціпи́лно, -на; -пи́лна, -пи́лен
ціпов’я́з, -в’я́за; -в’я́зи, -зів
ціпо́к, -пка́, на -пку́; -пки́, -пкі ́в
Цірце́я, -це́ї, -це́єю
ці ́сар, -ря; ці ́сарі, -рів
ці ́сарський, -ка, -ке
ціха́, -хи́; ці ́хи, ціх; ці ́шка, -ки, -ці
Ціцеро́н, -на, -нові
ція́ністий, -та, -те
цмо́кати, -каю, -каєш
цно́та, -ти; цно́ти, цнот
цнотли́вий, -ва, -ве
цо́йґгавз, -зу; -га́взи, -зів (нім. Zeughaus)
цо́кати, -каю, -каєш, -кає; цо́кнути, цокну, -неш, -не 
цо́кіт, -коту, в -коті 
цо́коль, -колю; -колі, -колів 
цокота́ння, -ння, -нню, в -нні 
цокота́ти, -кочу́, -ко́чеш, -ко́чуть, не цокочи́, не -кочі ́ть і цокоті ́ти, -кочу́, -коти́ш, -котя́ть, не 

цокоти́, -коті ́ть або сокота́ти, сокоті ́ти
цокоту́ха, -хи, -сі; -ту́хи, -ту́х 
Цо́нев, -ва, -ву, -вим (болг. прізв.)
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цуґ, цу́ґу, цу́ґом
цука́т, -та; -ка́ти, -тів
цуке́рок, -ке́рка; -ке́рки, -рків (ч. р.) і цуке́рка, -ки; -ке́рки, -ке́рок (ж. р.)
цу́кор, цу́кру, в -крі 
цукрова́р, -ра; -вафри, -рів
цукрова́рня, -ні, -нею; -ва́рні, -ва́рень
цукрова́рство, -ва, -ву 
цукрова́рський, -ка, -ке 
цукротре́ст, -ту, в -ті 
цукрува́тіти, -тію, -тієш 
цупки́й, -ка́, -ке́ 
цу́пкість, -кости, -кості, -кістю
цу́пко, присл.
цура́ння, -ння, -нню
цура́тися, -ра́юєя, -ра́єшся кого, чого
цуру́палля, -лля, -ллю
цуру́палок, -лка; -палки, -лків
цуценя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
цу́цик, -ка; -цики, -ків
Цшо́кке (нім. письм. Zschokke)
цю́кання, -ння, -нню, в -нні 
Цю́ріх, -ху, в -сі (м. Zürich); цю́ріхський, -ка, -ке
цю́ця, -ці, -цею; цю́ці, цюць
ця́мри́на, -ни; -рини, -рин
ця́мри́ння, -ння, -нню
ця́тка, -тки, -тці; ця́тки́, ця́то́к
цятко́ваний, -на, -не
цяткува́ння, -ння, -нню
цяткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ця́ця, -ці, -цею; ця́ці, цяць
цяця́нка, -нки, -нці; -ця́нки, -нок
ця́цька, ця́цьки, ця́цьці; цяцьки́, цяцьо́к
цяцько́ваний, -на, -не 
цяцькува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
цькува́ння, -ння, -нню 
цькува́ти, цькую́, цькує́ш, цькує́
Ч 
чаба́н, -на́; -бани́, -ні ́в
чабане́нко, -ка, -кові 
чабані ́в, -но́ва, -но́ве 
чаба́нство, -ва, -ву 
чаба́нський, -ка, -ке 
чабанува́ння, -ння, -нню, -нням 
чабанува́ти, -ну́ю, -ну́єш 
чабара́шка, -шки, -шці 
чави́ти, чавлю́, ча́виш, ча́влять
чаву́н, -ну́ (металу) і -на́ (посуду); -вуни́, -ні ́в
чаву́нний, -на, -не 
чавуно́вий, -ва, -ве
чага́р, -ря́, -ре́ві; -гарі ́ , -рі ́в
чагарни́к, -ку́, в -ку́; -ники́, -кі ́в
чад, ча́ду, в -ду́
чади́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
ча́діти, -дію, -дієш
чадни́й, -на́, -не́
чає́вий і чайови́й, -ва́, -ве́ (від чай)
чаєня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та
ча́єчка, ча́єчки, ча́єчці; ча́єчки, -чок
чаїн́ий, -на, -не (від ча́йка) 
чай, ча́ю, ча́єві, ча́єм, у ча́ї і у чаю́; чаї,́ чаїв́, чая́м 
ча́йка, -ки, -ці; ча́йки́, ча́йо́к 
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Ча́йка, -ки, -ці (прізв.). Ча́йчин, -чина, -чине 
чайови́й, -ва́, -ве́
чаклува́ння, -ння, -нню, в -нні 
чаклува́ти, -клу́ю, -клу́єш
чаклу́н, -на́; -луни́, -ні ́в 
чаклу́нка, -нки, -нці; -лу́нки, -нок
чаклу́нський, -ка, -ке 
чала́пати, -паю, -паєш, -пає
ча́лий, -ла, -ле
чалма́, -ми́; ча́лми, чалм
чапленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т 
Чапли́ґін, -на, -нові, -ном (рос. пр.)
ча́плин, -на, -не (від ча́пля) 
Ча́плін Ча́рлі, Ча́пліна Ча́рлі (півн.-ам. кіно-актор)
ча́пля, -лі, -лею, ча́пле! ча́плі, ча́пель
чапра́к, -ка́; -раки́, -кі ́в
чар, ча́ру, -рові, в чару́; ча́ри, ча́рів
чарда́к, -ка́; -даки́, -кі ́в
ча́ри, ча́рів, -рам
чарівли́вий, -ва, -ве
чарівни́й, -на́, -не́
чарівни́к, -ка́, -ко́ві, -ку́! -ники́, -кі ́в
чарівни́цтво, -ва, -ву
чарівни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
чарівни́цький, -ка, -ке
чарівни́чий, -ча, -че
чарівни́чин, -на, -не
ча́рка, -ки, -рці; чарки́, чаро́к
Чарлз, -за (англ. ім’я) 
ча́рочка, -чки, -чці; -рочки́, -рочо́к 
чарти́зм, -му, -мові
чарти́ст, -та; -ти́сти, -тів
чарува́ння, -ння, -нню, в -нні
чарува́ти, -ру́ю, -ру́єш, -ру́є
чару́нка, -ки, -нці
чару́юче, присл.
час, ча́су́, -сові, на часі ́ ; часи́, -сі ́в
час від ча́су, присл.
часи́нка, -нки, -нці
час на ча́с, присл.
часни́й, -на́, -не́
часни́к, -ку́, -ко́ві, в -ку́
часо́ви́й, -ва́, -ве́
часо́к, -ска́, -ско́ві
ча́сом, присл.
часо́пис, -су, -сові, в -сі; -писи, -сів (ч. р.)
часопи́сний, -на, -не 
часте́нько, присл.
части́на, -ни; -ти́ни, -ти́н
части́нний, -на, -не
части́нність, -ности, -ності, -ністю
части́нно, присл.
часті ́ше, присл.
часті ́ший, -ша, -ше
ча́стка, -тки, -тці; ча́стки́, ча́сто́к
частко́вий, -ва, -ве
ча́сто, ча́сто-гу́сто, присл.
частокі ́л, -ко́лу, на -ко́лі; -ко́ли, -лів
ча́сточка, -чки, -чці; -точки, -точок
частува́ння, -ння, -нню, в -нні
частува́ти, -ту́ю, -ту́єш; часту́й, -ту́йте

601



Російсько-український словник ділової мови

ча́та, -ти; ча́ти, чат
чати́нний, -на, -не = шпилько́вий
чатівни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
чатови́й, -ва́, -ве́
чатува́ння, -ння, -нню, в -нні 
чатува́ти, -ту́ю, -ту́єш
чахо́ня, -ні, -нею; -хо́ні, -хо́нь
ча́ша, -ші, -ші, -шею; ча́ші, чаш 
ча́шка, -шки, -шці; чашки́, чашо́к 
чвала́ти, -ла́ю, -ла́єш
чва́лом, чвале́м, присл.
чва́нитися, -нюся, -нишся; не чва́нься, чва́ньмося, чва́ньтеся чим
чванли́вий, -ва, -ве
чвань, -ні, -ні, чва́нню
чванько́, -ка́, -ко́ві; -ньки́, -кі ́в
чванькови́тий, -та, -те
чванькови́тість, -тости, -тості
чванькува́тий, -та, -те 
чванькува́тість, -тости, -тості 
чва́ра, -ра; чва́ри, чвар 
чве́ртка, -тки, -тці; чве́ртки, -ток 
чвертува́ти, -ту́ю, -ту́єш
чверть, чве́рти, -ті, чве́ртю; чве́рті, -тей
чвир, чви́ру, -рові
чви́ркати, -каю, -каєш; чви́ркнути, -кну, -кнеш
чві ́рка, -ки, -рці; чві ́рки, -рок
чвя́кати, -каю, -каєш; чвя́кнути, -кну, -кнеш
чебре́ць, -рецю́, -це́ві, на -реці ́  
чевероно́гий, -га, -ге 
че́знути, че́зну, -неш 
чек, -ка, -ку, в -кові; че́ки, -ків
чека́ння, -ння, -нню, в -нні 
чека́ти, -ка́ю, -ка́єш кого-чого і на кого-що
че́ковий, -ва, -ве
Челя́бінськ, -ку, в -ку (р. м.)
челя́бінський, -ка, -ке 
челя́дник, -ка; -ники, -ків
челя́дницький, -ка, -ке
че́лядь, -ді, -ді, че́ляддю
чемери́ця, -ці, -цею
Чемері ́вці, -рі ́вців і -рі ́вець (с.); чемері ́вський, -ка, -ке
чеме́рка, -ки, -рці; -ме́рки, -рок
че́мний, -на, -не
че́мність, -ности, -ності, -ністю
чемода́н, -да́на, в -ні; -да́ни, -нів
чемпіо́н, -на; -о́ни, -нів
чемпіона́т, -ту, -тові
чене́ць, звич. черне́ць
ченцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
че́нчик, -ка; -чики, -ків (зм. від черне́ць)
чепі ́га, -ги, -зі; -пі ́ги, -пі ́г
чепури́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
че́пурни́й, -на́, -не́
че́пурність, -ности, -ності, -ністю
че́пурно, присл.
чепуру́ха, -хи, -сі; -ру́хи, -ру́х
черва́, -ви́, -ві ́  (збірне)
че́рвень, че́рвня, -неві, в че́рвні; че́рвні, -внів
черви́вий, -ва, -ве 
черві ́нець, -ві ́нця; черві ́нці, -ців
черві ́нка, -нки, -нці
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червне́вий, -ва, -ве
черво́ний, -на, -не
червони́ти, -воню́, -ни́ш, -ня́ть
червоні ́ння, -ння, -нню
червоні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
че́рво́но, присл.
червоноармі ́єць, -мі ́йця; -мі ́йці, -ців
червоноармі ́йський, -ка, -ке
червонови́дий, -да, -де 
червоноґварді ́єць, -ді ́йця; -ді ́йці, -ців
червоноґварді ́йський, -ка, -ке
червоножо́втий, -та, -те
червонокольо́рий і червонокольоро́вий, -ва, -ве
червонопра́порець, -порця; -порці, -ців
червонопра́порний, -на, -не 
червонува́тий, -та, -те
червонува́то, присл.
червоня́вий, -ва, -ве
червото́чина, -ни, -ні
червча́тий, -та, -те
червя́к, -ка́; -вяки́, -кі ́в
червячо́к, -чка́; -вячки́, -кі ́в
че́рга́, -ги́, -зі ́ ; че́рги, черг
чергови́й, -ва́, -ве́
черго́вість, -вости, -вості, -вістю
чергува́ння, -ння, -нню, в -нні
чергува́тися, -гу́юся, -гу́єшся
черева́тий, -та, -те
черева́тіти, -тію, -тієш
череви́к, -ка, -кові, в -кові; -ви́ки, -ків
череви́чок, -ви́чка; череви́чки, -ви́чок і -ви́чків
черевни́й, -на́, -не́
че́рево, -ва, -ву; че́рева́, чере́в і чері ́в, че́рева́м
череда́, -ди́; че́реди, чері ́д
чередни́к, -ка́, -ку́! -ники́, -кі ́в
чередни́ця, -ці, -цею; -дни́ці, -дни́ць
чередниче́нко, -ка, -кові; -че́нки, -ків
чере́жний, -на, -не
через кого, що; прийм. 
черезплі ́чник, -ка; -ники, -ків 
черемі ́си, -сів (народ); черемі ́ський 
Черемо́ш, -шу (р.); черемо́ський
чере́мха, -хи, -сі; чере́мхи, чере́мх
чере́нній зуб, -ннього зу́ба
черено́к, -ренка́, на -нку́; -ренки́, -нкі ́в
че́реп, -па; черепи́, -пі ́в
черепа́ха, -хи, -сі; -па́хи, -па́х
черепашеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
черепи́ця, -ці, -цею; -пи́ці, -пи́ць
черепо́к, -репка́, в -пку́; -репки́, -пкі ́в
чере́п’я, -п’я, -п’ю, -п’ям
череп’я́ний, -на, -не 
чересло́, -ла́, -лу́; -ре́сла, чере́сел
черешне́вий, -ва, -ве
чере́шня, -ні, -нею; чере́шні, чере́шень
чері ́дка, -ки, -дці; -рі ́дки, -рі ́док
чері ́нь, -ре́ні, -ре́ні, -рі ́нню; -ре́ні, -ре́ней (ж. р.) і чері ́нь, -реня́, -рене́ві, -рене́м; -рені ́ , -ні ́в (ч. 

р.) 
черк, виг.
черка́ння, -ння, -нню, в -нні 
Черка́си, -ка́с, -ка́сам (м.); черка́ський, -ка, -ке
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черкаси́н, -ну, -нові (матерія)
черкаси́новий, -ва, -ве
черка́ти, -ка́ю, -ка́єш; черкну́ти, -кну́, -кне́ш
Черка́щина, -ни, -ні 
черке́с, -ке́са; -ке́си, -сів
черке́ска, -ски, -сці; -ке́ски, -ке́сок
черке́ський, -ка, -ке
черкну́ти, -ну́, -не́ш
черне́тка, -тки, -тці; -не́тки, -не́ток
черне́цтво, -ва, -ву
черне́ць, ченця́, ченце́ві, че́нче! ченці ́ , -ці ́в і рідше черця́, черце́ві; черці ́ , -ці ́в
черне́цький, -ка, -ке
черне́чий, -ча, -че (від черне́ць)
черне́чити, -не́чу, -чиш, -чать (бути ченцем) = ченцюва́ти, -цю́ю, -єш
черни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
черни́чий, -ча, -че (від черни́ця)
черни́чити, -ни́чу, -ни́чиш (бути черницею)
черни́чка, -чки, -чці; -ни́чки, -ни́чок
Чернише́вський, -кого (рос. письм.)
Чернишо́в, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
Чернівці ́ , -нівці ́в і -ве́ць (м.); черніве́цький, -ка, -ке 
Черні ́гів, -гова, -гову, -говом, в -гові (м.)
черні ́гівець, -гівця, -вцеві; -гівці
черні ́гівка, -вки, -вці; -гівки, -гівок
черні ́гівський, -ка, -ке
Черні ́гівщина, -ни
Черня́вська, -кої, -кій (жін. прізв.)
Черня́вський, -кого, -кому (прізв.)
черпа́к, -ка́; -паки́, -кі ́в
че́рпаний, -на, -не
черпа́ння, -ння, -нню
черпа́ти, черпа́ю, -па́єш, -па́є
черстви́й, -ва́, -ве́
че́рствість, -вости, -вості, -вістю
че́рствіти, -вію, -вієш
че́саний, -на, -не
чеса́ння, -ння, -нню
чеса́ти, чешу́, че́шеш, че́ше, че́шемо, че́шете, че́шуть; че́шучи; чеши́, -ші ́ть
че́сний, -на, -не
че́сність, -ности, -ності, -ністю
че́сно, присл.
чесно́та, -ти; -но́ти, чесно́т 
честолю́бний, -на, -не 
честь, че́сти, че́сті, че́стю 
чесуча́, -чі ́ , -че́ю
чесуче́вий, -ва, -ве 
че́ський, -ка, -ке (від чех) 
четве́р, -рга́, -рго́ві; -тверги́, -гі ́в 
четверго́вий, -ва, -ве 
четверня́, -ні ́ , -не́ю; -верні ́ , -ре́нь 
че́тверо, -рох, -ром, -рома 
четверта́к, -ка́; -таки́, -кі ́в 
четве́ртий, -та, -те 
четверти́на, -ни; -ти́ни, -ти́н 
четверти́нний, -на, -не 
че́тверть, -ти, -ті, -ртю; -рті, -ртей 
четві ́рка, -ки; -ві ́рки, -ві ́рок 
четві ́рко, не відм. 
чех, че́ха, -хові, че́ху! че́хи, -хів
Че́хія, -хії, -хією
Че́хов, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
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чехо-слова́цький, -ка, -ке
Чехо-Слова́ччина, Чехо-Слова́ччини
чечеви́ця, -ці, -цею = сочеви́ця
чече́нець, чече́нця; -че́нці, -ців
чече́нський, -ка, -ке
чечі ́тка, -тки, -тці; -чі ́тки, -чі ́ток
чп, сп.; чи-чи; чи б, чи ж, чи ж бо́, чи ж то́, чи то́, чи що́ 
чига́ти, -га́ю, -га́єш на кого 
Чигири́н, -рина́, -рино́ві, -рино́м, в -рині ́  (м.)
чигири́нський, -ка, -ке
Чигири́нщина, -ни, -ні 
чи́жик, -ка; -жики, -ків
чий, чия́, чиє́; чийо́го, чиє́ї, чийо́му, чиїй́; чиї,́ чиїх́, чиїм́ 
чийбу́дь, чиябу́дь, чиєбу́дь 
чийне́будь, чияне́будь, чиєне́будь 
чийсь, чия́сь, чиє́сь; чийо́гось, чиє́їсь, чиїм́сь і чиїм́ось; чиїс́ь, чиїх́сь і чиїх́ось
чийсь то, чия́сь то, чиє́сь то
чи́колоток, -лотка, див. щи́колодка
чикри́жити, -кри́жу, -кри́жиш, чикри́жать; чикри́ж, -кри́жте 
чима́ли́й, -ла́, -ле́ 
чима́ло, присл.
чимду́ж, присл.
чимра́з, присл. = щора́з 
чимчикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
чин, чи́ну, -ном; чини́, -ні ́в. Таки́м чи́ном
чина́р, -ра = плята́н
чинба́р, -ря́, -ре́ві; -барі ́ , -рі ́в 
чинба́рити, -ба́рю, -ба́риш, -ба́рять; чинба́р, -ба́рте
чинба́рство, -ва, -ву
чинба́рський, -ка, -ке
чини́ти, чиню́, чи́ниш, чи́нять; чи́нячи
чи́нний, -на, -не
чи́нник, -ка; чи́нники, -ків
чи́нність, -нности, -нності, -нністю
чинш, чи́ншу, -шеві; чи́нші, -шів
чиншови́й, -ва́, -ве́
чиншови́к, -ка́; -вики́, -кі ́в
чиньба́, -би́, -бі ́
чи́рва, -ви (масть у картах)
чи́рка, -ки, -рці; чи́рки, чи́рок
чиря́к, -ка́; -ряки́, -кі ́в
чирякува́тий, -та, -те
чисе́льник, -ка; -ники, -ків
числе́нний, -на, -не
числе́нність, -нности, -нності, -нністю
числе́нно, присл.
числі ́вник, -ка; -ники, -ків
числівнико́вий, -ва, -ве
число́, -ла́, -лу́, в -лі ́ ; чи́сла, чи́сел
чисте́сенький, -ка, -ке
чисте́сенько, присл.
чи́стий, -та, -те
чи́стити, чи́щу, чи́стиш, чи́стять; чи́стячи; чисть, чи́стьмо, чи́стьте
чисті ́сінький, -ка, -ке
чи́сто, присл.
Чистяко́в, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
чита́льник, -ка, -кові, -нику! -ники, -ків, -кам
чита́льня, -ні, -нею; -та́льні, -та́лень
чи́танка, -нки, -нці; -танки́, -тано́к
чи́та́ння, -ння, -нню, в -нні
чита́ти, -та́ю, -та́єш, -та́є
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чита́цький, -ка, -ке
чита́ч, -ча́, -че́ві, -че́м, -та́чу! -тачі ́ , -чі ́в
читачі ́вський, -ка, -ке 
чите́ць, читця́, читце́ві; читці ́ , -ці ́в
читки́й, -ка́, -ке́ (від чита́ти). Читки́й шрифт
чи́ткість, -кости, -кості, -кістю 
чи́тко, присл.
читро́хи, присл.
чичеро́не (іт.), не відм. (ч. р.)
чичи́рк, присл., нічичи́рк
Чіка́ґо (м. Chicago), не відм.
чіка́ґський, -ка, -ке 
Чі ́ле (респ. Chile), не відм.; чі ́льський, -ка, -ке
чі ́льний, -на, -не 
чільце́, -ця́ (зм. від чо́ло) 
Чімароза (іт. комп. Cimarosa), не відм.
Чімбора́со (гора Chimborazo), не відм.
чіп, чопа́; чопи́, -пі ́в 
чіпа́ти, -па́ю, -па́єш кого, чого
чіпе́ць, чіпця́; чіпці ́ , -ці ́в
чіпки́й, -ка́, -ке́
чі ́пко, присл.
чіпля́ти(ся), -ля́ю(ся), -ля́єш(ся)
чіпо́к, -пка́; -пки́, -пкі ́в
чі ́п’я, -п’я, -п’ю, -п’ям 
Чі ́ріков, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
Чі ́чіков, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)
Чіта́, -ти́ (р. м.); чіті ́нський, -ка, -ке
чітки́й (виразний), -ка́, -ке́
чі ́ткість (виразність), -кости, -кості, -кістю
чі ́тко (виразно), присл.
Чіче́рин, -на, -нові, -ном (р. прізв.)
чкурну́ти, -ну́, -не́ш
член, чле́на; чле́ни, -нів
чле́нство, -ва, -ву
чле́нський, -ка, -ке;
чмир, чми́ру, в -рі (болото)
чмир, чмиря́; чмирі ́ , -рі ́в (нечупара) 
чми́хання, -ння, -нню
чми́хати, -хаю, -хаєш, -хає 
чо́біт, -бота; чо́боти, чобі ́т, -бо́тям, -бітьми́, в чобо́тях і в чо́ботах 
чобіто́к, -тка́; -бітки́, -кі ́в 
чобота́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в 
чобота́рство, -ва, -ву 
чобота́рський, -ка, -ке 
чоботи́сько, -ка; -ти́ська, -ти́ськів
чо́вгання, -ння, -нню, в -нні 
чо́ве́н, чо́вна́, в -вні ́ ; човни́, -ні ́в 
човна́р, -ря́; -нарі ́ , -рі ́в (майстер) 
човнови́й, -во́го (перевізник) 
човня́р, -ра́; -нярі ́ , -рі ́в (весляр)
човпти́, човпу́, -пе́ш, -пу́ть 
чого́сь, присл.; чого́сь то 
чоколя́да, -ди і шоколя́д, -ду 
чоколя́довий, -ва, -ве
чоло́, чола́, -лу́, на чолі ́ ; чо́ла, чіл і чо́лів
чолові ́к, -ка, -кові, -ві ́че! -віки́, -вікі ́в і (після числівн.) -ві ́к, -ві ́ка́м. П’ять чолові ́к і п’ять 

чолові ́ка
чолові ́цький, -ка, -ке
чолові ́чий, -ча, -че
чолові ́чина, -ни, -ні
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чолов’я́га, -ги, -зі
чоло́мкання, -ння, -нню, в -нні
чоло́мкатися, -каюся, -каєшся
чому́, присл.; чому́ ж, чому́ то
чому́сь, присл.; чому́сь то
Чо́рне мо́ре, -ного мо́ря
чорне́нький, -ка, -ке
чорне́сенький, -ка, -ке
чо́рний, -на, -не
Чо́рний О́стрів, -ного О́строва (м.); чорноо́стрівський, -ка, -ке
чорни́ло, -ла, -лу
чорни́ти, -ню́, -ни́ш, -ня́ть
чорні ́сінький, -ка, -ке
чорні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
чорні ́шати, -шаю, -шаєш
чорні ́ше, присл.
чорні ́ший, -ша, -ше
чорно́биль, -билю, -леві (росл.)
Чорно́биль, -биля, -леві (м.)
чорно́бильський, -ка, -ке
Чорно́бильщина, -ни, -ні
чорнобри́вець, -бри́вця; -бри́вці, -ців
чорнобри́вий, -ва, -ве
чорнобри́вка, -вки, -вці; -бри́вки, -бри́вок
чорнову́сий, -са, -се
чорного́рець, -го́рця; -го́рці, -ців
Чорного́рія, -рії; чорного́рський
чорно́зем, -му, в -мі
чорно́земля, -лі, -лею
чорномо́рець, -мо́рця; -мо́рці, -ців
чорномо́рський, -ка, -ке
чорноо́кий, -ка, -ке
чорносо́тенець, -тенця; -тенці, -ців
чорносо́тенний, -на, -не
чорнува́тий, -та, -те
чорня́вий, -ва, -ве
чорт, чо́рта, -тові, на чо́рті, чо́рте! чорти́, -ті ́в, -та́м
чо́рт-зна; чорт-зна що́ і чорзна що́ 
чорт-ма́, присл.
чортеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
чорти-ба́тька зна що
чорти́сько, -ка, -кові
чорти́ха, -хи, -сі; -ти́хи, -ти́х
чорти́шин, -на, -не
чо́ртів, -това, -тове
чортівня́, -ні ́ , -не́ю
чортови́ння, -ння, -нню, -нням
чортори́й, -ри́я; -ри́ї, -ри́їв
Чортори́я, -ри́ї, -ри́єю (м.); чортори́йський, -ка, -ке
чортя́чий, -ча, -че
чота́, -ти́; чо́ти, чіт
чоти́ри, -рьо́х, -рьо́м, чотирма́. Чоти́ри столи́. Чоти́ри го́луби, това́риші, школярі ́ . Чоти́ри 

я́блуці і я́блука. Чоти́ри нори́ і норі ́ . Чоти́ри руки́, кни́жки. Чоти́ри до́вгі столи́. Чоти́ри 
висо́кі гори́, ха́ти. Чоти́ри тре́тіх, п’я́тих

чотириклясо́вий, -ва, -ве
чотирику́тник, -ка; -ники, -ків
чотирику́тній, -ня, -нє
чотирилі ́тка, -тки; -лі ́тки, -лі ́ток
чотирилі ́тній, -ня, -нє
чотирилі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
чотирино́гий, -га, -ге 
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чотирипі ́лля, -лля, -ллю 
чотирирі ́чка, -чки, -чці; -рі ́чки, і -рі ́чок
чотирирі ́чний, -на, -не 
чотирискладо́вий, -ва, -ве 
чотирисо́тий, -та, -те
чотирисотлі ́тній, -ня, -нє
чотирисотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
чотирисотрі ́чний, -на, -не 
чотирисотрі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
чоти́риста, чотирьо́х сот, чотирьо́м стам
чотирна́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́
чотирна́дцятий, -та, -те
чотирнадцятилі ́тній, -ня, -нє
чотирнадцятирі ́чний, -на, -не
чотирна́дцятка, -тки, -тці; -тки
чотирна́дцять, -тьох, -тьом, -ть(о)ма
чотови́й, -во́го, -во́му 
чохла́тий, -та, -те
чтець, четця́, четце́ві, четце́м, четцю́! четці ́ , -ці ́в = чита́ч 
чуб, -ба; чуби́, -бі ́в 
Чуб, -ба, -бові (прізв.) 
Чуб Га́нна, Га́нни Чуб. Га́нні Чуб
чуба́р, -ря́, -ре́ві; -барі ́ , -рі ́в
Чуба́р, -баря́, -ре́ві, -ре́м (прізв.). Чубарі ́в, -ре́ва, -ре́ве
чу́бити, -блю, -биш, -блять; чуб, чу́бте
Чу́бова, -вої, -вій (прізв.) 
чу́ваний, -на, -не
чу́вано, присл.
чува́ти, -ва́в
чува́ш, -ша; -ва́ші ́ , -ші ́в; чува́ський, -ка, -ке
чугаїн́а, -ни, -ні; -їн́и, -їн́
Чугу́їв, -гу́єва, -єву, -евим (м.)
чугу́ївський, -ка, -ке
чудакува́тий, -та, -те
чуда́цтво, -ва, -ву
чуде́нний, -на, -не
чудерна́цтво, -ва, -ву
чудерна́цький, -ка, -ке
чудни́й, -на́, -не́
Чу́днів, -нова, -нову, -новом (село)
чу́днівський, -ка, -ке
чу́до, -да, -ду; чу́да, чуд або чудеса́, -де́с
чу́до-ди́во, чу́да-ди́ва
чудо́висько, -ка; -виська, -виськ
чудо́вний, -на, -не
чудотво́рець, -тво́рця, -тво́рче! -тво́рці, -ців
чудува́тися, -ду́юся, -ду́єшся з кого-чого, кому-чому
чужани́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць
чужи́й, -жа́, -же́; чужі ́ , -жи́х
чужина́, -ни́, -ні ́
чужи́нець, -жи́нця, -нцеві, -нцю! -жи́нці, -нців
чужи́нка, -нки, -нці; -жи́нки, -жи́нок
чужі ́сінький, -ка, -ке
чужові ́рець, -ві ́рця; -ві ́рці, -ців
чужові ́рний, -на, -не
чужозе́мець, -зе́мця; -зе́мці, -ців
чужозе́мний, -на, -не
чужомо́вний, -на, -не
чужосі ́льський, -ка, -ке
чужосторо́нній, -ня, -нє
чу́йни́й, -на́, -не́
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чу́йність, -ности, -ності, -ністю
чу́йно, присл. 
чу́лий, -ла, -ле до чого 
чу́лість, -лости, -лості, -лістю 
чума́к, -ка́, -ко́ві, на -ко́ві і на -маку́ або на -маці ́ , -ма́че! -маки́, -кі ́в
чумакі ́в, -ко́ва, -ко́ве
чумакува́ти, -ку́ю, -ку́єш
чумані ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш
чума́цтво, -тва, -тву
чума́цький, -ка, -ке
чума́че́нько, -нька (зм. від чума́к)
чума́ччина, -ни, -ні
чупера́дло, -ла, -лу; -ра́дла, -ра́дл
чупри́на, -ни; -ри́ни, -ри́н
чу́стрий, -ра, -ре
чу́ти, чу́ю, чу́єш, чу́є; чуй, чу́ймо, чу́йте; чув, чу́ла
чу́тка, -тки, -тці; чутки́, чуто́к 
чутки́й, -ка́, -ке́
чу́ткість, -кости, -кості, -кістю 
чу́тко, присл.
чутни́й, -на́, -не́
чутні ́сінько, присл.
чуттє́вий, -ва, -ве
чуття́, -ття́, -ттю́, -ття́м; чуття́, чутті ́в, чуття́м
чу́хання, -ння, -нню
чу́хати, -хаю, -хаєш, -хає
чухра́ння, -ння, -нню
чухра́ти, -ра́ю, -ра́єш, -ра́є
чу́чверіти, -рію, -рієш 
чха́ти, чха́ю, чха́єш; чхай, чха́ймо, чха́йте; чхав, чха́ла
Ш 
шабату́рка, -ки, -рці
Ша́бац, -цу (сербське м.)
шаба́ш, -шу́, -ше́ві (кінець)
шабаше́вий, -ва, -ве
шабашува́ти, -шу́ю, -шу́єш
ша́белька, -льки, -льці; -бельки́, -бельо́к
шабе́льний, -на, -не
шаблі ́  (вино), не відм. (н. р.)
шаблю́ка, -ки, -ці; -лю́ки, -лю́к
ша́бля, -лі, -лею; шаблі ́ , -бе́ль
шабльо́н, -ну; -льо́ни, -нів
шабльо́нний, -на, -не
шабльоно́вий, -ва, -ве
шавлі ́я, -лі ́ ї, -лі ́єю; -влі ́ ї, -лі ́й
шаґре́н, -ну, -нові (фр. le chagrin)
шаґре́новий, -ва, -ве
ша́єчка, -чки, -чці; ша́єчки, ша́єчок
шака́л, -ла; -ка́ли, -лів
шалапу́т, -та; -пу́ти, -тів
шалапу́тство, -ва, -ву
шалапу́тський, -ка, -ке
шале́нець, -ле́нця; -ле́нці, -ців
шале́ний, -на, -не
шале́ність, -ности, -ності, -ністю
шале́но, присл.
шале́нство, -ва, -ву
шалі ́вка, -вки, -вці; -лі ́вки, -лі ́вок
шалюва́ння, -ння, -нню
шалюва́ти, -лю́ю, -лю́єш 
шаля́нда, -ди; -ля́нди, -ля́нд (судно, фр.)
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шаль, ша́лю, -леві, -лем; ша́лі, -лів (ч. р.) (фр. le châle) 
ша́лька, -льки, -льці; ша́льки, ша́льок
шальо́ваний, -на, -не
шама́н, -на, -ну; -ма́ни, -нів 
шамані ́зм, -му, -мові 
шама́нство, -ва, -ву 
шама́нський, -ка, -ке 
шамоті ́ння, -ння, -нню 
шамоті ́ти, -мочу́, -моти́ш, -мотя́ть 
шампа́нське, -кого (вино) 
Шампа́нь, -па́ні, -па́ні, -па́нню; шампа́нський, -ка, -ке 
шампіньйо́н, -на; -ньйо́ни, -нів
ша́нець, ша́нця, -цеві, в -нці; ша́нці, -нців
шано́ба, -би, -бі 
шанобли́вий і шановли́вий, -ва, -ве
шано́ваний, -на, -не
шано́вний, -на, -не
шанолю́бство, -ва, -ву
шансоне́тка, -тки, -тці; -не́тки, -не́ток
шанта́ж, -жу́, -же́ві, -же́м; -тажі ́ , -жі ́в
шантажи́ст, -та; -жи́сти, -тів 
шантажи́стка, -тки, -тці; -тки, -ток
шантажи́стський, -ка, -ке
шантажува́ти, -жу́ю, -жу́єш
шанува́ння, -ння, -нню, в -нні
шанува́ти, -ну́ю, -ну́єш
Шанха́й, -ха́ю, в -ха́ї (м.); шанха́йський, -ка, -ке
шапіро́граф, -фа; -рафи, -фів 
ша́пка, -ки, -пці; шапки́, шапо́к 
шапка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в 
шапка́рський, -ка, -ке 
шапкобра́ння, -ння, -нню 
шапкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
шапли́к, -ка́, в -ку́; -лики́, -кі ́в 
шапова́л, -ла; -ва́ли, -лів
шапова́льня, -ні, -нею; -ва́льні, -ва́лень
шапова́льство, -ва, -ву 
шапова́льський, -ка, -ке 
шапокля́к, -ка; -ля́ки, -ків 
шапра́н, -ра́ну, в -ра́ні 
шапрано́вий, -ва, -ве 
шаптала́, -ли́, -лі ́  
шапчи́на, -ни; -чи́ни, -чи́н 
шар, ша́ру, -рові; шари́, -рі ́в 
шарава́ри, -ва́рів, -ва́рам 
ша́рварок, -рку, в -рку 
ша́ржа, -жі, -жі, -жею; ша́ржі, ша́ржів (ж. р.) (фр. la charge) і (під рос. впливом) шарж, -жу, 

-жеві (ч. р.)
шаржо́ваний, -на, -не
шаржува́ти, -жу́ю, -жу́єш 
ша́рий, -ра, -ре
шарі ́ти, -рі ́ю, -рі ́єш 
шарлата́н, -на; -та́ни, -нів 
шарлата́нство, -ва, -ву 
шарлата́нський, -ка, -ке 
шарльо́тка, -тки, -тці (фр.) (страва)
Шарльо́тта, -ти (ж. ім’я)
шарні ́р, -ні ́ра; -ні ́ри, -рів
шарпани́на, -ни, -ні
шарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
шаруді ́ння, -ння, -нню
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шаруді ́ти, -джу́, -ди́ш, -дя́ть
ша́рфа, -фи; ша́рфи, -фів (ж. р.), (фр. l’echarpe, ж. р.)
шасі ́  (фр.), не відм.
ша́снути, ша́сну, -снеш
ша́та, -ти; ша́ти, шат
шате́н, -те́на; -те́ни, -нів (фр.)
шате́нка, -нки, -нці; -те́нки, -те́нок
шатко́ваний, -на, -не
шаткува́ти, -ку́ю, -ку́єш
шато́ (фр.), не відм.
шато́-ляфі ́т, -то́-ляфі ́та (вино)
Шатобрія́н, -на, -нові (фр. письм. Chateaubriand)
шатро́, -тра́, -тру́, в -трі ́ ; ша́тра, ша́тер, по ша́трах 
Ша́фарік, -ка, -кові (чеський учен. Šafařik)
шах, -ха, -хові; ша́хський, -ка, -ке 
ша́хва, -ви; шахви́, шахо́в і ша́фа, -фи; шафи́, шафі ́в
ша́хи́, -хів, -хам
шахі ́ст, -та; -хі ́сти, -тів
ша́ховка, -ки, -вці; -ховки, ша́ховок
Шаховско́й, -ко́го (рос. пр.) 
Шахраза́да, -ди, -ді. Шахраза́дин, -на, -не
шахра́й, -рая́, -рає́ві; -храї,́ -їв́
шахра́йка, -ки, -ці; -ра́йки, -ра́йок
шахра́йство, -ва, -ву
шахра́йський, -ка, -ке 
шахрува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
ша́хський, -ка, -ке (від шах)
ша́хта, -ти; ша́хти, шахт
шахта́р, -ря́, -ре́ві; -тарі ́ , -рі ́в
шахта́рка, -рки; -та́рки, -та́рок
шахта́рський, -ка, -ке
ша́шель, -шля (ч. р.) і ша́шіль, -шелі, -шелі, -шіллю (ж. р.); ша́шлі, -шлів
шашли́к, -ка́; -лики́, -кі ́в
Шва́бія, -бії; шва́бський, -ка, -ке
шва́ґер, -ґра; шва́ґри, -ґрів
шва́йка, -ки, -ці; шва́йки, шва́йок
швайца́р, -ра; -ца́ри, -рів
швайца́рець, -рця; -ца́рці, -рців
Швайца́рія, -рії, -рією
швайца́рський, -ка, -ке
шва́лин, -на, -не (від шва́ля)
шва́ля, -лі, -лею; шва́лі, шваль
шва́льня, -ні; шва́льні, -лень
шварґота́ння, -ння, -нню
шварґота́ти, -ґочу́, -ґо́чеш, -ґо́чуть і шварґоті ́ти, -ґочу́, -ґоти́ш, -ґотя́ть
шва́цький, -ка, -ке
швач, -ча, -че́ві; швачі ́ , -чі ́в 
шва́чка, -чки, -чці; шва́чки, шва́чок
шва́ччин, -на, -не (від шва́чка)
швед, -да і шве́дин, -на; шве́ди, -дів
шве́дка, -дки, -дці; -дки, -док
шве́дський, -ка, -ке
Шве́дчина, -ни, -ні 
шве́дати, -даю, -даєш і шве́ндяти, -дяю, -дяєш
шве́ндя, -ді; шве́нді, швендь
Шве́ція, -ції, -цією
швець, шевця́, -вце́ві, -вце́м, ше́вче! шевці ́ , -ці ́в, -ця́м
Швець, Шевця́, -це́ві (пр.), Шевці ́в, -це́ва, -це́ве
швиде́нький, -ка, -ке
швиде́нько, присл.
швидки́й, -ка́, -ке́
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шви́дкість, -кости, -кості, -кістю
шви́дше, присл.
шви́дший, -ша, -ше
шво, шва, шву
шворене́вий, -ва, -ве
шво́рінь, шво́реня, -реневі; -рені, -нів і шво́[і ́ ]рень, шво́[і ́ ]рня; -рні
шво́рка, -ки, -рці; шво́рки, шво́рок 
Шевальє́ (фр. прізв. Chevalier), не відм.
шевелю́ра, -ри; -лю́ри, -лю́р 
шевйо́т, -ту, -тові
ше́вня, -ні, -нею; ше́вні, ше́вень 
шевро́, -ра́, -ро́ві, -ро́м (фр.) 
шевро́вий, -ва, -ве 
ше́вство, -ва, -ву 
ше́вський, -ка, -ке
Шевце́ва, -вої, -вій (прізв.) 
шевці ́в, -це́ва, -це́ве; -це́ві, -вих
шевцюва́ти, -цю́ю, -цю́єш 
шевче́нківський, -ка, -ке 
шевче́нко, -ка, -кові (шевців син) 
Шевче́нко, -ка, -кові (прізв.). Шевче́нків, -кова, -кове; -кові, -кових
Шевче́нкова, -вої, -вій (жін. прізв.)
шевченкозна́вство, -ва, -ву 
шевчу́к, -ка, -кові, -ку! -ки, -ків 
шеде́вр, -де́вра; -де́ври, -рів 
Ше́кспі ́р, -пі ́ра, -рові (англ. письм. Shakspeare)
Шелґуно́в, -ва, -ву, -вим (рос. письм.)
шелесни́й, -на́, -не́
шелесну́ти, -ле́сну, -ле́снеш
ше́лест, -ту, -тові; -сти, -тів
шелесті ́ння, -ння, -нню, -нням
шелесті ́ти, -лещу́, -лести́ш
шелесто́вий, -ва, -ве
шеле́сть, виг. 
Ше́ллі (англ. поет Shelley), не відм. 
Ше́ллінґ, -ґа (нім. філос. Schelling) 
шело́м, див. шоло́м 
шелюга́, -ги́, -зі ́ і ше́люг, -гу 
ше́ляг (гріш), -га, -гові; ше́ляги 
шельмо́ванець, -мо́ванця, -цеві; -мо́ванці, -ців
шельмо́ваний, -на, -не
шельмува́ти, -му́ю, -му́єш 
Шеньє́ Андре́ (фр. поет Chenier Andre), не відм.
шепеля́вий, -ва, -ве
шепеля́ти, -ля́ю, -ля́єш
Шепеті ́вка, -ки, -вці (ст. і м.); шепеті ́вський, -ка, -ке 
Шепеті ́вщина, -ни, -ні 
ше́піт, ше́поту; -поти, -потів 
шепоті ́ння, -ння, -нню, -нням 
шепота́ти, -почу́, -по́чеш, -по́чуть, не шепочи́, не шепочі ́ть і шепоті ́ти, -почу́, -поти́ш, 

-потя́ть, не шепоти́, не -ті ́ть 
шепоти́нник, -ка; -ники, -ків 
шепта́ння, -ння, -нню, -нням 
шепта́ти, шепчу́, ше́пчеш, -чуть
ше́ре́г, -гу, -гові, у -зі; ше́ре́ги, -гів 
Шеремє́тєв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.) 
шере́нга, -ги, -зі; -ре́нги, шере́нг 
шерето́ваний, -на, -не 
шеретува́ння, -ння, -нню, -нням 
шеретува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
ше́ри, -рів і шер (швед. skär, нім. die Schären) 
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шері ́твас, -су, -сові 
Ше́рльок Голмз, Ше́рльока Го́лмза (герой опов. Конан-Дойля) 
шерстки́й і шорстки́й, -ка́, -ке́
шерстя́ний, -на, -не 
шерсть, ше́рсти, -ті, ше́рстю 
ше́ршень, -шня, -шневі; ше́ршні, -шнів
шестери́к, -ка́; -рики́, -кі ́в
шесте[і]рня́, -ні ́ , -не́ю; -те́[і ́ ]рні, -те́рень
ше́стеро, -ро́х, -ро́м, -рома́
шестикля́сник, -ка; -ники, -ків 
шестиклясо́вий, -ва, -ве 
шестикри́лий, -ла, -ле 
шестику́тник, -ка, -ку; -ники, -ків 
шестику́тній, -ня, -нє
шестилі ́тній, -ня, -нє
шестилі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
шестимі ́сячний, -на, -не
шестирі ́чний, -на, -не 
шестирі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
шестисті ́нний, -на, -не 
шесті ́рко, не відм. 
шеф, -фа; ше́фи, -фів 
ше́фство, -ва, -ву 
ше́фський, -ка, -ке 
Ше́ффілд, -ду, в -ді (англ. м.) 
ше́ффілдський, -ка, -ке 
Шехереза́да = Шахраза́да 
шиба́йголова, -ви, -ві; -голови, -голів
ши́беник, -ка; -ники, -ків
ши́бениця, -ці, -цею; -ниці, -ниць 
ши́бка, -бки, -бці; шибки́, ши́бо́к 
шибки́й, -ка́, -ке́
ши́бко, присл.
шибну́ти, шибону́ти, -ну́, -не́ш 
ши́бше, присл.
ши́єчка, -чки, -чці; ши́єчки́, -чок 
ши́йка, -ка, -ці; ши́йки, ши́йок 
шик, -ку, -кові, в -ку 
шико́ваний, -на, -не 
шикува́ти, -ку́ю, -ку́єш
ши́лінґ, -ґа; -ґи, -ґів (англ. монета) 
ши́ло, -ла, -лу; ши́ла, шил 
ши́льце, -льця, -льцю; ши́льця, -лець
шимпанзе́ (фр.), не відм. 
ши́на, -ни; ши́ни, шин 
шине́ля, -лі, -лею; -не́лі, -не́лів 
ши́нка, -нки, -нці; ши́нки, ши́нок 
шинка́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м, -ка́рю! -карі ́ , -рі ́в, -ря́м
шинка́рка, -ки, -рці; -ка́рки, -ка́рок 
шинка́рочка, -чки, -чці; -чки чок
шинка́рство, -ва, -ву
шинка́рський, -ка, -ке
шинка́рчин, -на, -не
шинкарюва́ти, -рю́ю, -рю́єш
шинкува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
шино́к, -нка́ і ши́нку, в ши́нку; -нки́, -нкі ́в
шинфе́йнер, -нера; -нери, -рів
шипі ́ти, шиплю́, шипи́ш, шипля́ть
шипля́чий, -ча, -че
шипу́чий, -ча, -че
шипши́на, -ни, -ні
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шир, ши́ру, -рові
ширина́, -ни́, -ні ́
ши́рити, ши́рю, -риш, -рить, -рять; шир, ши́рмо, ши́рте
ши́рма, -ми; ши́рми, ши́рмів і ширм
широ́кий, -ка, -ке
широкове́рхий, -ха, -хе
широкогілля́стий, -та, -те
широкопле́чий, -ча, -че 
широче́зний, -на, -не
широче́нний, -на, -не
широче́нький, -ка, -ке
широчина́, -ни́ і широчиня́, -ні ́ , -не́ю
широчі ́нь, -чині ́ , -чині ́ , -чі ́нню (непрямі відм., окрім ор., від широчиня́)
ши́ршати, -шаю, -шаєш 
ши́рше, присл.
ши́рший, -ша, -ше
ширя́ння, -ння, -нню, -нням
ширя́ти, -ря́ю, -ря́єш
шитво́, -ва́, -ву́ 
ши́ти, ши́ю, ши́єш; ший, ши́ймо, ши́йте; ши́ючи
шиття́, -ття́, -ттю́, -ття́м
ши́фер, -феру; ши́ферний, -на, -не
шифоньє́рка, -рки, -рці; -є́рки, -є́рок
шифр, -ру; ши́фри, -рів 
шифро́ваний, -на, -не
шифрува́ти, -ру́ю, -ру́єш
ши́шечка, -чки, -чці; шишечки́, -чо́к
шиши́рхнути, -хну, -хнеш 
ши́шка, -шки, -шці; ши́шки́, ши́шо́к
шишкува́тий, -та, -те
ши́я, ши́ї, ши́єю; ши́ї, ший
Шіва́, -ви́, -ві ́  (інд. бог)
шіїт́и, -тів, -там (мохам. секта)
Ші ́ллер, -ра, -рові (нім. поет Schiller). Ші ́ллерів, -рова, -рове
Ші ́ллінґ, -ґа (нім. поет Schilling) 
Шільйо́нський за́мок, -кого за́мку 
шістдеся́т, шістдесятьо́х, -тьо́м 
шістдеся́тий, -та, -те 
шістдесят(и)лі ́тній, -ня, -нє
шістдесят(и)лі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів, -лі ́ттям
шістдесят(и)рі ́чний, -на, -не 
шістдесят(и)рі ́ччя, -ччя; -рі ́ччя, -рі ́ч і -рі ́ччів
шістдеся́тник, -ка; -ники, -ків 
ші ́стка, -ткц, -тці; ші ́стки, ші ́сток 
шістна́дцятеро, -ро́х, -ро́м, -рома́ 
шістна́дцятий, -та, -те 
шістнадцятилі ́тній, -ня, -нє
шістна́дцятка, -тки, -тці; -дцятки, -ток
шістна́дцять, -тьо́х, -тьо́м, -ть(о)ма́ 
шістсо́т, шістьо́х (шести́) сот 
шістсо́тий, -та, -те 
шістсотлі ́тній, -ня, -нє
шістсотлі ́ття, -ття; -лі ́ття, -лі ́ть і -лі ́ттів
шістсотти́сячний, -на, -не
шість, шістьо́х і шести́, шістьо́м, шість(о)ма́ 
шка́лик, -ка; -лики, -ків
шка́льня, -ні; шка́льні, -лень 
шкапо́вий, -ва, -ве 
шкаралу́па, -пи; -лу́пи, -лу́п 
шкаралу́[ю́]ща, -щі, -щею; -лу́[ю́]щі, -лу́[ю́]щ
шкарляти́на, -ни, -ні
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шкарпе́тка, -тки, -тці; шкарпе́тки, -пе́ток
шкарубки́й, -ка́, -ке́
шкату́ла, -ли; -ту́ли, -ту́л
шквал, -лу; -ва́ли, -лів
шква́рити, -рю, -риш, -рять; шквар, -ва́рмо, -ва́рте
шква́рка, -рка; шква́рки́, -ва́ро́к
шкварча́ти, -рчу́, -рчи́ш, -рча́ть
шке́льце, -льця, -льцю; шке́льця, шке́лець
шкере́бе́рть, присл.
шків, -ва; шкі ́ви, -вів
шкідли́вий, -ва, -ве
шкідни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
шкідни́цтво, -ва, -ву
шкідни́цький, -ка, -ке
шкі ́льний, -на, -не
шкільни́цтво, -ва, -ву
шкільни́цький, -ка, -ке
шкі ́пер, -пера; -пери, -рів
шкі ́ра, -ри (західне), звичайне літерат. шку́ра 
шкі ́рити, шкі ́рю, шкі ́риш; шкір, шкі ́рте = скі ́рити
шкіртре́ст, -ту; -ре́сти, -тів
шкіряни́й = шкуряни́й
шкіряни́к, -ка́; -ники́, -кі ́в
шкіц, -ца, -цові; шкі ́ци, -ців
шкло, треба скло
Шклов, -ва, -ву (м.); шкло́вський, -ка, -ке
шко́да́, присл.
шко́да, -ди; шко́ди, шкод
шко́дити, шко́джу, -диш, -дять; не шкодь, не шко́дьте 
шкоді ́ти, -ді ́ю, -ді ́єш
шкодува́ти, -ду́ю, -ду́єш кого, чого
шко́ла, -ли; шко́ли, шкіл
школя́р, -ра́, -ре́ві, -ре́м, на -ре́ві і на -рі ́ , -ля́ре! -лярі ́ , -рі ́в, -ра́м, на -ра́х
школярі ́в, -ре́ва, -рефве
школя́рка, -ки, -рці; -ля́рки, -рок
школя́рство, -ва, -ву
школя́рський, -ка, -ке
школярува́ння, -ння, -нню
школярува́ти, -ру́ю, -ру́єш 
школя́рчин, -на, -не 
ш[с]кори́нка, -ки, -нці
шкорупки́й, -ка́, -ке́
шкребло́, -ла́, -лу́; шкре́бла, -бел
шкря́бати, -баю, -баєш
шкряботу́ха, -хи, -сі; -ту́хи, -ту́х
шкульки́й, -ка́, -ке́
шку́лько, присл.
шкульни́й, -на́, -не́ = шкульки́й
шку́на, -ни; шку́ни, шкун
шку́ра, -ри і (західне) шкі ́ра, -ри; шку́[і ́ ]ри, шку[і]р
шкуратя́ний, -на, -не
шкуратя́нка, -нки, -нці; -нки, -нок
шку́рник, -ка; -ники, -ків
шку́рництво, -ва, -ву
шку́рницький, -ка, -ке
шкуряни́й, -на́, -не́
шкутильга́ти, -га́ю, -га́єш
шлак, -ку, -кові
Шлезвіґ; -ґу, в -ґу (м. Schleswig); шлезвіґський
Шле́звіґ-Го́льшта́йн, -віґ-Го́льшта́йну, в -віґ-Го́льшта́йні (країна Schleswig-Holstein)
шле́йка, -ки, -ці; шле́йки, шле́йок
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Шле́цер, -ра (нім. прізв. Schlözer)
шлея́, шлеї,́ шлеє́ю; шле́ї, шлей
шлик, -ка́, у -ку́; шлики́, -кі ́в
Шлі ́ссельбурґ, -ґу, в -зі; шліссельбу́рзький, -ка, -ке
шліфо́ваний, -на, -не
шліфува́ння, -ння, -нню
шліфува́ти, -фу́ю, -фу́єш
шлу́нок, -нку, -нкові, в -нку; -нки, -нків
шлю́бний, -на, -не
шлю́за, -зи; шлю́зи, шлюз (ж. р. нім. die Schleuse, фр. l’ecluse, ж. р.)
шлюзо́ваний, -на, -не 
шлюзува́ння, -ння, -нню
шлюзува́ти, -зу́ю, -зу́єш
шлю́пка, -ки, -пці; -пки, -пок
шляґба́вм, -ма; -ба́вми, -мів (нім.)
Шляєрма́хер, -хера (нім. філос. Schleiermacher)
шля́йфа, -фи; -фи, -фів (ж. р., нім. die Schleife)
Шля́йхер, -ра (нім. мовозн. Schleicher)
шляк, шля́ку (ч. р.) і шля́ка, -ки (ж. р., нім. die Schlacke)
шлям, -му, -мові (нім.)
шля́рка, -ки, -рці; -рки, -рок
шляфро́к, -ро́ка; -ро́ки, -ків
шлях, шляху́, на шляху́; шляхи́, -хі ́в
шляхе́тний, -на, не
шляхе́тність, -ности, -ності, -ністю
шляхе́тство, -ва, -ву 
шляхе́тський, -ка, -ке 
шляхе́тчина, -ни, -ні 
Шляхова́, -во́ї, -ві ́й (станція) 
шля́хтич, -ча, -чеві, -чем, -чу! -тичі, -чів
шляхтя́нка, -нки, -нці; -тя́нки, -тя́нок
шляше́чок, -ше́чка, -кові; -ше́чки, -ків (від шлях)
Шльо́нськ, -ку, в -ку = Сіле́зія
шльо́нський, -ка, -ке = сіле́зький
Шльо́ссер, -ра (нім. історик Schlosser)
шмальни́й, -на́, -не́
шма́ркати, -каю, -каєш
шмарка́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в
шмарка́чка, -чки, -чці; -ка́чки, -чок
шмарка́ччин, -на, -не
шмаркоти́ння, -ння, -нню, -нням
шмарово́з = смарово́з
шмарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
шмато́ваний, -на, -не
шмато́к, -тка́, в -тку́; -тки́, -ткі ́в
шма́ття, -ття, -ттю, -ттям
шматува́ти, -ту́ю, -ту́єш
шме́рґель, -ґелю (нім. der Schmergel)
шморг, виг. 
шмо́ргати, -гаю, -гаєш; шмо́ргнути, -гну, -гнеш
шмукля́р, -ра́; -лярі ́ , -рі ́в
шмукля́рня, -ні; -ля́рні, -рень
шмукля́рський, -ка, -ке
шмуцти́тул, -ла; -ли, -лів 
шні ́цель, -целя; -целі, -лів (нім.)
Шні ́цлер, -ра (нім. письм. Schnitzler)
шнур, -ра, -рові; шну́ри́, -рів
шнуро́ваний, -на, -не
шнурови́ці, -ви́ць, -ви́цям
шнурува́ння, -ння, -нню, -нням
шнурува́ти, -ру́ю, -ру́єш
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Шов Бе́рнард, Шов Бе́рнарда (англ. письм. Schaw)
шовіні ́зм, -му, -мові
шовіні ́ст, -та; -ні ́сти, -тів
шовіністи́чний, -на, -не
шовіні ́стка, -тки, -тці; -ні ́стки, -сток
шовіні ́стський, -ка, -ке
шовк, шо́вку, на шовку́; шовки́, шовкі ́в
шовко́вий, -ва, -ве
шовко́виця, -ці, -цею; -виці, -виць
шоколя́д, -ду і чоколя́да, -ди (фр. le chocolat, нім. die hokolade)
шоколя́дний і ш[ч]околя́довий
шокува́ти, -ку́ю, -ку́єш кого
шоло́м, -ма; -ло́ми, -мів
шолуди́вець, -вця; -ди́вці, -ців 
шо́мпол, -ла; -поли, -лів 
Шопепга́уер, -ра (нім. філософ Schopenhauer)
шо́ри, шор, шо́рам
шорстки́й, -ка́, -ке́
шосе́ (фр.), не відм. (н. р.) 
шоста́к, -ка́; -таки́, -кі ́в
шо́стий, -та, -те
шотля́ндець, -дця; -ля́ндці, -дців 
Шотля́ндія, -дії, -дією 
шотля́ндський, -ка, -ке 
шофе́р, -ра; -фе́ри, -рів 
шофе́рський, -ка, -ке 
шпа́га, -ги, -зі; шпа́ги, шпаг 
шпага́т, -ту; -ти, -тів 
шпак, -ка́; шпаки́, -кі ́в 
шпакі ́вня, -ні; -кі ́вні, -вень 
шпаклюва́ння, -ння, -нню 
шпаклюва́ти, -клю́ю, -клю́єш 
шпакльо́ваний, -на, -не 
шпакува́тий, -та, -те 
шпале́ра, -ри; -ле́ри, -ле́р 
шпале́рник, -ка; -ники, -ків 
шпале́рня, -ні; -ле́рні, -ле́рень 
шпа́льта, -ти; шпа́льти, шпальт 
шпа́ра, -ри, -рі; шпа́ри, шпар 
шпара́ґи; -ґів, -ґам 
шпарґа́л, -ла; -ґа́ли, -лів 
шпарґа́лля, -лля, -ллю, -ллям 
шпа́рити, -рю, -риш, -рять 
шпарки́й, -ка́, -ке́ 
шпарува́ння, -ння, -нню, -нням
шпарува́ти, -ру́ю, -ру́єш
шпа́ци[і]р, -ци[і]ру, -рові (нім.) 
шпаци[і]рува́ти, -ру́ю, -ру́єш
шпа́ція, -ції, -цією; шпа́ції, -цій
шпаченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та
шпачо́к, -чка́, -чко́ві; -чки́, -чкі ́в
шпе́ник, -ка; -ники, -ків
шпе́тити, шпе́чу, шпе́тиш, -тять; шпеть, шпе́тьте
шпе́тний, -на, -не 
шпиг, -га; -ги́, -гі ́в = шпигу́н
шпига́ти, -га́ю, -га́єш, -га́є
шпиг[ґ]ина́р, -ру, -рові
шпигну́ти, шпигону́ти, -ну́, -не́ш
шпигува́ти, -гу́ю, -гу́єш
шпигу́н, -на́; -гуни́, -ні ́в
шпигу́нство, -ва, -ву
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шпигу́нський, -ка, -ке
шпиле́чок, -ле́чка, -ле́чкові, на -чку; -ле́чки, -ків
шпиля́стий, -та, -те
шпиль, -ля́, -ле́ві, на -лі ́ ; шпилі ́ , -лі ́в
шпи́лька, -льки, -льці; шпильки́, -льо́к, -лька́м
шпилька́р, -ря́, -ре́ві, -ре́м; -карі ́ , -рі ́в
шпилько́вий, -ва, -ве
шпильо́к, -лька́; -льки́, -лькі ́в
шпильча́стий, -та, -те
шпи́ндель, -ндля; -ндлі, -ндлів
шпита́ль, -лю, -леві, в -лі; -та́лі, -лів
шпита́льний, -на, -не
шпи́хлі ́р, -лі ́ра; -лі ́ри, -рів
шпи́ця, -ці, -цею; шпи́ці, шпиць 
шпичастий, -та, -те
шпи́чка, -чки, -чці; шпи́чки, -чок
шпіг, -гу і шпік, -ку (кістк. мозок)
шпіго́ваний, -на, -не
шпігува́ти, -гу́ю, -гу́єш. Пече́ня, са́лом шпіго́вана (Сл. Грінч.)
Шпільга́ґен, -на (нім. письм. Spielhagen)
шпіна́т, -ту, -тові
шпінґале́т, -та; -ле́ти, -тів
шпіц, -ца́; шпіци́, -ці ́в
Шпі ́цберґен, -на (острів)
шпіцру́тени, -нів, -нам
шпо́на, -ни; шпо́ни, шпон 
шпо́нька, -ньки, -ньці; шпо́ньки, -ньок
шпори́ш, -шу́, -ше́ві = спори́ш
шпорише́вий, -ва, -ве 
шпо́ртання, -ння, -нню, -нням
Шпре́ (р. Spree), не відм. 
шприц, шпри́ца, -цові; шпри́ци, -ців (ч. р.) і шпри́ца, -ци; -ри́ци, -ри́ц (ж. р.; нім. die Spritze) 
шпу́га, -ги, -зі; шпу́ги, шпуг 
шпуля́р, -ля́ра, -рові; -ля́ри, -рів 
шпу́лька, -льки, -льці; шпу́льки, -льок
шпурля́ння, -ння, -нню
шпурля́ти, -ля́ю, -ля́єш, -ля́є
шпурну́ти, -ну́, -не́ш
шрапне́ль, -не́лю; -не́лі, -лів (ч. р., фр. le shrapnell, нім. der і das Schrapnell)
шрифт, шри́фту; шрифти́, -ті ́в 
шрифта́рня, -ні; -та́рні, -та́рень 
шріт, шро́ту, -тові 
шру́ба, -би; шру́би, шруб
шрубо́ваний, -на, -не 
шрубува́ти, -бу́ю, -бу́єш 
штаб, шта́бу, -бові, в -бі; шта́би, -бів
шта́бель, -беля; -белі, -лів
шта́йґер, -ра; -ґери, -рів
Шта́йнталь, -ля, -леві (нім. прізв. Steinthal)
шталт, -ту = кшталт
штальма́йстер, -тра; -ма́йстри, -трів
штамп, -па і -пу; шта́мпи, -пів
штампо́ваний, -на, -не
штампува́льний, -на, -не
штампува́ння, -ння, -нню
штампува́ти, -пу́ю, -пу́єш
шта́нґа, -ґа, -зі; шта́нґи, штанґ
штанда́рт (прапор), -та; -да́рти, -тів
штани́, -ні ́в, -на́м, -на́ми, в -на́х і в -нях
штанці ́ , -ці ́в, -ця́м
штапо́ваний, -на, -не
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штапува́ти, -пу́ю, -пу́єш
штат, -ту; шта́ти, -тів
штатга́льтер, -ра; -ри, -рів
штати́в, -ва і стати́в, -ва
шта́тний, -на, -не
штахе́ти, -хе́т, -там
штельва́га, -ги, -зі; -ва́ги, -ва́г
ште́мпель, -пля, -плеві; ште́мплі, -мплів
штемплюва́ння, -ння, -нню 
штемплюва́ти, -плю́ю, -плю́єш
штемпльо́ваний, -на, -не
ште́псель, -пселя; -пселі, -лів 
Ште́ттін, -ну, в -ні (м. Stettin); ште́ттінський, -ка, -ке
штиб, -бу, -бові 
штибле́ти, -ле́тів, -там 
штиль, -лю = кшталт 
штиль, -лю, -леві; -лі, -лів (безвітря)
штифт, -та; шти́фти, -тів
штих, -ха; штихи́, -хі ́в 
штиха́р, -ря́, -ре́ві; -харі ́ , -рі ́в
штиха́рство, -ва, -ву
штиха́рський, -ка, -ке
Шті ́рія, -рії (країна) 
штовх, виг.
штовха́ти, -ха́ю, -ха́єш 
штовхну́ти, -хну́, -хне́ш 
што́льня, -ні, -нею; што́льні, што́лень
што́ра, -ри; што́ри, штор 
шторм, -му; што́рми, -мів 
штоф, -фа; што́фи, -фів 
Штравс, -са (нім. прізв. Strauss)
штрайкбре́хер, -ра; -хери (з нім.) 
штрайкбре́херство, -ва, -ву
штрайкбре́херський, -ка, -ке 
штраф, -фу; штра́фи, -фів 
штрафо́ваний, -на, -не 
штрафува́ти, -фу́ю, -фу́єш 
штрикну́ти, -кну́, -кне́ш 
штрих, -ха; штри́хи́, -хі ́в 
штуде́рний, -на, -не 
шту́ка, -ки; шту́ки, штук (з нім.) 
штука́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в 
штука́рити, -ка́рю, -ка́риш, -ка́рять; штука́р, -ка́рте 
штука́рка, -ки, -рці; -ка́рки, -рок 
штука́рство, -ва, -ву 
штука́рський, -ка, -ке 
штуко́ваний, -на, -не 
шту́нда, -ди, -ді 
штунди́ст, -та; -ди́сти, -тів 
штунди́стка, -тки, -тці; -ди́стки, -ди́сток
штунди́стський, -ка, -ке
шту́рва́л, -лу; -ва́ли, -лів 
штурм, -му; шту́рми, -мів 
штурмува́ти, -му́ю, -му́єш
штурхане́ць, -нця́, -нце́ві; -ханці ́ , -нці ́в
Шту́тґарт, -ту, в -ті (м. Stuttgart) 
шту́тґартський, -ка, -ке 
шту́чний, -на, -не 
шту́чність, -ности, -ності, -ністю 
шубо́вснути, -ну, -неш, -нуть 
шубо́всть, виг. 
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шу́каний, -на, -не 
шука́ння, -ння, -нню, в -нні 
шука́ти, -ка́ю, -ка́єш кого, чого 
шука́ч, -ча́, -че́ві; -качі ́ , -чі ́в 
шукачі ́в, -че́ва, -че́ве 
шука́чка, -чки, -чці; -ка́чки, -ка́чок 
шука́ччин, -на, -не 
шу́лер, -ра; шулері ́ , -рі ́в 
шу́лерський, -ка, -ке 
шулі ́ка, -ки, -ці; -лі ́ки, -лі ́к 
шуліченя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м 
шуля́к, -ка = шулі ́ка 
Шульга́, -ги́, -зі ́  (прізв.). Шульжи́н, -на́, -не́
Шульжина́, -но́ї, -ні ́й (прізв.) 
Шу́ман, -на (комп. Schumann) 
шуми́ха, -хи, -сі 
шумі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть 
шумки́й, -ка́, -ке́ (звук)
шумови́ння, -ння, -нню, в -нні
шумува́ння, -ння; -нню, -нням 
шумува́ти, -му́ю, -му́єш
шу́рин, -на; -рини, -нів 
шурубу́рити, -бу́рю, -риш, -рять 
шу́ря-бу́ря, шу́рі-бу́рі, -рею-бу́рею 
шуря́к, -ка́; -ки́, -кі ́в = шу́рин
шусть, виг. 
шу́тий, -та, -те 
шу́тка, -тки = жарт 
шуткува́ння, -ння, -нню
шуткува́ти, -ку́ю, -ку́єш 
шухля́да, -ди; -ля́ди, шухля́д 
шу́шваль, -валі, -валі, -валлю 
шушу́кання, -ння, -нню, в -нні 
шушу́кати(ся), -каю(ся), -каєш(ся) 
шх[к]е́ри, див. ше́ри 
Шюц, -ца (нім. прізв. Schütz)
щабе́ль, -бля́, -бле́ві, -бле́м; щаблі ́ , -блі ́в, по -бля́х 
щаве́ль, -влю́; -вле́ві, -вле́м 
щавле́вий, -ва, -ве 
щадни́ця, -ці; -ни́ці, -ни́ць 
щасли́вець, -вця; -ли́вці, -вців
щасли́вий, -ва, -ве 
щасли́во, присл. 
ща́сний, -на, -не 
щасти́ти, -ти́ть; щасти́, -ті ́ть 
ща́стя, -тя, -тю, -тям, у -сті 
ще, присл., ще-ще, ще б, ще́ б пак, ще ж, ще й
щеба́ти, -ба́ю, -ба́єш (збивати)
щебета́ння, -ння, -нню, в -нні 
щебета́ти, -бечу́, -бе́чеш, -бе́чуть; щебечи́, -чі ́ть
щебетли́вий, -ва, -ве
щебету́ха, -хи, -сі; -ту́хи, -ту́х
щебету́шечка, -чки, -чці; -шечки, -чок
ще́дрий, -ра, -ре
ще́дрик, -ка, -кові
ще́дрити, -рю, -риш, -рять
щедрі ́вка, -ки, -вці; -рі ́вки́, -вок
щедрі ́вник, -ка; -ники, -ків
щедрівча́ний, -на, -не 
Щедрі ́н, -на (рос. письм.) = Салтико́в
ще́дрість, -рости, -рості, -рістю 
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щедрува́ти, -дру́ю, -дру́єш
щеза́ти, -за́ю, -за́єш, -за́є
ще́знути, -ну, -неш; ще́зни, -ніть; щез, ще́зла, ще́зли
Щекави́ця, -ці, -цею
щекави́цький, -ка, -ке
ще́лепа, -пи; -лепи, -леп і -лепів
щемі ́ти, -млю́, -ми́ш, -мля́ть
щеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ще́па, -пи; ще́пи, щеп
щепи́ти, щеплю́, ще́пиш, -плять
щепі ́й, -ія́, -іє́ві, -іє́м; -пії́, -піїв́
щепі ́льник, -ка; -ники, -ків
щепі ́ння, -ння, -нню
Ще́пкін, -на, -ном (рос. прізв.)
ще́плення і звич. щепі ́ння, -ння
щерба́, -би́, -бі ́
Щербани́, -ні ́в (село); щербані ́вський
щерба́тий, -та, -те
щерби́ти, -блю́, -би́ш, -бля́ть
ще́рблений, -на, -не
щети́на, -ни, -ні
щети́нник, -ка; -ники, -ків
щети́нниця, -ці; -ниці, -ниць
щети́нуватий, -та, -те
щи́глик, -ка; -лики, -ків
щигля́чий, -ча, -че
щи́голь, щи́гля, -глеві; щи́глі, -лів
щи́колодка, -дки, -дці; -дки, -док
щи́павка, -ки, -вці; -павки, -вок
щипа́ти, -па́ю, -па́єш, -па́є
щипну́ти, -ну́, -не́ш, -не́
щи́почка, -чки, -чці; -чки, -чок
щире́ць, -рцю́ (підґрунтя) і -рця́ (рослини)
щи́рий, -ра, -ре 
щирі ́сінький, -ка, -ке
щи́рість, -рости, -рості, -рістю; по щи́рості
щи́ро, присл. 
щирозло́тий, -та, -те
щиросе́рдий, -да, -де
щирува́ти, -ру́ю, -ру́єш
щі ́лина, -ни; -лини, -лин
щіль, щі ́лі, щі ́лі, щі ́ллю; щі ́лі, -лей
щі ́льний, -на, -не
щільни́к, див. стільни́к
щі ́льність, -ности, -ності
щі ́льно, присл.
щі́тка, -тки, -тці; щітки́, щіто́к 
щітка́р, -ря́, -ре́ві; -карі ́ , -рі ́в 
щі ́точка, -чки, -чці; щі ́точки́, -чо́к 
щі ́чка, -чки, -чці; щі ́чки, щі ́чок (зм. від щока́)
що, чого́, чому́, чим, на чо́му́ і на чім; до чо́го; що б, що ж, що то, займ.
що, сп., що ж
щоб, сп. Стари́й захова́всь в степу́ на моги́лі, щоб ніхто́ не ба́чив, щоб ві ́тер по по́лю слова́ 

розмаха́в, щоб лю́ди не чу́ли (Шевч.)
що б, займ. Я не зна́ю, що́ б було́ зо мно́ю (Коцюб.) 
щобі ́льше, присл. 
щобли́жче, присл. 
щобу́дь, чогобу́дь, на чомубу́дь 
щовб, -ба́, на -бі ́ ; щовби́, -бі ́в 
щове́чір, присл. 
щове́чора, присл.
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що́гла, -ли; що́гли, що́глів і що́гол
щогоди́ни, присл.; але що дві годи́ни
щогоди́нний, -на, -не
щода́лі, присл.
щоде́нний, -на, -не
щоде́нник, -ка, в -ку; -ники, -ків
щоде́нність, -ности, -ності, -ністю
щоде́нно, присл.
щоде́нь, присл.; але що день я́сний
щодня́, присл.; але що два дні, що дня лі ́тнього
що́до, що́ждо кого, чого, прийм. Що́до ме́не; що́ждо те́бе
щоду́ху, присл.
що ж, займ.
що́ждо, прийм.
що́йно, присл.
щока́, -ки́, -ці ́ ; що́ки, щік
щока́тий, -та, -те
щокра́ще, присл.
щокра́щий, -ща, -ще
щомісяце́вий, -ва, -ве
щомі ́сяця, присл.; але що два мі ́сяці
щомі ́сячний, -на, -не
щомі ́сячник, -ка, в -ку; -ники, -ків
щомі ́сячно, присл.
щомо́га, присл.
щонайгі ́рший, -ша, -ше
щонайду́жче, присл.
щонайду́жчий, -ча, -че
щонайкра́ще, присл.
щонайкра́щий, -ща, -ще
щонайме́нше, присл.
щонайме́нший, -ша, -ше
щонайсильні ́ший, -ша, -ше
щонайшви́дше, присл.
щонайши́рший, -ша, -ше
щоне́будь, чогоне́будь, чомуне́будь
щонеді ́лі, присл.
щоні ́ч, присл.
щоні ́чний, -на, -не
щоно́чі, присл.; але що дві (три) но́чі
щопра́вда, присл. = пра́вда; але що пра́вда, імен. Щопра́вда, він мене́ шану́є. Що пра́вда, то 

не гріх
щора́з, щора́зу, присл.
щорі ́к, присл.
щорі ́чний, -на, -не
щорі ́чник, -ка, в -ку; -ники, -ків
щорі ́чність, -ности, -ності, -ністю
щорі ́чно, присл.
щоро́ку, присл., але що два ро́ки
щоси́ли, присл.
щось, чого́сь, чому́сь, чимсь і чи́мось; до чо́гось, при чо́мусь, займ.
щотижне́вий, -ва, -ве
щотижне́вик, -ка, в -ку; -вики, -ків
щоти́жня, присл.; але що два (три) ти́жні
щохвили́ни, присл.; але що п’ять хвили́н
щохвили́нний, -на, -не
щоча́сний, -на, -не
щоча́сно, присл.
щу́ка, -ки, -ці; щу́ки, щук
щу́лити(ся), -лю(ся), -лиш(ся); щуль(ся), щу́льте(ся)
щупа́к, -ка́; -паки́, -кі ́в
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щупачо́к, -чка́; -чки́, -чкі ́в
щу́плий, -ла, -ле
щур, -ра́, -ро́ві; щури́, -рі ́в
щуреня́, ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та
щуря́, -ря́ти, -ря́ті, -ря́м; -ря́та, -ря́т
щу́ря́чий, -ча, -че
щу́чий, -ча, -че; щу́чі, -чих
щу́чин, -на, -не
ювелі ́р, -ра, -рові; -лі ́ри, -рів
ювелі ́рний, -на, -не
ювелі ́рня, -ні; -лі ́рні, -лі ́рень
Ювена́л, -ла (римськ. письм.)
ювіле́й, -ле́ю, -ле́єві, -ле́єм; -ле́ї, -ле́їв
ювіле́йний, -на, -не
ювіля́р, -ля́ра, -рові; -ля́ри, -рів
ювіля́т, -та; -ля́ти, -тів (а не ювіля́нт) = ювіля́р
Юґосла́вія, -вії, -вією
юґосла́вський, -ка, -ке
Ю́да, Ю́ди, Ю́ді, Ю́до! Ю́дин, на, -не
юдаїз́м, -му, -мові
юде́й, -де́я, -де́єві; юде́ї, -їв
юде́йство, -ва, -ву
юде́йський, -ка, -ке
Юде́я, Юде́ї, Юде́єю
Юди́та, -ти, -ті і Юди́ф, -фі, -ф’ю (жін. ім’я)
ю́дити, ю́джу, ю́диш, ю́дять
юдофі ́л, -ла; -фі ́ли, -лів
юдофі ́льство, -ва, -ву
юдофі ́льський, -ка, -ке
юдофо́б, -ба; -фо́би, -бів
юдофо́бство, -ва, -ву
юдофо́бський, -ка, -ке
Ю́лія, Ю́лії, Ю́лією. Ю́ліїн, -їна, -їне
Юлія́н, -на, Юлія́нович, -ча. Юлія́нівна, -ни. Юлія́нів, -нова, -нове 
юлія́нський календа́р, -кого календаря́
юна́к, -ка́, -ко́ві, юна́че! -ки́, -кі ́в
юна́цтво, -ва, -ву
юна́цький, -ка, -ке
ю́нґа, -ги, -зі; ю́нґи, -ґів
ю́нка, ю́нки, ю́нці; ю́нки, ю́нок
ю́нкер, -ра, -рові; -кері ́ , -рі ́в
ю́нкерський, -ка, -ке
Юпі ́тер, -ра, -рові
ю́пка, -пки, -пці; ю́пки́, юпо́к
Юр, Ю́ра, Ю́рові. Ю́рович, -ча. Ю́рівна, -вни. Ю́рів, Ю́рова, -рове
юрба́, -би́, -бі ́ ; ю́рби, юрб 
Ю́р’єв, Ю́р’єва, -ву, -вом (м.); ю́р’ївський, -ка, -ке
Ю́р’єв, -ва, -ву, -вим (рос. прізв.)
Ю́р’євєц, -євца, -цові (м.) 
юриди́чний, -на, -не 
юрисди́кція, -ції, -цією 
юриско́нсульт, -та; -ти, -тів 
юриспруде́нція, -ції, -цією 
юри́ст, -та, -тові; юри́сти, -стів і старе юри́ста, -ти, -ті
Ю́рій, Ю́рія, Ю́рієві, Ю́рію! Ю́рійович, -ча. Ю́ріївна, -ївни. Ю́ріїв, -рієва, -рієве або Ю́р’їв, 

Ю́р’єва, Ю́р’єве
Юрко́, -ка́, -ко́ві, Ю́рку! Юркі ́в, -ко́ва, -ко́ве 
юроди́вий, -ва, -ве
юртува́ти, -ту́ю, -ту́єш 
Юсти́н, -на, Юсти́нович, -ча. Юсти́нівна, -ни. Юсти́нів, -нова, -нове
Юсти́на, -ни. Юсти́нин, -на, -не
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юсти́ція, -ції, -цією
Юстінія́н, -на. Юстінія́нів, -нова, -нове
ютля́ндець, -дця, -дцеві; -ля́ндці, -дців
Ютля́ндія, -дії, -дією 
ютля́ндський, -ка, -ке
Юхи́м, -ма, -мові. Юхи́мович, -ча. Юхи́мівна, -вни. Юхи́мів, -мова 
юхт, -ту, -тові (ч. р.) і ю́хта, -ти, -ті (ж. р.) 
юхто́вий, -ва, -ве 
юши́ти, юшу́, юши́ш, юша́ть 
ю́шка, ю́шки, ю́шці; ю́шки́, ю́шок
я, мене́, мені ́ ; до ме́не; ми, нас, займ.
я́беда, -ди; я́беди, я́бед 
я́бко, -ка, -ку; я́бка, я́бок = я́блуко
я́блуко, -ка, -ку, на я́блуці, по я́блуку; я́блука, я́блук. Дво́є я́блук; три я́блука і три я́блуці
яблуне́вий, -ва, -ве
я́блуня, -ні, -нею; я́блуні, я́блунь
я́блунька, -ки, -ньці; -ньки, -ньок
я́блучко, -ка, -ку, -ком; я́блучка, я́блучок
я́блучний, -на, -не
Я́ва, Я́ви (острів Iava); я́вський
Явдоки́м, -ма. Явдоки́мович, -ча. Явдоки́мівна, -вни. Явдоки́мів, -мова, -мове
Явдо́ха, -хи, -сі. Явдо́шин, -на, -не
яви́тися, явлю́ся, я́вишся, я́вляться; яви́ся, яві ́ться 
я́вище, -ща, -щу; я́вища, я́вищ 
я́вір, я́вора, -рові; я́вори́, -рі ́в 
явле́ний, -на, -не; прикм. 
я́влений, -на, -не; дієприкм.
явля́тися, -ля́юся, -ля́єшся
я́вний, -на, -не
явні ́сінький, -ка, -ке
яворе́ць, яворця́, -це́ві; яворці ́ , -рці ́в
явори́на, -ті, -ні
яворо́вий, -ва, -ве
Явту́х, -ха́, -хо́ві, -ту́ше! Явтухі ́в, -хо́ва, -хо́ве
ягі ́ддя, -ддя, -ддю, -ддям 
я́гідка, -дки, -дці; ягідки́, ягідо́к 
ягідни́к, -ку́; -ники́, -кі ́в
ягідо́нька, -ньки, -ньці; -ньки, -ньок
ягни́ця, -ці, -цею; -ни́ці, -ни́ць 
ягни́чка, -чки, -чці; -ни́чки, -чок 
ягня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; ягня́та, -ня́т, -ня́там
ягня́тко, -ка, -кові; ягня́тка, ягня́ток
ягня́чий, -ча, -че 
я́года, -ди; я́годи, я́гід
Ягорли́к, -ка́, в -ку́ (м.); ягорли́цький, -ка, -ке
Яготи́н, -на́, -но́ві, в -ні ́  (м. і ст.)
яготи́нський, -ка, -ке
Яготи́нщина, -ни, -ні 
яґдта́ша, -ші, -ші, -шею; -та́ші, -та́ш (нім. die Jagdtasche)
Яґе́лло або Яґа́йло, -ла, -лові (лит. князь)
Яґелло́ни, -нів (литовська династія)
Я́ґіч, -ча, -чеві (славіст Jagič)
Ядві ́ґа, -ґи, -зі (ім’я). Ядви́жин, -на, -не
яде́рний, -на, -не 
яде́рність, -ности, -ності, -ністю
ядро́, -ра́, -ру́; я́дра, я́дер
ядря́ний, -на, -не
я́духа, -хи, -сі
я́душний, -на, -не
яє́чко, -ка, -ку, на яє́чку; яє́чка, яє́чок
яє́чний, -на, -не (від яйце́). Яє́чний біло́к
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яє́чник, -ка; -ники, -ків (анат. ovarium)
яє́шня, -ні, -нею; яє́шні, яє́шень
язи́к, -ка, на язиці ́ ; -ки́, -кі ́в 
язика́тий, -та, -те
язико́вий, -ва, -ве
язикозна́вець, -вця, -вцеві; -на́вці, -на́вців
язикозна́вство, -ва, -ву
язикозна́вчий, -ча, -че
язикува́тий, -та, -те 
язичо́к, -чка́; -чки́, -чкі ́в
яйце́, -ця́, в -ці ́ ; я́йця, яє́ць
як? (яки́м чи́ном?), присл.; я́к же? я́к то? я́к то так? 
якби́, сп. = коли́ б. Якби́ мені ́ , ма́мо, нами́сто, то пішла́ б я за́втра на мі ́сто (Шевч.)
я́к би, присл. = яки́м би чи́ном. Все ду́ма: я́к би то піддо́бритись під па́на (Гул.-Арт.)
якби́що (якби, коли б), присл.; але якби що́ (щось)
якбу́дь, присл.
я́кже, присл. = еге́. Ти там був? – Я́кже
я́кже, присл. = коли́
я́к же? я́к же ж? присл. = я́к, яки́м чи́ном? Як же це зроби́ти? Як же ж вони́ дошку́льно 

б’ють! (Гоголь)
яки́й, яка́, яке́, яко́го, яко́ї, яко́му, які ́й; які ́ , яки́х, яки́м 
якийбу́дь, якабу́дь, якебу́дь 
якийне́будь, якане́будь, якене́будь, якогоне́будь, якоїне́будь
яки́йсь, яка́сь, яке́сь; яко́гось, яко́їсь, яки́мсь; які ́сь, яки́хсь і яки́хось, яки́мсь
яки́йсь то, яка́сь то, яке́сь то, яко́гось то
Яки́м, -ма, -мові, -ме! Яки́мович, -ча. Яки́мівна, -вни. Яки́мів, -мова, -мове
Яки́мцьо, -ця, -цьові, -мцю! 
Я́ків, Я́кова, Я́кову. Я́кович і Я́ковлевич. Я́ківна і Я́ковлівна, -вни. Я́ковів, -вова, -вове 
Яківці ́ , -вці ́в, -вця́м (село) 
я́кір, я́коря = кі ́тва́ 
які ́[о́]рець, якірця́; -рці ́ , -ці ́в 
я́кірний, -на, -не 
я́кісний, -на, -не 
я́кість, я́кости, -сті, я́кістю
я́кіт, я́коту, в я́коті
як-коли́ (іноді), присл.; як коли́ (з різн. знач.)
якмо́га, присл. = щомо́га 
якнайакти́вніший, -ша, -ше 
якнайбі ́льше, присл. 
якнайбі ́льший, -ша, -ше 
якнайбли́жче, присл. 
якнайбли́жчий, -ча, -че 
якнайгі ́рше, присл. 
якнайгі ́рший, -ша, -ше
якнайдо́вше, присл. 
якнайдо́вший, -ша, -ше 
якнайду́жче, присл. 
якнайду́жчий, -ча, -че 
якнайкра́ще, присл. 
якнайкра́щий, -ща, -ще
якнайлу́чче, присл.
якнайлу́ччий, -ча, -че
якнайрішу́чіше, присл.
якнайшви́дше, присл.
якнайшви́дший, -ша, -ше
якнайши́рший, -ша, -ше
якнайщирі ́ший, -ша, -ше
якне́будь, присл.
я́ко, присл.; якомо́га
якобі ́нець, -нця, -нцеві; -бі ́нці, -ців, -цям
якомо́га, присл.
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яко[і]ре́ць, якірця́; якірці ́ , -ці ́в
я́ко́сь, присл. = а) я́ктось; б) якне́будь; в) одно́го ра́зу; але як о́сь = а) як о́т, напри́клад; б) 

коли́ ра́птом
я́ко́сь то, присл. 
як о́т
якра́з (саме), присл.; але як раз (як один раз). Це якра́з і проґа́вили. Як раз хильну́ти
як слід, присл. 
я́ктось, присл.
яку́т, -та; яку́ти, -тів
Яку́тськ, -ку, в -ку (м.)
яку́тський, -ка, -ке
якщо́, сп. = коли́; але як що (як щось). Якщо́ хо́чеш, ви́зволю тебе́ (Гоголь). Як що тра́питься
яли́на, -ни, -ні; яли́ни, яли́н
яли́нка, -нки, -нці; яли́нки, яли́нок
яли́нни́к, -ку́, в -ку́; -ники́, -кі ́в
яли́но́вий, -ва, -ве 
ялице́вий, -ва, -ве
яли́ця, -ці, -цею; яли́ці, яли́ць
ялі[о]ве́ць, ялівцю́, -це́ві
я́лівка, -вки, -вці; я́лівки, я́лівок
ялівни́к, -ку́, -ко́ві
я́ловий, -ва, -ве
я́ловичий, -ча, -че
я́ловичина, -ни, -ні
ялові ́ти, -ві ́ю, -ві ́єш
яло́зити, яло́жу, яло́зиш; не яло́зь, -зьте; яло́жений
Я́лта, -ти, -ті (м.)
я́лтинський, -ка, -ке
Ялту́шків, -кова, -кову, -вом (м.); ялту́шківський, -ка, -ке
я́ма, я́ми; я́ми, ям і ями́, ямі ́в
Яма́йка, -ки, -ці (острів); яма́йський, -ка, -ке
ямб, я́мба, -бові; я́мби, -бів
ямбі ́чний, -на, -не
я́мка, -ки, -мці; ямки́, ямо́к
ямкува́тий, -та, -те
Я́мпіль, -поля, -леві, -лем (м.)
я́мпільський, -ка, -ке
Я́мпільщина, -ни, -ні
я́нгол, -ла; -ли, -лів; див. а́нгел
янголя́, -ля́ти, -ля́ті, -ля́м; -ля́та, -ля́т
я́нгольський, -ка, -ке
янича́р, -ра, -рові; -ча́ри, -рів
янича́рський, -ка, -ке 
я́нкі (глузл. назва для американців), не відм.
яно́т, -та (звіра) і -ту (хутра); яно́ти, -тів
яно́товий, -ва, -ве
янсені ́зм, -му, -мові
янсені ́т, -та; -ні ́ти, -тів
Януа́рій, -рія. Януа́рійович або Януа́рович, -ча. Януа́рі(ї)вна, -вни 
Яну́шпіль, -поля, -леві (м.); яну́шпільський, -ка, -ке 
япо́нець, япо́нця; япо́нці, -вців
Япо́нія, -нії, -нією
япо́нка, -нки, -нці; япо́нки, япо́нок 
япо́нський, -ка, -ке 
яр, я́ру, в яру́; яри́, ярі ́в
ярд, -да, -дові; я́рди, -дів (англ. міра)
Яре́ма, -ми, -мі, -ре́мо! Яре́мин, -на, -не і Яре́мів, -мова, -мове 
я́рий, -ра, -ре
ярина́, -ни́, -ні ́ ; яри́ни, яри́н 
Яри́на, -ни, -ні, -но! (жін. ім’я)
яри́нний, -на, -не = ярови́й
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я́рість, я́рости, я́рості, я́рістю
ярмарко́вий, -ва, -ве
ярмаркува́ти, -ку́ю, -ку́єш
я́рмарок, -рку, на -рку; -рки́, -ркі ́в
ярми́с, -ми́су, -сові (тур.)
ярмо́, -ма́, -му́; я́рма, я́рем і я́рмів
ярмолине́цький і ярмоли́нський
Ярмоли́нці, -нець, -нцям (м.)
ярму́лка, -лки, -лці і ярму́рка, -рки, -рці
ярови́й, -ва́, -веф
яро́к, ярка́, в ярку́; ярки́, -кі ́в
Яропо́лк, -ка. Яропо́лкович, -ча. Яропо́лківна, -вни
яру́га, -ги, -зі; яру́ги, яру́г 
ясе́лка, ясе́лок, ясе́лкам 
ясе́льний, -на, -не 
ясе́льці і ясе́льця, ясе́лець, -льцям 
я́сен, я́сна, я́сне = я́сний 
я́сен, я́сена; я́сени, -нів і я́сень, я́сеня, -нем; я́сені, -нів 
ясене́ць, -нця, -нце́ві; -нці ́ , -ці ́в 
ясени́на, -ни, -ні 
ясено́вий, -ва, -ве 
ясено́к, -нка́; ясенки́, -кі ́в
Я́си, Яс, Я́сам (м.); я́ський, -ка, -ке 
яси́р, -ру, -рові (тур.) 
я́сі[и]к, -ка; -ки, -ків (подушечка) 
яскра́вий, -ва, -ве 
яскра́вість, -вости, -вості, -вістю 
я́сла, я́сел, я́слам 
ясми́н, -ну, -нові = жасми́н 
я́сна, я́сен, я́снам 
ясне́сенький, -ка, -ке 
я́сни́й, -на́, -не́ 
ясні ́сінький, -ка, -ке 
я́сність, -ности, -ності, -ністю 
ясні ́ти, -ні ́ю, -ні ́єш, -ні ́є
ясні ́шати, -ні ́шаю, -шаєш
ясні ́ше, присл.
ясні ́ший, -ша, -ше
ясновельмо́жний, -на, -не
ясновельмо́жність, -ности, -ності, -ністю
яснозеле́ний, -на, -не
ясноо́кий, -ка, -ке
ясноси́ній, -ня, -нє
я́сочка, -ки, -чці; -чки, -чок
я́струб, -ба; -би, -бів
яструбеня́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м
я́тел, я́тла; я́тли, -лів і я́тіль, я́теля, я́телеві; я́телі, -лів
я́ти, йму, ймеш. Не йму ві ́ри
я́тір, я́тера; ятері ́ , -рі ́в 
я́тка, -ки, -тці; я́тки́, я́то́к 
ятленя́, -ня́ти, -ня́ті, -ня́м; -ня́та, -ня́т
ятри́тися, -рю́ся, -ри́шся, -ря́ться
Я́ффа, -фи, -фі (м. Iafa); я́фський, -ка, -ке
я́хта, -ти; я́хти, я́хт 
яхтклю́б, -бу, в -бі; -клю́би, -бів
Я́цків, -кова, -кову, -ковим (укр. письм.)
Яцько́, -ка́, -ко́ві, Я́цьку! Яцькі ́в, -ко́ва, -ко́ве
яча́ти, ячу́, ячи́ш, яча́ть
ячмени́ще, -ща, -щу; -ни́ща, -ни́щ
ячміне́ць, -нця́, -нце́ві; ячмінці ́
ячміни́сько, -ка, -ку; -ни́ська, -ни́ськ
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ячмі ́нка, -нки, -нці; -мі ́нки, -мі ́нок 
ячмі ́нний, -на, -не 
ячмі ́нь, -ме́ню, -ме́неві, -ме́нем, в -ме́ні; ячме́ні, -нів і ячмені ́ , -ні ́в 
я́чний, -на, -не 
я́щірка, -ки, -рці; -рки́, -ро́к 
я́щірчин, -на, -не 
я́щур, -ра, -рові; я́щури, -рів
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